
Capitolul 1 

INSTRUCŢIUNI CU PRIVIRE LA RISCURILE EXISTENTE, POSIBILE 
SAU PRESUPUSE PENTRU LABORATOARELE MEDICALE

1.1. DEFINIŢII

În sensul legii securităţii şi sănătăţii în muncă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

a. accident de muncă - vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, 

care au loc în �mpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care pro-

voacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaris�ce, invaliditate ori deces;

b. boala profesională - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, 

cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteris�ci locului de muncă, precum şi de 

suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă;

c. echipament individual de protecţie - orice echipament des�nat a fi purtat sau mânuit de un lucră-

tor pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol secu-

ritatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a 

îndeplini acest obiec�v.

1.2. PERSONALUL

a. La locurile de muncă în care se desfăşoară ac�vităţi de laborator vor fi repar�zate numai persoane 

care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile şi procedeele de lucru, au calificarea şi autorizarea 

necesară şi au fost instruite din punct de vedere al securităţii muncii.

b. La instructajul de protecţie a muncii la încadrare şi periodic, se va insista asupra metodelor corecte 

de lucru, precum şi asupra măsurilor de protecţie individuală (echipament, igienă).

c. În laborator se va găsi în permanentă trusa de prim ajutor necesară eventualelor accidentări (arsu-

ri, tăieturi, intoxicaţii etc.), conţinând soluţii alcaline, unguente, soluţii acide, atropina etc.

d. Se vor asigura duşuri cu apă pentru spălarea ochilor şi unde este cazul şi a întregului corp în cazul 

stropirii cu acizi sau baze precum şi posibilitatea administrării de oxigen în cazul intoxicării cu unele 

substanţe. 

e. Se vor afişa la loc vizibil măsurile de prim ajutor pentru principalele accidente, intoxicaţii, arsuri 

etc., după specificul fiecărui compar�ment.

f. Nu se vor consuma alimente şi nu se va fuma în încăperile unde se lucrează cu substanţe toxice sau 

produse biologice. Se va asigura o încăpere separată pentru servirea mesei.

g. Se vor respecta măsurile de igienă individuală.  În cazul lucrului cu produse biologice (sânge, urină, 

spută etc.) se va proceda la an�sep�zarea mâinilor şi a altor zone ale pielii dacă este cazul, cu soluţii 

an�sep�ce corespunzătoare. 
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h. Toate lucrările de laborator se vor efectua cu foarte mare precauţie şi cu o temeinică documentare 

prealabilă. Necunoaşterea aparaturii şi a acţiunii substanţelor cu care se lucrează sau a substanţe-

lor care rezultă din reacţii (toxice, explozive etc.) pot fi cauze de accidente. 

1.3. ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

a. Întregul personal al laboratorului va purta echipamentul necesar în conformitate cu lucrările efec-

tuate şi substanţele folosite, prevăzute în norma�vele în vigoare, atât pentru protecţia individuală 

cât şi pentru protecţia produselor cu care se lucrează, când este cazul.

b. Se interzice purtarea echipamentului individual de protecţie în spaţiile des�nate servirii mesei.

c. În �mpul efectuării unor manevre cu pericol de contaminare se va purta mască de protecţie de 

unică u�lizare.

d. Înainte de fumat, de servirea mesei şi de orice manevră contaminantă mâinile vor fi spălate cu apă 

caldă şi săpun lichid. Mâinile vor fi şterse cu prosoape de hâr�e de unică folosinţă. 

1.4. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ ŞI A ACTIVITATILOR DE CURĂŢENIE, ELIMINARE DEŞEURI

a. În laboratoare se va asigura o curăţenie perfectă. În cazul laboratoarelor în care se lucrează cu 

produse biologice (sânge, urină, spută etc.), zilnic se vor dezinfecta suprafeţele de lucru.

b. Instrumentarul folosit şi vasele care au conţinut aceste produse (eprubete, s�cluţe, borcane) vor 

fi sterilizate prin autoclavare înainte de a fi spălate, iar după spălare cu detergent vor fi din nou 

sterilizate la autoclav.

c. Colectarea deşeurilor solide menajere se va face separat de cele rezultate din ac�vitatea medicală, 

în recipiente închise care vor fi descărcate la rampa de gunoi sau la crematoriu.

d. Vor fi amenajate încăperi separate pentru depozitarea intermediară a reziduurilor menajere şi a 

celor rezultate din ac�vitatea medicală.

1.5. MANIPULAREA PRODUSELOR PATOLOGICE

a.  Nu se va gusta nici un fel de substanţă din laborator. Este interzisă depunerea pe masa de laborator 

a ţigărilor, alimentelor sau altor substanţe nefolosite în cadrul lucrărilor.

b. Pentru pipetarea materialelor biologice în stare lichidă (sânge, urină etc.) se vor folosi dispozi�ve 

care evită contactul gurii cu pipeta (pipete semiautomate pentru examene serologice, pipete Pas-

teur DE UNICĂ FOLOSINŢĂ  în cazul produselor contaminate cu germeni). După folosire, pipetele 

vor fi introduse complet în soluţii dezinfectante eficiente.

1.6 SECURITATE CHIMICĂ

a. Lucrările cu substanţe toxice şi acizi concentraţi sau care presupun încălzirea produselor în vas des-

chis vor fi executate exclusiv sub nişă, al cărei �raj va fi controlat în prealabil.

b. În funcţie de natura lucrărilor şi numărul celor ce lucrează în laborator, vor fi instalate nişe, în nu-

măr suficient, prevăzute cu instalaţiile de gaze, apă şi scurgere, cu o bună ven�laţie, fiind menţinute 

în bună stare de funcţionare.
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c. Înainte de a pune o substanţă într-o s�clă sau vas, recipientul respec�v va fi e�chetat.

d. Pipetarea lichidelor toxice se va face cu pipete speciale care să elimine orice posibilitate de acci-

dentare.

1.7 PREVENIREA INCENDIILOR

a. În cazul aparatelor electrice racordate la reţea, se va întrerupe curentul înainte de a se proceda la 

s�ngere, după care se va folosi ex�nctor cu tetraclorură de carbon sau cu zăpadă carbonică.

b. Dacă se aprinde îmbrăcămintea, persoanele vor rămâne pe loc şi se va s�nge îmbrăcămintea în-

velindu-se cu o pătură.
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Capitolul 2 

FACTORI PREANALITICI CU IMPACT 
ASUPRA ANALIZELOR DE LABORATOR

2.1. SOLICITAREA  ANALIZELOR

2.1.1. Cum se solicită analizele de laborator?

Solicitarea examinărilor paraclinice se face electronic sau în scris, bule�nul de solicitare conţinând în 

mod obligatoriu următoarele date:

a. Clinica/salonul emitentă

b. Laboratorul solicitat

c. Nume / Prenume / Vârsta bolnavului

d. C.N.P.

e. Nurmărul foii de observaţie  (număr contrat cu CJAS pentru Lab. Policlinica)

f. Diagnos�c la internare

g. Tipul lichidului / probei biologice (sânge, urină, lichid cefalorahidian, lichid de puncţie…, spută)

h. Analize solicitate

i. Data recoltării (şi ora în cazul testelor solicitate de urgenţă şi a celor bacteriologice)

j. Nume/Semnătura şi parafa medicului solicitant (ştampila rotundă a cabinetului)

k. Numele persoanei care a recoltat proba biologică

l. Ora/minutul sosirii în laborator – se notează pentru probele cu caracter de urgenţă, de către per-

soana de serviciu în laborator la departamentul “Primire probe biologice”, proba fiind preluată de 

la curier

2.1.2. Cine anunţă/pregăteşte pacientul pentru recoltarea probei biologice?

Asistenta de salon/ambulator anunţă bolnavul asupra:

a. momentului/locului recoltării

b. dietei precedente

c. toaletei premergătoare anumitor recoltări (de exemplu pentru exudat faringian, urocultură)

2.1.3. Cine face recoltarea probei biologice?

a. asistenta medicală de salon / ambulanţă / laborator: sânge venos sau capilar pentru determinări 

serologice, hematologice, de hemostază, fro�u periferic, determinări din urină, spută, scaun.

b. medicul: sânge arterial, măduvă osoasă, lichid cefalorahidian, lichide de puncţie.
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Tabel 2.I. Tipuri de colectoare și adi�vi

Proba
biologică

An�coagulant/ 
adi�vi

Vacutainer/container 
– volum sânge/urină

Mecanism Aplicaţii

Plasmă Citrat Na3 3,2% 
- 0,5 ml

4,5 ml – dop albastru Complex 
cu Ca2+

Coagulare

Sânge Citrat Na3 3,2% 
- 1 ml

4 ml – dop negru Complex 
cu Ca2+

VSH

Sânge EDTA K3 2 ml – dop roz-violet Complex 
cu Ca2+

Hemograma, citometrie în 
flux, încărcături virale, HbA1c

Ser - 7 ml – dop roşu - Biochimie, Hormoni, Markeri 
tumorali, virali, Imunologie

Urină - Recoltor urină ~ 25 ml - Sumar + sediment urinar

2.2 COLECTARE � MATERIALE SI TEHNICI DE RECOLTARE

• Recoltarea se face cu sistemul de vacuum, direct în vacutainer!

• Nu se recoltează în seringă, pentru a transfera apoi în vacutainer ! Coagularea începe imediat după 

scoaterea sângelui din vase !

• Atenţie la proporţia sânge : an�coagulant ! Proporţia incorectă modifică rezultatele testelor de 

coagulare şi a testelor hematologice.

Tehnica recoltării cu sistemul vacutainer

Figura 2.1.  Etapele recoltării sângelui venos prin tehnica cu sistemul vacutainer
ATENŢIE:  Se notează pe e�cheta recoltorului numele pacientului şi numărul setului de analize !!!

 Tehnica recoltării sângelui capilar

a. Se recoltează cu pipete sau recoltoare adecvate, din pulpa degetului sau lobul urechii (haluce sau 

călcâi la sugari).

b. Pipetele şi soluţiile trebuie pregă�te înainte de înţepare.

c. Se notează numele bolnavului pe e�cheta recoltorului.

d. Recoltarea se face de regulă dimineaţa, pe nemâncate – a jeun - (în cazuri de urgenţă recoltările 

pentru leucocite sau pentru hemoglobină, hematocrit se fac la orice oră).

Se dezinfectează plica 
cotului cu alcool iodat şi 
se aplică garoul pe braţ 
(nu mai mult de 1 min 
înainte de recoltare)
Penetrează pielea, 
ţinând dispozi�vul 
între poliucele şi 
indexul mâinii drepte.

Când acul a fost pozi-
ţionat în venă, se inver-
sează poziţia mâinilor, 
presând tubul de recol-
tare cu policele drept 
peste acul protejat din 
lăcaşul manşonului 
(indexul şi mediusul 
fiind sprijinite pe 
juleraşul manşonului).

Sângele intră în tub 
proporţional cu 
vacuuumul din 
interior. Se eliberea-
ză cu mâna garoul, 
menţinând cu mâna 
stângă dispozi�vul de 
recoltare.

a b c

Se scoate tubul cu 
mâna dreaptă fixând 
cu mâna stângă în 
con�nuare dispozi�vul 
de recoltare.

Se agită imediat tubul 
uşor prin răsturnare, 
pentru buna ames-
tecare cu an�coagu-
lantul. 
Nu se scutură energic!

Dacă trebuie recoltate 
mai multe tuburi, se 
inseră alt tub recoltor, 
repetând etapele de 
la b-f.

d e f
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e. Se dezinfectează pulpa degetului (de preferat degetul IV) sau lobul urechii, prin badijonare cu un 

tampon cu alcool 70% sau alt dezinfectant uzual (alcool iodat).

f. Se şterge cu un tampon uscat (locul de înţepat să fie uscat).

g. Se înţeapă cu un ac steril în unghi de 45° faţă de linia mediană a pulpei degetului sau cu o lanţetă 

specială de unică folosinţă la lobulul urechii.

h. Prima picătură de sânge se şterge cu un tampon uscat.

i. Se recoltează picăturile următoare, care apar spontan sau prin uşoară apăsare (strângere) a dege-

tului până la o distanţă de cel mult 2 cm de locul înţepăturii (până la falanga a 2-a).

j. Este interzisă strângerea energică şi/sau până la locul înţepăturii, pentru a nu dilua sângele cu lichid 

inters�ţial (dacă obţinerea sângelui capilar este dificilă se încălzeşte zona sau se lasă să atârne ex-

tremitatea câteva minute).

Proba biologică

= fluide biologice (sânge, urină, LCR, lichid amnio�c, aspirate), colectate evitând riscul contaminării

2.2.1. Sânge pentru explorarea elementelor figurate şi a matricei proteo-saline

Pregătirea pacientului

Pacientului i se explică procedura la care va fi supus şi se obţine întreaga lui complianţă.

a. Recoltarea probelor se face cu pacientul în condiţii bazale, înaintea oricărei proceduri diagnos�ce 

sau terapeu�ce (ideal între orele 7 şi 9 dimineaţa, în condiţii „a jeun” – pe nemâncate); pentru eva-

luarea metabolismului lipidic se recomandă ca recoltarea să se efectueze după 12 ore de la ul�ma 

masă.

b. Când probele de sânge nu sunt recoltate în condiţii bazale, trebuie ţinut seama de efectele adiţio-

nale pe care le pot produce efortul fizic (chiar şi efortul fizic moderat poate determina o creştere a 

glucozei, acidului lac�c, proteinelor serice, CK), precum şi a stării emoţionale sau ritmului circadian 

care poate afecta anumiţi parametri.

c. Recoltarea probelor biologice se poate face sub forma unei probe unice (de exemplu, pentru de-

terminarea glicemiei bazale) sau sub forma probelor mul�ple (de exemplu, testul de toleranţă la 

glucoză).

d. Asiguraţi-vă că pacientul stă într-o poziţie comodă (în poziţie şezândă sau în decubit dorsal).

e. Verificaţi cu mare atenţie ca toate datele demografice ale pacientului să fie corect scrise pe formu-

larul cu care este însoţit acesta la punctul de recoltare a sîngelui şi e�chetaţi corect recipientul de 

recoltare.

Tehnica recoltării sângelui venos pentru determinări serologice /plasmatice

a. Recoltarea se face de regulă dimineaţa (între orele 7,00-9,00), pe nemâncate (a jeun) – cu excepţia 

urgenţelor medicale.

b. Se notează numărul setului şi numele bolnavului pe e�cheta recoltorului (sau se lipeşte e�cheta cu 

cod de bare)
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c. Se recoltează din venele antecubitale (sau din v. jugulară sau venele epicraniene la copiii mici sau 

din alte vene superficiale de la bolnavi la care este imposibil de găsit o venă accesibilă la plica cotu-

lui).

d. Se aplică garoul la cel puţin 2-3 laturi de deget (3-5 cm) deasupra locului de înţepare (maximum 1 

MINUT înainte de recoltare). Bolnavul va strânge pumnul pentru a creea o presiune venoasă cres-

cută şi o distensie maximă a venelor acelui segment de membru.

e. Se dezinfectează cu un tampon cu alcool 70% sau cu �nctură de iod.

f. Se pătrunde cu un ac steril cu calibru adecvat can�tăţii de sânge necesar să fie recoltat, cuplat apoi 

la un container vidat, etanş, cu marcher de nivel  (Fig.2.1.).

g. Sângele se recoltează ca atare (fără adi�vi) pentru testele de biochimie, imunologie, serologie, 

hormoni, toxicologie şi pe an�coagulant pentru testele hematologice, de coagulare şi VSH.

h. Pentru testele de coagulare, este preferabil să se îndepărteze garoul după puncţionarea venei (îna-

inte de recoltarea în vacutainer), iar dacă se recoltează mai multe tuburi, cel pentru hemostază va 

fi al doilea în care se recoltează.

Evitarea hemolizei

Majoritatea cazurilor de hemoliză pot fi evitate dacă se respectă următoarele:

a. Folosiţi un ac standard nu mai mic de 21-22 G (uneori poate fi necesar să se folosească ace de mă-

rimea 22-23 G pentru pacienţi vârstnici sau copii, cu vene dificil de puncţionat).

b. Dacă aerul poate intra pe lângă ac sau în tubul de recoltat, înlocuiţi vacutainerul.

c. Dacă folosiţi propriul echipament de recoltare şi nu cel furnizat de laborator, asiguraţi-vă că folosiţi 

materiale curate, uscate, sterile (tuburi, seringi, ace).

d. Recoltaţi sângele în vacutainere ţinute la temperatura camerei.

e. Când vacutainerul se umple prea greu cu sânge datorită unei venopuncţii dificile, acest fapt poate 

determina spargerea hema�ilor. Alegeţi un alt loc de recoltare şi un alt vacutainer şi recoltaţi al 

doilea specimen.

f. Nu retrageţi acul din venă până în momentul în care vacutainerul nu este complet umplut. Retra-

gerea prematură a acului poate determina intrarea aerului în tub cu distrugerea hema�ilor.

g. Executaţi manevre cât mai blânde cu pu�nţă în �mpul recoltării sângelui.

h. Permiteţi uscarea după dezinfectarea locului de recoltare.

i. Nu recoltaţi sânge dintr-o zonă cu hematom.

j. Când folosiţi vacutainere cu substanţe an�coagulante sau diferiţi adi�vi, percutaţi uşor tubul ime-

diat sub capac pentru a nu lăsa adi�vul să adere de pereţii vacutainerului sau de capac.

k. Permiteţi tubului să se umple complet pentru a fi asigurată proporţia corectă între sângele recoltat 

şi adi�vul din vacutainer.

l. Asiguraţi-vă că s-a produs amestecul sângelui cu an�coagulantul / conservantul / adi�vul, ro�nd 

uşor vacutainerul cu o mişcare de rotaţie din încheietura mâinii sau agitaţi uşor pe ver�cală tubul 

de 5-6 ori. Agitarea energică poate determina hemoliza sau formarea de cheaguri.

m. Verificaţi dacă adi�vul / an�coagulantul s-a dizolvat. Dacă mai este vizibil, con�nuaţi agitarea blân-

dă până este complet dizolvat.
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n. Pentru vacutainerele fără an�coagulant, lăsaţi proba să sedimenteze cca. 30-45 minute înainte de 

centrifugare. Aceasta permite coagulului să se formeze.

o. Centrifugaţi proba folosind centrifugi calibrate, în conformitate cu instrucţiunile de durată şi viteză 

cerute de centrifugare (de obicei 10-15 minute).

 (Ul�mele două puncte, vor fi respectate de laborator.)

2.2.2. Sânge pentru explorarea microscopică a elementelor celulare ale sângelui

Tehnica executării frotiurilor de sânge

a. Se pregăteşte întocmai ca şi pentru tehnica recoltării sângelui capilar.

b. Se notează cu un creion grafit, numele pacientului şi data recoltării, pe marginea şlefuită a lamei

c. Se recoltează din picătura de sânge bine exprimată, cu marginea unei lame de s�clă, de preferat 

şlefuită (lamă de recoltare). Lama cu picătura de sânge se aşează oblic (în unghi de 45°) pe lama de 

fro�u, degresată în prealabil cu alcool-eter şi uscată bine prin ştergere cu un tampon uscat şi flutu-

rare în aer. Se ţine lama de recoltare câteva secunde până picătura de sânge se etalează complet 

spre cele două margini ale lamei de bază.

d. Se deplasează apoi lama de recoltare prin în�ndere spre capătul opus al lamei de fro�u, până pică-

tura de sânge se epuizează. Un fro�u corect trebuie să se termine înainte de capătul opus al lamei, 

să fie uniform şi cât mai subţire.

e. Fro�urile se usucă la temperatura camerei pe un rastel de lame. Se fixează şi se colorează ulte-

rior după diferite tehnici. Lamele de fro�u se păstrează ferite de căldură, umezeală, chimicale şi 

insecte.

2.2.3. Recoltarea urinei 

Pentru examinări calitative

După toaleta mâinilor și regiunii genito-urinare (spălare cu apă și săpun,ștergere cu prosop curat și 

călcat) se recoltează într-un vas curat (steril pentru urocultură) prima urină de dimineaţă (10-15 ml din 

jetul mijlociu).Se notează pe recoltor numele pacientului și data/ora recoltării.

Instrucţiuni de recoltare la adult

a. Curăţaţi zona genito-urinară cu apă și săpun;la bărbat se curăţă meatul și glandul iar la femeie dacă 

există o secreţie genitală abundentă  pe lângă toaleta obișnuită a vulvei se introduce în vagin un 

tampon steril.

b. Se usucă zona cu o compresă sterilă.

c. Pentru a  se recolta jetul mijlociu se urinează o can�tate mică în toaletă și restul în recipientul spe-

cial.

d. Pentru a nu contamina proba se evită a�ngerea recipientului de zona genitală.

e. Se e�chetează proba și se refrigerează .Proba se trimite la laborator respectând intervalul de �mp 

menţionat la fiecare �p  de test.



8 COMPENDIU DE MEDICINĂ DE LABORATOR 9FACTORI PREANALITICI CU IMPACT ASUPRA ANALIZELOR DE LABORATOR

Instrucţiuni de recoltare la sugar

a. Se curăţă zona genito-urinară cu apă și săpun,nu se usucă zona și nu se aplică creme,uleiuri sau 

pudre.

b. Se atașează ferm de zona genito-urinară punga pediatrică de recoltare as�el:se dezlipește banda 

de pe partea inferioară a pungii și se fixează pe perineu apoi se dezlipește partea superioară și se 

fixează asigurându-ne că orificiul  urinar a fost inclus în pungă.

c. Imediat după ce copilul urinează se dezlipește punga și se transportă la laborator.

Pentru examinări cantitative

După toaleta ma�nală a regiunii genito-urinare , se aruncă prima urină de dimineaţă, se notează ora și 

apoi se recoltează într-un vas mai mare, curat,  volumele de urină rezultate pe parcursul zilei și nopţii care 

urmează,  și prima urină din dimineaţa următoare.Pe parcursul recoltării, vasul se ţine la rece iar în unele 

cazuri se adaugă conservanţi pentru a evita descompunerea unor substanţe (acid 5-hidroxi  indol ace�c). 

Se recomandă ca bolnavul să nu folosească nici un fel de medicaţie , dacă este posibil, cu 3 zile înaintea 

recoltării.În unele cazuri se face acidifierea urinii ( pentru determinarea acidului vanil mandelic) cu HCl 25 

ml 6N sau alcalinizarea cu 25 ml NaOH 6N.Se masoară volumul urinar recoltat în cele 24 ore cu cilindrul 

gradat, se omogenizează și se trimite la laborator un eșan�on de 10-15 ml într-un recipient e�chetat.

Pentru determinarea  Clearance-ului de creatinină

Se aplică frecvent metoda prescurtată de recoltare: se aruncă prima urină de dimineaţă, apoi se re-

coltează într-un vas volumele de urină rezultate pe parcursul a 3 ore (7-10 a.m). La mijlocul intervalului se 

recoltează o proba de sânge pentru determinarea crea�ninei serice. Se măsoară volumul de urină recoltat 

în cele 3 ore, se omogenizează și se trimite la laborator un eșan�on de 20-25 ml.

2.3 TRANSPORTUL PROBELOR BIOLOGICE

2.3.1. Transportul probelor de sânge

Timpul de transfer al probelor către laborator poate fi:

a. scurt, când locul de recoltare/clinica este în acelaşi loc cu laboratorul;

b. mediu, când locul de recoltare/clinica este în aceeaşi localitate cu laboratorul, dar nu în acelaşi 

loc.

c. lung, atunci când specimenul recoltat trebuie trimis spre un laborator medical din altă localitate.

Există mai multe �puri de transport al probelor, în funcţie de natura produsului şi de stabilitatea ana-

liţilor care trebuie testaţi:

a. transport în condiţii ambientale;

b. transport la rece (probe refrigerate la 4-12°C, prin poziţionarea în cu�ile de transport termoizola-

toare a unor „baterii refrigerabile” care vor fi reîncărcate zilnic).

Reguli generale:

• în cazul unui �mp de transfer scurt sau mediu, toate probele de sânge vor fi transportate ambiental 

în containere/genţi speciale (dacă nu există recomandări specifice de refrigerare a probelor);
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• probele transportate ambiental trebuie protejate de temperaturi extreme, prin ambalarea în ma-

teriale termoizolante (containere de polis�ren);

• probele refrigerate trebuie plasate în apropierea „bateriei refrigerabile” şi nu direct pe acestea;

• vor fi folosite dispozi�ve de monitorizare a temperaturii pe durata transportului.

Este foarte important ca separarea serului de pe cheag să se facă rapid (în 10-15 minute după recol-

tare), în cazul dozării hormonului para�roidian (PTH), βCross-laps, Calcitoninei, hormonului de creştere 

(GH/STH) şi factorului de creştere Insulin-like (IGF).

Foarte important este ca prepararea fro�ului de sânge venos să fie făcută în maximum 3 ore de la 

recoltarea sângelui. 

De asemenea sângele recoltat pe citrat (pentru testele de coagulare) la pacienţii care nu sunt hepa-

rinizaţi este stabil �mp de 8 ore la temperatura camerei pentru determinarea �mpului de protrombină 

(PT), �mpului de trombină (TT), �mpului protromboplas�na ac�vat (aPTT), proteinei C şi factorului V al 

coagulării. Nu este valabil însă pentru determinarea factorului VII şi proteinei S care au o stabilitate mult 

mai redusă.

În cazul pacienţilor heparinizaţi sângele poate fi păstrat la temperatura camerei sau la frigider �mp de 

4 ore din momentul recoltării probelor. Dacă acest lucru nu este posibil, plasmele se separă şi se stochează 

la -20°C.

2.3.2. Transportul probelor de urină

Pentru biochimia urinei și examenul microscopic al sedimentului urinar se recomandă ca urina să fie 

examinată în maximum 2 ore de la recoltare.Cu cât urina este lăsată mai mult �mp la temperatura came-

rei, cu atât devine mai pu�n valoroasă pentru această analiză.

Dacă nu se poate asigura transportul în laborator în acest interval, urina trebuie să fie  păstrată la 

frigider (4-8°C ) sau tratată cu anumiţi conservanţi sau fixatori.Aceste măsuri împiedică sau înce�nesc 

mul�plicarea bacteriană până în momentul efectuării testelor.

Pentru determinările urinare can�ta�ve ale diverșilor analiţi urinari, se recomandă ca probele să fie 

procesate imediat după ce au ajuns în laborator.Dacă acest lucru nu este posibil, probele vor fi păstrate la 

frigider (4-8°C ), după ce în prealabil au fost adăugaţi următorii stabilizatori: acid clorhidric-pentru deter-

minările de calciu, magneziu, fosfor, acid vanilmandelic, metanefrine; hidroxid de sodiu- pentru determi-

nările de acid uric.

2.4 TRIERE PRIMARĂ ŞI DISTRIBUŢIE PE COMPARTIMENTE;  CRITERII DE RESPINGERE A PRODUSELOR 

PATOLOGICE

Trierea primară se produce în cadrul dispeceratului, de către dispeceri care verifică corespondenţa 

dintre Formularul de monitorizare a transportului probelor primare şi probele aduse, precum şi integrita-

tea recipientului, dacă s-a recoltat în recipientul corespunzător şi în can�tate suficientă.

Laboratorul îşi rezervă dreptul de a refuza prelucrarea specimenelor recoltate şi e�chetate impropriu. 

Laboratorul admite că există situaţii când unele specimene sunt mai puţin obişnuite, provin din proceduri 

invazive sau nu au putut fi uşor recoltate şi în aceste cazuri se pot aplica excepţii de la regulile stricte ale 
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respingerii probelor. Excepţiile sunt aplicate în concordanţă cu procedurile de lucru în uz. În general, pro-

bele biologice impropriu recoltate nu sunt aruncate până în momentul în care unitatea sau persoana care 

a recoltat proba nu sunt anunţate.

2.5 PRELUCRAREA PRIMARĂ

Sângele pacientului, recoltat într-un tub fără substanţe an�coagulante, cu sau fără gel separator, este 

lăsat să sedimenteze/să coaguleze, după care va fi centrifugat şi se separă serul, care conţine toţi compo-

nen�i serici, mai puţin fibrinogenul.

Plasma este obţinută din sângele recoltat într-un tub cu an�coagulant şi apoi centrifugat. An�coagu-

lantul inhibă formarea coagulului. Plasma conţine toate �purile de proteine.

Prin centrifugare se pot separa atât plasmă, cât şi ser (vezi Fig.2.2.). Diferenţa dintre plasmă şi ser este 

că plasma reţine fibrinogenul, care este înlăturat din ser.

Pentru anumiţi analiţi există diferenţe semnifica�ve între rezultatele obţinute la testarea din ser şi cea 

din plasmă: potasiu, magneziu, fosfor, proteine totale, lactat etc.

Diferenţele dintre valorile obţinute din ser şi din plasmă se datorează unor factori ca:

• analitul poate fi consumat în �mpul procesului de coagulare: fibrinogen, trombocite, glucoză;

• analitul poate fi eliberat din celule în �mpul coagulării: potasiu, LDH, fosfor, lactat;

• an�coagulantul poate interfera cu metoda de determinare în cazul γGT, Li;

2.5.1. Faza pre-centrifugare

Serul sau plasma trebuie separate fizic de celulele sanguine cât mai repede posibil, pentru a nu exista 

riscul producerii unor rezultate eronate; se recomandă as�el o limită maximă de 2 ore din momentul re-

coltării probei.

Un contact mai redus cu celulele sanguine (sub 2 ore) este recomandat pentru potasiu, glucoză, ACTH, 

cor�zol, catecolamine, acid lac�c şi homocisteină.

Figura 2.2. Obţinerea plasmei și serului prin centrifugarea sângelui integral

Sânge integral

An�coagulant Fără an�coagulant

Stocaţi 30 min la temperatura 
camerei şi dacă e posibil la întuneric

Centrifugare 
imediată

Centrifugaţi

Plasmă Ser

↘↙

↓

↓

↓

↓

↓
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Refrigerarea probelor de sânge inhibă metabolismul celulelor sanguine şi stabilizează anumiţi con-

s�tuenţi termolabili. Nu se recomandă ca probele de sânge integral să fie refrigerate decât dacă există 

recomandări specifice în acest sens. As�el, este contraindicată refrigerarea în cazul probelor pentru de-

terminarea potasiului, deoarece temperatura scăzută inhibă glicoliza şi favorizează eliberarea potasiului 

din celule, obţinându-se as�el rezultate fals crescute. Pe de altă parte, probele din care se vor testa ACTH, 

PTH, acid lac�c, catecolamine şi gastrină vor fi răcite prin plasarea într-un recipient ce conţine un amestec 

de apă cu gheaţă.        

2.5.2. Centrifugarea

Centrifugarea probei în vederea obţinerii serului trebuie efectuată numai după ce se constată că 

sângele a coagulat complet. În mod normal coagularea se produce după cca. 30 minute, însă în cazul pa-

cienţilor care primesc tratament an�coagulant sau prezintă defecte de coagulare aceasta se produce cu 

întârziere.

2.5.3. Criterii de respingere a produselor patologice la prelucrarea primară

a. Probe recoltate în recipiente improprii sau având conservanţi inadecvaţi

b. Can�tate insuficientă a probei

c. Specimen recoltat inadecvat

d. Specimen transportat/stocat inadecvat

e. Probe hemolizate

2.6 STOCAREA PROBELOR

După încheierea procesului anali�c, o parte din probe vor fi păstrate o anumită perioadă de �mp (vezi 

Tabel II.2), în condiţii bine stabilite, as�el încât să permită confirmarea rezultatelor, verificarea iden�tăţii 

probelor sau efectuarea unor teste suplimentare.

Probele de plasmă des�nate determinării încărcăturii virale B şi C, precum şi probele de toxicologie 

(metale) sunt consumate de obicei aproape integral în procesul anali�c, de aceea nu vor mai putea fi dis-

ponibile pentru retestări (se va solicita repetarea recoltării).

Tabel 2.II.  Proceduri de arhivare a probelor

Probe pentru: Tipul probe Perioada arhivării Temperatura

Hematologie Sânge pe EDTA 72 ore 2-4°C

Biochimie şi imunochimie (excepţie fac 
probele menţionate mai sus)

Ser 1 săptămână 2-4°C

Determinare hormoni şi markeri tumorali Ser 2 luni -20°C

Screening prenatal TORCH, serologie sifilis 
la care s-au ob�nut rezultate pozi�ve

Ser 1 an -20°C

Alergologie si boli autoimune Ser 2 luni -20°C

Încărcătură virală HIV, HCV, HBV Plasmă Indefinit -70°C

Coagulare Plasmă 5 - 10 ore 2-4°C

Examen de urină Urină 5 - 10 ore 2-4°C
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2.7. IMPACTUL VARIABILELOR PREANALITICE ASUPRA CALITAŢII REZULTATELOR DE LABORATOR

Factori care afectează rezultatul în faza de recoltare a lichidelor biologice

Recomandare: Pentru a evita interpretarea eronată a rezultatelor analizelor de laborator, procedura 

standard de recoltare a probele de sânge prevede 10-12 ore de repaus alimentar, lipsa ac�vităţii fizice 

prealabile şi poziţia şezând.

Ingerarea de alimente înainte de recoltare duce la valori crescute:

• cu până la 50% ale trigliceridelor; 

• până la 15-20% ale glicemiei, transaminazelor, bilirubinei, fosfaţilor anorganici; 

• până la 10% ale potasiului;

• cu până la 5% ale aminoacizilor, proteinelor, ureei, acidului uric, sodiului, calciului, fierului, coleste-

rolului (variaţiile mai mici de 5 % pot fi considerate neglijabile, fiind irelevante clinic!)

Înfometarea

• De scurtă durată (până la 48 de ore) duce la scăderi uşoare ale prealbuminei, proteinei transpor-

toare a re�nolului şi creşteri uşoare ale corpilor cetonici.

• De durată medie (după 48 ore) duce la creşteri însemnate ale corpilor cetonici, lactatului, piruvatu-

lui şi acizilor graşi liberi (acidoză metabolică).

• De lungă durată (săptămâni) duce la scăderea semnifica�vă a: γ-GT, trigliceridelor, colesterolului, 

GPT, ureei, glucozei şi creşterea semnifica�vă a: GOT, crea�ninei, acidului uric.

Ingestia de alcool

Inges�a acută de alcool (2-12 ore înainte de recoltare) 

• duce la creşteri ale trigliceridelor şi γGT (până la +50%), a aldosteronului (până la +150%)

• duce la scăderi ale colesterolului (-10-20%), ADH, Cor�zol, Prolac�nei (-40-50%)

Inges�a cronică de alcool

• duce la creşteri ale ac�vităţii γGT (+1000%), GOT (+200-300%), trigliceridelor, GPT, estradiol, cor�-

zol (+50%), volumului corpuscular mediu (MCV) şi colesterolului (+10%)

• duce la scăderi ale LDL-colesterolului(-20%) şi acidului vanil mandelic (-15%)

Trecerea din clinostatism în ortostatism duce la creşteri:

• de până la 15% ale parametrilor corpusculari - hema�i, hemoglobină, hematocrit

• de până la 10% ale substanţelor macromoleculare - proteine, lipoproteine, enzime

• de până la 5% ale leucocitelor, calciului total, imunoglobulinelor

Efectul poate fi mai accentuat la pacienţii cu tendinţa de a face edeme (ciroză hepa�că, insuficienţă 

cardiacă).

Aplicarea prelungită a garoului înainte de recoltarea sângelui

• Duce la creşteri cu mai mult de 5% ale concentraţiei: proteinelor, enzimelor, lipidelor, parametrilor 

corpusculari
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• Duce la scăderi cu până la 5% ale parametrilor cu greutate moleculară mică, nefixaţi pe transpor-

tori: potasiul, clorul, crea�nina, ureea, glucoza, fosfaţii anorganici şi cu mai mult de 10% ale �mpi-

lor de coagulare

Recoltări de pe catetere

• se recomandă a nu se recolta de pe catetere de perfuzie, preferându-se braţul opus

• este preferabil să treacă cel puţin 1 oră după terminarea perfuziei şi până la recoltarea de sânge

• dacă nu se poate puncţiona o altă venă, recoltările de pe cateter se vor face cu aruncarea primilor 

5 ml de sânge şi abia apoi umplerea tuburilor de recoltare

• pentru testele influenţate de heparină (APTT, �mp de trombină), înainte de recoltarea de pe cate-

tere heparinizate în tubul cu citrat, se recomandă să se recolteze mai întâi pentru alte determinări 

(biochimie, hematologie)

• se recomandă de asemenea să nu se recolteze sânge care a “staţionat” în cateter

 

Activitatea fizică

Ac�vitatea fizică intensă înaintea recoltării poate duce la creşteri ale transaminazelor, CPK, ureei, glu-

cozei.

Variaţii diurne semnificative se pot observa la determinările:

• hormonale – catecolamine, cor�costeroizi, prolac�na, aldosteronul, testosteronul, T4 (prezintă ni-

vele maxime în general dimineaţa – orele 4,00-9,00 a.m.), în �mp ce TSH şi hormonul somatotrop 

prezintă concentraţia maximă în �mpul somnului (între orele 21,00 – 2,00) 

• electroliţilor urinari – concentraţia sodiului urinar este cu 20-40% mai mică după masa decât dimi-

neaţa

• fierului seric – între orele 14,00-18,00 concentraţia este cu 50-70% mai mare decât dimineaţa

• eozinofilele – între orele 18,00-20,00 sunt cu 30-40% mai scăzute decât dimineaţa

Interferenţe medicamentoase 

Medicamentele pot exercita atât efecte in vivo (influenţe biologice), cât şi in vitro (interferenţe fizico-

chimice)

Fumatul

În dimineaţa recoltării - duce la creşteri ale concentraţiei multor hormoni (adrenalină, aldosteron, 

cor�zol) şi acizilor graşi.

Fumatul cronic duce la:

• creşteri ale carboxihemoglobinei, an�genului carcinoembrionar (CEA+50%), leucocitelor (+30-

40%), fibrinogenului (+15-20%)

• scăderi ale prolac�nei, carotenoizilor (-20%), HDL-colesterolului (-10-15%)
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Aspecte particulare legate de tehnica de recoltare

Parametrii biochimici pot fi influenţaţi de:

• �pul de an�coagulant folosit - în determinarea glicemiei trebuie să se aibă în vedere că fără un in-

hibitor al glicolizei (fluorura de Na, Iodoacetat), rata acesteia este de 7% pe oră – la determinările 

glicemiei în ser, este important ca analiza să se efectueze în prima oră după recoltarea probei

• determinarea din ser sau plasmă influenţează rezultatele anumitor parametri - potasiul, fosforul 

anorganic, LDH, fibrinogenul

• în caz de trombocitoză (>800.000/mm3) se recomandă ca determinarea potasiului să se facă în 

plasmă (sânge heparinizat) şi nu în ser

Parametrii hematologici pot fi influenţaţi de :

• �pul de an�coagulant folosit: pentru determinări corpusculare se recomandă EDTA K3, alţi an�-

coagulanţi - oxalaţii, citratul, etc - influenţând forma, volumul, adezivitatea, dispunerea pe fro�u a 

elementelor figurate.

• este preferabil ca fro�urile de sânge să se efectueze din sânge capilar

Testele de coagulare  pot fi influenţate de :

• �mpul de aplicare al garoului să nu depăşească 1 minut; garoul trebuie scos înainte de intrarea 

sângelui în vacutainer

• dacă se recoltează mai multe tuburi, cel cu citrat va fi recoltat al doilea

• pentru recoltare se vor folosi ace 19-21 G pentru adulţi şi 22-23 G pentru copii

• �pul de an�coagulant folosit şi proporţia cu sângele – se recomandă citratul de sodiu 3,8% (0,109 

mM/L) în proporţie strictă 1:9 cu sângele recoltat; oxalatul sau EDTA determină o mai rapidă in-

ac�vare a factorilor labili (V şi VIII) ai coagulării

• se va evita formarea spumei la recoltare (agitarea tuburilor se va face delicat)

• rezultatele din probe hemolizate, icterice sau lipemice vor fi compromise (se recomandă repetarea 

recoltării)

Factori care afectează rezultatul în faza de transport şi stocare a materialelor biologice

Recomandăm trimiterea probelor biologice în laborator pe măsură ce sunt recoltate (în grupuri de 10-

20 tuburi) şi a nu se colecta pe secţii până la terminarea tuturor recoltărilor. Prelucrarea serului trebuie să 

se facă în maximum 1 oră de la recoltare, pentru rezultate cât mai corecte.

Se recomandă centrifugarea în decurs de maximum 1 oră a probelor pentru determinările din ser 

sau plasmă, însă nu înainte de 30 minute de la recoltare (pentru a preveni hemoliza şi formarea tardivă 

a cheagului de fibrină în supernatant – fenomen care CONDUCE LA ERORI DE PIPETARE ŞI LA BLOCAREA 

SISTEMELOR DE ASPIRARE ALE ANALIZOARELOR). U�lizarea unor tuburi cu gel de separare a serului de 

elementele figurate antrenate în cheag (mult mai cos�sitoare însă), previne eliberarea în ser a unor con-

s�tuenţi ai elementelor figurate.

Factori care influenţează parametrii biochimici-imunologici

• cu excepţia fosfatazei acide, amoniacului, gazelor sanguine şi lactatului, restul parametrilor de �p 

substrat sunt stabili în serul separat de pe cheag, 1 zi la temperatura camerei  (ATENTIE: enzimele la 
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4°C) şi până la 4 zile la 4°C (ac�vitatea enzimelor scade cu 5-10%/zi); pentru o mai lungă conservare 

se recomandă congelarea la –20°C în recipiente închise (cu excepţia enzimelor, a căror ac�vitate se 

reduce cu 5-10%/zi de stocare).

• pentru determinarea glicemiei, se recomandă ca probele recoltate fără an�coagulanţi specifici 

(fluorură, iodoacetat), să fie centrifugate şi serul separat în decurs de 30 minute de la recoltare; 

probele recoltate pe an�coagulanţii amin�ţi, pot fi stocate la 4°C, în recipiente închise, până la 7 

zile.

• elementele celulare din LCR trebuie analizate pe parcursul a 1 oră de la recoltare.

• gazele sanguine trebuie determinate imediat (dacă nu este posibil, se recomandă ca probele să fie 

colectate în recipiente de s�clă şi plasate la gheaţă, până la 2 ore de la recoltare).

• sedimentul urinar se recomandă a fi analizat în maximum 2-3 ore de la recoltarea urinei;refrigera-

rea nu este recomandată, deoarece duce la precipitarea sărurilor. 

Factori care influenţează parametrii hematologici

• în recipiente închise, componenţii celulari şi hemoglobina sunt stabile o zi, tuburile fiind păstrate la 

temperatura camerei, în poziţie orizontală.

• se recomandă prepararea fro�urilor în decurs de 3 ore de la recoltarea sângelui.

Factori care influenţează parametrii hemostazei

• determinările trebuie făcute cât mai repede posibil (dacă nu este posibil, se recomandă stocarea 

plasmei sărace în plachete imediat la –20°C).

• plasma pentru determinarea �mpilor Quick (PT), de trombină şi a APTT, poate fi stocată 4 ore la 

temperatura camerei sau mai corect în frigider (la 4°C); determinările mai tardive de 4 ore conduc 

la scurtarea valorilor PT sau APTT.

• pentru determinarea proteinei S şi a factorilor V şi VIII, plasma poate fi stocată maximum 4 ore.

2.8  FACTORI CARE AFECTEAZĂ REZULTATUL ÎN FAZA DE ANALIZĂ PROPRIU�ZISĂ

Hemoliza

• determinarea LDH, potasiului, GOT şi a CPK sunt influenţate ( ↑ ) chiar şi de o hemoliză uşoară; 

concentraţia potasiului creşte după 1 oră de la recoltare, chiar fără hemoliză

• hemoliza scade concentraţia fosfatazei alcaline, amilazei şi γGT.

• hemoliza masivă (>0,5 g/dL) influenţează toate determinările enzima�ce, microelementele, hor-

monii, markerii tumorali şi serologici virali

!!! Absenţa culorii roşii a serului nu înseamnă lipsa hemolizei. În momentul în care serul apare hemoli-

zat cu ochiul liber, nivelul hemolizei este cel puţin 0,03 g/dL.

Hiperbilirubinemia

• influenţează determinarea acidului uric (dacă Bi > 5 mg/dL), a trigliceridelor (dacă Bi > 10 mg/dL), a 

crea�ninei (dacă Bi  > 25 mg/dL)
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Lipemia

• serurile lactescente interferă cu toate determinările fotometrice (enzime, substrate, elemente 

minerale, proteine speciale - teste turbidimetrice) şi testele de coagulare. Substanţele hidrofile 

(electroliţi, substrate) vor apare în concentraţii fals crescute, datorită efectului hidrofob al lipidelor 

(“înlocuitor” de apă).

2.9. INFLUENŢA UNOR FACTORI BIOLOGICI ASUPRA REZULTATELOR

Vârsta

Cele mai însemnate modificări fiziologice legate de vârstă:

La nou-născut

Hemoglobina, bilirubina şi acidul uric: concentraţia Hb, este mult mai mare la nou-născut decât la 

adult; în zilele imediat următoare naşterii hemoliza fiziologică (asociată imaturităţii funcţiei de glucuro-

noconjugare hepa�că) duce la creşteri însemnate ale bilirubinei; concentraţia acidului uric la naştere este 

similară cu a adultului, descrescând semnifica�v după ziua a 2-a.

În copilărie / adolescenţă

Modificări semnifica�ve ale fosfatazei alcaline şi imunoglobulinelor: ac�vitatea fosfatazei alcaline seri-

ce în copilărie/adolescenţă, oglindeşte ac�vitatea osteoblaş�lor (spre deosebire de adult, unde predomi-

nă izoenzima secretată de epiteliile canaliculelor biliare), fiind ceva mai scăzută la sexul feminin.

Concentraţia imunoglobulinelor suferă modificări drama�ce, în special în primele luni de viaţă, Ig A 

fiind “deficitară” până în adolescenţă.

La adult

Concentraţia colesterolului total şi a fracţiunii din LDL creşte cu vârsta.

Sarcina

Interpretarea rezultatelor de laborator la femeia gravidă trebuie să ţină cont de vârsta sarcinii.

Tabel 2.III.  Mecanisme care modifică unii parametrii plasma�ci la femeia gravidă

Mecanism Teste modificate

Inducţie Fosfataza alcalină, Factorul VII al coagulării

Creşterea concentraţiei  plasma�ce 
a proteinelor transportori

Lipide, �roxina, ceruloplasmina, cuprul

Hemodiluţie Proteine totale, albumina

Creşterea masei corporale şi a metabolismului Clearance-ul de crea�nină

Deficienţă rela�vă prin creşterea necesarului Fe, Feri�na

Creşterea proteinelor de fază acută VSH

Ciclul menstrual

În �mpul ciclului menstrual FSH, LH, estradiolul şi progesteronul prezintă variaţie ciclică. Fe şi fosforul 

scad la menstruaţie, iar colesterolul scade la ovulaţie.
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Intervenţii chirurgicale

În faza postoperatorie imediată cresc  valorile de VSH, CRP (proteină C reac�vă), fibrinogen, uree, 

numărul de leucocite şi scad albumina şi colesterolul.

LA SFÂRŞITUL ACESTOR CAPITOLE VEI PUTEA SĂ:

a.  Descrii  principalele �puri de recoltoare pentru produse patologice.

b. Explici tehnica recoltării sângelui venos cu sistemul vacutainer şi tehnica recoltării sângelui capi-

lar.

c. Descrii  tehnica  executării fro�urilor de sânge.

d. Cunoș� criteriile de respingere a produselor patologice.

e. Explici  modul de transport şi condiţiile de stocare ale probelor biologice.

f. Recunoş�  factorii care afectează rezultatul analizelor în faza de recoltare, transport şi stocare şi în 

faza de analiză propriu-zisă.

g. Să recunoş�  şi să eviţi hemoliza.

h. Discuţi despre posibilitatea influenţei unor factori biologici asupra rezultatelor.



Capitolul 3

METODE OPTICE DE ANALIZĂ

3.1. BAZELE TEORETICE ALE METODELOR OPTICE

În laboratoarele clinice determinările can�ta�ve prin metode de analiză op�ce se bucură de o largă 

u�lizare. Acestea sunt metode fizico-chimice care se bazează pe determinarea spectrelor de absorbţie sau 

de emisie ale substanţelor şi au avantajele de a fi simple, rapide şi rela�v precise.

Majoritatea substanţelor au proprietatea de a absorbi selec�v radiaţii electromagne�ce de o anu-

mită lungime de undă (monocroma�ce), permiţând as�el, determinarea concentraţiei substanţei în 

proba de analizat.

Pentru a înţelege acest principiu de bază al determinărilor op�ce, trebuie mai întâi să înţelegem natura 

culorilor şi a luminii.

3.1.1. Fotonul

Lumina există sub forma unor pachete de fotoni (foton; phos = lumină, în greacă). La definiţia moder-

nă a conceptului de foton a contribuit într-un mod esenţial Albert Einstein a cărui observaţii experimentale 

nu puteau fi încadrate în modelul clasic al luminii considerate undă. De fapt, fotonii au atât proprietăţi de 

undă cât şi de par�cule. Aceasta calitate este denumită dualitatea undă-par�culă a luminii. De exemplu, 

un foton poate fi refractat de o len�lă dar în acelaşi �mp se poate comporta ca o par�culă,  deoarece 

masa sa poate fi măsurată. Fotonii sunt emişi în numeroase procese naturale, cum ar fi tranziţia molecu-

lară, atomică sau nucleară pe un nivel energe�c inferior. În acest caz sunt emişi fotoni de diferite energii, 

de la lumina infraroşie la radiaţii gamma. 

Pentru a înţelege mai bine modul în care putem să determinăm concentraţia substanţelor prin emi-

sia şi absorbţia de lumină, trebuie să privim substanţa prin prisma celor mai mici elemente cons�tuente 

ale acesteia şi anume atomii. Atomii sunt formaţi din nucleu şi electroni care orbitează în jurul nucleului, 

având anumite orbite stabile ( pe care se pot mişca fără să cedeze sau să absoarbă energie). Există mai 

multe as�el de orbite (orbitali electronici)  fiecare cu un alt nivel energe�c - ceea ce înseamnă că elec-

tronul trebuie să aibă un anumit nivel energe�c care să-i permită să stea pe acel orbital.Trecerea de pe 

un nivel energe�c pe altul se face întotdeauna cu schimb de energie, adică pentru a trece de pe un nivel 

energe�c inferior pe un nivel energe�c superior electronul trebuie să primească energie şi acest lucru 

este posibil prin absorbţia unei cuante de lumină (foton). Un as�el de electron care a trecut de pe un nivel 

energe�c inferior pe un nivel energe�c superior se spune că se află într-o stare excitată. În această stare 

însă, electronul este instabil, întrucât tendinţa oricărui sistem este să aibă energie minimă. În consecinţă 

electronul va �nde să revină pe nivelul energe�c inferior, revenire care are loc prin emisia unei cuante de 

lumină cu energie, şi deci frecvenţă care depind de diferenţa energe�că dintre cei doi orbitali. Întrucât 

19
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Figura 3.2. Unde sinusoidale de diferite frecvenţe. Undele din partea de jos a imaginii au frecvenţe 
mai mari decât cele de sus. (Cu permisiunea autorului -Sursa: h�p://en.wikipedia.org/wiki/Frequency)

până la urmă nivelele energe�ce ale orbitalilor depind de �pul atomului sau a moleculei, înseamnă că 

atunci când iluminăm o substanţă cu o anumită radiaţie ea va �nde să absoarbă şi să emită radiaţii cu 

lungimi de undă caracteris�ce substanţei respec�ve.

3.1.2. Lumina

Este un �p de radiaţie electromagne�că cu o lungime de undă care o face vizibilă pentru ochiul uman 

(aproxima�v  400-750 nm). Principalele proprietăţi ale luminii sunt:

a. INTENSITATEA -măsoară fluxul energe�c în 

unitatea de �mp

b. FRECVENŢA (ν)- numărul de evenimente în 

unitatea de �mp

c. LUNGIMEA DE UNDĂ (λ) - se poate măsura 

între oricare 2 puncte cu aceeaşi fază; dis-

tanţa dintre două  unde (vezi Fig. 3.1.)

d. POLARIZAREA - caracteris�că a undelor 

care descrie orientarea oscilaţiilor acesto-

ra

e. FAZA - o fracţiune dintr-un ciclu complet

Figura 3.1. Reprezentare schema�că a unei lungimi 
de undă (λ) (Cu permisiunea autorului -

Sursa: h�p://en.wikipedia.org/wiki/Wavelength; 
Autor: Dicklyon (Richard F. Lyon)

Lungimea de undă şi frecvenţa sunt caracteris�ci ale radiaţiilor care determină culoarea acesteia  şi 

sunt legate prin relaţia:
 
 λ ·  ν = c  
 unde c = viteza luminii  (c = 300.000 km/s)

Lumina albă este un amestec de culori (vezi Tabelul III.1.).

O soluţie apare colorată pentru ochiul uman deoarece absoarbe toate radiaţiile incidente ,cu excepţia 

acelora care au culoarea soluţiei.În fotometria de absorbţie se folosesc radiaţii incidente complementare 

culorii soluţiei de analizat (vezi Tabelul III.1. ).
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Tabel III.1 .  Componentele luminii albe şi complementarele lor

Culoarea Lungimea de undă (nm) Culoarea  complementară

Violet 400-430 Galben-albastru

Albastru 430-500 Galben

Verde 500-570 Roşu

Galben 570-600 Albastru

Portocaliu 600-650 Verde-albastru

Roşu 650-750 Albastru-violet

Radiaţia monocroma�că este compusă teore�c dintr-o singură lungime de undă; prac�c însă, prin 

radiaţie monocroma�că se înţelege un domeniu foarte îngust de lungimi de undă, izolat din spectrul unei 

surse de radiaţii.

3.1.3. Spectrul electromagne�c

Spectrul electromagne�c este un domeniu al tuturor frecvenţelor posibile ale radiaţiilor electromag-

ne�ce. “Spectrul electromagne�c” al unui obiect (în cazul nostru substanţă chimică)  reprezintă distribuţia 

caracteris�că a radiaţiei electromagne�ce emise sau absorbite de acel obiect.

Acest spectru se ex�nde de la frecvenţe joase folosite de transmisiunile radio moderne până la radia-

ţiile gamma cu lungime de undă scurtă. Cuprinde radiaţii cu lungimi de undă de mii de kilometrii pînă la 

fracţiuni din dimensiunea unui atom. (vezi Fig 3.3.).

Figura 3.3.  Spectrul  electromagne�c (Cu permisiunea autorului -Sursa:h�p://en.wikipedia.org/wiki/File:EM_Spec-
trum_Proper�es_edit.svg;   AutorInduc�veload, NASA)
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Frecvenţa (Hz)

Temperatura 
obiectelor la 
care această 

radiaţie este cel 
mai intens emisă

   Radio  Microunde        Infraroşii        Sp. vizibil       UV       X          Gamma
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3.1.4. Legile fotometriei

Pentru întelegerea acestora este necesară clarificarea a doi termeni:

a. Lungimea de undă op�mă determinării (λmax) este lungimea de undă la care absorbţia  substanţei 

este maximă (se determină din spectrul de absorbţie al substanţei respec�ve).Prin absorbţia energiei ra-

diaţiei se produce o excitare a componentelor structurale ale substanţei (electronii atomilor, ionilor, mo-

leculelor trec pe nivele energe�ce superioare); substanţele absorb energia sub formă de cuante (pachete 

de energie – ΔE):

  

unde h=constanta lui Plank

                                                                                                                  

Deci pentru fiecare substanţă există o radiaţie (de o anumită lungime de undă –λmax) care are energia 

op�mă pentru acest proces.

b. Radiaţia monocroma�că care străbate mediul op�c omogen (soluţia substanţei de analizat), este 

parţial absorbită de către moleculele substanţei :

I0 = It + Ia

I0= intensitatea radia�ei incidente

It =  intensitatea radia�ei transmise

Ia  =intensitatea radia�ei absorbite
           

Raportul între intensitatea luminii transmise şi intensitatea luminii incidente poartă denumirea de 

transmisie.

Intensitatea radiaţiei este atenuată (absorbită) proporţional cu concentraţia soluţiei (c) şi cu grosimea 

stratului de soluţie străbătut (d); expresia matema�că a acestui proces este dată de  legea lui  Lambert-

Beer:

It = I0 ·10- ε· c · d

adică intensitatea luminii transmise scade în progresie logaritmică cu creşterea concentraţiei şi grosimii 

stratului de soluţie  în progresie aritme�că; ε = coeficientul molar de ex�ncţie (absorbanţa  unei soluţii a 

substanţei de analizat, cu concentraţia de 1 mol/L; depinde de natura substanţei şi de λmax).

 Această lege creează o relaţie între absorbţia luminii şi proprietăţile materialului prin care trece 

lumina.

Prin rearanjarea şi logaritmarea ecuaţiei de mai sus se obţine legea de bază a fotometriei (Legea lui 

Bouguer-Lambert –Beer):

-IgT = ε· c · d = E
unde E = Ex�ncţie = Absorbanţă = Densitate op�că

În concluzie, condiţiile necesare pentru orice determinare fotometrică, sunt următoarele:

1.  substanţa de analizat să formeze sau să elibereze un compus colorat stabil care să respecte Legea 

lui Bouguer-Lambert-Beer (colorantul să fie dispersat la nivel molecular).

ΔE= h · ν =  h · c
λ

,  ( 0 < T < 1 )
It

I0

T = · 100,  ( 0 < T < 100 )
It

I0

T% =



22 COMPENDIU DE MEDICINĂ DE LABORATOR 23METODE OPTICE DE ANALIZĂ

2.  să se cunoască λmax

3. reacţia de culoare să fie specifică substanţei de analizat    

 

3.2. METODE OPTICE DE ANALIZĂ

A. METODE BAZATE PE DETERMINAREA SPECTRULUI DE ABSORBTIE,

folosind proprietatea substanţelor de a absorbi o parte din lumina care trece prin ele.

3.2.1. Fotometria

Fotometria este s�inţa care măsoară lumina, care este definită ca fiind radiaţia electromagne�că per-

cepută de ochiul uman. Este aşadar limitată la lungimi de undă cuprinse între 360 şi 830 nm. Măsurătorile 

fotometrice se bazează pe fotodetectoare (construite în aşa fel încât să mimeze răspunsul spectral al 

ochiului uman), dispozi�ve care produc curent electric în momentul expunerii la lumină. Fotometria, de-

termină concentraţia unei soluţii pe baza măsurării extincţiei acesteia, la o anumită lungime de undă. 

Radiaţia monocroma�că se obţine prin filtrarea luminii albe (filtre de interferenţă, prisme).

3.2.2. Spectrofotometria 

Spectrofotometria este un proces în care lumina, de intensitate şi lungime de undă cunoscută, este 

trecută printr-o soluţie, şi are rol în es�marea nivelului substanţelor dizolvate în acea soluţie. Diferitele 

substanţe, absorb radiaţii de lungimi de undă care sunt specifice fiecărei substanţe în parte. Cu cât sub-

stanţa de determinat va fi în can�tate mai mare în soluţie, cu atât va fi absorbită mai multă lumină.

Principiu: radiaţiile luminoase trec printr-un sistem op�c complex (de difracţie), fiind descompuse în 

radiaţii monocroma�ce de diferite lungimi de undă; piesele op�ce ale monocromatorului care asigură di-

fracţia luminii, permit măsurători în domeniul vizibil (prismele de s�clă şi reţele de difracţie) şi ultraviolet 

(prismele de cuaţ). Radiaţia monocroma�că  selectată cade pe cuva cu soluţia de analizat, iar intensitatea 

luminii transmise se măsoară cu ajutorul celulelor fotoelectrice; fotocurentul generat intră într-un galva-

nometru, etalonat în unităţi de ex�ncţie.

Componentele de bază ale spectro- /fotometrelor sunt redate în Figura 3.4.

Sursa de lumină

Monocromator

Apertura ajustabilă Fotorezistor

Cuveta

Proba Amplificator

Rezultat

Figura 3.4. Schema de principiu a unui spectro-/fotometru 
(Cu permisiunea autorului –Sursa: h�p://en.wikipedia.org/wiki/File:Spetrophotometer-en.svg)
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Figura 3.5. Schema de principiu în SAA
(Cu permisiunea autorului –Sursa: h�p://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_absorp�on_spectroscopy)
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3.2.3. Spectrofotometria de absorbţie atomică (SAA) 

A fost introdusă ca o variantă a fotometriei de flacără, care corectează neajunsul că majoritatea atomi-

lor rămân în stare fundamentală şi doar o parte sunt excitaţi la un nivel energe�c superior, emiţând apoi 

prin revenirea la nivelul energe�c iniţial, o radiaţie corespunzătoare liniei de rezonanţă. Spre deosebire 

de flamfotometrie , SAA - se bazează pe “prima parte“ a procesului de excitare - care se referă la faptul că 

electronii atomilor, în urma absorbţiei unei can�tăţi de energie trec pe nivele energe�ce superioare.

Cu ajutorul acestei metode se determină prezenţa şi concentraţia metalelor în probele lichide (în jur 

de 70 de metale). Proba este atomizată înspre o  flacară. În forma lor elementară metalele vor absorbi 

radiaţia luminoasă în momentul ac�vării cu ajutorul căldurii. Fiecare metal absoarbe radiaţia de o anumită 

lungime de undă. Instrumentul detectează un anumit metal prin concentrarea unei raze de lumină de o 

anumită lungime de undă prin  flacară şi într-un detector. Dacă metalul este prezent în probă va absorbi 

o parte din lumină reducându-i aşadar intensitatea. Analizatorul computerizat va transforma diferenţa 

de intensitate în absorbanţă (aceasta este direct propor�onală cu concentra�a  atomilor în flacără şi cu 

grosimea stratului străbătut de radiaţia monocroma�că).

Detaliere:  Principiul de bază al măsurătorilor de absorbţie atomică este atenuarea radiaţiei de fun-

dal specifică unui anumit element datorită absorbţiei suferite de aceasta în proba atomizată. Ca atare, ato-

mii liberi sunt iluminaţi de către o radiaţie monocroma�că (numită radiaţie de rezonanţă) care are energia 

necesară pentru a produce saltul electronilor pe nivele energe�ce superioare. Doar atomii de examinat 

pot absorbii această radiaţie. Ca rezultat al acestei absorbţii, intensitatea luminii scade proporţional cu nu-

mărul de atomii de determinat prezenţi în probă. Pentru a produce radiaţia monocroma�că adecvată, se 

folosesc ca surse de radiaţie aşa numitele lămpi cu catod gol. Catodul acestor �puri de lămpi, este alcătuit 

din metalul pe care dorim să-l determinăm, ceea ce înseamnă că pentru fiecare element pe care vrem să-l 

inves�găm se folosesc lămpi diferite. Anodul este alcătuit din wolfram. Aceş� doi electrozi sunt înconjuraţi 

de un gaz nobil. La tensiuni înalte catodul produce electroni care sunt acceleraţi în câmpul electric cauzând 

ionizarea gazului nobil din interiorul tubului. Atomii de gaz nobil sunt la rândul lor acceleraţi şi lovesc cato-

dul provocând dislocarea atomilor de pe suprafaţa acestuia. Electronii acceleraţi, excită aceş� atomi liberi, 

care revin în starea fundamentală prin emisia de lumină care are un spectru caracteris�c elementului din 

care este alcătuit catodul. În consecinţă, sursa de radiaţie (denumită şi radiator de fundal) emite energie 
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radiantă (spectru de linii) specifică unui anumit element, care traversează compar�mentul probei. Aici 

radiaţia este atenuată datorită absorbţiei de către proba atomizată. Spectrul de emisie al radiatorului de 

fundal prezintă mai multe linii. Măsurarea absorbţiei cauzate de probă trebuie să se facă folosind o sin-

gură linie de spectru. Rolul monocromatorului este de a suprima toate liniile de spectru cu excepţia uneia 

singure, as�el încât fotodetectorul să primească numai radiaţia de o anumită lungime de undă specifică 

elementului de determinat.. Semnalele primite de la fotodetector sunt amplificate şi procesate pentru 

determinarea unei valori şi afişate pe ecranul computerului sau, eventual, imprimate pe hâr�e.

Aplicaţii ale măsurătorilor fotometrice:

a. Stabilirea spectrelor de absorbţie ale substanţelor. 

b. Determinarea concentra�ilor substantelor în diferite soluţii.

3.2.4. Modalităţi de determinare a concentraţiilor necunoscute ale substanţelor:

a. Prin folosirea coeficientului de ex�ncţie:  

Se poate prac�ca în situaţiile în care:

• Legea lui Lambert-Beer este valabilă;

• Când substanţa de analizat este colorată sau produsul colorat este în relaţie stoechiometrică  şi 

reproduc�bilă cu substanţă de analizat;

• Când se u�lizează cuve cu pereţi plani-paraleli şi grosime exact cunoscută;

b.  U�lizând o curbă de etalonare:

 Curba de etalonare urmăreşte stabilirea corelaţiei dintre concentraţie şi ex�ncţie pe domeniul în 

care legea Lambert-Beer  este valabilă; prac�c, se prepară o serie de etaloane cu maximum de precizie 

posibil în laborator, se efectuează reacţia de culoare pentru aceste etaloane şi se determină ex�ncţia lor; 

se reprezintă grafic pe hâr�e milimetrică (sau şi mai bine u�lizând un computer) ex�ncţiile ci�te (pe or-

donată) faţă de valorile teore�ce 

de concentraţie ale etaloanelor 

(pe abscisă)-vezi Fig 3.6.  Dacă s-a 

lucrat corect, se obţine o dreaptă 

care trece prin origine. Concen-

traţia necunoscută a unei probe 

se obţine prin interpolarea  valorii 

de ex�ncţie  a probei pe graficul 

efectuat  anterior. Se poate lucra 

doar în domeniul de linearitate al 

graficului; la concentraţii mari  ale 

ε · d
Epc =             · diluţia

Figura 3.6.  Exemplu de etalonare u�lizând sau nu radia�i 
monocroma�ce
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Ex
�

nc
ţi

e
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substanţei  de analizat sau în situaţia în care nu pot fi obţinute radiaţii strict monocroma�ce,  legea  Lam-

bert-Beer  nu mai este respectată.

c. U�lizarea unui standard livrat de laboratoare de referinţă sau firme de reac�vi; în această situaţie 

este aplicabilă relaţia de calcul: 

     

Avantajele spectrofotometriei:

a. precizie de determinare;

b. necesită o can�tate mică de soluţie de analizat;

c. permite automa�zare şi determinare rapidă;

B. METODE BAZATE PE DETERMINAREA SPECTRULUI DE EMISIE

Se concre�zează prin excitarea atomilor substanţei de analizat şi înregistrarea intensităţii  radiaţiei 

emise la revenirea atomilor în starea fundamentală.

3.2.5. Fotometria de flacără (flamfotometria)

Este o metodă spectroscopică de emisie u�lizată mai ales pentru dozările electroliţilor (metalelor alca-

line şi alcalino-teroase) în lichide biologice.

Principiu: serul diluat se introduce prin pulverizare fină (aerosol) într-o flacară aer/ace�lenă, bogată 

în electroni; apa din probă se evaporă, iar ionii sunt reduşi la atomi aflaţi într-o stare energe�că mai ridi-

cată:

 

Revenirea lor la starea energe�că ini�ală  are loc cu degajarea energiei acumulate anterior, sub formă 

de radiaţie luminoasă cu lungimi de undă care derivă din diferenţa energe�că ΔE (= h · ν)  dintre starea 

excitată şi cea fundamentală (caracteris�că pentru fiecare element chimic): 

• pentru sodiu - 589,592 nm

• pentru potasiu - 769,896 nm

• pentru magneziu -515,517 nm

• pentru calciu - 621,498 nm

• pentru li�u - 670,784 nm

În principiu toate elementele emit bazal o bandă comună largă, peste care se suprapun benzile înguste 

specifice fiecărui element; aceste benzi individuale sunt selectate cu ajutorul filtrelor de interferenţă. In-

tensitatea radiaţiei emise este direct propor�onală cu concentraţia elementului de analizat în probă.

Metoda poate fi u�lizată doar pentru dozări de metale alcaline şi alcalino-teroase deoarece acestea 

necesită o energie de recombinare/ac�vare mai mică, posibil de obţinut prin arderea ace�lenei.

EpCp =           · CsEs

 t ̊ + e-

A+                     > A*                              > A ̊
 -h · ν

Ion pozi�v Atom în 
stare excitată

Atom în stare 
fundamentală
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Elementele structurale esenţiale ale flamfotometrului şi rolul lor (vezi Fig.3.7. ): 

a. Pulverizator (atomizor, nebulizator): proba este aspirată într-o cameră închisă, unde se formează 

aerosolii, care sunt conduşi împreună cu combus�bilul spre sistemul de ardere. 

b. Sistemul de ardere.

c. Sistemul op�c (oglinzi, len�le, filtre de interferenţă) care concentrează şi filtrează lumina flacării.

d. Receptorul (celula fotoelectrică) care generează un fotocurent (de intensitate corespunzătoare in-

tensităţii luminoase rezultate de la probă), detectabil cu un

e. Galvanometru (etalonat în unităţi de concentraţie !!!

Mersul determinării: 

a. se introduce filtrul op�c corespunzător ionului dozat

b. se aprinde flacăra

c. se reglează presiunea aerului şi a combus�bilului şi se lasă aproxima�v 10-15 minute pentru stabi-

lizarea intensităţii fotocurentului.

d. se introduce apă bidis�lată în aparat pentru etalonarea “concentraţiei 0 (zero)”

e. se introduce în aparat o soluţie standard şi se ajustează afişajul, în cazul în care nu corespunde cu 

concentraţia standardului

f. se introduce proba necunoscută şi se citeşte indicaţia instrumentului

g. se introduce din nou apă bidis�lată pentru spălarea aparatului

h. se închid robinetele de la sursele de combus�bil şi aer comprimat

Calitatea determinării depinde de:

a. menţinerea constantă a presiunii aerului şi combus�bilului pe parcursul determinării.

b. temperatura constantă şi suficient de ridicată a flăcarii: rata atomizarii (eficienţa recombinării) este 

cu atât mai mare şi limita de detecţie este mai mică cu cât temperatura flacării este mai mare; li-

mitele de detecţie pentru ionii metalelor alcaline şi alcalino-teroase sunt între 0,0001 – 0,1 mg/L. 

(folosind aceasta metodă!)

c. vâscozitatea probelor influenţează debitul aerosolului, deci viteza de introducere a probei; de obi-

cei serul se introduce diluat în aparat (de 20 – 40 de ori)

Figura 3.7. Schema  de principiu a unui flamfotometru

Nori de atomi 
în flacără

Proba 
diluată

Tub 
aspirator

Atomizator

Filtru de 
interferenţă

Paravan cu 
fantă

Galvanometru

Fotoelement
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d. intensitatea curentului pe retea trebuie să fie constantă, pentru a asigura un afişaj constant şi co-

rect al galvanometrului.

3.2.6. Fluorimetria

Este un �p de spectroscopie electromagne�că ce analizează fluorescenţa unei probe. Fluorescenţa 

este fenomenul emisiei de lumină sub acţiunea unei radiaţii absorbite. În majoritatea cazurilor absorbţia 

de lumină având o anumită lungime de undă determină emisia de lumină cu o lungime de undă mai mare 

(şi energie mai mică). Emisia durează atât �mp cât durează şi absorbţia (vezi Fig.3.8.).

Figura 3.8.  Schema de principiu a unui fluorimetru

Figura 3.9.  Schema de principiu a unui aparat care are la baza chemiluminiscenta.

3.3.  ANALIZORUL AUTOMAT DE BIOCHIMIE

În epoca modernă a laboratorului medical, acum când întreaga ac�vitate este reglementată, stan-

dardizată şi acreditată de ins�tuţii internaţionale de profil, accesul rapid şi uşor la rezultatele analizelor a 

devenit o realitate co�diană. Bineînteles că şi industria producătoare de tehnică medicală specifică unui 

3.2.6 Chemiluminiscenţa

Este fenomenul emisiei de lumină în urma unei reacţii chimice (de obicei de �p redox), intensitatea 

emisiei este direct propor�onală cu concentraţia elementului de analizat din probă (vezi figura 3.9.).
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laborator medical şi-a îndeplinit cu succes datoria şi a reusit să pună la dispoziţie un număr impresionant 

de aparatură, tehnică de calcul şi so�ware-ul aferent.

În ceea ce priveşte capitolul de biochimie din cadrul ac�vităţii laboratorului avem numeroase opţiuni 

care concentrează toate �purile de teste biochimice într-un singur sistem: enzime, substrate, electroliţi. În 

analizor pot fi introduse în orice moment zeci de probe de ser, plasmă, urină şi lichid cefalorahidian. Sta�-

vele pentru probe permit accesul con�nuu în aparat, as�el încât atunci când o serie de teste este analizată 

o altă serie îi ia locul având un volum de lucru de sute-mii de teste/oră.

Instrumentele  pun la dispoziţie 4 metode de detecţie :

a. Fotometrie;

b. Turbidimetrie;

c. Potenţiometrie cu electrozi ion – selec�vi ( ISE );

d. Polarimetrie de fluorescenţă.

Are în componentă un spectrofotometru cu monocromator, diodă şi lampă cu halogeni de 100W ca 

sursă de lumină cu un spectru de lungimi de undă măsurabile între 340 si 660 nm. Toate acestea sunt in-

tegrate şi controlate folosind o unitate centrală de control computerizată.

LA SFÂRŞITUL ACESTUI CAPITOL VEI PUTEA SĂ:

• Descrii  legile fotometriei.

• Explici care sunt condiţiile necesare pentru orice determinare fotometrică.

• Să descrii  principiul  metodelor  bazate pe determinarea  spectrului de absorb�e.

• Descrii  flamfotometria, chemiluminescenţa, fluorimetria, ca metode bazate pe determinarea spec-

trului de emisie.
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Capitolul 4

CONTROLUL DE CALITATE ÎN LABORATOR

4.1. NOŢIUNI GENERALE

Asigurarea calităţii muncii de laborator este esenţială pentru ca rezultatele obţinute să fie realmente 

valoroase pentru medicul clinician, evitând as�el tratamente inu�le sau eronate, precum şi cheltuieli su-

plimentare prin repetarea analizelor. Analizele sunt solicitate din patru considerente:

a. pentru punerea sau confirmarea unui diagnos�c;

b. pentru depistarea unor factori de risc, respec�v a bolilor subclinice (screening);

c. pentru monitorizarea unui tratament;

d. pentru stabilirea prognos�cului.

Pentru aprecierea can�ta�vă a performanţei unui test diagnos�c este necesară explicarea şi calcula-

rea parametrilor:

a. Sensibilitatea ( Se ) unui test diagnos�c - este probabilitatea ca un individ bolnav să aibă rezultatele 

testului pozi�ve (real pozi�ve RP); uneori, în prac�ca de laborator, testările pot da însă și rezultate 

fals nega�ve (FN) pentru persoane bolnave

b. Specificitatea ( Sp ) unui test diagnos�c - este probabilitatea ca un individ fără boala respec�vă să 

aibă rezultatele testului nega�ve (test real nega�v - RN); dar în prac�ca de laborator, testările pot 

da însă și rezultate fals pozi�ve (FP) pentru persoane sănătoase

Tipuri de erori:

a. Întâmplătoare, numite şi erori subiec�ve-depind de atenţia şi corec�tudinea persoanei care efec-

tuează analiza.

b. Sistema�ce, numite şi erori obiec�ve-depind de calitatea reac�vilor şi aparaturii cu care se lucrea-

ză.

c. Grosolane, se datorează de cele mai multe ori unor confuzii de probă (prin greşeli de recoltare, 

transport sau transcriere).

Exac�tatea (Acurateţea) este proprietatea unei metode anali�ce de a da un rezultat cât mai apropiat 

de cel veridic. O metodă este cu atât mai exactă cu cât are erori sistema�ce minime. Acest parametru de-

RP
RP + FN

Se =                ·  100  

RN
RN + FN

Sp =                ·  100  
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pinde de calitatea aparaturii şi materialelor (tehnicilor) cu care se lucrează, dar bineînţeles şi de calificarea 

personalului.

Precizia  este dată de mărimea diferenţelor obţinute prin examinarea repetată a unei singure probe; 

precizia bună a unui sistem anali�c este calitatea de a da rezultate cu erori întâmplătoare cât mai mici. 

Expresiile matema�ce ale preciziei sunt deviaţia standard (DS=s) şi dispersia (s2)  rezultatelor în jurul me-

diei.

Coeficientul de variaţie (CV) este exprimarea procentuală a DS din valoarea medie obţinută. 

Repetabilitatea  exprimă  precizia unui set de măsurători efectuate prin testarea repetată a unei sin-

gure probe, în același laborator, în aceeaşi zi, de aceeaşi persoană.

Reproduc�bilitatea  este precizia obţinută prin testarea unei probe, în zile diferite, de persoane dife-

rite.

4.2. DIAGRAMELE DE CONTROL

Diagramele de control, asigură o evidenţiere  a erorilor (obişnuite sau întâmplătoare), prin repar�za-

rea şi plasarea rezultatelor obţinute în urma testării serurilor de control (Materialelor de Referinţă),  în 

formă grafică.

Este necesar să se definească linia centrală a diagramei (cu ajutorul valorilor indicate de producătorul 

materialului de referinţă) înainte ca liniile de control să fie trasate.

 Se recomandă ca limitele pentru variaţie,  acceptate de producătorul materialului de control,  să fie 

trasate la ± 3s sau ± 2s (unde s este deviaţia standard).

Dacă se presupune că distribuţia fundamentală a măsurătorilor făcute este normală, aceste limite pot 

include 99,7% din ele, atâta �mp cât procesul este „sub controlul” valorii centrale. Atunci, 0,3% din rezul-

tate vor depăşi limitele, ele semnalând o eroare prin mesajul „în afara controlului”.

Pentru o mai bună precizie, se adaugă diagramei de control şi limitele de atenţie ± 2s, pe lângă 

limitele de control ± 3s.

Se fac un număr de determinări pe un material de control. Se calculează media rezultatelor obţinute. 

Se calculează diferenţele dintre fiecare valoare individuală şi medie, apoi suma acestor diferenţe, iar în 

final se calculează abaterea (deviaţia) standard.

• Se calculează 2s şi 3s.

• Se calculează limita de atenţie superioară, respec�v inferioară  ± 2s.

• Se calculează limita de control superioară, respec�v inferioară  ± 3s.

• Se trasează diagrama.

n

(xi-x)
DS = S =

∑
i=1
n-1

2

Unde:

xi = valoarea unei determinări oarecare

x = media aritme�că a tuturor determinărilor

n = numărul total de determinări

∑ = sumă
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Figura 4.1. Elementele cons�tu�ve ale unei hărţi Levey-Jennings

Cu ocazia fiecărei serii de determinări se va analiza materialul de control, iar valoarea obţinută se va 

înregistra pe diagrama trasată. Se va urmări încadrarea datelor obţinute în limitele de atenţie şi de control 

ale diagramei.

Diagrama se va reface de fiecare dată când se va schimba lotul de reac�vi, după repararea unui echi-

pament de măsurare ce a fost defect, dacă rezultatele înregistrate pe diagramă trezesc suspiciuni, etc.

4.2.1. Interpretarea diagramei de control 

Deviaţia standard oferă imaginea preciziei unei metode, sau, al�el spus, determină pentru o populaţie 

de �p Gaussian imprecizia metodei (figura 4.2.) . 

În consecinţă, valoarea medie a unei populaţii 

de �p Gaussian permite compararea valorii unei 

măsurări punctuale şi exprimarea diferenţei faţă 

de medie ca mul�plu al devia�ei standard, cunos-

cută  în literatura de specialitate sub numele de 

reprezentarea distribuţiei Levey-Jennings (figura 

4.3.) .

Acest �p de reprezentare Levey-Jennings 

permite vizualizarea în formă condensată şi repre-

zenta�vă a tuturor rezulatelor obţinute prin exa-

minarea unui material de referinţă, într-o perioadă 

dată. 

Pentru interpretarea rezultatelor de control al 

calita�i, este necesar să fie definite criteriile obiec�ve de decizie cu ajutorul cărora să se poată valida o 

serie de măsurători. 

Liniile deviaţiilor standard

Media

Zilele

Valorile

Figura 4.2. Distribuţia normală a valorilor rezulta-
te prin examinarea repetată a aceluiaşi material 

de referinţă
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Pentru a facilita interpretarea şi a 

avea o reprezentare care ţine cont de 

istoricul măsurătorilor este preferabilă 

însă o reprezentare în puncte, în funcţie 

de ecartul faţă de medie, raportat la de-

viaţia standard, conform figurii 4.3.

Presupunem că avem un set de date, 

în cazul nostru un set de valori reprezen-

tând concentraţiile zilnice ale aceluiaşi  

produs de control de calitate. Calculăm 

media şi deviaţia standard.

 Pe abscisă se pun zilele sau numărul 

probei. Paralel cu abscisă  se înscriu drepte reprezentând valorile mediei şi a +1DS, +2DS,+3DS, -1DS,-2DS,-

3DS.

Fiecare punct este reprezentat direct pe graficul as�el obţinut. Imagini de hărţi Levey- Jennings sunt 

prezentate în figurile  4.1. și 4.3. Se observă cu ușurinţă elementele enumerate mai sus.

4.2.2. Interpretarea și validarea seriei de măsurători (Regulile Westgard)

Pentru interpretarea rezultatelor de control al calita�i, este necesar să fie definite criteriile obiec�ve 

de decizie cu ajutorul cărora să se poată valida o serie de măsurători. 

 Regulile Westgard cons�tuie reguli ce stabilesc limitele  de performanţă ale unei metode, şi se cons�-

tuie în norme de acceptabilitate a rezultatelor controlului de calitate. 

Regulile Westgard oferă criteriile obiec�ve de validare tehnică a unei serii de măsurători. Aceste crite-

rii se codifică sub forma A:L sau AL unde A reprezintă numărul măsurărilor luate în calcul, iar L reprezintă 

limitele u�lizate. 

Spre exemplu, 1:2S indică o măsurare care excede 2s (de două ori deviaţia standard). Este posibil să 

combinăm două sau mai multe reguli prin separare cu o bară de fracţie, de exemplu 1:3S / 2:2S, fapt ce 

indică că se aplică regulile 1:3S şi 2:2S.

Tabelul IV.1. Descrierea principalelor Reguli Westgard folosite în laboratorul de analize medicale

1:3S Această regulă implică respingerea seriei de măsurători dacă rezultatul nu se încadrează între 
limitele valoare medie şi ± 3 deviaţii standard. Încălcarea acestei reguli poate scoate în evidenţă 
o eroare aleatoare (întâmplătoare). Vezi Fig.4.4.

2:2S Regula este încălcată atunci când două rezultate consecu�ve se află de aceeaşi parte a uneia din-
tre limitele medie -2S sau medie +2S. Încălcarea acestei reguli detectează erori sistema�ce.- Vezi 
Fig.4.5.

4:1S Regula este încălcată atunci când patru rezultate consecu�ve sunt sub – 1s sau peste linia de 
+1S. Încălcarea acestei reguli nu implică neapărat respingerea rezultatelor din cadrul seriei de 
măsurători, ci poate indica faptul că este necesară o întreţinere sau o recalibrare a analizorului. 
Vezi Fig.4.6.

10:med Regula este încălcată dacă 10 valori consecu�ve se află pe aceeaşi parte faţă de medie. Încălca-
rea acestei reguli nu implică neapărat respingerea rezultatelor din cadrul seriei, ci poate indica 
faptul că este necesară o întreţinere sau o recalibrare a analizorului.- Vezi Fig.4.7.

Figura 4.3. Reprezentarea în puncte a distribuţiei 
Levey-Jennings
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Figura 4.4.  Încălcarea regulii 1:3S
Sursa: h�p://www.westgard.com/westgard-rules-and-mul�rules.htm   Re�parit cu permisiunea Westgard QC, Inc

Încălcarea 
regulii 1:3S

Figura 4.5. Încălcarea regulii 2:2S
Sursa: h�p://www.westgard.com/westgard-rules-and-mul�rules.htm   Re�parit cu permisiunea Westgard QC, Inc

Încălcarea 
regulii 2:2S

Figura 4.6. Încălcarea regulii 4:1S
Sursa: h�p://www.westgard.com/westgard-rules-and-mul�rules.htm   Re�parit cu permisiunea Westgard QC, Inc

Încălcarea 
regulii 4:1S
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4.2.3. Rezolvarea problemelor semnalate

De fiecare dată când se efectuează controlul se verifică următoarele:

a. Se determină �pul de eroare, pe baza regulii încălcate. O eroare de precizie (de exemplu creşterea 

impreciziei metodei) este semnalată pe baza regulii  1:3S , în �mp ce o eroare sistema�că (creşte-

rea inexac�tăţii) este semnalată prin regulile 2:2S, 4:1S sau 10:med.

b. Se inspectează tot procesul de analiză pentru a se stabili care este cauza problemei semnalate.

c. Se corijează problema constatată, după care se analizează din nou eşan�oanele de control şi se 

obţine o nouă interpretare a diagramei.

d. Se repetă sau se verifică toate rezultatele pacienţilor o dată ce problema a fost corectată.

e. Se consultă persoana responsabilă pentru fiecare decizie privind un eventual raport al unui rezultat 

obţinut obţinut în afara seriei de control.

Eliminarea erorilor întâmplătoare

Analiza probelor de control este repetată la fiecare serie de determinări, urmând strict metoda anali�-

că şi evitând erorile întâmplătoare. Dacă un rezultat nu respectă regulile de interpretare, analiza se repetă 

din același eșan�on al materialului de control. Dacă cel de al doilea rezultat arată că metoda este sub 

control din nou, putem presupune că în determinarea anterioară  a apărut o eroare întâmplătoare. Dacă 

totuşi, rezultatul analizei probei de control este eronat, dar reproduc�bil, este foarte probabil să existe o 

eroare sistema�că, care impune corecţia acesteia. Întreaga seria de determinări trebuie refăcută.

Eliminarea erorilor sistema�ce

Pentru a verifica erorile sistema�ce sunt analizate câteva materiale de control diferite. Pentru a de-

tecta erorile ce depind de reac�vi sau de metodă, trebuie să se folosească probe de control ale căror 

concentraţii să acopere întregul domeniu de lucru.

Trebuie să se folosească minim o probă de control în partea inferioară şi una în partea superioară a 

domeniului de lucru. În eventualitatea unei erori sistema�ce cu rezultate predominant superioare sau 

Figura 4.7. Încălcarea regulii 10:med
Sursa: h�p://www.westgard.com/westgard-rules-and-mul�rules.htm   Re�parit cu permisiunea Westgard QC, Inc

Încălcarea 
regulii 10:med
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inferioare valorilor actuale, trebuie să se efectueze o examinare pas cu pas pentru a găsi mo�vul acestor 

tendinţe.

Schimbări majore în mersul determinării, cum ar fi schimbarea reac�vilor, a aparatului sau personalu-

lui, poate ajuta la iden�ficarea rapidă a acestui �p de eroare.

Îmbunătaţirea preciziei

Precizia poate fi de asemenea îmbunătăţită printr-o abordare pas cu pas în scopul de a găsi cauzele 

erorilor întâmplătoare.

Precizia totală a unei metode anali�ce poate fi îmbunătăţită prin examinarea paşilor individuali de 

procedură, pentru a-l găsi pe cel care contribuie în mod esenţial la eroarea totală.

LA SFÂRŞITUL ACESTUI CAPITOL VEI PUTEA SĂ:

• Discuţi despre rolul diagramelor de control în laborator şi modul în care acestea sunt construite.

• Descrii Regulile Westgard şi să  discuţi despre modul în care se rezolvă problemele semnalate în 

urma efectuării  unui  control intern de calitate.

• Recunoş�  şi să descrii  principalele �puri de erori în laborator.



Capitol 5  

METODE POTENŢIOMETRICE � 
PARAMETRII ECHILIBRULUI ACIDO�BAZIC

5.1 ECHILIBRUL ACIDO�BAZIC � PARAMETRI INTRODUCTIVI

 În procesele metabolice din organismele vii sunt produşi con�nuu acizi organici sau anorganici, 

care �nd să scadă pH-ul organismului (Tabel 5.I.). Menţinerea constantă a pH-ului este însă o condiţie 

esenţială pentru homeostazie (variaţii minore ale concentraţiei H+ afectează ac�vitatea enzimelor şi prin 

aceasta procesele metabolice). Concentraţia sanguină a H+ este cuprinsă în limitele 35 - 45 nmol/L (expri-

marea uzuală se face ca logaritm zecimal nega�v din concentraţia H+: pH = 7,35 - 7,45); intracelular pH-ul 

este mai acid (~ 6,9). Organismul dispune de mecanisme imediate - biochimice (sistemele tampon) şi ulte-

rioare - fiziologice (respiraţia, funcţia renală) pentru menţinerea pH-ului în aceste limite. Valori ale pH-ului 

sanguin < 6,8 sau > 7,8 sunt incompa�bile cu viaţa.

Tabel 5.I. Structuri cu caracter acid produse în organism

Acidul Sursa Calea de 
eliminare

Can�tatea 
produsă

Concentraţia 
plasma�că

Dioxidul de carbon Respiraţia celulară Pulmonar 20.000 mM/zi 21-30 mM/L

Acizi organici

Acid Lac�c Glicoliza anaerobă Gluconeogeneză 1.000 mM/zi 1 mM/L

Corpi Cetonici Spirala Lynen Oxidare celulară 1 mM/L

Acizi  anorganici

 Fosfaţi acizi Compuşi cu fosfor Renală 70 mM/zi

Sulfaţi acizi Aminoacizi cu sulf Renală

5.1.1.  Sisteme Tampon

 Sunt soluţii obţinute din amestecul unor acizi sau baze slabe cu sărurile lor cu baze sau acizi tari şi 

au proprietatea de a se opune variaţiei pH-ului mediului la adăugarea de acizi sau baze tari:

1. HA + H2O                     A- + H3O
+

2. KA                       A- + K+

Rearanjând şi logaritmând expresia matema�că a constantei de echilibru a primei ecuaţii se obţine 

ecuaţia Henderson - Hasselbalch pentru sistemele tampon:

37
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 Ka = constanta de aciditate a componentei acide a tamponului.

  

Acidul slab şi sarea sa se găsesc concomitent în aceeaşi soluţie; deoarece sarea se găseşte în formă 

aproape complet disociată (echilibrul reacţiei 2 deplasat la dreapta), conform legii acţiunii maselor echili-

brul reacţiei 1 va fi ‘’deplasat’’ la stânga, sau ecuaţia Henderson - Hasselbach pentru sistemele tampon se 

poate scrie în forma următoare:

 determinând direct doi dintre parametrii ecuaţiei, prin calcul se poate obţine al treilea.

Capacitatea de tamponare (CT) a unui tampon este definită ca fiind acea can�tate de H+ sau HO- care 

adăugată la un litru de tampon modifică pH-ul soluţiei cu 1 unitate de pH; CT este maximă dacă concentra-

ţiile celor doi componenţi ai tamponului sunt egale (la pH-ul soluţiei egal cu pKa); prin diluţie pH-ul soluţiei 

rămâne acelaşi, CT însă scade; tamponul acţionează op�m în intervalul de pH = pKa± 1 (Fig. 5.1.):

Fig.5.1. Capacitatea de tamponare a unui sistem tampon în funcţie de pH-ul mediului 

şi de concentraţia componenţilor tamponului

În organism funcţionează patru sisteme tampon:

• tamponul bicarbonat / acid carbonic (HCO3- / H2CO3) - pK H2CO3 = 6.1;

• hemoglobina (Hb- / HHb) - pK HHb = 7.2;

• proteinele (Prot- / HProt);

• tamponul fosfat (HPO4
2- / H2PO4

-) - pK H2PO4
- = 6.8;

Primele două sunt tampoane predominent extracelulare, iar ul�mele două tamponează mai ales în 

spaţiul intracelular.

pH = - lg [H3O
+]

k=
[A-] · [H3O

+] 

pH = pKa + lg
[sare]
[acid]

pH = pKa + lg
[A-]

[HA]

[H2O] · [HA]
k · [H2O]= Ka =

[A-] · [H3O
+] 

[HA]

pKa = - lg Ka

-2 -1 -0,5 pKa 0,5 1 2      pH

120
100

80
60
40
20

0

CT
CT 1

C 1/2



38 COMPENDIU DE MEDICINĂ DE LABORATOR 39METODE POTENŢIOMETRICE � PARAMETRII ECHILIBRULUI ACIDO�BAZIC

1.Tamponul bicarbonat / acid carbonic - este cel mai important tampon sanguin, atât prin capacitatea 

mare de tamponare (asigură~52 % din CT a sângelui), cât şi prin rapiditatea regenerării componentelor 

sale (CO2 se elimină respirator, iar HCO3
- se recuperează şi se formează la nivel renal). Ecuaţia Henderson 

- Hasselbalch pentru acest sistem tampon:

Concentraţia H2CO3 este exprimată prin produsul dintre presiunea parţială a CO2 (pCO2 ~ 40 mmHg) şi 

coeficientul de solubilitate al acestuia în apă (0,03).

Având în vedere faptul că pKa pentru acest tampon este destul de depărtat de pH-ul fiziologic, rapor-

tul între componenta metabolică (HCO3
-) şi cea respiratorie (CO2) a tamponului în plasmă este 20; deci 

concentraţia HCO3
- este 23 - 25 mEq/L.

pH-ul sângelui şi lichidului extracelular depinde de reglarea raportului HCO3
-/H2CO3, reglaj realizat ra-

pid de plămân prin eliberarea CO2 şi mai lent de rinichi, prin eliminarea H+ (sub formă de NH4
+ şi H2PO4

-), 

reabsorbţia şi neoformarea HCO3
-.

2. Hemoglobina asigură ~ 31 % din CT a sângelui, capacitatea sa de tamponare fiind dată de grupările 

polare ale aminoacizilor din structura globinei; este o cromoproteină cu rol tampon important datorită 

concentraţiei mari pe care o are în sânge, rolului de transportor al gazelor sanguine şi abundenţei his�di-

nei în structura sa (pKHis ≈7).

3. Proteinele plasma�ce (altele decât hemoglobina), asigură 15 % din CT sanguină (17 mEq/L), fiind 

importante mai ales ca tampon intracelular.

4. Tamponul fosfat este modest reprezentat în sânge (~ 2 % din CT sanguină).

5.1.2 Parametrii echilibrului acido-bazic (EAB)

Servesc la aprecierea statusului acid-bază în sânge şi depind de locul de recoltare al sângelui (arterial 

/ capilar / venos = A / C / V):

1. pH-ul actual - valoarea pH-ului sângelui recoltat în condiţii de anaerobioză; depinde de temperatu-

ra la care se lucrează; pH 37°C = 7,45 / 7,40 / 7,35 (A/C/V).

2. presiunea parţială a CO2 (pCO2), serveşte la determinarea componentei acide a tamponului; pCO2 

= 35 / 40 / 45 mmHg (A / C / V).

3. bicarbonatul actual (BA), este concentraţia bicarbonatului la 37°C, în sângele recoltat anaerob; 

normal: 24 ±2 / 25±2 mEq/L (A / V)

4. bicarbonatul standard (BS), este concentraţia în bicarbonat a plasmei echilibrate la 37°C, cu 

pCO2 = 40 mmHg (valoarea din alveolele pulmonare) şi o saturaţie în O2 = 100%; la pH = 7.4, BS = 

24 mEq/L

5. CO2 total, reprezintă conţinutul în CO2 al BA şi H2CO3 din plasma separată anaerob la 37°C; normal: 

25 ± 2 / 26  ± 2 mEq/L (A / V) sau 55 vol.% CO2

6. bazele tampon (BT = BB - buffer base), reprezintă suma anionilor tampon (BA+Hb+Prot); normal: 

48 ±2 mEq/L

7. baze exces (BE), reprezintă abaterea pozi�vă (exces de baze, +BE) sau nega�vă (deficit de baze, 

-BE) a BBactual de la BBstandard (BBst= BS+Hb+Prot); normal:  ± 2 mEq/L

pH = 6,1 + lg
[HC03

-]
pCO2 · 0,03
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8. saturaţia în oxigen a hemoglobinei: 94-100% / 60-85% (A / V)

9. lacuna anionică (anion gap), reprezintă suma anionilor plasma�ci, alţii decât Cl- şi HCO3
-; se calcu-

lează prin relaţia:

 [Na+]+[K+]-[Cl-]-[HCO3
-]; în sângele venos = 5 - 14 mEq/L.

5.2. VARIAŢII FIZIOLOGICE / PATOLOGICE ALE PARAMETRILOR EAB

5.2.1. Fiziologice

• legate de vârstă: persoanele în vârstă au pH-ul organismului în general mai acid decât �nerii;

• perioadele zilei: dimineaţa, ‘’á jeun’’ pH-ul este mai acid (datorită respiraţiei supeficiale din �mpul 

nopţii);

• fazele diges�ei: diges�a gastrică creşte pH-ul sanguin prin reţinerea H+ la nivelul stomacului, iar 

diges�a intes�nală scade pH-ul sanguin prin mecanism invers;

• starea de efort: efortul muscular intens, produce o scădere trecătoare a pH-ului sanguin prin acidul 

lac�c eliberat în glicoliza anaerobă.

5.2.2. Patologice

Acidozele şi alcalozele sunt definite ca scăderi, respec�v creşteri ale pH-ului având diverse cauze; 

clasificarea tulburărilor EAB în funcţie de originea lor, precum şi mecanismele compensatorii imediate 

(respirator sau renal), sunt redate în tabelul 5.II.

Tabel 5.II. Tulburări ale echilibrului acido-bazic şi compensarea lor imediată

Tulburări ale EAB pH pCO2 HCO3
- BE Observaţii

1.Acidoză metabolică * Stare cu pH şi HCO3
- scăzute

necompensată ↓ N ↓ ↓ şi cu valori nega�ve ale BE

compensată N ↓ ↓ ↓ * pCO2 scade până la pH normal

2.Alcaloză metabolică * Stare cu pH şi HCO3
- crescute

necompensată ↑ N ↑ ↑ şi cu valori pozi�ve ale BE

compensată N ↑ ↑ ↑ * pCO2 creşte până la pH normal

3.Acidoză respiratorie * Stare cu creştere primară a pCO2

necompensată ↓ ↑ N N fără modificări ale BE şi HCO3
-

compensată N ↑ ↑ ↑ * HCO3
- creşte până la pH normal

4.Alcaloză respiratorie * Stare cu scădere primară a pCO2

necompensată ↑ ↓ N N fără modificări ale BE şi HCO3
-

compensată N ↓ ↓ ↓ * HCO3
- scade până la pH normal

1. Acidoza metabolică poate apare în diverse situaţii patologice însoţite de:

• acumulări de acizi (insuficienţe renale,  cetoacidoza diabe�că, acidoza lac�că, metabolism anae-

rob), sau

• pierderi de baze (diaree, acidoză tubulară renală);

2. Alcaloza metabolică, situaţie mai rar întâlnită, se poate datora:

• pierderilor de acizi (vomă, pierderi de suc gastric), sau
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• administrării de baze în exces;

3. Acidoza respiratorie poate fi determinată de:

• depresia centrilor respiratori (supradozări de barbiturice, anestezice)

• obstrucţii ale căilor respiratorii (astm bronşic, bronşite, tumori)

• afecţiuni deformante ale peretelui toracic, care împiedică ven�laţia (cifo- scolioza, deformări ale 

cu�ei toracice)

• boli circulatorii (insuficienţa cardiacă conges�vă, şocul)

4. Alcaloza respiratorie poate apare în urma:

• hiperven�laţiei (crize isterice, frica)

• lipsei de oxigen

• s�mularea toxică a centrilor respiratori (salicilaţi, hemoragie cerebrală, respiraţie ar�ficială excesi-

vă, febră rebelă)

5.3. EXPLORAREA ÎN LABORATOR A ECHILIBRULUI ACIDO�BAZIC

5.3.1. Determinarea rapidă a dioxidului de carbon şi bicarbonatului plasma�c (TCO2) - 

metoda �trimetrică Scribner

Reprezintă o evaluare aproxima�vă a echilibrului acido-bazic (determină doar bicarbonatul actual, 

CO2 şi H2CO3), fiind folosită mai ales în urgenţă (in trecutul apropiat); a fost denumită impropriu ‘’rezervă 

alcalină’’ (nu ia în considerare hemoglobina şi proteinele).

 Principiu: Bicarbonaţii din plasmă sunt descompuşi cu acid azo�c concentrat, al cărui exces este 

�trat cu NaOH în prezenţa indicatorului Roşu Fenol.

 Reac�vi:

 Soluţie HNO3 0.1N;

 Soluţie NaOH 0.1N;

 Soluţie Roşu Fenol 0,04% (în etanol 60°).

 Tehnică: Într-o eprubetă curată, la 1 ml ser nehemolizat se adaugă 0,7 ml HNO3 0.1N şi 2-3 picături 

de indicator; se agită 3 minute pentru a se elibera CO2; se �trează cu NaOH 0.1N: într-o pipetă de 

1 ml se aspiră soluţie până la gradaţia 0,7ml şi se lasă picătură cu picătură soluţia de bază în ames-

tecul de reacţie până la virajul indicatorului din galben în portocaliu; se notează volumul rămas în 

pipetă, acesta fiind egal cu volumul de HNO3 0.1N consumat de 1 ml de ser pentru eliberarea CO2.

 Calcul:

 ml NaOH 0.1N x 100 = TCO2 mEq /L, sau 

 Valori normale : 25,5 ± 2 mEq/L, sau: 55±5 vol.% CO2.

5.3.2. Determinări potenţiometrice

Sunt �puri de determinări care au la bază măsurători electrometrice = determinarea forţei electromo-

toare a elementelor galvanice (pilelor electrice de concentraţie). Acestea sunt echipamente care transfor-

mă energia chimică liberă în energie electrică.

vol.% CO2 = 
TCO2 (mEq/L)

0,45
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Considerăm oportună clarificarea unor termeni cu care operează potenţiometria:

1. Energia liberă: can�tatea teore�că maximă de energie care poate fi eliberată dintr-un sistem pen-

tru ca acesta să ajungă la echilibru

2. Oxidare: proces în care o specie chimică pierde electroni

3. Reducere: proces în care o specie chimică câş�gă electroni

4. Anod: electrodul la care survine oxidarea

5. Catod: electrodul la care survine reducerea

6. Potenţial de electrod: este dependent de energia electronilor ce intră sau părăsesc un electrod

7. Electrod ion - selec�v (ISE): electrod potenţiometric care dezvoltă un potenţial în prezenţa unui 

anumit ion, dar nu şi în prezenţa unei concentraţii similare a altor ioni 

8. Electrod de referinţă: electrod care are un potenţial bine stabilit şi este u�lizat ca referinţă la care 

un alt potenţial poate fi măsurat

9. Electrod normal de hidrogen: electrod de referinţă pentru care este încredinţată (desemnată) 

valoarea de 0 volţi

10.  volt (V): unitatea potenţialului electrosta�c (1V = 1 Joule/Coulomb)

11.  Electrod saturat de calomel: electrod de referinţă u�lizat deseori în potenţiometrie, potenţialul 

căruia se bazează pe reacţia Hg2Cl2 + 2e- ↔ 2Hg° + 2 Cl-  (în prezenţa KCl saturată) 

12. Punte de sare: un dispozi�v care are rolul de a conduce ionii între două compar�mente de electro-

liţi separate, care sunt conectate şi prin conductori metalici (pentru transportul electronilor).

Selec�vitatea unui ISE este proprietatea acestuia de a dezvolta un gradient de potenţial datorat unei 

diferenţe de concentraţie a unui ion oarecare între două compar�mente separate printr-o membrană ion 

selec�vă. Abilitatea ionului în cauză de a se “dizolva” în membrană, de a se mişca rela�v liber prin mem-

brană, condiţionează dezvoltarea gradientului de potenţial.

Electrod 
ion 

selec�v

Probă

Electrod de 
referinţă

Faza ion 
selec�vă

Soluţie
internă

Referinţă
internă

Electrozi de 
referinţă
Ag/AgCl

Soluţie
de umplere

KCL

Electrod 
de referinţă

Electrod
indicator

Membrană
potasiu-
selec�vă

Joncţiune
lichidă

Valinomicina

Fig. 5.2. a. Schema de principiu a unui electrod ion-selec�v; b.  electrodul de potasiu

 a                       b
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Comportarea electrozilor unei pile de concentraţie este definită de Legea lui Nernst: 

  E = E0 +  RT/zF x ln [X+]cunoscută / [X+]necunoscută

unde:

E = forţa electromotoare a elementului galvanic

E0 = potenţialul standard al electrodului de referinţă

R = constanta gazelor perfecte (8.314 joules/(mole)(°K))

T = temperatura absolută (°K = 273° + °C)

z = numărul de electroni schimbaţi

F = numărul lui Faraday (96,487 coulombs/mol electroni)

5.3.3. Determinarea parametrilor echilibrului acido-bazic cu microechipamente ASTRUP

Datorită faptului că determinările �trimetrice de bicar-

bonaţi necesită volume rela�v mari de sânge şi au valoare 

informa�vă redusă (nu ţin cont de celelalte tampoane 

sanguine), Astrup a imaginat o micrometodă (u�lizează 

maximum ~0,1 ml sânge), care are la bază relaţia de in-

versă proporţionalitate între pH şi pCO2 în fiecare eşan�on 

de sânge (Fig.5.3.):

A. Tehnica ‘’echilibrării’’ - ASTRUP

Primele echipamente erau dotate doar cu pH-metru (microelectrod de s�clă + electrod de calomel), 

dispozi�v ultratermostat pentru menţinerea temperaturii constante şi dispozi�vul de echilibrare cu ames-

tecul de gaze O2 - CO2 (nu aveau posibilitatea determinării directe a pCO2 şi pO2). După determinarea 

pH-ului actual, pentru reprezentarea relaţiei de mai sus era necesară definirea a cel puţin două puncte: 

se echilibra (tonometra) sângele pacientului (recoltat în condiţii anaerobe) cu două amestecuri de gaze 

cu concentraţii diferite, cunoscute ale CO2 (30 şi respec�v 60 mmHg), măsurându-se pH-ul amestecului în 

cele două situaţii. Se trasa graficul de 

mai sus (‘’linia tampon’’) şi ulterior, 

prin interpolare din punctul pH actual de 

pe abscisă, se afla pe ordonată pCO2 

(componenta respiratorie a tamponu-

lui HCO3
-/H2CO3) în sângele pacientului; 

din ecuaţia Henderson - Hasselbalch se 

putea calcula componenta metabolică 

(BA - HCO3
-). Diagrama de mai sus a 

servit lui Siggaard şi Andersen pentru 

construirea unei nomograme de cal-

cul, prin trasarea unor scări adiţionale 

(Fig.5.4.):

pH1        pH2         pH3      pH4

Fig.5.3. Relaţia liniară între log pCO2 şi pH

log pCO2

Fig.5.4. Influenţa hemoglobinei asupra capacităţii de tampo-
nare a sângelui (la pacientul anemic: B, C, bazele tampon sunt 

semnifica�v scăzute)
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• linia izocarbonatului (sau a bicarbonatului standard -BS) - se trasează prin punctul de pe ordonată 

pCO2 = 40 mmHg o linie paralelă cu abscisa, care defineşte relaţia HCO3
-/pH pentru o valoare dată 

(40 mm Hg) a pCO2.

• curba excesului de baze (BE) - definită prin numărul de mEq de bază sau acid necesari readucerii 

pH-ului deviat la pH = 7,4 (sau prin variaţia pH-ului sângelui la adăugarea unor can�tăţi limitate de 

acid sau bază); la punctul definit pe abscisă prin pH = 7.4, valoarea ‘’0’’ de pe curba BE intersectează 

linia izocarbonatului la BS = 24 mEq/L.

• curba bazelor tampon (BT=BB) - definită de Singer şi Has�ngs ca fiind suma anionilor de bicarbonat 

şi proteine în plasmă; HCO3
- + Prot. = 24 + 17 = 41 mEq/L.

• scară adiţională a concentraţiei hemoglobinei a fost adăugată la partea inferioară a curbei bazelor 

tampon, pornind de la valoarea de 41 mEq/L, pentru a obţine capacitatea de tamponare a sângelui 

(care depinde şi de concentraţia hemoglobinei) (Fig.5.4.); BT creşte cu 0,4 mEq pentru fiecare gram 

de Hb%.

În diagramă se foloseşte o probă de sânge fără tulburări ale echilibrului acido-bazic: linia A se obţine 

pentru sânge integral - Hb=15 g%, linia C pentru plasma pacientului - Hb=0 g%, iar linia B pentru un ames-

tec de sânge cu plasmă - Hb=5 g%).

Mod de lucru:

Etalonarea pH-metrului: se face la începutul zilei de lucru, u�lizând două soluţii tampon (fosfat) cu pH 

cunoscut; se ajustează afişajul până când instrumentul indică pH-ul tampoanelor.

Recoltarea sângelui: se recoltează de obicei sânge arterial în seringi heparinate (sau în capilare hepa-

rinate) etanşe, fără bule de aer.

Determinarea propriu-zisă: se aspiră sângele cu ajutorul unei pompe de vid în capilarul pH-metrului, 

determinând pH-ul actual; se spală electrodul cu ser fiziologic; se introduce un eşan�on din acelaşi sânge 

în vasul de echilibrare cu CO2 (p1=30 mmHg), determinându-se apoi pH1; se face o nouă echilibrare a 

sângelui cu o presiune mai mare de CO2 (p2=60 mmHg), determinând pH2; se spală electrozii pH-metrului 

cu ser fiziologic.

Calculul parametrilor EAB (Fig.5.5.):

• cele trei valori de pH obţinute ante-

rior (pHa, pH1 şi pH2) se transpun pe 

nomograma Siggaard-Andersen: se 

trasează linia tampon prin punctele 

A şi B ale sistemului de coordonate, 

reprezentate cu ajutorul pH1 şi pCO2 = 

30 mmHg, respec�v cu pH2 şi pCO2 = 

60 mmHg; din punctul corespunzător 

pe abscisă pHa se duce o paralelă la 

ordonată, locul de intersecţie cu linia 

tampon fiind notat cu C;

• presiunea parţială a CO2 în sângele 

Fig.5.5. Exemplu de determinare a parametrilor echilibru-
lui acido-bazic cu ajutorul nomogramei Siggaard-Ander-

sen (explicaţia în text)
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bolnavului (pCO2) se citeşte pe ordonată în locul corespunzător proiecţiei punctului C;

• excesul de bază (BE) se citeşte la intersecţia liniei tampon cu curba BE;

• bazele tampon (BT) se citesc la intersecţia liniei tampon cu curba respec�vă;

• bicarbonatul standard (BS) se determină la intersecţia liniei tampon cu linia izocarbonatului;

• bicarbonatul actual (BA) se obţine ducând din punctul C o dreaptă oblică la 45° pe linia izocarbona-

tului;

• CO2 total se calculează însumând (BA + pCO2 x 0,03)

Datele din figura 5.5. indică o acidoză metabolică (pH, BA, BS, BT scăzute şi deficit de baze - BE), cu 

tendinţă de compensare respiratorie (scăderea pCO2 prin hiperven�laţie).

B. Determinarea parametrilor echilibrului acido-bazic prin măsurarea concomitentă 

a pH-ului, p CO2 şi pO2

Această metodă, folosită în prezent, se bazează pe determinarea directă a pH-ului, dar şi a pCO2 şi pO2 

cu ajutorul electrozilor gaz selec�vi.

Electrodul de CO2 (Fig. 5.6.) este în principiu un electrod de s�clă pentru pH, dar care este acoperit de 

un film subţire de soluţie de bicarbonat (menţinut printr-o membrană subţire, permeabilă pentru CO2); la 

introducerea acestui electrod într-o ‘’so-

luţie’’ cu CO2, acest gaz se echilibrează 

pe cele două feţe ale membranei, mo-

dificând pH-ul filmului de bicarbonat şi 

generând o diferenţă de potenţial măsu-

rabilă cu un potenţiometru calibrat direct 

în mmHg; relaţia între pH, concentraţia 

HCO3- şi pCO2 a fost redată anterior prin 

ecuaţia Henderson-Hasselbalch; deoare-

ce concentraţia HCO3- nu variază în cazul 

electrodului descris mai sus (fiind mare 

se poate considera că este constantă), se 

poate afirma că între pH şi lg pCO2 există 

o relaţie de inversă proporţionalitate 

(vezi figura 5.2.).

Deteminarea prin măsurători directe a pH-ului şi pCO2 permite calcularea celui de al treilea parametru 

din ecuaţia Henderson-Hasselbalch. Nomograma de linii (figura 5.7.) permite acest calcul, precum şi deri-

varea celorlalţi parametri ai echilibrului acido-bazic.

Electrodul de O2 (Clark): se bazează pe o formă specială de electroliză, măsurând variaţii de intensi-

tate ale curentului (Amper, A) la o tensiune constantă (metodă amperometrică); O2 este redus conform 

reacţiei:

 O2 + 2H+ + 2 e-  → H2O2•

Acest proces de reducere generează un curent proporţional cu presiunea parţială a O2 din camera de 

reacţie; metoda permite măsurători rapide în can�tăţi mici de lichide.

Fig. 5.6. Electrodul de CO2
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Fig.5.7. Exemplu de determinare a parametrilor echilibrului acido-bazic cu ajutorul 
nomogramei de linii Siggaard-Andersen
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5.4. PREZENTĂRI DE CAZ

5.4.1. Coma acido-cetozică

O tânără de 20 ani cu masă corporală de 50 kg, este diagnos�cată cu diabet zaharat de �p I în urmă 

cu 4 luni. Ca urmare a unei infecţii urinare, pacienta renunţă la tratamentul cu insulină; trece şi printr-o 

perioadă de stres intens (sesiunea de examene). Este găsită în stare comatoasă de familie.

La examenul obiec�v pacienta este inconş�entă, cu tegumente uscate, este tahipneică şi cu halenă 

acetonică, presiunea arterială = 80/50 mmHg.

Examinările de laborator arată:

Glicemie: 580 mg/dL

Parametrii EAB: pH = 7,0; pCO2 = 30 mmHg; BB (buffer base) = 36 mmol/L, HCO3- = 15 mmol/L, BE= -12 

mmol/L, LA=  27 mmol/L

Ionogramă:

• Na+: 147 mmol/L

• K+: 5,0 mmol/L

• Cl-: 110 mmol/L

Comentariu:

Acidoza metabolică decompensată este diagnos�cată pe baza valorilor pH-ului şi BE. LA confirmă 

tulburarea echilibrului acido-bazic: se datorează creşterii acizilor nevola�li (corpi cetonici  în cazul nostru). 

Infecţiile şi stresul (datorită eliberării excedentare de hormoni cu efect hiperglicemiant) cresc necesarul 

de insulină la diabe�ci. Scăderea dozelor de insulină, sau chiar oprirea tratamentului, favorizează apariţia 

cetoacidozei. Pacienţii cetoacido�ci sunt deshidrataţi şi hipotensivi. Administrarea de lichide parenteral şi 

insulină, sunt obligatorii. Insulina s�mulează trecerea K+ în celule, de aceea concentraţia potasiului trebuie 

strâns monitorizată în cadrul tratamentului comei cetoacido�ce. La pH sub 7,1 se adaugă bicarbonat de 

sodiu. Can�tatea administrată se calculează pe baza formulei: BE (mmol/L) x 0,3 x kg (masă corporală). Pe 

perioada tratamentului trebuie monitorizaţi parametrii echilibrului acido-bazic.

5.4.2. Acidoză respiratorie

O pacientă de 57 ani, fumătoare de peste 30 de ani a peste 20 ţigarete / zi, cu frecvente infecţii ale 

căilor respiratorii în antecedente, se prezintă în serviciul de urgenţă cu dispnee acută. Examinarea para-

metrilor acido-bazici a arătat:

• pH: 7,35

• pO2: 46 mmHg

• pCO2: 55 mmHg

• bicarbonat: 36 mmol/L

Comentariu:

Pacienta prezintă o acu�zare a patologiei pulmonare obstruc�ve cronice, însoţită de acidoză respira-

torie compensată metabolic. Hipoxia este un factor important în menţinerea ven�laţiei, de aceea admi-

nistrarea oxigenului la această pacientă trebuie făcută cu precauţie, sub monitorizare atentă a presiunii 

parţiale a gazelor sanguine.
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5.4.3. Alcaloză respiratorie cauzată de hiperven�laţie

Un tânăr de 25 ani se prezintă în serviciul de urgenţă în criză de astm bronşic. Parametrii EAB determi-

naţi la sosire au arătat următoarele valori: pO2 = 70 mmHg, pCO2 =30 mmHg, pH = 7,5.

Pacientul a fost tratat cu salbutamol aerosol (s�mulant adrenergic β2), sub efectul bronhodilatator al 

acestuia starea lui ameliorându-se.

Comentariu:

Gazele sanguine ale acestui pacient arată o uşoară alcaloză respiratorie, datorată probabil hiperven-

�laţiei (în cursul căreia CO2 se elimină, fără o oxigenare eficientă însă). Alcaloza determină o creştere a 

gradului de legare a ionilor de calciu la proteinele plasma�ce, ceea ce va creşte excitabilitatea neuro-mus-

culară la pacientul în cauză.

Acidoza respiratorie datorită incapacităţii de eliminare a CO2, apare doar în formele foarte severe de 

criză astma�că.

5.4.4. Alcaloză metabolică

Pacient de sex masculin, muncitor, 59 de ani, 178 cm, 52 kg, acuză jenă epigastrică de aproxima�v 6 

luni, greţuri, inapetenţă, scădere în greutate - 15 kg. De cinci zile, pacientul prezintă vărsături abundente 

postprandiale (la cca. 2 ore după alimentaţie); vomismentele conţin resturi alimentare nedigerate. La 

examinare se constată tegumente şi mucoase uscate, palide. Pacientul prezintă de asemenea spasme 

musculare şi hiperexcitabilitate neuromusculară. Ganglion limfa�c mărit în zona supraclaviculară stângă. 

Durere epigastrică la palpare, TA: 110/60 mmHg.

La endoscopie se constată o formaţiune tumorală conopidiformă pe curbura mică, ex�nsă la nivelul 

pilorului. Examinările de laborator arată:

Parametrii EAB: pH = 7,5; pCO2 = 45 mmHg; BB (buffer base) = 56 mmol/L, HCO3- = 35 mmol/L, BE= 8 

mmol/L, LA=  4 mmol/L

Ionograma:

• Na+: 145 mmol/L

• K+: 3,0 mmol/L

• Cl-: 115 mmol/L

• Ca total: 2,5 mmol/L

• Ca2+: 0,9 mmol/L

Comentariu:

Voma prelungită, datorită obstrucţiei de pilor ca urmare a unei tumori gastrice, poate conduce la al-

caloză metabolică. Consecinţa deficitului de protoni este modificarea raportului între componenta liberă 

şi cea legată de proteinele plasma�ce a calciului seric; simptomatologia secundară caracteris�că hipocal-

cemiei, se datorează scăderii componentei libere. Scăderea potasiului se datorează orientării spre spaţiul 

intracelular la schimb cu protonii, iar creşterea clorurilor – eliminării preferenţiale a bicarbonatului la nivel 

renal.
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5.4.5. Anemia ca şi cauză de dispnee

O persoană de sex masculin de 36 ani se prezintă la un consult medical în urma constatării că la urca-

rea scărilor dintre două etaje, are dispnee acută şi oboseală marcată. Radiografia toracică şi electrocar-

diograma nu au evidenţiat nimic semnifica�v; gazele sanguine au fost în limite normale. Din anamneza 

atentă se deduce că pacientul a folosit �mp îndelungat an�inflamatorii nesteroidice pentru dureri ar�cu-

lare cronice. Hemograma efectuată a arătat următoarele rezultate: hemoglobina – 10g/dL (normal 13-17 

g/dL), volumul corpuscular mediu – 70 fL (normal 80-100 fL), iar feri�na serică – 10 μg/L (valoarea normală 

– 30-300μg/L).

Comentariu:

Simptomatologia şi rezultatele de laborator orientează diagnos�cul spre o anemie cu deficit cronic 

de fier, datorat unui ulcer gastric cu pierderi sanguine (cauzat de u�lizarea îndelungată a terapiei an�in-

flamatorii nesteroidice).

      

LA SFÂRŞITUL ACESTUI CAPITOL VEI PUTEA SĂ:

1. Descrii conţinutul și modul de func�onare a unui tampon fiziologic

2. Structura și modul de funcţionare al ISE – electrodul de pH

3. Cunoș� parametrii echilibrului acido-bazic al organismului

4. Descrii principalele dezechilibre acido-bazice și modul lor de compensare
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Capitolul 6 

EXPLORAREA METABOLISMULUI CARBOHIDRAŢILOR

Glucidele (carbohidraţii, hidraţii de carbon) sunt macronutrienţi cu un rol important metabolic şi 

structural. Se prezintă sub formă simplă sau polimerizată, iar în funcţie de gradul de polimerizare, se clasi-

fică în monozaharide (ex. glucoza, fructoza, galactoza), dizaharide (ex. zaharoza, lactoza), oligozaharide şi 

polizaharide (ex. amidonul, glicogenul). 

Glucoza este cel mai important monozaharid din sânge şi principala formă sub care sunt absorbiţi, 

u�lizaţi şi depozitaţi hidraţii de carbon, fiind o sursă energe�că esenţială care susţine ac�vitatea celulelor 

organismului.

Metabolismul carbohidraţilor este cons�tuit din totalitatea reacţiilor biochimice de sinteză şi catabo-

lism al glucidelor, şi poate fi alterat prin mai multe mecanisme, cum ar fi deficit de substrat (malabsorbţie), 

defecte de stocare, modificarea concentraţiei sau acţiunii homonilor implicaţi în reglarea metabolismului 

glucozei (cum ar fi, scăderea concentraţiei de insulină  şi/sau insulinorezistenţă, care au ca rezultat diabe-

tul zaharat).

Metabolismul glucidic poate fi explorat cu ajutorul mai multor parametri: unii dintre aceş�a permit 

evaluarea statusului curent al metabolismului (glicemia, glicozuria), alţii oferă o es�mare retrospec�vă a 

echilibrului metabolic (hemoglobina glicată, fructozamina).

6.1. GLICEMIA

Glucoza din sânge este preluată şi metabolizată rapid de către ţesuturi, şi de aceea glicemia (concen-

traţia glucozei din sânge) reflectă controlul metabolismului glucidic pe termen scurt.

Sursa de glucoză din sânge este alimentară şi endogenă (prin glicogenoliză hepa�că sau musculară şi 

gluconeogeneză hepa�că), iar degradarea sa se produce prin procese de glicoliză. Homeostazia glucozei 

este asigurată în primul rând la nivel hepa�c şi este reglată de hormoni hipoglicemianţi (insulina) şi hiper-

glicemianţi (glucagon, catecolamine, cor�zol, somatotrop). 

În condiţii fiziologice, după inges�a alimentară, nivelul glicemiei începe să crească în aproxima�v 15 

minute, a�nge un maxim al concentraţiei în 30-45 minute, iar în aproxima�v 1-2 ore revine la nivelul 

bazal şi rămâne stabil pâna la următoarea masă. Nivelul maximal al concentraţiei de glucoză depinde de 

can�tatea şi �pul de carbohidraţi ingeraţi. Această dinamică este oglindită de secreţia prandială de insu-

lină: există o fază iniţială, cu un peak la 2-3 minute şi o durată de aproxima�v 10 minute, şi o a doua fază, 

după 10 minute, care durează cât �mp glicemia rămâne crescută, iar can�tatea de insulină secretată este 

proporţională cu can�tatea de carbohidraţi absorbiţi. Îndată ce glicemia scade, secreţia de insulină revine 

la valorile bazale (preprandiale), pentru a se preveni apariţia hipoglicemiei în perioada postabsorb�vă 

(figura 6.1.).
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Metodele de determinare: 

• ne-enzima�ce (metoda Nel-

son-Somogyi şi metoda cu 

ortho-toluidină) - abandonate 

în prezent

• enzima�ce (metodele cu hexo-

kinază / G-6-P dehidrogenază, 

glucozo-oxidază / peroxidază) 

– rapide, specifice

Principiul metodelor enzima�ce:  

într-un amestec conţinând glucozo-

oxidază, peroxidază şi un cromogen 

(ex. tetrame�lbenzidina) se adaugă produsul biologic (serul) cu o concentraţie necunoscută a glucozei. În 

urma reacţiilor de mai jos (oxidarea glucozei în acid gluconic, sub acţiunea glucoz-oxidazei) se formează 

peroxid de hidrogen (apa oxigenată), într-o can�tate proporţională cu concentraţia glucozei.  În etapele 

următoare, sub acţiunea peroxidazei, peroxidul de oxigen oxidează o substantă cromogenă într-un produs 

colorat. Intensitatea culorii este proporţională cu concentraţia iniţială a glucozei. 

                                 

 Glucoza + O2              acid gluconic + H2O2

               
 H2O2    H2O + O*           
  
 Tetrame�lbenzidina + O*   compus colorat (verde-albastru)

Determinarea glicemiei din ser:

• serul trebuie separat imediat după coagulare sau analizat în prima oră după recoltare, întrucât în 

sângele integral, glucoza este degradată de către enzimele glicoli�ce din elementele figurate (la 

temperatura camerei, scăderea medie a concentraţiei de glucoză este de circa 5-7 % pe oră). Alter-

na�v, se pot folosi tuburi de recoltare cu inhibitori de glicoliză.

• determinarea din ser are acurateţe mai mică decât cea din plasmă.

Determinarea glicemiei – din plasmă (metoda considerată standard) sau sânge integral:

• valorile determinate din sângele integral sunt mai mici decât cele din plasmă, întrucât volumul de 

distribuţie al glucozei este mai  mare (hema�ile conţin mai puţină apă liberă decât plasma);

• valorile determinate din sânge capilar sunt mai mari decât cele din sânge venos (deoarece la nivel 

capilar o parte din glucoză este extrasă);

• recoltarea sângelui trebuie făcută pe an�coagulant + inhibitori de glicoliză (fluorura de sodiu) 

sau separarea plasmei trebuie făcută imediat după recoltare.
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Figura 6. 1. Dinamica glicemiei şi insulinemiei postprandiale
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Determinarea glicemiei (din sângele capilar) cu ajutorul testelor rapide (glucometre) nu este utiliza-

tă pentru stabilirea unui diagnostic (ex. de diabet zaharat), ci pentru urmărirea evoluţiei bolii 

(monitorizarea şi automonitorizarea echilibrului glicemic).

Factori care interferează cu dozarea glicemiei: rezultatele pot fi fals crescute în cazul în care există 

valori ridicate ale bilirubinei, hemoglobinei, acidului uric şi crea�ninei.

Valori normale (bazale): 70-99 mg/dl (plasmă). Unitatea de măsură în Sistemul Internaţional este 

mmol/L, însă în prac�ca clinică se foloseşte pe scară largă exprimarea în mg/dl (1 mmol/L = 18 mg/dl).

Factori care pot influenţa rezultatele: dieta anterioară, perioada din zi (testul se face dimineaţa, 

deoarece glicemia în jurul amiezii este mai mare), medicaţia (diure�ce �azidice, ß-blocante, steroizi etc.).

Valori crescute: diabetul zaharat �p 1, diabetul zaharat �p 2, sindrom Cushing, gigan�sm/ acromega-

lie etc., pancrea�tă, stress acut emoţional sau fizic.

Valori scăzute: hiperplazii insulare, tumori secretante de insulină, boli endocrine (insuficienţă hipofiza-

ră, hipotalamică sau cor�cosuprarenaliană), intoxicaţie etanolică, boli hepa�ce sau renale (ciroza hepa�că 

(fază avansată), nefropa�i avansate).

Pentru diagnos�cul diabetului şi prediabetului (glicemie bazală modificată sau scăderea toreranţei la 

glucoză), dozarea glicemiei se efectuează în condiţii bazale şi/sau la 2 ore după administrarea de glucoză 

(testul de toleranţă la glucoză orală).

Testul de toleranţă la glucoză orală (TTGO)

Indicaţii:

• Valori glicemice à jeun între 100- 125 mg/dl sau orice situaţie care ridică suspiciune de diabet za-

harat, în special dacă există factori de risc* pentru diabet

• Pentru diagnos�cul diabetului gestaţional 

• Glicozurii sau hipoglicemii repetate, inexplicabile

Factori de risc (pentru diabetul zaharat �p 2):

• Suprapondere sau obezitate

• Sedentarism

• Rude grad I cu diabet

• Rasă/etnicitate cu risc crescut

• Istorie de diabet gestaţional sau naşterea unui copil macrosom

• Hipertensiune arterială (TA ≥ 140/90 sau tratament pentru hipertensiune)

• HDL colesterol < 35 mg/dl şi/sau TG > 250 mg/dl

• Istoric de boli cardiovasculare

• Sindrom de ovar polichis�c

• Alte condiţii clinice asociate cu insulinorezistenţă

• GBM / STG / HbA1c ≥ 5,7%

Contraindicaţii:

Nu se recomandă efectuarea testului:
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• dacă sunt îndeplinite deja criteriile de diagnos�c pentru diabetul zaharat 

• imediat după infarct miocardic, naştere, intervenţii chirurgicale, în caz de infecţii sau alte situaţii de 

stress acut

În prezent se consideră că TTGO nu aduce beneficii notabile faţă de glicemia bazală ca metodă de 

screening a diabetului zaharat, pentru a fi jus�ficată u�lizarea sa de ru�nă. 

Pregă�rea pacientului:

• Dietă liberă, cu un aport de minim 150 g carbohidraţi în cele 3 zile premergătoare testului;

• Repaus alimentar de minim 8 ore (se poate consuma apă);

• Evitarea fumatului înainte şi în �mpul testului;

• Nivel obişnuit al ac�vităţii fizice cu 24 ore înaintea testului; evitarea efortului fizic înaintea (dimi-

neaţa) şi în �mpul testului.

Efectuarea testului:

• Testul se efectuează dimineaţa (între 7:30 – 10:00);

• Se efectuează cu subiectul în poziţie sezândă; 

• În �mpul testului nu se vor consuma alimente sau lichide (apa este permisă);

• Se recoltează o proba de sânge venos pe an�coagulant pentru dozarea glicemiei bazale din plasma 

rezultată, apoi se administrează oral 75 g glucoză dizolvată în 300 ml apă, care se consumă în ma-

xim 5 minute;

• Se recoltează o nouă probă de sânge la 120 minute după administrarea glucozei.

Interpretarea rezultatelor:

Glicemia bazală:  < 100 mg/dl : normal

   100-125 mg/dl : glicemie bazală modificată (GBM)

    ≥ 126 mg/dl : diabet zaharat

Glicemia la 2 ore: < 140 mg/dl : normal

   140-199 mg/dl : scăderea toleranţei la glucoză (STG)

   ≥ 200 mg/dl : diabet zaharat

Criteriile ADA (American Diabetes Associa�on) de diagnos�c pentru diabetul zaharat:

1. HbA1c ≥ 6,5%. Testul trebuie efectuat printr-o metodă cer�ficată şi standardizată*

2. Glicemie bazală plasma�că ≥ 126 mg/dl (7,0 mmol/L) (după un repaus alimentar de minim 8 ore)*

3. Glicemie plasma�că ≥ 200 mg/dl (11,1 mmol/L) la 2 ore după TTGO 75 g glucoză*

4. Glicemia plasma�că “random” (în orice moment, indiferent de intervalul de la ul�ma inges�e 

alimentară) ≥ 200 mg/dl la un pacient cu simptome clasice de hiperglicemie (polidipsie, poliurie, 

scădere ponderală inexplicabilă)

* În absenţa hiperglicemiei neechivoce, criteriile 1-3 se vor repeta pentru confirmarea diagnos�cului

Criteriile ADA de diagnos�c pentru diabetul gestaţional: 

La prima vizită prenatală se va efectua screeningul pentru diabetul zaharat �p 2 nediagnos�cat an-

terior, pentru toate persoanele asimptoma�ce, aflate la risc, folosind metodele standard. Diagnos�cul 

stabilit în acest moment va fi de diabet zaharat clinic manifest, nu diabet gestaţional. 
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Gravidele fără diagnos�c anterior de diabet, vor fi testate în săptămânile 24-28 de sarcină, prin 

efectuarea unui TTGO cu 75 g glucoză, dimineaţa, după un repaus alimentar de minim 8 ore, cu măsurarea 

glicemiei bazale, la 1 oră şi la 2 ore.

Diagnosticul de diabet gestaţional se va stabili dacă oricare din valorile următoare sunt depăşite:

• Bazal ≥ 95 mg/dl (5,1 mmol/L)

• 1 oră ≥ 180 mg/dl (10,0 mmol/L)

• 2 ore ≥ 153 mg/dl (8,5 mmol/L)

6.2. GLICOZURIA

Glicozuria reprezintă prezenţa glucozei în urină. În mod obişnuit (la valori normale ale glicemiei), 

urina nu conţine glucoză, întrucât rinichiul are capacitatea de reabsorbţie a glucozei filtrate. În cele mai 

multe cazuri, apariţia glucozei în urină este determinată de depăşirea “pragului renal”, adică o creştere 

a glicemiei peste o valoare de aproxima�v 180 mg/dl, când glucoza filtrată nu mai poate fi în totalitate 

reabsorbită. Pragul renal de reabsorbţie a glucozei poate fi mai scăzut în anumite condiţii (în sarcină, la 

copii). Rareori glicozuria se datorează unei cauze tubulare renale şi poate apărea în condiţiile unei glicemii 

nomale (glicozuria renală). 

În prezent, determinarea glicozuriei nu este recomandată pentru diagnos�cul sau monitorizarea dia-

betului zaharat, întrucât nu aduce informaţii sau beneficii suplimentare faţă de măsurarea glicemiei. De-

tectarea glicozuriei la un examen de urină uzual, impune în schimb o inves�gare atentă a metabolismului 

glucidic, prin determinarea glicemiei şi eventual a HbA1c.

6.3. CORPII CETONICI SANGVINI ŞI URINARI

Corpii cetonici (acetoacetat, acetonă, acid β-hidroxibu�ric) sunt produşi de degradare ai acizilor graşi, 

produşi în special la nivel hepa�c. Când există un deficit de insulină, ca de exemplu în diabetul zaharat de-

compensat (în special �pul 1), suprimarea lipolizei este diminuată şi în consecinţă creşte u�lizarea acizilor 

graşi cu producere de corpi cetonici.

Indicaţii de dozare: 

• evaluarea iniţială a pacienţilor cu diabet zaharat nou depistat;

• diagnos�cul şi monitorizarea cetoacidozei diabe�ce;

• automonitorizarea (cu ajutorul testelor rapide) în cazul diabetului zaharat �p 1, în diabetul gestaţio-

nal, în cazul în care glicemiile sunt constant > 250 mg/dl, în condiţii de stress, infecţii intercurente. 

Metode de determinare: 

• ne-enzima�ce 

• enzima�ce – cel mai larg u�lizate pentru determinarea directă a concentraţiei de acid hidroxibu-

�ric.

Valori normale: <0,5 mmol/L.

Valori crescute: diabet zaharat decompensat cu cetoză sau cetoacidoză, post prelungit.
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6.4. HEMOGLOBINA GLICATĂ �HbA1C�

Glicarea reprezintă un proces de adiţie non-enzima�că a unui rest glucidic la nivelul unei grupări –NH2 

din structura unei proteine. Intensitatea glicării depinde de concentraţia glucozei sanguine. Hemoglobina, 

proteinele plasma�ce, proteinele membranare etc. pot suferi un proces de glicare.

Într-o primă etapă (rapidă şi reversibilă), glucoza reacţionează cu grupul amino a lanţului pep�dic, 

formând baza Schiff (aldimina), instabilă. Dacă glicemia rămâne crescută, urmează o a doua etapă (lentă 

şi ireversibilă) în care aldimina suferă un proces de rearanjare, sub forma unui compus stabil (cetoamină) 

(figura 6.2.).

HbA este forma “na�vă” sub care se găseşte Hb la adulţi (tetrameri de globină nemodificaţi). HbA1 

este fracţiunea glicată totală, iar HbA1c este componenta HbA1 formată prin ataşarea non-ezima�că a 

glucozei la N-terminal al Valinei terminale a lanţului β al globinei. În condiţii de normoglicemie, HbA1c 

reprezintă aproxima�v 5% din Hb totală circulantă.

Este un indicator retrospec�v al valorilor integrate ale glicemiei pe o perioadă de 8-12 săptămâni: in-

dicator fidel al controlului diabetului, eficacităţii tratamentului şi al riscului dezvoltării complicaţiilor acute 

şi cronice ale diabetului zaharat.

Metode de determinare:

• cromatografia pe răşini schimbătoare de ioni

• electroforeza 

• teste imunologice

Metoda de referinţă pentru determinarea HbA1c este considerată cromatografia pe răşini schimbă-

toare de ioni (HPLC- high performance liquid chromatography) u�lizată în Diabetes Control and Compli-

ca�on Trial. 

Principiul metodei: se bazează pe separarea a doi sau mai mulţi componenţi ale unei soluţii de ana-

lizat pe baza diferenţei de afinitate între aceş�a şi o fază staţionară. Metoda permite separarea ionilor 

sau moleculelor în funcţie de încărcarea lor electrică. Determinarea se bazează pe u�lizarea unor coloane 

cu polimeri încărcaţi electric (faza staţionară) peste care este adaugată mixtura de proteine (în acest caz 

sânge hemolizat), iar  proteinele (hemoglobina) vor migra în coloane cu viteze diferite în funcţie de sarci-

Proteină - NH2  +

Glucoză Aldimine
(bază Shiff)

Cetoamină

Figura 6.2. Schema glicozilării neenzima�ce a proteinelor.

K+1

K-1

K2
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na lor electrică. Suprafaţa de contact a fazei staţionare are proprietatea de a reţine componenţii soluţiei 

analizate pentru un �mp care depinde de afinitatea fazei staţionare pentru aceș�a. Cu cât afinitatea este 

mai mare, cu atât eluţia componentului va avea loc mai târziu. 

Recoltarea probelor:

• dozarea HbA1c se face din sânge integral (venos sau capilar)

• recoltarea se poate face în orice moment al zilei.

Interval de referinţă:

În general, intervalul de referinţă este 4-6% (valori la persoanele fără diabet). 

Exprimarea HbA1c se face în unităţile din Sistemul Internaţional (mmol/mol) şi în unităţile derivate din 

NGSP (Na�onal Glycohemoglobin Standardiza�on Program) (%).

Între 6-7% controlul metabolic este bun, între 7-9% controlul este nesa�sfăcător, iar peste 9% dez-

echilibrul este major.

Tabelul 6.I prezintă corelaţia dintre valorile HbA1c şi valorile medii ale glicemiilor plasma�ce, rezultată 

din datele studiului ADAG (A1C-Derived Average Glucose trial).

Tabelul 6.I. Corelaţia dintre HbA1c şi media glicemiilor plasma�ce (în mg/dl şi mmol/L)

HbA1c

(%)

Glicemia plasma�că medie

mg/dl mmol/L

6 126 7,0

7 154 8,6

8 183 10,2

9 212 11,8

10 240 13,4

11 269 14,9

12 298 16,5

Factori care interferează cu dozarea HbA1c: hemoglobinopa�ile (valori fals scăzute sau crescute; 

HPLC însă face dis�ncţie între diferitele �puri de Hb), stări care determină creşterea turn-overului eritro-

citelor (anemii, malarie, splenectomie, hemoragii) (valori scăzute), uremia, alcoolismul, tratament cronic 

cu aspirina, hipertrigliceridemie (valori crescute).

Indicaţii de u�lizare a HbA1c:

• diagnos�cul diabetului zaharat: ≥ 6.5%.

• evaluarea şi monitorizarea echilibrului glicemic la persoanele diagnos�cate anterior cu diabet zaha-

rat: obiec�vul terapeu�c recomandat este în general  < 7% 

Există în prezent sisteme anali�ce Point-of-Care (POC) care permit măsurarea HbA1c din sângele capi-

lar în cabinetele medicale, furnizând as�el rezultate imediate, însă este imperios necesar ca acestea să fie 

precise şi reproduc�bile. Chiar şi în acest caz, aceste instrumente se pot folosi doar pentru monitorizarea 

diabetului nu şi pentru diagnos�carea sa.
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6.5. FRUCTOZAMINA

Fructozamina este un produs stabil de glicare a proteinelor serice (în principal albumine) şi reprezintă 

o metodă alterna�vă de apreciere a echilibrului metabolic.

Este un indicator al controlului metabolic pe termen scurt: 2-3 săptămâni, întrucât albuminele (şi alte 

proteine) plasma�ce au un turn-over mai rapid decât cel al Hb.

Valori normale: 2,0- 2,8 mmol/L.

Între 2,8-3,2 mmol/L controlul metabolic este bun, între 3,2-3,7 mmol/L controlul este nesa�sfăcător, 

iar peste 3,7 mmol/L dezechilibrul este major.

Factori care pot influenţa rezultatele: hipoalbuminemia, nefropa�e sau hepatopa�e severă.

Indicaţii de u�lizare a fructozaminei: monitorizarea echilibrului glicemic pe termen scurt (ex. în dia-

betul în sarcină, după iniţierea sau intensificarea insulinoterapiei).

6.6. ALŢI PARAMETRI 

Insulina

Este un hormon esenţial pentru reglarea metabolismului intermediar (glucidic, lipidic şi proteic), pro-

dus în celulele β ale insulelelor Langerhans. Are un rol hipoglicemiant prin favorizarea preluării glucozei de 

către celule şi stocării sale sub formă de glicogen.

Metode de determinare: RIA, chemiluminiscenţa, ELISA

Valori normale: 5-20 μU/ml

Pep�dul C

Este un produs echimolar de scindare a proinsulinei; reprezintă un mai bun indicator pentru producţia 

endogenă de insulină (mai ales în prezenţa an�corpilor an�-insulină).

Valori normale: 0,4- 2 ng/ml

Valori scăzute: diabetul zaharat, pancrea�te 

Valori crescute: insulinom, hiperplazie insulară, hiperinsulinism (în insulino-rezistenţă)

Glucagonul

Este un hormon hiperglicemiant (efect opus insulinei), produs in celulele α ale insulelelor Langerhans. 

Creşterea glicemiei este determinată de către glucagon prin favorizarea eliberării glucozei din rezervele 

(hepa�ce) de glicogen (glicogenoliză).

Metode de determinare: RIA, ELISA

Valori normale: 0,2-0,3 ng/ml

Valori scăzute: epuizarea insulelor Langerhans (cu distrugerea celulelor α)

Valori crescute: tumori secretante (glucagonom), diabet zaharat (ocazional)

Autoan�corpi specifici -  markeri ai diabetului autoimun
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În diabetul �p 1 se pot determina autoan�corpi direcţionaţi împotriva:

a. Componentelor celulelor β pancrea�ce:

• non-specifice, ICA (islet–cell an�bodies) 

• decarboxilaza acidului glutamic (GAD65) 

• fosfo�rozin fosfataza (IA-2; insulinoma-associated an�gen-2) 

b. Proteinelor circulante:

• insulina (IAA) – specifică celulei β pancrea�ce

6.7. PREZENTĂRI DE CAZ

6.7.1.  Diabet zaharat �p 2 nou depistat

A.B., 53 ani, obez, sedentar, hipertensiv se prezintă la cabinetul medicului de familie acuzând tulburări 

de vedere, senzaţie de sete şi de uscăciune a gurii, fa�gabilitate.

Din anamneză rezultă de asemenea că de aproxima�v 2-3 luni bea circa 4-5 L apă/zi, urinează mult, 

inclusiv noaptea şi a avut o scădere ponderală de aproxima�v 6 kg. Mama are diabet zaharat �p 2 cu mul�-

ple complicaţii. 

Mediul de familie decide efectuarea imediată a glicemiei şi a examenului de urină. 

Rezultate: glicozurie: 1000 mg/dl, glicemie: 245 mg/dl.

Diagnos�c: Diabet zaharat nou depistat.

Comentariu: Pacientul prezintă mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat �p 2. Întrucât valoarea 

glicemiei > 200 mg/dl e însoţită de simptomele clasice de hiperglicemie (poliurie, polidipsie, scădere pon-

derală, xerostomie) nu sunt necesare inves�gaţii suplimentare pentru stabilirea diagnos�cului de diabet 

zaharat, însă acestea sunt indicate pentru evaluarea completă a statusului metabolic. Pacientul trebuie 

îndrumat către un medic specialist diabetolog pentru stabilirea şi iniţierea terapiei specifice.

6.7.2.  Diabet zaharat �p 1 nou depistat

În serviciul de urgenţă de prezintă pacientul C.D., 16 ani, uşor somnolent, acuzând vedere înceţoşată, 

dureri abdominale, greţuri şi vărsături. 

Din anamneză nu rezultă un istoric personal semnifica�v, însă de aproxima�v 3 săptămâni a prezentat 

o scădere ponderală de circa 10 kg în pofida unui ape�t crescut, acompaniată de polidipsie, poliurie, sen-

zaţie de uscăciune a gurii.

La examenul obiec�v se observă tegumente uscate, reci, tensiune arterială: 90/55 mmHg, puls: 100/

min, frecvenţă respiratorie: 26/min,  greutate: 57 kg, IMC: 19,5 kg/m2. 

Analizele de laborator indică: glicemie: 571 mg/dl, Na+: 130 mmol/L, K+: 5,0 mmol/L, pH: 7,18, bicarbo-

nat: 12 mmol/L, pCO2: 25 mmHg; crea�nina: 1,5 mg/dl, uree: 87 md/dl, examen de urină: glucoză: 2 g/L, 

corpi cetonici: 40 mg/dl.

Pacientul este internat în secţia de diabet şi se iniţiază reechilibrarea hidroelectroli�că şi metabolică. 

La evaluarea din cursul internării se dozează HbA1c: 14,5%, pep�dul C: 0,18 ng/ml, precum şi an�corpii 

an�GAD: 231 nmol/L, an�corpii ICA: 78 JDFU 

Diagnos�c: Diabet zaharat �p 1 nou depistat. Cetoacidoză moderată. 
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Comentariu: Diagnos�cul de diabet zaharat se stabileşte pe baza valorilor glicemice şi a simptomato-

logiei specifice, confirmat de valoarea HbA1c. Tipul diabetului (�p 1) este stabilit cu ajutorul parametrilor 

imunologici (autoan�corpi specifici) şi suţinut de alţi indici clinici şi paraclinici (vârsta, modul debutului 

clinic al bolii - printr-o cetoacidoză �pică, valoarea scăzută a pep�dului C la diagnos�c). 

6.7.3.  Diabet gestaţional

La cabinetul medicului specialist diabetolog se prezintă pacienta E.F., 35 ani, cu sarcină în săptamâna 

27, datorită depistării unor glicozurii repetate la examinările de ru�nă. Pacienta nu menţionează un istoric 

personal semnifica�v, însă tatăl are diabet zaharat �p 2 tratat cu insulină. 

Din anamneză rezultă că este asimptoma�că, valorile glicemiilor a jeun (măsurate după depistarea 

glicozuriilor) au fost de 89 mg/dl şi respec�v 93 mg/dl, repetate la un interval de 1 săptămână, iar HbA1c: 

6,1%. La prima vizită prenatală, valoarea glicemiei a jeun a fost de 98 mg/dl. 

 Medicul decide efectuarea unui TTGO cu 75 g glucoză.  

Rezultate: Glicemie a jeun: 94 mg/dl, la 1 oră: 204 mg/dl, la 2 ore: 187 mg/dl. 

Diagnos�c: Diabet gestaţional.

Comentariu: Diagnos�cul se stabileşte pe baza glicemiilor de la 1 oră şi 2 ore post încărcare. Glicozurii-

le pot fi explicate prin faptul că în sarcină pragul renal este scăzut. Probabil însă, pacienta are pe parcrsul 

zilei, în special postprandial valori glicemice ridicate (similare cu cele măsurate în �mpul TTGO). Întrucât 

HbA1c indică valorile integrate ale glucozei sanguine pe o perioadă mai lungă (8-12 săptămâni), aceasta 

poate fi, la debului unui diabet gestaţional, în limite normale sau doar uşor crescută.  

LA SFÂRŞITUL ACESTUI CAPITOL VEI PUTEA SĂ:

• interpretezi parametri de evaluare a metabolismului glucidic

• să stabileş� diagnos�cul de diabetul zaharat 

• să stabileş� diagnos�cul de diabet gestaţional

• evaluezi controlul metabolic pe termen lung al diabetului zaharat
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Capitolul 7 

EXPLORAREA ÎN LABORATOR A METABOLISMULUI LIPIDIC 

7.1. DOZAREA LIPIDELOR SERICE

7.1.1. Dozarea trigliceridelor

Trigliceridele, esteri ai acizilor grași cu glicerolul, nu circulă libere în plasmă, ci sunt legate de proteine 

și transportate sub forma unor complexe macromoleculare numite lipoproteine.

Metodele de dozare a trigliceridelor implică în general hidroliza enzima�că sau alcalină a acestora la 

glicerol și acizi grași, urmată de măsurarea, fie chimică sau enzima�că, a glicerolului eliberat. 

În prezent, dozarea trigliceridelor  în laboratorul clinic, se face prin metoda enzimatică.

Această metodă implică hidroliza enzima�că de către lipază a trigliceridelor (TG) la glicerol și acizi 

grași liberi (AGL). Glicerolul produs este apoi măsurat prin reacţii enzima�ce cuplate.

Principiul metodei: 

TG                                           AGL + Glicerol    

Glicerol + ATP           Glicerol-3-P +ADP

Glicerol-3-P      dihidroxiaceton fosfat + H₂O₂

H₂O₂+ 4-AAP + 4-cloro-fenol    produs colorat  (roșu)

Trigliceridele sunt hidrolizate într-o primă etapă de către lipoprotein lipază la glicerol și acizi grași 

liberi. Glicerolul este apoi fosforilat de câtre adenozin-5’- trifosfat (ATP) ducând la formarea de glicerol-

1-fosfat (G-1-P) și adenozin-5’-difosfat (ADP), în reacţia catalizată de către glicerol kinază (GK). G-1-P 

este apoi oxidat decătre glicerol fosfat oxidaza (GPO) la dihidroxiaceton fosfat (DAP) și apă oxigenată 

(H2O2). Peroxidaza (POD) catalizează cuplarea H2O2  cu 4-aminoan�pirina (4-AAP) și 4-cloro-fenol pen-

tru a produce un colorant de chinonimină (de culoare roșie), care are o absorbanţă maximă la 540 nm. 

Creșterea absorbanţei la 540 nm este direct proporţională cu concentraţia trigliceridelor din probă. Gli-

cerolul liber, endogen, poate fi măsurat u�lizând aceleași reacţii enzima�ce cuplate, fară faza iniţială de 

hidroliză sub acţiunea lipazei.

Valori:  

• normale:  <150 mg/dl (<1,7 mmol/L) 

• intermediare: 150-199 mg/dl (1,7-2,25 mmol/L) 

• ridicate: 200-499 mg/dl (2,26-5,64 mmol/L) 

• foarte ridicate: ≥ 500 mg/dl (≥5,64 mmol/L)

7.1.2. Dozarea colesterolului total (CT)

Determinarea can�ta�vă, specifică a colesterolului total  se face prin metoda enzimatică colori-

metrică.     

lipoprotein lipaza

glicerol kinaza

glicerol fosfat oxidaza

peroxidaza
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Principiul metodei

Colesterolul total  este reprezentat colesterolul liber existent în plasmă și colesterolul ce se găsește în 

esterii de colesterol.

Colesterol liber + Esteri de colesterol = Colesterol Total

Esteri colesterol + H2O               colesterol  liber+ acizi grași

Colesterol liber/total + O2                                       3-colestenona + H2O2

H2O2 + fenol + 4-aminoan�pirina (AAP)                       chinonimina  (roșu)                 
                                                                                                    

După o incubare de 5 minute la 37°C (produs stabil �mp de 1 oră), se citește ex�ncţia standardului 

(Es) și ex�ncţia probei (Ep). Valoarea CT va fi data de produsul dintre raportul Ep/Es și concentra�a stan-

dardului (Cs)(calibratorului), care are o valoare cunoscută. Valoarea obţinută va fi exprimată în mmoli/L 

sau mg/dl.

7.1.3. Valori de referinţă ale claselor de lipide serice

Lipidele sunt un grup heterogen de compuși. Aceș�a sunt rela�v insolubili în apă,  dar se dizolvă în 

solvenţi apolari organici ( cloroformul, tetraclorura de carbon, benzen). Ele includ substanţe biologic ac-

�ve care  îndeplinesc  rol energe�c (trigliceridele, acizii grași), structural (fosfolipidele) și funcţional (acizi 

biliari, hormoni steroizi, prostaglandine, leucotriene, etc). Din masa corporală a unui adult normal confor-

mat lipidele reprezintă 15-20%. Lipidele sunt combinaţii ale acizilor grași cu alcooli sau amine.Principalele 

lipide care se gasesc în sânge sunt colesterolul, trigliceridele, fosfolipidele și acizii grași neesterificaţi.

Lipide totale

Dozarea lipidelor totale este  un test cu valoare orienta�vă (se preferă determinarea individuală a 

claselor de lipide). 

Metodă: fotometrică

Valori:

• normale: 400 - 800 mg/dl;

• crescute: dislipidemii primare şi secundare, diabet zaharat, mixedem, sindrom nefro�c, alcoolism 

cronic, pancrea�tă acută, boala Tangier;

• scăzute: hiper�reoză, stări carenţiale, infecţii acute, anemii grave.

Colesterol total

Parametru important în e�opatogenia aterosclerozei, 2/3 în formă esterificată.

Metodă: fotometrică/enzima�că

Valori:

• normale: 3,8 - 6,4 mM/L (140 - 240 mg/dl) - valoarea se interpretează în funcţie de riscul cardiovascular;

• crescute: obstrucţii biliare, ciroză portală, hepa�te acute, sindrom nefro�c, pancrea�tă cronică, 

diabet zaharat, hipo�reoză, hipercolesterolemie familială, dislipidemii;

61

colesterol esteraza

colesterol oxidaza

peroxidaza
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• scăzute: hepatopa�i grave, uremii, stări sep�ce, hiper�reoză, boala Tangier, anemii, macroglobuli-

nemie Waldenström, an-alfa-lipoproteinemie, stări carenţiale.

Colesterol liber (neesterificat)

Metodă: fotometrică/enzima�că

Valori:

• normale: < 1,94 mM/L (< 75 mg/dl);

• crescute: obstrucţii biliare, ciroză portală, colangite, pancrea�tă acută, hipercolesterolemie fami-

liară,

• scăzute: ca şi în cazul colesterolului total.

Colesterol esterificat

Metodă: fotometrică cuplată cu calcul matema�c

Valori:

• normale: 1,55 - 2,59 mM/L (60 - 100 mg/dl);

• crescute: ca şi în cazul colesterolului total;

• scăzute: ciroză hepa�că, stări sep�ce.

Fosfolipide

Metodă: fotometrică

Valori:

• normale: 2 - 3,7 mM/L (160 - 285 mg/dl);

• crescute: ciroză biliară, obstrucţii biliare, sindrom nefro�c, diabet zaharat, hipercolesterolemie 

familiară.

Trigliceride

Metodă: enzima�că fotometrică

Valori:

• normale: 0,7 - 2,3 mM/L (62 - 200 mg/dl);

• crescute: dislipidemii, pancrea�tă, sindrom nefro�c, microvasculite, diabet zaharat decompensat, 

hipo�reoză / mixedem, infarct miocardic acut;

• scăzute: stări carenţiale, hiper�reoză, lipodistrofii, anemii grave.

Acizi graşi liberi (AGL)

AGL sunt substrat energetic eliberat din ţesuturile de depozit, excesul fiind transportat în plasmă 

de albumină.

Metodă: fotometrică sau electrofore�că

Valori:

• normale: < 0,7 mM/L (< 20 mg/dl);
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• crescute (parametru de “fază acută”): vasculite, infarct miocardic acut, infarct pulmonar acut, pan-

crea�tă acută, pneumonii, colangite, colecis�tă, peritonită;

• scăzute: stări carenţiale.

7.2. CARACTERIZAREA LIPOPROTEINELOR SERICE

7.2.1. Ultracentrifugarea - metoda de referinţă

Metodă a Centrului de Control al Bolilor din Atlanta, SUA [The Centre for Disease Control (CDC)], ul-

tracentrifugarea, este probabil cea mai exactă metodă de dozare a HDL colesterolului, numeroase studii 

populaţionale folosind valorile CDC ca ţinte de referinţă pentru testare. Această metodă constă într-o 

ultracentrifugare în două etape, urmată de o etapă de analiză a colesterolului. Metoda este laborioasă, 

consumatoare de �mp, presupunând un �mp îndelungat de prelucrare a probelor.

Ultracentrifugarea în gradient de densitate: chilomicroni, VLDL (very low density lipoproteine), 

IDL (intermediary density lipoprotein), LDL (low density lipoproteins), HDL (high density lipoproteins). 

Ultracentrifugarea fracţionează lipoproteinele pe baza densităţii lor, care este cu atât mai mică, cu cât 

can�tatea  lipidelor conţinute este mai mare. Spre deosebire de proteinele simple , într-un mediu cu o 

densitate superioară densităţii lor, lipoproteinele prezintă în cursul ultracentrifugării fenomenul flotaţiei. 

Unitatea de măsură a acestei flotaţii este valoarea Sf (S=Svedberg, f=flotaţie). Tabelul 7.I. prezintă 

fracţiunile lipoproteinelor din plasmă în ordinea densităţii, respec�v a valorii lor Sf.

Probele sunt centrifugate până la 18 ore la 10°C, 40.000 rotaţii pe minut (rpm). VLDL (very low density 

lipoproteins), LDL (low density lipoproteins) și chilomicronii plutesc la suprafaţa tubului, în �mp ce HDL-ul 

(high density lipoprotein) mai dens, și proteinele serice, sedimentează la baza lui. Această metodă permite 

separarea componentelor și es�marea consecu�vă a fiecărei fracţiuni a colesterolului. Ultracentrifugarea 

este considerată a fi metoda de referinţă pentru dozarea lipoproteinelor. Totuși, constrângerile legate de 

durată și costuri au limitat u�lizarea sa de ru�nă în laboratoare. 

Tabelul 7.I. Compoziţia LP - caracteris�ci fizice şi chimice

Caracteris�ci Chilomicroni VLDL IDL LDL HDL

Concentraţie plasma-
�că “á jeun” (mg%)

0 0-50 0 500-650 200-300

Proprietăţi fizice

Densitate (g/ml) <0,95 <0,95-1,006 1,006-1,019 1,019-1,063 1,063-1,210

Diametru (nm) 80-100 30-80 25-30 15-25 5-15

Sf (1,063)# >400 20-400 12-20 0-12 -

Migrare 
electrofore�că

rămân la 
start

pre-β între β şi pre-β β α

Compoziţie chimică (% rela�v din total)

Proteine 1-2 5-10 12-16 20-25 45-55

Trigliceride 90-96 50-65 25-40 6-12 3-6

Colesterol esterificat 1-3 8-14 20-35 35-45 8-20

Colesterol liber 1 5-8 7-11 6-10 1-6

Fosfolipide 2-6 12-18 15-22 20-25 25-40

# Unitatea de flotaţie Svedberg =103 cm/sec/dyne/g, într-o soluţie de NaCl cu densitate 1,063 g/ml (26°C).
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7.2.2. Dozarea lipoproteinelor plasma�ce prin electroforeză

În funcţie de sarcina lor electrică, în câmp electric, lipoproteinele vor migra  în gelul de agaroză, pro-

ducându-se o separare clară (în ordinea scăderii mobilităţii) a  acestora în 4 fracţiuni:  α- lipoproteine, 

pre-β lipoproteine, β-lipoproteine și chilomicroni. Migrarea electroforetică în gel de agaroză permite 

iden�ficarea și evaluarea can�ta�vă pe lipidogramă a lipoproteinelor as�el separate. Chilomicronii rămân 

la linia de start, LDL migrează împreună cu β-globulinele, VLDL alcătuiesc lipoproteinele pre-β, iar α1-lipo-

proteinele reprezintă fracţiunea cea mai rapidă.

Valori normale ale fracţiunilor lipoproteice:

• α-lipoproteine: 22-46%

• pre-β lipoproteine: 0-27%

• β-lipoproteine: 7-71%

• Chilomicroni: 0- 1,9%

7.2.3 Valori de referinţă ale claselor de lipoproteine si apoproteine

Lipoproteinele (LP) sunt agregate moleculare complexe, solubile în apă, formate spontan prin autoan-

samblarea necovalentă a diverselor categorii de lipide cu proteine specifice (Apoproteine - ApoP). Rolul lor 

este de a transporta în mediul apos plasma�c  moleculele insolubile ale lipidelor, de la locul de absorbţie 

(intes�nul subţire) sau de sinteză (ficatul), la locurile de u�lizare și stocare (ţesuturile periferice). Rolul 

ApoP nu se rezumă la funcţia de vehicol, ele servind și ca reglatori ai metabolismului lipidic: ac�vează une-

le enzime (Lipoprotein lipaza – LPL, Leci�nă Colesterol Aciltransferaza - LCAT) și intervin în procesele de 

recunoaștere la nivel celular a LP prin receptori. Între diversele clase de LP plasma�ce au loc de asemenea, 

schimburi neenzima�ce de ApoP și lipide, fenomen care facilitează metabolizarea LP.

α1-lipoproteinele (LP cu densitate mare, HDL)

Transportorul “colesterolului bun”, an�aterogen.

Fig. 7.1. Exemple de migrare electrofore�că în gel de agaroză.  Traseele 1, 2, 3, 8 – aspect normal; 4 
– dislipidemie �p III (fracţiunea IDL); 5 – dislipidemie �p IIb; 6 – dislipidemie �p IV; 7, 9 – dislipidemie �p 

IIa; 10 – dislipidemie �p IV cu fracţiuni.
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Metodă: procentaj rela�v din lipidogramă în gel de agaroză sau determinare indirectă enzima�că a 

colesterolului din HDL (după blocarea selec�vă a LP cu ApoB100).

Valori: 

• normale bărbaţi: 20 - 25 % sau > 35 mg% (0,9 mM/L);

• normale femei: 25 - 30 % sau > 45 mg% (1,2 mM/L);

• patologice/scăzute: primar - boala Tangier (epurare accelerată a LP cu ApoAII), secundar - la fumă-

tori, sedentari/obezi, femei postmenopauză, cu tratamente an�concep�ve, alcoolici, determină 

ateroscleroză prematură.

Pre-ß-lipoproteinele (LP cu densitate foarte mică, VLDL)

Transportori ai TG endogene.

Metodă: procentaj rela�v din lipidogramă

Valori: 

• normale: 5 - 15 %;

• patologice/crescute (în dislipidemiile cu hipertrigliceridemie): hepa�te cronice, ciroză hepa�că, 

sindrom nefro�c, diabet zaharat decompensat, hipo�roidie, tratamente îndelungate cu diure�ce 

de ansă, beta-blocante neselec�ve, cor�costeroizi.

ß-lipoproteinele (LP cu densitate mică, LDL)

Principalul transportor de colesterol esterificat în organism, este cea mai aterogenă dintre LP. 

Metodă: procentaj rela�v din lipidogramă; determinare directă (specifică / imunologică) sau din calcul 

(formula Friedewald) a LP cu Apo B100.

Valori:

• normale bărbaţi: 60 - 75 % sau < 155 mg/dL(4 mM/L);

• normale femei: 50 - 70 % sau < 155 mg/dL (4 mM/L);

• patologice/crescute (în dislipidemiile cu hipercolesterolemie): hipercolesterolemia familială sau în 

cea poligenică, hipo�roidie, afecţiuni hepato-biliare, tratamente hormonale (an�concep�ve, cor�-

costeroizi).

Chilomicroni exogeni (CM)

Chilomicronii exogeni sunt grăsimi neutre exogene (din alimentaţie), emulsionate în plasmă.

Metodă: electrofore�că sau nefelometrică

Valori:

• normale: < 2% din totalul LP; în condiţii obişnuite CM apar numai postprandial în ser, în condiţii 

patologice însă persistă;

• crescute: sindromul chilomicronilor (lipsa congenitală a LPL sau ApoCII), coma diabe�că, diabetul 

zaharat decompensat, ciroza hepa�că decompensată.

Lipoproteina X (LP-X)

Lipoproteină patologică, discoidală conţinând lipide biliare, bogată în fosfolipide, colesterol liber şi 

diferite apoproteine.
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Metodă: electrofore�că (în gel de agaroză, migrează catodic), imunologică (dubla difuziune Ouchterlony)

Valori:

• normal: absentă în serul persoanelor sănătoase;

• prezentă: exclusiv în serul bolnavilor cu colestază.

Lipoproteina (a) [LP(a)]

Factor de risc independent pentru boala aterosclero�că, Lp(a) are o structură iden�că cu a LDL şi în 

plus o Apo(a), cu similitudine structurală cu plasminogenul. Fără să aibă funcţia proteoli�că a plasminei, 

Lp(a) se leagă compe��v cu plasminogenul la situsurile de legare la fibrină ale acestuia. As�el Lp(a) este 

un factor de risc atât lipidic cât şi trombo�c.

Metodă: electrofore�că sau nefelometrică

Valori normale: < 30 mg% (0,3 g/L)

Apoproteina AI (Apo AI)

Componenta proteică majoritară a HDL, este considerată un factor de prognos�c pozi�v în ateroscle-

roză, chiar mai important decât HDL.

Metodă: nefelometrică.

Valori normale:

• bărbaţi: 100 - 200 mg% (1-2g/L);

• femei: 110 - 225 mgdL (1,1-2,25 g/L).

Apoproteina B (Apo B)

Componenta proteică unică a LDL, este considerată un factor de prognos�c nega�v în ateroscleroză, 

chiar mai important decât LDL.

Metodă: nefelometrică.

 Valori normale:

• bărbaţi: 65 - 135 mgdL (0,65-1,35g/L);

• femei: 60 - 115 mgdL (0,6-1,15 g/L).

7.3. DOZAREA LIPIDELOR ATEROGENE ÎN STRUCTURA LIPOPROTEINELOR

7.3.1. Metode de dozare a HDL colesterolului

Au fost descrise mul�ple tehnici anali�ce de măsurare a HDL colesterolului, acestea incluzând metode 

directe și indirecte, de exemplu: metode de electroforeză, precipitare și ultracentrifugare.

Metode directe de dozare a HDL colesterolului

Până la momentul introduceri metodelor  directe de dozare a HDL colesterolului, dozarea lipoprotei-

nelor a fost întotdeauna considerată a fi o metodă lungă și laborioasă datorită necesităţii separării iniţiale 

a lipoproteinelor HDL (metodele indirecte). 
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Ulterior au fost dezvoltate metode pentru dozarea directă a HDL colesterolului. Metodele implică 

inac�varea sau, mult mai eficient, îndepărtarea în prima etapă a lipoproteinelor non-HDL , urmată de do-

zarea HDL colesterolului în etapa de analiză. Metodele directe oferă mul�ple avantaje faţă de metodele 

mai vechi, deoarece ele nu necesită o tratare prealabilă a probei și fac posibilă analizarea rapidă a HDL 

colesterolului pe majoritatea analizoarelor clinice.

• Metoda imunoseparării (IS)  – Un an�corp an�-lipoproteină umană se leagă și inac�vează chilo-

micronii, LDL și VLDL. Colesterol esteraza și colesterol oxidaza reacţionează apoi cu HDL coles-

terolul ducând la producerea de apă oxigenată. Aceasta reacţionează apoi cu cromogeni pentru a 

forma un produs colorat care absoarbe radiaţia luminoasă la o  lungime de undă dată.

• Polimer/detergent polianionic [Polyanion polymer /detergent (PPD)] - Polianioni sinte�ci 

sunt adsorbiţi pe suprafaţa LDL și VLDL, transformându-i în forme stabile. Par�culele libere de HDL 

sunt apoi solubilizate de detergenţi, iar  nivelele lor sunt apoi determinate prin acţiunea colesterol 

esterazei și a colesterol oxidazei.

• Enzima polietilen glicol – modificată / sulfat α- ciclodextrin [Polyethylene glycol-modified 

enzyme/ -cyclodextrin sulfate (PEGME)] – Ciclodextrina sulfatată și dextran sulfatul formează 

cu LDL, VLDL și chilomicronii complexe solubile în apă , făcându-le as�el rezistente la acţiunea en-

zimelor PEG modificate. În reacţia celei de a doua etape nivelele HDL colesterolului sunt măsurate 

prin acţiunea colesterol esterazei și a colesterol oxidazei. Deoarece concentraţiile β-VLDL-ului 

sunt ridicate în cazul pacienţiilor cu hiperlipoproteinemie, și β-VLDL interferează cu metoda PEG-

ME, aceasta duce la un bias pozi�v atunci când colesterolul este determinat din ser.

• Metoda clearance-ului (Clearance Method) – Un tampon cu putere ionică selec�vă eliberează 

chilomicronii, LDL and VLDL și apoi îi îndepărtează prin acţiunea colesterol esterazei și a coleste-

rol oxidazei. HDL colesterolul este eliberat în a doua etapă a reacţiei de către surfactanţi și apoi 

îndepărtat de către enzime.

Studii efectuate au pus sub semnul întrebării specificitatea testelor de imunoinhibiţie din cauza 

interferenţei nega�ve produse de concentraţiile crescute ale trigliceridelor. 

Metodele directe permit o evaluare rapidă a HDL colestrolului din probe normale ale pacienţilor. 

Totuși, performanţa poate fi compromisă în cazul unora dintre aceste metode atunci cand se analizează 

probe cu nivele ridicate ale trigliceridelor și bilirubinei.   

 Principiul metodelor directe de determinare a HDL cu etapa de Clearence constă în îndepărtarea 

lipoproteielor non-HDL, inclusiv a lipoproteinelor anormale din probe, în etapa de clearence a metodei. 

Tamponul cu  putere ionică eliberează colesterolul de pe par�culele non-LDL, acesta fiind apoi hidro-

lizat de către enzime. As�el, interferenţa determinată de alte sub-�puri de lipoproteine nu mai este o 

problemă.

Principiul reacţiei

1. Etapa de clearance

a. CM - Chol, LDL-Chol, VLDL -Chol       Colestenona +  H₂O₂   

b. H₂O₂                         H₂O + O₂                                                               

colesterol esteraza/colesterol oxidaza

catalaza
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2. Etapa de testare

a. HDL -C                         Colestenona + H₂O₂ ,                                          

b. H₂O₂ + 4AAP            4AAPoxidat + H₂O                                 

Reac�a 2.b este inhibată în a doua etapă de  către azida de sodiu, pigmentul chinolonic rezultat fiind 

responsabil de dezvoltarea culorii roșii caracteris�ce. Prima ci�re a absorbanţei blank-ului se face după 

adăugarea celui de al doilea reac�v. As�el, orice variaţii ale absorbanţei de fundal datorată probei nu va 

afecta rezultatul.

Disponibilitatea metodelor directe pentru măsurarea HDL colesterolului a creat posibilitatea screenin-

gului de ru�nă a probelor pacienţiilor, precum și a stabilirii unui diagnos�c și tratament mai exacte. 

7.3.2. Metode de dozare a LDL colesterolului

LDL colesterolul reprezintă aproxima�v două treimi din totalul de colesterol existent în ser și se 

cunoaște faptul că joacă un rol important în ateroscleroză. Metode originale de dozare a LDL-colesterolu-

lui sunt similare celor de determinarea a HDL-ului, implicând separarea de alte lipoproteine, VLDL și HDL.  

Metoda de referinţă de dozare a LDL colesterolului

În prezent nu există un consens în ceea ce privește metoda aprobată pentru măsurarea LDL colestero-

lului. Totuși, poate fi adoptată metoda CDC care implică ultracentrifugarea și precipitarea. 

Ecuaţia Friedewald

În multe laboratoare clinice u�lizarea ecuaţiei Friedewald pentru es�marea nivelelor de LDL colesterol 

din probele pacienţilor, a devenit o prac�că comună.

Ecuaţia Friedewald: 

 

   

unde: CT = Colesterolul Total, TG = Trigliceride, HDL = HDL Colesterol  (mg/dl)

Această ecuaţie dă posibilitatea es�mării LDL-ului atunci când valoarea HDL-colesterolului și a  triglice-

ridelor este cunoscută. Totuși limitările ecuaţiei sunt bine documentate. Ecuaţia este corectă doar atunci 

când:

• nivelul trigliceridelor este sub 400mg/dl (4,5mmol/L), după alte surse chiar sub 350 mg/dl;

• chilomicronii nu sunt prezenţi;

• proba nu conţine beta-VLDL;

• necesită probe recoltate după o perioadă de post (8-12 ore).

În hiperlipemii probele pacienţilor propuse analizării au în general nivele ridicate ale trigliceridelor și nu în-

deplinesc condiţiile de aplicare a  ecuaţiei. Aceasta poate conduce la subes�marea nivelelor de LDL colesterol.

Mai multe studii recente au arătat că nivele ale trigliceridelor de peste 250mg/dl vor afecta es-

timarea calculată de ecuaţia Friedewald. Es�marea  Friedewald a LDL colesterolului în afara limitelor 

indicate conduce la o sub-es�mare semnifica�vă a acestuia. 

colesterol esteraza/colesterol oxidaza

peroxidaza

LDL = CT - HDL - TG
5
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Metode directe de dozare a LDL colesterolului

Introducerea  tardivă a metodelor directe pentru dozarea LDL-cholesterolului poate fi atribuită u�liză-

rii de ru�nă a ecuaţiei Friedewald în laboratoarele clinice. Discrepanţele datorate aplicării ecuaţiei Friede-

wald au condus la dezvoltarea  mai multor metode directe de dozare a LDL-colesterolului care se bazează 

pe metodologii similare metodelor de dozare directă a HDL-colesterolului. 

a. Metoda imunoseparării (IS) – An�corpul an�-lipoproteină umană se leagă și inac�vează chilomi-

cronii, HDL și VLDL. Colesterol esteraza și colesterol oxidaza reacţionează apoi cu LDL coleste-

rolul, ducând la producţia de apă oxigenată. Aceasta reacţionează cu cromogeni pentru a forma un 

produs colorat care absoarbe radiaţia luminoasă la o anumită lungime de undă dată.

b. Detergenţi amfiionici [Zwi�erionic detergents (ZI)] – Detergenţii amfiionici maschează par�culele 

VLDL în prima etapă a reacţiei. După adăugarea celui de al doilea reac�v, se formează un complex 

poilianionic al LDL care poate fi măsurat prin turbidimetrie. Acest test recunoaște doar par�culele 

apo-B specifice, fiind cri�cat deoarece orice altă subformă nu va putea fi recunoscută. 

c.  Methoda Clearence-ului -  Detergenţi selec�vi eliberează colesterol din chilomicroni, HDL și VLDL, 

care apoi este îndepărtat prin acţiunea colesterol esterazei  și a colesterol oxidazei. LDL coles-

terolul este apoi eliberat în reacţia celei de a doua etape de către surfactanţi și supus acţiunii co-

lesterol esterazei și colesterol oxidazei, ducând la producţia de apă oxigenată și apoi la reacţia 

de culoare caracteris�că cu 4-AAP.

Principiul metodei directe de dozare a LDL-Colesterolului cu etapă de clearance

1. Etapa de clearance 

a. CM, HDL, VLDL                                                          Colestenona +  H₂O₂

b. H₂O₂                         H₂O + O₂    

2. Etapa de testare

a. LDL                                                          Colestenona + H₂O₂

b. H₂O₂ + 4-AAP                         4-AAPoxidat  (pigment de chinonă) + H₂O
Reac�a 2.b este inhibată în a doua etapă de azida de sodiu.

7.4. TULBURĂRI ALE METABOLISMULUI LIPIDIC

7.4.1. Dislipidemiille 

Dislipidemiile sunt stări însoţite de modificări can�ta�ve sau calita�ve ale lipoproteinelor. Ele se 

împart în primare și secundare.

Hiperlipidemiile sunt stări patologice caracterizate prin creștere concentraţiei trigliceridelor și/sau 

colesterolului peste limitele acceptate ca fiind normale pentru vârsta, sexul și starea de sănătate a per-

soanei. Cele mai frecvente forme de hiperlipemii sunt hipercolesterolemia izolată, hipertrigliceridemia și 

hiperlipemia combinată.

Hipercolesterolemia izolată se caracterizează prin valori crescute ale LDL, hipertrigliceridemia 

printr-un VLDL ridicat, și mai rar valori crecute ale chilomicronilor.  Hiperlipidemia combinată se mani-

festă prin valori ridicate ale LDL, VLDL și mult mai rar ale IDL.

colesterol esteraza/colesterol oxidaza

catalaza

colesterol esteraza/colesterol oxidaza

peroxidaza
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Tabelul 7.II. Clasificarea feno�pică a hiperlipidemiilor (Fredrickson)

Feno�p
Analiza Lp Lipidele sanguine

Chilomicroni VLDL IDL LDL Colesterol Trigliceride

I +++ N - N N/+ +++

IIa - N - ++ ++ N

IIb - ++ - ++ ++ ++

III + +/- ++ N ++ ++

IV - ++ - N N/+ ++

V ++ ++ - ↓ + +++

7.4.2. Diferenţierea simplă și rapidă a dislipidemiilor

Tipul dislipidemiilor poate fi es�mat cu o aproximaţie destul de bună cu ajutorul testului serului de-

pozitat la rece. Pentru acest scop se recoltează 5-10 ml de sânge pe nemâncate. Serul format se pune la 

frigider (4°C) 18 ore, într-o eprubeta așezată ver�cal. Se apreciază apoi transparenţa serului, așezând un 

fond întunecat în spatele eprubetei. Pe baza absenţei transparenţei, prezenţei și aspectului opalescenţei, 

se pot deosebi urmatoarele forme:

1. Ser clar, transparent: lipidemie normală sau prezenţa unei dislipidemii care nu duce la apariţia 

opalescenţei, deci posibilitatea existenţei �purilor IIa, IIb și IV, cu creșterea can�tăţii colesterolului 

(LDL) și/sau ușoară a trigliceridelor serice (VLDL).

2. Strat (inel) lactescent la suprafaţă, cu serul inferior transparent: chilomicroni exogeni (�p I).

3. Opalescenţă difuză: creșterea trigliceridelor endogene (VLDL) sau a rămășiţelor degradării lipidelor 

(�purile II, IV sau IIb).

4. Strat (inel) lactescent la suprafaţă, cu serul inferior opalescent: creșterea simultană a chilomicroni-

lor și VLDL (�purile III sau IV)

Figura 7.2. Aspectul serului recoltat ”a jeun” şi păstrat 12 ore la 4°C
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7.4.3. Algoritmul de diagnos�care al dislipidemiilor 

I-a etapă: se dozează colesterolul total  și trigliceridele. Etapă abordabilă de către asistenţa medicală 

primară (medicul de familie) .                 

II-a etapă: presupune analiza colesterolului din lipoproteinele  serice: LDL şi HDL (responsabilitate a 

medicului specialist).

III-a etapă: 

1. Efectuarea lipidogramei (determinarea proporţiei fracţiunilor lipoproteice)

2. Diagnos�cul diferenţial al dislipidemiilor mixte (�purile IIb, III şi V)

3. Iden�ficarea prezenţei în can�tate crescută a Lp(a)

Cea de a treia etapa se realizează în centrele de specialitate pentru evaluarea tulburărilor de metabo-

lism și a patologiei nutriţionale.

LA FINALUL ACESTUI CAPITOL VEI PUTEA SĂ:

1. Iden�fici parametrii metabolismului lipidic, în special ai acelora cu rol în ateroscleroză

2. Cunoș� metodele de dozare ale lipidelor și lipoproteinelor

3. Cunoș� principalele �puri de dislipidemii și a etapelor de evaluare ale acestora
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Capitol 8

ANALIZA IN LABORATOR A PROTEINELOR PLASMATICE

Plasma este un amestec coloidal, în care proteinele reprezintă cea mai semnifica�vă componentă (60-

80 g/L). Există două clase mari de proteine plasma�ce: albuminele şi globulinele, între care raportul op�m 

de concentraţie este A/G = 0,8 - 1,2 (indexul de disproteinemie).

8.1. PROTEINEMIA

Reprezintă concentraţia proteinelor totale din plasmă; există mai mult de 100 de specii individuale, 

împărţite în două clase mari: albumine şi globuline. Parametru esenţial al homeostaziei, proteinele din 

plasmă îndeplinesc roluri importante în menţinerea presiunii coloid-osmo�ce a plasmei, transport (de 

metaboliţi, hormoni, vitamine, minerale), rezervă de aminoacizi, apărarea specifică şi nespecifică a orga-

nismului (factori de coagulare, imunoglobuline, an�proteaze), menţinerea echilibrului acido-bazic, etc.

Indicaţiile determinării: VSH modificat, proteinurie, edem, poliurie, afecţiuni renale cronice, afecţiuni 

hepa�ce cronice, diaree cronică, tumori maligne, suscep�bilitate crescută la infecţii, dureri osoase, lim-

foame, hemoragie, graviditate, traume, stare de şoc;

Importanţa clinică. Modificările concentraţiei proteinelor totale denotă o disproteinemie sau mo-

dificarea echilibrului hidro-electroli�c. În ambele situaţii se poate stabili diagnos�cul prin efectuarea 

electroforezei proteinelor şi determinarea hematocritului. Stările de deshidratare sau hiperhidratare sunt 

acompaniate de hiper- sau hipoproteinemie.

Metode: 

În ser sau plasmă:

• metoda fotometrică: reacţia biuretului: în mediu alcalin legăturile pep�dice reacţionează cu ionii 

de Cu(II) cu formarea unui compus colorat în mov, a cărei întensităţi se determină la 546 nm;

• metoda Kjeldahl: se bazează pe determinarea conţinutului în azot;

În urină sau LCR:

• Metoda Coomassie: u�lizarea colorantului Coomassie Brillant Blue;

• Material biologic : ser, plasmă (heparinată), urină, LCR, lichide de puncţie; 

Interpretarea rezultatelor:

Valori normale ser sau plasmă:

• 60 - 80 g/L (adult)

• 45-75 g/L (nou-născuţi şi sugari)

Valori normale urină: < 150 mg/zi;

Valori normale LCR: 0,15- 0,45 g/L

Valori modificate: disproteinemie – modificarea calita�vă/can�ta�vă a conţinutului în proteine al 

plasmei;
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Valori scăzute (hipoproteinemie): 

• insuficienţă hepa�că, sindrom nefro�c, arsuri, enteropa�i, malnutriţie / malabsorbţie, insuficienţă 

pancrea�că;

• pseudohipoproteinemie: prin diluţie (recoltare de pe branulă) 

Valori crescute (hiperproteinemie):

• hiperproteinemii absolute: hiperimunoglobulinemie: inflamaţii cronice, gamopa�i monoclonale; 

• hiperproteinemii rela�ve: hemoconcentraţie, diabet insipid, diaree.

8.2. PROTEINURIA

Indicaţiile determinării: suspiciune de insuficienţă renală, proteinurii glomerulare sau tubulare, infec-

ţii urinare, infecţii renale, proteinurie ortosta�că, graviditate.

Clasificarea proteinuriilor: 

 

- proteinurie glomerulară: trecerea în urină a proteinelor cu greutate moleculară mare;

· proteinurie selec�vă: apare doar albumina şi transferina;

· proteinurie neselec�vă: pe lângă albumină şi transferină apar proteine cu greutate molecula-

ră mare (de ex. imunoglobuline);

- proteinurii tubulare: apariţia proteinelor cu greutate moleculară mică datorită reabsorbţiei tu-

bulare deficitare;

- forme mixte: în special în cazurile de afecţiuni renale avansate apare proteinurie glomerulară şi 

tubulară;

• Proteinurii postrenale: infecţii şi hemoragii urogenitale;

• Proteinurii prerenale: hiperproteinemii (gamopa�e monoclonală);

8.3. ALBUMINA

Având formă globulară, dimensiune şi greutate moleculară mică (66.000 - 69.000D), albuminele sunt 

factori stabilizanţi ai echilibrului coloidal al plasmei.

Indicaţiile determinării: toate stările patologice care se asociază cu disproteinemii.

Metodă de dozare: 

• ser: metode fotometrice (verde de bromcrezol), procentaj rela�v din proteinogramă sau can�tate 

absolută calculată din valoarea proteinemiei, imunodifuziune radială, nefelometrie imună, imun-

turbidimetrie;

• urină şi LCR: nefelometrie, turbidimetrie;

Valori normale: 

• Ser:  55-65% din totalul proteinelor plasma�ce; 34 - 48 g/L.

• Urină: sub 20 mg/L;

• LCR: 110-350 mg/L;

Valori scăzute:  insuficienţă hepa�că, sindrom nefro�c, permeabilitete capilară crescută (sepsis, stări 

de şoc, edem, ascită), arsuri,inflamaţii acute şi cronice, enteropa�i, tumori maligne, graviditate, hipoalbu-

minemie determinată gene�c.
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Valori crescute: nu există stări patologice caracterizate de creşterea can�tăţii absolute de albumină 

în organism.

Probe biologice: ser, urină, LCR;

8.3.1. Microalbuminuria

Apare în anumite stări patologice: DZ, obezitate, hiperlipidemie, hipertensiune arterială, rezistenţă la 

insulină, consum de alcool. 

Valoare normală:  

• prima urină de dimineaţă: < 20 mg/L

• urină pe 24 ore: <30 mg/zi;

Creşteri uşoare ale microalbuminuriei caracterizează faza reversibilă a nefropa�ei diabe�ce, care răs-

punde favorabil la terapie.  În tabelul nr. 8.I. am reprezentat corelaţia dintre gradul albuminuriei şi gradul 

afectărilor renale. 

Metode de dozare: imunonefelometrie, inmunoturbidimetrie.

Tabelul nr. 8.I. Corelaţia dintre gradul albuminuriei şi afectarea renală.

Stadiul Interval Albuminuria

I. Hipertrofie şi hiperfuncţie Începutul DZ. < 30 mg/zi

II. Modificări histologice fără manifestări clinice 2-5 ani <30 mg/zi

III. Nefropa�e incipientă 5-15 ani 30- 300 mg/zi

IV. Nefropa�e manifestă 10-25 ani >300 mg/zi*

V. Insuficienţă renală 15-30 ani >300 mg/zi*

* peste 300 mg/zi se consideră proteinurie, evidenţiabilă prin metode convenţionale

8.4. GLOBULINE

Se compun din aproxima�v 100 de fracţiuni individuale, cu funcţii extrem de variate.

Metode: procentaj rela�v din proteinogramă sau can�tate absolută calculată din valoarea proteine-

miei, respec�v dozarea fracţiunilor individuale (imunodifuziune radiară, nefelometrie, turbidimetrie, RIA, 

ELISA). La electroforeza în gel de agar/agaroză, se grupează în 5 fracţiuni: α1, α2, β1, β2 şi γ globuline.

Valori normale: 35-45% din totalul proteinelor plasma�ce, 30 - 40 g/L.

Valori crescute: hepa�tă cronică, inflamaţii acute şi cronice, sindrom nefro�c, enteropa�i, tumori maligne.

Valori scăzute: deficite imune, arsuri, hemoragii severe.

Globulinele pot fi globulare, dar şi fibrilare (fibrinogenul), cu dimensiuni şi greutăţi moleculare foarte 

variabile (70.000 - 800.000 D) şi se comportă ca şi factori destabilizanţi ai plasmei. Disproteinemia repre-

zintă aşadar, o modificare a echilibrului coloidal al plasmei, datorată modificării raportului A/G în afecţiuni 

hepa�ce, renale, în sindroamele inflamatorii acute sau cronice. 

În diagnos�cul de laborator clinic, disproteinemia se evidenţiază prin metode calita�ve şi can�ta-

�ve. Metodele calita�ve sunt u�lizate în scop de screening, iar cele semican�ta�ve şi can�ta�ve au 

valoare diagnos�că.
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Proteinuria Bence-Jones

Proteinele Bence-Jones reprezintă lanţurile uşoare de �p lambda sau kappa din structura imunoglo-

bulinelor care se filtrează la nivel glomerular şi se elimină prin urină. În aproxima�v 80% din cazuri apare 

în plasmocitoame, dar au fost descrise şi în macroglobulinemia Waldenström. 

Metode de evidenţiere: imunofixare (prag de sensibilitate: 20-30 mg/L) sau electroforeza urinară 

(prag de sensibilitate: aprox. 100 mg/L). 

Testele de disproteinemie (Triada MacLagan, Kunkel, TakataAra)

Numite impropriu şi “teste hepa�ce”, aceste teste evidenţiază perturbarea echilibrului coloidal al plas-

mei nu numai în afecţiuni hepa�ce (în care sinteza albuminei scade), sau în afecţiuni renale (cu creşterea 

permeabilităţii filtrului glomerular), dar şi în cursul reacţiilor inflamatorii acute şi cronice, în care clasa 

globulinelor prezintă creşteri semnifica�ve.

Triada de teste are la bază acelaşi principiu: precipitarea globulinelor cu o soluţie saturată de �mol 

(MacLagan), o soluţie diluată de ZnSO4 (Kunkel), sau o soluţie HgCl2 + NaCl + Na2CO3 (TakataAra), gradul de 

turbiditate fiind proporţional cu gradul disproteinemiei.

Determinarea raportului albumină/globuline are însă o valoare limitată, deoarece nu poate clari-

fica natura dezechilibrului.

Raportul Albumine/Globuline (Indexul de disproteinemie)

Indicator important al funcţiilor hepa�că şi renală.

Valori normale: 0,8 - 1,2.

Valori scăzute: în insuficienţă hepa�că, inflamaţii acute şi cronice, sindrom nefro�c, malabsorbţie, 

diaree, arsuri severe.

Valori crescute: fiziologic la copii (la care gama globulinele sunt mai scăzute decât la adulţi) sau în 

deficitele imune.

8.5. ELECTROFOREZA PROTEINELOR � GENERALITĂŢI

Este metoda cea mai larg răspândită pentru screening-ul disproteinemiilor, fiind esenţială pentru de-

pistarea paraproteinelor.

Prin definiţie, electroforeza este o metodă anali�că şi prepara�vă de separare a par�culelor sau an-

samblurilor de par�cule încărcate electric, sub acţiunea unui cîmp electric extern. Prima electroforeză 

“liberă” (în mediu lichid) a fost efectuată în 1937 de Tiselius. Actualmente se preferă electroforeza “de 

zonă”  (în mediu solid, poros). Pentru proteinele serice, se aplică metode cu medii suport rela�v inerte 

- hîr�e de filtru, amidon, acetat de celuloză, sephadex, agar, agaroză, poliacrilamidă. Agaroza se obţine 

din agar, care este un extract de alge. Din punct de vedere chimic, agaroza este un copolimer liniar, cu uni-

tatea repe��vă - agarobioza - formată din beta-D-galactopiranoză şi 3,6-anhidro-alfa-L-galactopiranoză. 

În �mpul gelificării catenele de agaroză se asociază formând lanţuri dublu-elicoidale cu simetrie triaxială. 

Supraînfăşurarea catenei asigură rezistenţa crescută a gelului şi porii rela�v mari în care se pot separa 

par�cule cu un diametru de 20-50 nm.
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Sub acţiunea unui câmp electric uniform, într-un mediu  tamponat, o par�culă încărcată electric se va 

deplasa cu o viteză constantă determinată de acţiunea următoarelor forţe:

• forţa de atracţie electrofore�că F1, egală cu produsul dintre sarcina (Q) par�culei şi intensitatea (E) 

câmpului electric aplicat,

   F1= Q · E
• forţa de frecare Stokes F2, egală cu produsul dintre coeficientul de vâscozitate dinamică al mediului 

(η), raza par�culei (r) şi viteza electrofore�că (v),

   F2 = 6π ·η·  r · v
• forţa de frânare electrofore�că, care rezultă din atracţia exercitată de câmpul electric asupra ioni-

lor electrolitului,

• forţa datorată efectului de relaxare, care apare din cauza redistribuirii ionilor electrolitului în apro-

pierea par�culei sub acţiunea câmpului electric.

Suma vectorială a acestor forţe este egală cu 0, iar viteza electrofore�că v devine constantă:

  v = Q· E / 6 π· η· r
Par�culele separate se vor caracteriza prin mobilitatea electrofore�că (μ), care se defineşte ca rapor-

tul dintre viteza electrofore�că (v) şi intensitatea câmpului electric (E):

  μ= v / E,  μ = Q / 6π · η ·r
Din această relaţie se observă că par�culele pentru care raportul Q/r este iden�c vor avea mobilităţi 

electrofore�ce iden�ce. Variaţiile dimensiunilor par�culelor sunt compensate de variaţiile densităţilor de 

sarcină electrică superficială.

Pe baza acestor considerente se poate afirma deci că mobilitatea electrofore�că a proteinelor depin-

de de următorii factori:

• mărimea, forma, sarcina electrică, concentraţia, gradul de hidratare al par�culei

• vâscozitatea, temperatura şi pH-ul mediului

• forţa ionică FI = 1⁄2 ∑cizi
2

• intensitatea câmpului electric

• �mpul de migrare

Acestora li se mai adaugă şi un fenomen electrocine�c, reciproc electroforezei, care apare în urma 

deplasării fazei lichide de dispersie într-un mediu poros, la aplicarea unui câmp electric exterior, în urma 

dehidratării tamponului conţinut în gelul de suport. Acest fenomen fizico-chimic se numeşte electroen-

dosmoză. În anumite suporturi (gelurile de agaroză), electroendosmoza este exprimată şi determină 

migrarea spre catod a moleculelor încărcate pozi�v şi a moleculelor de apă asociate.

Prin separarea electrofore�că se obţin fracţiuni cu aspect de zone bine delimitate.

În laboratorul clinic rolul acestei metode este explorarea raportului procentual al principalelor fracţiuni 

de proteine serice. Acestea din punctul de vedere al mobilităţii electrofore�ce cons�tuie 5-6 grupări com-

pacte (Fig.8.1.), dar din punct de vedere biologic, sunt alcătuite din cele mai diverse �puri de proteine.

Fracţiunile proteinelor serice separate într-un gel de agaroză la pH alcalin (8,6) sunt următoarele, în 

ordine de la anod spre catod, cu menţiunea că poziţia exactă a fiecărei fracţiuni depinde de gelul şi de 

tehnica folosite:
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• albumina este fracţiunea care migrează rapid spre anod (are pHi= 4,2)

• α1- globuline alcătuite din α1-glicoproteina acidă şi α1-an�tripsină; 

• α2-globuline cons�tuite din haptoglobină, ceruloplasmină, α2-macroglobulină, α1- an�chimotrip-

sina, GC globulina, α – lipoproteina;

• β1 şi β2 globuline:β-lipoproteine, hemopexina, factorul C3, transferina, PCR, fibronec�na, plasmi-

nogenul;

• fracţiunea γ globulinelor care se caracterizează printr-o mobilitate catodică, alcătuit din IgM, IgA, 

IgG, IgD şi respec�v IgE.

Figura nr.8.1. Aspectul traseului de migrare electrofore�că al unui ser normal

Albumina α1   α2    β1   β2    γ

Electroforeza proteinelor în gel de agaroză – materiale şi metodă

U�lizare: depistarea disproteinemiilor, monitorizarea evoluţiei anumitor afecţiuni.

Indicaţii: stări disproteinemice, diagnos�cul diferenţial şi monitorizarea inflamţiilor acute şi cronice, 

monitorizarea evoluţiei afecţiunilor hepa�ce şi renale, diagnos�cul gamopa�ilor monoclonale, suspiciu-

nea deficienţelor imune umorale. 

Valori normale (procentual calculate din densitograme pentru tehnica SEBIA HYDRAGEL 7,15 & 30 

β1- β2):

• albumină: 54,3 – 65,5%

• α1-globuline: 1,2 – 3,3%

• α2-globuline: 8,3 – 15,0%

• β-globuline: 9,0 – 17,7%

• γ-globuline: 7,1 – 19,5%

Câteva din traseele electrofore�ce clasice se pot observa în figura 8.2.

Dintre globulinele α1, α2 şi β, α1-an�tripsina, α1-glicoproteina acidă, haptoglobina, ceruloplasmina, 

transferina şi C3 sunt proteine caracteris�ce ale reacţiei de fază acută (fig.8.2.b.). Chiar şi α-lipoproteinele 

pot suferi variaţii can�ta�ve datorită reacţiei de fază acută (cu dislipidemii consecu�ve). Totuşi, cel mai 
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caracteris�c marker al acestui fenomen biologic rămâne concentraţia PCR - proteina C reac�vă - care poa-

te creşte de 100-1000 de ori, în doar 24 de ore. As�el, după efectuarea metodei screening (electroforeză 

în gel de agaroză), în algoritmul evidenţierii fazei acute intră determinarea can�ta�vă a acestor �puri de 

proteine.

În sindromul nefro�c se poate observa o scădere a albuminelor şi a α1-, respec�v β-globulinelor, cu 

creşterea α2 şi γ-lobulinelor (fig.8.2.c.), dar numai în cazuri foarte severe.

În inflamaţiile cronice este caracteris�că creşterea γ-globulinelor (fig.8.2.d.); în ciroza hepa�că apare 

şi o hipoalbuminemie concomitentă, precum şi o fuzionare a β2 cu β-globulinele, datorită creşterii con-

centraţiei IgA.

În mielomul mul�plu tehnica electrofore�că este esenţială pentru diagnos�cul paraproteinei, care 

apare sub forma gradientului “M” (monoclonal) – bandă îngustă, de intensitate proporţională cu concen-

traţia proteinei monoclonale (fig. 8.2.e.) – şi migrează în zona γ, dar poate apare şi în zonele α2 sau γ. De 

obicei electroforeza se efectuează din ser, deoarece fibrinogenul (care migrează în zona β2), poate creea 

confuzii în diagnos�cul paraproteinelor.

Deficienţele severe de IgG (chiar în lipsa deficienţelor de Ig A sau IgM) se pot evidenţia prin scăderea 

fracţiunii γ a globulinelor (fig.8.2.f.).

8.6. HIPERIMUNOGLOBULINEMIILE ŞI HIPOIMUNOGLOBULINEMIILE

Hiperimunoglobulinemia policlonală reprezintă răspunsul umoral la infecţii. Infecţiile bacteriene se 

caracterizează în primul rând prin creşterea fracţiunii IgG. Infecţiile acute se asociază cu creşteri ale IgM, 

iar bolile alergice, parazitozele determină o creştere a imunoglobulinelor de �p IgE.

Hiperimunoglobulinemia monoclonală. Plasmocitomul (mielomul mul�plu, boala Kahler)  reprezintă 

o proliferare tumorală a unei singure clone de limfocite B cu producerea unor imunoglobuline nefuncţio-

nale (paraproteine). 

Biochimic se caracterizează prin creşterea proteinelor totale, pe electroforeză se observă creşterea 

fracţiunilor beta şi gamma. Tipul de imunoglobulină secretată se poate iden�fica prin imuno-electrofore-

ză (IgG, IgA, IgD sau IgE). 

În aproxima�v 50% dintre cazuri apare producţia de lanţuri uşoare de �p lambda sau kappa (proteine 

Bence-Jones). 

Apare o creştere accentuată a VSH-ului, pe fro�ul periferic se observă agregarea eritocitară cu forma-

re de rulouri.

Macroglobulinemia Waldenström este un limfom non-Hodgkin cu celule B, cu reducerea concomi-

tentă a eritropoiezei. Paraproteinele sunt de �p IgM. Se caracterizează printr-un VSH foarte crescut, dia-

teză hemoragică. Se poate asocia cu sindrom Sjögren, acrocianoză şi o suscep�bilitate crescută la infecţii, 

datorită afectării producţieie de imunoglobuline.

Hipoimunoglobulinemiile se caracterizează prin scăderea producţiei uneia sau a tuturor izo�purilor 

de imunoglobuline în afecţiuni înnăscute sau dobândite.

Deficienţa limfocitelor B se soldează cu scăderea sau lipsa producţiei de imunoglobuline.

Hipoimunoglobulinemiile secundare apar ca urmare a unor boli (leucemii), în deficienţe imune, după 

radioterapie, boli infecţioase, arsuri, malnutriţie, etc.
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Fig.8.2. Aspectul proteinogramei serice normale şi în diverse patologii: a. Normal; b. Inflamaţie acută; 
c. Sindrom nefro�c; d. Hipergamaglobulinemie; e.Paraproteinemie; f. Agamaglobulinemie.

a b

c d

e f
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8.7. SPECII PROTEICE CU FUNCŢII SPECIFICE IN PLASMĂ

8.7.1. α1-An�tripsina (AAT)

Glicoproteină cu moleculă mică, difuzibilă, de origine hepatocelulară, inhibitorul serinproteazelor, 

reactant de fază acută. 

Valori:

• normale: 2 - 3 g/L

• crescute: inflamaţii (microvasculite), tumori maligne, pielonefrită acută, ul�ma parte a gravidităţii.

• scăzute: lipsa ereditară a AAT (emfizemul idiopa�c al copilului), sindrom nefro�c, insuficienţă he-

pa�că gravă, pneumopa�i cronice.

8.7.2. Glucoproteina α1-acidă (seromucoidul, orosomucoidul)

Reactant de fază acută, bogat în acid neuraminic, cu rol neclar în organism. 

Valori:

• normale: 0,5 - 1,2 g/L

• crescute: inflamaţii, tumori maligne

• scăzute: hepa�te acute, insuficienţă hepa�că

8.7.3 α2-Macroglobulina (α2- Mg)

Glucoproteină macromoleculară, de origine hepatocelulară şi granulocitară, inhibitorul serinproteaze-

lor, nu este reactant de fază acută. 

Valori:

• normale: 1,3 - 3,2 g/L

• crescute: sindrom nefro�c, tumori maligne, diabet zaharat, tratament estrogenic 

• scăzute:  insuficienţă hepa�că, sep�cemii, sprue.

8.7.4 ß1-C globulina (factorul 3 de complement C3)

Valori: 

• normale: 0,5 - 1,2 g/L

• crescute: în urma vindecării inflamaţiilor (scăderea consumului)

• scăzute: din cauza consumului sporit, în inflamaţii acute şi cronice ac�ve, din cauza sintezei scăzute 

în hepatopa�i cronice (ciroză hepa�că) sau pierderilor renale (sindrom nefro�c).

8.7.5. β2-Microglobulina (β2-g)

Lanţul pep�dic uşor (11.000 D) al an�genelor de histocompa�bilitate de clasa I-a (HLA-A, B, C). 

Valori:

• normale: 0,8 - 2,4 mg/L

• crescute: anurie (uremii), respingerea grefelor renale, tumori maligne, microvasculite, boli auto-

imune.
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8.7.6. Ceruloplasmina

α2-glicoproteină transportoare de cupru (conţinând 0,32 % Cu; 6 Cu/mol), reactant de fază acută, 

cu proprietăţi de oxidază esenţială în menţinerea Fe în formă redusă (Fe2+), în cromoproteinele cu rol în 

transportul şi u�lizarea oxigenului (ul�ma funcţie pare să fie esenţială, spre deosebire de celelalte), cu 

proprietăţi an�oxidante (protejează membrana celulară prin inhibiţia oxidării lipidelor membranare). 

Valori :

• normale: 0,25 - 0,60 g/L

• crescute: graviditate, inflamaţii acute şi cronice, infarct miocardic acut, anemii feriprive, boala 

Hodgkin, leuconevraxită, tumori maligne, unele psihoze endogene.

• scăzute: boala Wilson, sindrom nefro�c, Kwashiorkor, sprue.

8.7.7. Haptoglobina

α2-glicoproteină de origine hepatocelulară, reactant de fază acută, fixatoare de hemoglobină liberă, 

având mai multe alo�puri: HP1-1, HP2-1 şi HP2-2. 

Valori:

• normale: 0,3 - 2 g/L

• crescute: inflamaţii acute şi cronice, tumori maligne, metastaze, necroze, icter mecanic.

• scăzute: ahaptoglobinemie ereditară, anemii hemoli�ce acute şi cronice, anemii biermeriene, leziu-

ni hepa�ce acute şi cronice, mononucleoză infecţioasă.

8.7.8. Transferina (siderofilina)

ß-glicoproteină fixatoare/transportoare de fier (2 Fe3+ pe moleculă) în sânge. 

Valori:

• normale: 2 - 4 g/L

• crescute: carenţă de fier, graviditate, contracep�ve, anemii posthemoragice, hemosideroza pulmo-

nară ereditară,

• scăzute: atransferinemia congenitală, infecţii, inflamaţii acute şi cronice, anemii hemoli�ce, sin-

drom nefro�c, tumori maligne, insuficienţă hepa�că acută şi cronică, hemocromatoză, talasemii, 

anemii hipercrome. 

 

8.7.9. Imunoglobulinele

În cursul fracţonării electrofore�ce în mediu gelificat a proteinelor plasma�ce, imunoglobulinele mi-

grează cu γ-globulinele, în funcţie de masa lor moleculară: IgM în γ1 (cu 2 alo�puri: IgM1 şi IgM2), IgA în 

γ2 (cu 2 alo�puri: IgA1 şi IgA2) şi IgG în γ3 (cu 4 alo�puri: IgG1, 2, 3 şi 4). Din cauza concentraţiilor mici, IgD 

şi IgE nu pot fi iden�ficate direct în proteinogramă, numai în condiţii patologice (limfoame maligne), sub 

forma gradienţilor monoclonali (M). Determinarea individuală a Ig se poate realiza prin nefelometrie sau 

turbidimetrie (pentru Ig G, A, M) sau prin tehnici ELISA, imunochemiluminiscenţă (pentru Ig E). 

Saturarea Transferinei (%)= 
Fe (μg/dL) x 100

Transferina (mg/dL) x 1,41
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Valori:

• normale (adulţi): IgG = 7 - 16 g/L

• crescute: hepa�tă cronică ac�vă, PAR (poliar�tă reumatoidă), glomerulonefrită acută, mielom IgG, 

endocardită bacteriană subacută,

• scăzute: agamaglobulinemie (Bruton), lipsa selec�vă a IgG

Valori:

• normale (adulţi): IgA = 1,5 - 4,5 g/L

• crescute: reacţii imune gastrointes�nale, respiratorii, hepa�te vasculobiliare, herpes simplex, der-

ma�ta herpe�formă Dühring, mielom IgA,

• scăzute: agamaglobulinemie, lipsa selec�vă a IgA

Valori:

• normale (adulţi): IgM = 0,4 - 2,3 g/L

• crescute: macroglobulinemia Waldenström, viroze, ciroza biliară, LED, PAR, anemii hemoli�ce, lim-

fosarcom

• scăzute: agamaglobulinemie, lipsa selec�vă a IgM, sindromul Wisco�-Aldrich

Valori policlonale crescute (IgG + IgA + IgM): ciroză biliară primi�vă, hepa�tă cronică ac�vă, pielone-

frita cronică, poliartrită cronică streptococică.

Valori policlonale scăzute (IgG + IgA + IgM): lipsa congenitală de an�corpi (agamaglobulinemia de �p 

Bruton), hipoplazie sau aplazie �mică, imunosupresiune (imunoparalizie) postvaccinică sau medicamen-

toasă temporară.

Valori:

• normale: IgD = 3 - 140 mg/L

• crescute: vasculite, microvasculite hipersensi�ve, infecţii cronice, mielom IgD,

Valori:

• normale: IgE  < 240 μg/L (ng/ml)

• crescute: stări alergice, şoc anafilac�c, boli parazitare, mielom IgE

Lanţuri uşoare izolate (Paraproteine, Proteine Bence-Jones)

Laţuri uşoare izolate de �p λ sau κ, prezente sub formă de gradient M în serul şi în urina bolnavilor 

cu mielom mul�plu excretor (boala Kahler, boala lanţurilor uşoare), cu o frecvenţă de 50 % a apariţiei în 

cazuri de mielom (patognomonic).

 

Lanţuri grele izolate

Din clasele α, γ, μ, δ sau ε, prezente în plasma (dar şi în urina) bolnavilor cu boala Franklin, sub forma 

unui gradient monoclonal.

 

8.7.10.  Proteina C-reac�vă (PCR)

Reactant proteinic de fază acută, se formează în elementele mobile şi fixe ale SMM. În cursul electro-

forezei migrează cu γ-globulinele. Inhibă manifestarea excesivă a mecanismelor de apărare. 
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Valori:

• normale: < 3 mg/L

• crescute: inflamaţii acute şi cronice (indiferent de e�ologie), tumori maligne

8.7.11. Crioglobuline

Complexe imune circulante (formate din an�gen/e/ şi an�corp/i/) cu solubilitate redusă la rece.

Metoda calita�vă: crioprecipitare, fracţionare electrofore�că în gel, iden�ficarea an�genului şi 

an�corpilor prin imunoprecipitare, stabilind formele monoclonale (cu an�corpi dintr-o singură clasă Ig), 

biclonale (din două clase Ig) şi policlonale (din mai multe clase Ig), conţinând uneori şi alte proteine 

(factori de complement, fibrinogen, fibronec�na, etc).

Metoda can�ta�vă: precipitare cu polie�lenglicol cu masa moleculară de 6.000 D (PEG-6.000).

Prezenţă în ser: sindrom Raynaud, re�culoze maligne, artrită reumatoidă, leucemia limfoidă cronică, 

ciroza hepa�că, LED, PAR, nefroscleroză, endocardita bacteriană subacută, crioglobulinemia idiopa�că.

8.8. CAZURI CLINICE

8.8.1. Mielom mul�plu

Bolnav în vârstă de 70 ani, se prezintă la ambulatorul de specialitate pentru dureri lombare, pierdere 

în greutate (6 kg în ul�ma lună), pneumonie şi dispnee.

La examenul fizic s-a constatat paloare accentuată a tegumentelor.

S-au efectuat următoarele determinări de laborator:

• Uree: 80 mg/dl

• Crea�nină: 1,6 mg/dl

• Proteine totale: 95 g/L

• Albumină: 31 g/L

• Acid uric: 9 mg/dl

• Ca seric: 2,76 mM/L

• VSH: 100 mm/L

• Hb: 8,8 g/dl

• Fro�u periferic: normocite normocrome, formare de ruloruri

• Electroforeza proteinelor serice:

- Albumină: 30,5%

- Alfa1: 2,8%

- Alfa2: 8,3%

- Beta: 8,2%

- Gamma: 50,2%

- Raport albumina/ globuline: 0,43

- Gradient monoclonal în gamma1 de aproxima�v 48,7% din valoarea proteinelor totale.
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Interpretare:

Imunoelectroforeza a iden�ficat paraproteinele având lanţuri grele de �p gama şi şi lanturi uşoare de 

�p kappa. În urină s-au evidenţiat proteine Bence-Jones de �p kappa.

Examenul radiologic a scos în evidenţă leziuni cu rarefieri osoase cu aspect perforant la nivelul verte-

brelor lombare, a coastelor şi sternului.

Diagnos�c: mielom mul�plu cu imunoglobuline de �p IgG.

8.8.2. Reacţie inflamatorie acută

Bărbat în vârstă de 40 ani se prezintă la ORL pentru dureri la nivelul urechii stângi, febră, ver�j şi hi-

poacuzie. 

S-au efectuat următoarele determinări de laborator:

• Crea�nină: 40 mg/dl

• Proteine totale: 81 g/L

• Albumină: 35 g/L

• VSH: 20 mm/L

• PCR: 15 mg/L

• Hb: 15 g/dl

• Fro�u periferic: neutrofilie

• Electroforeza proteinelor serice:

- Albumină: 49,3%

- Alfa1: 7,5%

- Alfa2: 15,1%

- Beta: 12,6%

- Gamma: 15,5%

- Raport albumina/ globuline: 0.97

Interpretare:

În urma examenului ORL s-a stabilit diagnos�cul de o�tă medie. Electroforeza proteinelor serice evi-

denţiază un sindrom inflamator acut cu hipoalbumniemie, creşterea frac�unilor alfa1, alfa2 şi beta (locul 

de migrare a proteinelor de fază acută). 

8.8.3. Sindrom nefro�c

Copil de 7 ani se internează cu edeme generalizate. Examenul de urină evidenţiază proteinurie.

Rezultate de laborator:

• Na: 131 mmol/L

• K 3,6 mmol/L

• Uree:40 mg/dl 

• Crea�nină: 1,1 mg/dl
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• Ca: 1,70 mmol/L

• Proteine totale: 35 g/L

• Albumină 15 g/L

• TG: 200 mg/dl

• Colesterol: 240 mg/dl

• Se constată ser lipemic.

• Electroforeza proteinelor:

- Albumină: 61,1%

- Alfa1: 3,7%

- Alfa2: 20,2%

- Beta: 8,6%

- Gamma: 6,4%

- Raport albumine/ globuline: 1,57

Interpretare: proteinuria, hipoproteinemia şi edemul indică sindrom nefro�c. 

Hipoproteinemia presupune scăderea concentraţiei albuminei, a transferinei, a AT III.

Creşte concentraţia proteinelor cu greutate moleculară mare (alfa2 macroglobulina, factori ai coagu-

lării, apolipoproteine) în mod compensator.

Scăderea gamaglobulinelor se datorează pierderii imunoglobulinelor şi al factorilor de complement 

prin filtrul glomerular.

8.8.4. Ciroză hepa�că

Femeie de 50 de ani se internează cu icter, somnolenţă, semnele clinice ale unei hepatopa�i cronice. 

Se efectuează următoarele analize de laborator:

• Albumină: 25 g/L

• Bilirubină: 2,5 mg/dl

• Fosfatază alcalină: 318 U/L

• AST 134 U/L

• GGT: 360 U/L

• Electroforeza proteinelor serice:

- Albumină: 42,1%

- Alfa1: 3.1%

- Alfa2: 9,3%

- Beta: 10,1%

- Gamma: 35,4%

- Raport albumină/ globuline: 0,73

- Pod beta- gama (creşterea fracţiunii gama se suprapune fracţiunii beta).

Interpretare: pe baza datelor anamnes�ce şi a celor de laborator se pune diagnos�cul de ciroză 

hepa�că.
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8.8.5. Hipogamaglobulinemie secundară

Bolnav cu leucemie limfa�că cronică cunoscută se prezintă pentru control periodic. Se efectuează 

următoarele determinări de laborator:

• Hemoleucogramă:

• WBC: 3,0 x103 /μl

• Fro�u periferic: microcite hipocrome

• Uree: 40 mg/dl

• Na: 131 mmol/L

• K: 3,4 mmol/L

• AST: 50 U/L

• ALT: 48 U/L

• Proteine totale: 55 g/L

• Albumină: 23 g/L

• Electroforeza proteinelor serice:

- Albumină: 54,6%

- Alfa1: 6,7%

- Alfa2: 19,8%

- Beta: 14,0%

- Gamma: 4,9%

- Raport Albumină/ Globuline: 1,20

Interpretare: bolnavul prezintă hipogamaglobulinemie asociată leucemiei limfa�ce cronice.

LA SFÂRŞITUL ACESTUI CAPITOL VEŢI FI CAPABILI SĂ:

• cunoaşteţi indicaţiile efectuării, importanţa clinică şi interpretarea următoarelor determinări: pro-

teine totale, albumină, electroforeza proteinelor plasma�ce

• interpretaţi un traseu electrofore�c



87

Capitolul 9

EXPLORAREA DE LABORATOR A HEMOSTAZEI

Hemostaza face parte din mecanismele de apărare ale organismului, având funcţia  de prevenire a 

pierderii de sânge şi de refacere a peretelui vascular lezat. 

9.1. ASPECTE PREANALITICE

9.1.1. Indicaţiile explorării hemostazei:

• monitorizarea terapiilor an�coagulante, fibrinoli�ce sau subs�tuţiilor de factori de coagulare;

• aprecierea pericolului de apariţie a hemoragiilor înaintea intervenţiilor chirurgicale;

• diagnos�cul diatezelor hemoragice;

• evaluarea capacităţii de sinteză a ficatului;

• diagnos�cul CID;

• diagnos�cul afecţiunilor trombo�ce;

• diagnos�cul trombofiliilor.

9.1.2. Pregă�rea bolnavului:

În vederea dozării  factorului VIII, a factorului von Willebrand şi a factorilor fibrinolizei se recomandă 

ca bolnavul să nu consume cafea, alcool, să nu fumeze.

Înaintea explorării funcţiei plachetelor nu se consumă acid ace�lsalicilic sau derivaţi ai acestuia. Nu se 

consumă medicamente care afectează funcţia plachetară.

Înaintea explorării trombofiliilor, nu se administrează bolnavilor derivaţi de cumarină. Dacă an�coagu-

larea este absolut necesră, se trece bolnavul pe an�coagulante injectabile (heparină).

9.2. EXPLORAREA DE LABORATOR A FAZEI VASCULOPLACHETARE

9.2.1. Numărarea plachetelor

Se realizează prin numărătoare automată (metodă recomandată).

Valori normale: 150.000 - 300.000 plachete/mm3

Valori crescute: trombocitemii (primi�ve şi secundare, boli mieloprolifera�ve)

Valori scăzute: trombocitopenii (idiopa�ce: b. Werlhof şi secundare: consum sporit, hipersplenism, 

boli autoimune, radiaţii).

9.2.2. Morfologia plachetelor

Se apreciază pe un fro�u colorat MGG aspectul, forma, dimensiunile, gruparea plachetelor.
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9.2.3. Iden�ficarea Glicoproteinelor membranare plachetare (GP Ib = CD42b = Receptorul pt F vW , GP 

IIb-IIIa = CD 41a = Receptorul pt fibrinogen)

Principiu: iden�ficarea se face prin citometrie de flux după marcarea cu an�corpi monoclonali cuplaţi 

cu fluorocromi sau prin electroforeză bidimensională a proteinelor membranare plachetare.

9.2.4. Timpul de sângerare (TS)

Timpul de sângerare este o metodă de explorare a fazei primare a coagulării (vasoconstricţie şi forma-

rea dopului primar plachetar). Această determinare are doar un rol orienta�v.

Indicaţii:

• Evidenţierea afecţiunilor fazei vasculo-plachetare;

• Când se suspicionează existenţa unei diateze hemoragipare;

• Evaluarea funcţiei plachetare;

Se măsoară �mpul care trece până la oprirea spontană a unei mici sângerări provocate după o înţepă-

tură sau incizie standard: tehnica Duke: înţepătură cu adâncime de 3-4 mm la pulpa degetului sau la lobul 

urechii; tehnica Ivy: incizie de 1mm /10 mm pe antebraţ, în �mp ce pe braţ se aplică manşeta tensiome-

trului cu o tensiune de 40 mmHg.

Valori normale:

• La lobul urechii: 2 - 4 min. (patologic: peste 6 min.)

• La pulpa degetului: 2 - 3 min. (patologic: peste 4 min)

• Pe antebraţ: 6 - 8 min (patologic: peste 10 min)

Valori crescute: în trombocitopenii, trombopa�i ereditare (Glanzmann) sau secundare (imune, auto-

imune sau toxice), vasculopa�i.

9.2.5. Timpul de sângerare Ivy modificat:

Explorează funcţia plachetară (adeziunea şi agregabilitatea plachetară) dar şi afecţiunile hemostazei 

determinate de modificările rezistenţei capilare.

Se aplică manşeta tensiometrului pe braţul bolnavului, se umflă la o presiune de 40 mmHg, se aplică o 

zgârietură standardizată pe antebraţul bolnavului. 

Se îndepărtează din 30 în 30 de secunde picăturile de sânge cu o hâr�e de filtru. Ul�ma picătură de 

sânge corespunde �mpului de sângerare. 

Valori normale: 2,5-9,5 min. 

Timp de sângerare crescut: trombocitopenii, trombocitopa�i (afecţiuni ale agregării, adeziunii trom-

bocitare şi ale proceselor de secreţie trombocitară), afecţiuni ale pereţilor capilari.

Timpul de sângerare este normal in coagulopa�i (ex: afibrinogenemii).

9.2.6. Retracţia cheagului

Într-o eprubetă conică gradată se întroduc 5 ml sânge recoltat prin puncţie venoasă şi se pune imediat  

în baie de apă la 37°C. Se citeşte după 4 şi 24 de ore.
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Interpretarea: în mod normal, după 4 ore, can�tatea de ser expulzat din ochiurile reţelei cheagului 

prin contracţia plachetelor (trombostenina) reprezintă cca 30 - 45 % din volumul total al sângelui.

Retracţie slabă sau absentă: trombocitopenii, trombocitopa�i, poliglobulii.

9.2.7. Rezistenţa capilară

a. Metoda prin compresiune (semnul garoului, Rumpell-Leede)

Principiu: crearea unei staze venoase favorizează extravazarea hema�ilor prin peretele capilar în ţe-

sutul subcutanat. Garoul (sau manşeta tensiometrului) se aplică deasupra plicei cotului, presiunea iniţială 

mare se scade pînă la apariţia uşoară a pulsului şi se menţine aşa �mp de 10 minute. Se notează cu 1 - 4 + 

apariţia peteşiilor pe o suprafaţă circulară cu R=2 cm, după număr şi intensitate.

b. Metoda prin depresiune

Se efectuează cu ajutorul unei ventuze cuplate cu o pompă de vid de mână, care indică şi valoarea ci-

frică a presiunii nega�ve. Se produce lent un vid de -400 mmHg (-53.332 Pa) şi se menţine un minut. Dacă 

sub ventuză apar peteşii, se aplică pe o regiune învecinată un vid de -300 mmHg (39.990 Pa), respec�v 

unul de -200 mm Hg (26.660 Pa). Un număr mai mic de peteşii înseamnă test nega�v. Petesii în număr de 

3 - 10 se notează cu 1 - 2+, iar echimoze cu 3+.

Interpretarea: o fragilitate vasculară crescută se întâlneşte în trombocitopenii, în angiopa�i diabe�ce, 

boli hepa�ce, hipofibrinogenemie, avitaminoză (şi an�vitamine) K, scorbut.

9.3. EXPLORAREA DE LABORATOR A FAZEI PLASMATICE �COAGULAREA PROPRIU�ZISĂ�

Testele de coagulare se împart în teste globale şi diferenţiate pe cele 4 faze ale hemostazei plasma-

�ce: prefaza (generarea tromboplas�nei plasma�ce respec�v �sulare), faza I: formarea trombinei, faza 

a II-a: formarea cheagului de fibrină, inclusiv stabilizarea cheagului şi faza a III-a: fibrinoliza (figura 9.1).

Cu excepţia determinării �mpului de coagulare venoasă, pentru explorarea de laborator a coagulării, 

sângele venos se recoltează pe an�coagulant (citrat de sodiu 3,8%) sau în vase siliconate.

9.3.1. Coagulometre

Măsoară �mpul scurs de la momentul adăugării reac�vlui până la apariţia cheagului de fibrină (în ge-

neral momentul gelificării şi nu cheagul de fibrină stabilizat)

Pricipiu: inducţie electromagne�că

9.4. EXPLORAREA CĂII EXTRINSECI A COAGULĂRII

Timpul de protrombină TP (�mp de tromboplas�nă, �mpul Quick-TQ) / INR

Este un test simplu de explorare a căii exogene şi a căii comune a coagulării (factorii II, V, VII, IX, X şi I), 

u�lizat pentru monitorizarea tratamentului an�coagulant oral (cu an�vitamine K).

Principiu: în prezenţa tromboplas�nei �sulare (TF = F III = factorul �sular), a unor fosfolipide şi a cloru-

rii de calciu, plasma normală se coagulează rapid (în 10-12”), ocolind prefaza.
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Indicaţii:

• Diagnos�cul diferenţial al diatezelor hemoragice,

• Deficienţa vitaminei K,

• Tratament cu an�vitamine K (Warfarină, Syncumar),

• Explorarea funcţiei sinte�ce a ficatului,

• Triajul preoperator al coagulopa�ilor.

Modalităţi de exprimare a rezultatului:

Timp de protrombină (TP)

Exprimă �mpul în care apare cheagul de fibrină din momentul cons�tuirii amestecului de reacţie (nor-

mal în 10-12”).

Rata protrombinică (PR)

Este cea mai suges�vă exprimare pentru parametrul de mai sus (normal: 0,8-1,2):

   PR = TP plasmă bolnav / TP plasmă martor
Plasma martor este un amestec de plasme normale.

Figura 9.1. Căile fazei plasma�ce a coagulării

Ac�vare endogenă Ac�vare exogenă
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XIIIa+Ca2+ XIII

Fibrină insolubilă
Fibrinopep�de A+B
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Raportul normalizat internaţional (INR)

Datorită proprietăţilor diferite ale preparatelor comerciale de tromboplas�nă şi a aparatelor u�lizate 

în laboratoare, în vederea uniformizării rezultatelor OMS a propus introducerea noţiunii INR (Interna�onal 

Normalized Ra�o):

  INR = PR ISI

Indicele de sensibilitate al preparatului tromboplas�nic, ISI, arată diferenţa între ac�vitatea prepa-

ratului de tromboplas�nă u�lizat şi tromboplas�na de referinţă internaţională (cu ISI=1). Valori ISI < 1 

semnifică o ac�vitate mai slabă, valori ISI > 1 arată o ac�vitate mai puternică a tromboplas�nei u�lizate. 

Fiecare lot de tromboplas�nă comercializată conţine valoarea ISI cu care se corectează �mpii obţinuţi, 

după formula de mai sus. INR este deci un indice mai bun decât PR, deoarece este o măsură comparabilă 

pe plan internaţional (normal INR = 0,8 – 1,2).

Valori crescute: hipocoagulabilitate (an�coagulanţi, deficienţe ereditare şi dobândite ale factorilor 

complexului protrombinic, afecţiuni hepa�ce, CID).

• INR între 2,0-3,0: terapie an�coagulantă cu doze mici;

• INR între 3,0-4,5: terapie an�coagulantă cu doze mari.

Valori scăzute: hipercoagulabilitate prin transformarea sporită a protrombinei.

Activitate protrombinică (“indicele protrombinic”)

Această modalitate de exprimare a rezultatului este scoasă din uz, se mai u�lizează doar sporadic.

Principiu: se compară �mpul de protrombină (TQ) al plasmei cercetate cu �mpii obţinuţi cu o plasmă 

normală diluată succesiv de la 9:1 până la 1:9 (corespunzând ac�vităţii protrombinice de 90, 80..…..20, 10 

% a plasmei normale), exprimându-se grafic ac�vitatea (%) în funcţie de �mpul de coagulare al plasmelor 

de diverse diluţii.

Valori normale: 80 - 100 %.

9.5. EXPLORAREA CĂII EXTRINSECI A COAGULĂRII

9.5.1. Timpul de tromboplas�nă parţială ac�vată (APTT)

Rol: evidenţiază afecţiunile căii intrinseci (factorii XV, XIV, XII, XI, VIII) şi a căii comune (factorii X, V, II, 

şi I) a hemostazei. 

Principiu: se măsoară �mpul de coagulare al plasmei citratate după adăugare de tromboplas�nă, ac-

�vatori de suprafaţă şi ioni de Ca.

Cascada coagulării se ac�vează de către tromboplas�na parţială. Lipsa factorului �sular (FT = F III) 

din amestecul de reacţie duce la alungirea �mpului de coagulare. Coagularea se obţine după adăugarea 

unor ac�vatori de suprafaţă (kaolin, celit, etc).  As�el acest test oferă informaţii şi despre ac�vitatea unor 

factori cu rol în ac�varea de contact: precalicreină sau kininogenul cu greutate moleculară mare (High 

Molecular Weight Kininogen = HMWK).

Indicaţii: 

• diagnos�cul diferenţial al diatezelor hemoragice;

• monitorizarea terapiei cu heparină;

• monitorizarea terapiei de subs�tuţie în hemofiliile A şi B;

• trierea preoperatorie a coagulopa�ilor.
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Valori de referinţă: 28-40 s

Valori crescute: lipsa unor factori de coagulare, coagulopa�e prin consum, terapie cu heparină sau 

hirudină, prezenţa an�coagulanţilor lupici, hemofiliile A şi B.

Valori scăzute: hipercoagulabilitate.

Tabelul nr. 20.I. Cauze posibilie ale modificării rezultatelor testelor uzuale de coagulare

Rezultatul testului Cauze frecvente

Alungire izolată TP Începutul terapiei cumarinice, lipsa factorului VII,

Alungirea izolată a APTT
An�coagulanţi lupici, terapie cu heparină fracţionată, 

lipsă congenitală factori de coagulare 

Alungire TT Hipofibrinogenemie, contaminare cu heparină

Alungire TP şi APTT
Hipovitaminoză K, lipsa congenitală de factori II, V sau X, 

coagulopa�e dobândită

Alungire APTT şi TT Terapie cu heparină convenţională

Alungire TP, APTT şi TT Sânge heparinat, coagulopa�e prin consum, hepatopa�e

TP: �mp de protrombină, APTT: �mp de protromboplas�nă ac�vată, TT: �mp de trombină

9.5.2. Diferenţierea proconver�nei şi a factorului X: �mpul Stypven.

Principiu: veninul de viperă Russell are o tromboplas�nă parţială (Stypven), care coagulează plasma în 

absenţa factorului VII, dar solicită prezenţa factorilor V, X şi PF3.

Valori normale: se compară cu cele obţinute la plasma normală.

Valori alungite: deficienţă de factor X, trombocitopenii, trombocitopa�i.

Valori scurtate: trombocitoze, hiperlipidemii.

9.6. EXPLORAREA FAZEI A II�A A COAGULĂRII PLASMATICE

9.6.1 Dozarea fibrinogenului

Rol: factorul I al coagulării.

Principiu: în prezenţa clorurii de Ca, fibrinogenul plasma�c se transformă în fibrină cu ajutorul unei 

soluţii de trombină în exces

Indicaţii: 

• Lipsa fibrinogenului în diateze hemoragice,

• Disfibrinogenemie (hipercoagulabilitate),

• Coagulopa�e prin consum, hiperfibrinoliză,

• Monitorizarea terapiei fibrinoli�ce,

• Monitorizarea terapiei cu asparaginază.

Valori de referinţă: 1,5 -3,5 g/L

Valori crescute:  reactant de fază acută, inflamaţii, infecţii, arsuri, tumori, stări postoperatorii, hiper-

tonie, uremie, hemoragii;

Valori scăzute: sinteză scăzută:
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• Dobândite: afectarea funcţiei sinte�ce a ficatului, intoxicaţii, tratament cu asparaginază, nou-năs-

cuţi (fiziologic);

• Congenitale: dis-, hipo- sau afibrinogenemii (foarte rar).

U�lizare crescută: coagulopa�e prin consum, tratament fibrinoli�c, hemoragii grave, terapie cu aspra-

ginază.

9.6.2. Timpul de trombină (TT)

Rol: indică �mpul necesar transformării fibrinogenului în fibrină sub acţiunea trombinei. Evidenţiază 

afecţiunile fazei de polimerizare a fibrinei (formarea produşilor de degradare ai fibrinei) şi stările caracte-

rizate de creşterea ac�vităţii an�trombinei III (tratament cu heparină).

Indicaţii: 

• Afecţiuni de polimerizare a fibrinei,

• Lipsa fibrinogenului, disfibrinogenemiile,

• Hiperfibrinoliză,

• Monitorizarea terapiilor cu urokinază, streptokinază.

Principiu: se adaugă trombină la o probă de plasmă; as�el se poate explora direct fibrinoformarea, 

primele 2 faze ale coagulării fiind suprimate. Se determină �mpul de coagulare al unei plasme normale în 

comparaţie cu cel provenit de la bolnav.

Valori de referinţă: 14-27 s.

Valori crescute (diferenţe mai mari de 5” între martor şi plasma de cercetat): hipo- sau afibrinogene-

mii secundare (de consum) sau congenitale, an�coagulanţi circulanţi, tratament cu heparină, afecţiuni ale 

polimerizării fibrinei.

9.6.3. Cercetarea factorului de stabilizare a fibrinei (FXIII, FSF)

Principiu: plasma oxalatată sau citratată este coagulată prin recalcificare, iar cheagul format se tratea-

ză cu o solu�e de uree 5 mol (sau de acid monoclorace�c 10 g/L) în care fibrina normală este insolubilă, 

dar fibrina nestabilizată (din cauza scăderii sai lipsei FSF) se solubilizează. Cu ajutorul metodelor RIA si 

ELISA, can�tatea FSF în plasmă poate fi determinată cu mare precizie si exac�tate.

Rezultate: spre deosebire de fibrina stabilizată, cheagul format în lipsa FSF se redizolvă complet în 2 - 3 

ore în soluiţia de uree 5 mol/L şi în cca. 15 min. în soluţia de acid monoclorace�c 10 g/L.

9.7. EXPLORAREA FIBRINOLIZEI

9.7.1. Coagularea sângelui integral la 37°C şi liza cheagului

1. Sânge incoagulabil: coagulopa�e prin consum hiperacut,

2. Coagulare cu liză ulterioară: liza apare la mai puţin de o oră = sindrom acut; liză parţială: sindrom 

cronic sau latent,

3. Sângele coagulează rapid (2 - 4 min): semn caracteris�c pentru faza iniţială a coagulării intravascu-

lare diseminate (CIVD).
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9.7.2. Proba cu trombină

Dacă la sângele necoagulabil se adaugă câteva picături de trombină dizolvată şi tot nu se coagulează, 

există două posibilităţi:

• Scăderea pronunţată sau chiar dispariţia fibrinogenului în urma unui consum rapid (CID şi/sau fibri-

noliză),

• Prezenţa unui an�coagulant circulant de �pul an�trombinelor (de obicei heparina în doze excesi-

ve). Această deficienţă se corectează printr-un adaos de sulfat de protamină.

9.7.3. Cercetarea produşilor de degradare a fibrinogenului (fdp) şi a fibrinei (FDP)

9.7.4. Din plasmă: 

Principiu: Plasmina scindează atât fibrinogenul, cât şi fibrina, rezultând produşi de degradare a fibrino-

genului (fdp) şi a fibrinei (FDP şi D-dimeri), care sunt evidenţiaţi cu an�corpi monoclonali.

Indicaţii:

Produşi de degradare ai fibrinogenului:

• Diagnos�cul diferenţial al coagulării intravasculare şi a hiperfibrinolizei,

• Hiperfibrinoliză; 

Produşi de degradare ai fibrinei (D-dimeri): 

• Coagulare intravasculară cu hiperfibrinoliză secundară

• Embolie pulmonară şi tromboze venoaase profunde;

• Coagulopa�i prin consum (CID);

Valori de referinţă (D-dimeri): < 0,5 mg/L;

Valori crescute: fibrinoliză intravasculară, CID cu fibrinoliză, terapie fibrinoli�că, tumori, ciroză hepa-

�că, tromboze, etc.

Produşii de degradare a fibrinei (FDP) spre deosebire de fdp, în urma acţiunii FSF con�n şi dimeri ai 

fragmentelor D (dimeri-D), decelabili în plasmă şi urină cu ajutorul metodelor RIA sau ELISA.

9.7.5. Din urină: testul fotometric

Principiu: fdp, având dimensiuni moleculare mici, trec uşor prin filtrul glomerular şi se elimină prin 

urină. În urina adunată de 2 - 3 ore, se calculează valoarea diurezei pe minut (0,8 - 1,2 ml/min). Proteinele 

eventual prezente în urină se precipită cu acid triclorace�c concentrat la rece, iar din supernatant se de-

termină can�tatea fdp cu ajutorul metodei Folin-Lowry.

Valori normale: 6 - 12 ng/min.

Valori crescute: hiperfibrinoliză (secundară, primară).

9.7.6. Timpul de rep�lază

Rep�laza este enzima proteoli�că din veninul de viperă braziliană (Bothrops jarararca), care pune în 

libertate din fibrinogen fibrinopep�dul-A şi monomeri de fibrină. Spre deosebire de trombină, rep�laza nu 

este infuenţată de heparină. Se urmăreşte �mpul de coagulare a plasmei în prezenţa rep�lazei.

Valori normale: �mp de coagulare = 20” - 30”
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Valori alungite: scăderea can�tă�i fibrinogenului sub 1 g/L,
• polimerizarea anormală a monomerilor de fibrină în prezenţa unor proteine patologice (plasmoci-

tom) sau a unor polimeri ar�ficiali (dextran, inulină),

• disfibrinogenemii (cu anomalii structurale),

• CIVD cu hipofibrinogenemie uşoară, în prezenţa fdp.

9.7.7. Terapia cu Heparină

Terapie cu heparină convenţională (nefracţionată)

Mecanism de acţiune: complexul heparină-AT-III inhibă în primul rând Fa, dar şi FXIIa, FXIa, FIXa. 

Monitorizarea terapiei se face prin APTT. Se preconizează o alungire a APTT de 1,5-3 ori peste valoarea 

normală.

Terapie cu heparină cu greutate moleculară mică

Heparina cu greutate moleculară mică se obţine din heparina convenţională prin depolimerizare con-

trolată (metode enzima�ce). Greutatea moleculară medie este cuprinsă între 4000- 6000 D. 

Mecanism de acţiune: inhibă FXa şi FIIa. 

Monitorizarea nu este necesară, doar în anumite situaţii par�culare: 

• hemoragie neprevăzută

• insuficienţă renală

• tratamentul trombozelor venoase profunde (pentru prevenirea administrării de doze insuficiente)

Testul de laborator: testul de inhibiţie a factorului X.

9.8. CERCETAREA ANTICOAGULANŢILOR CIRCULANŢI �FACTORILOR INHIBITORI AI COAGULĂRII� 

Inhibitorii fiziologici: an�trombinele, inhibitorii protromboplas�ci, tromboplas�ci şi an�plasmina, 

proteina C (PC) şi proteina S (PS).

Inhibitorii patologici: apar numai în condiţii patologice şi blochează specific ac�vitatea unui anumit 

factor, ca an�coagulantul lupic, an�corpii inhibitori ai globulinei an�hemofilice (FVIII) etc.

9.8.1. Dozarea proteinei C (PC)

Funcţia: inhibă factorii V şi VIII, avându-l ca cofactor pe proteina S (PS). Favorizează fibrinoliza prin 

neutralizarea inhibitoruli ac�vatorului plasminogenului-1 (PAI-1).

Indicaţii:

• depistarea stărilor de hipercoagulabilitate

• CID

• afecţiuni hepa�ce grave

• monitorizarea terapiei cu antagoniş� ai vitaminei K

• purpura fulminantă a nou-născuţilor

Valori de referinţă:

• concentraţia PC: 2-6 mg/L

• ac�vitatea PC: 70-100%
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Valori scăzute: 

• deficienţă congenitală a PC

• deficienţă dobândită a PC: afecţiuni hepa�ce, CID, deficienţă de vitamină K

9.8.2. Dozarea Proteinei S (PS)

Funcţie: cofactor al PC ac�vate, dependentă de vitamina K

Indicaţii:

• depistarea stărilor de hipercoagulabilitate

• afecţiuni hepa�ce grave

Valori de referinţă:

• concentraţia PS: 17-35 mg/L

• ac�vitatea PS (fracţiunea liberă): 70-150%

• ac�vitatea PS (totală): 70-140%

Valori scăzute: 

• deficienţă congenitală a PS: sinteză scăzută sau sinte�zarea unei proteine deficiente funcţional;

• deficienţă dobândită: hipovitaminoză K, afecţiuni ale parenchimului hepa�c; 

9.9. COAGULOPATIE DOBÂNDITĂ:  COAGULOPATIA INTRAVASCULARĂ DISEMINATĂ �CID�

CID-ul apare ca o consecinţă al unei stări de ac�vare a sistemului de coagulare. Există un număr impor-

tant de stări patologice care pot declanşa această stare de ac�vare: boli ginecologice: embolie amino�că, 

sindrom de făt mort, tumori maligne, trauma�sme ex�nse, muşcături de şarpe, etc. Starea de ac�vare a 

sistemului coagulării este întreţinută de elibarea de factor �sular şi a diferitelor citokine din monocite şi 

ţesuturi subendoteliale. 

Ca şi consecinţă apare tromboză diseminată, cu tromboembolism diseminat şi necroze �sulare.Se 

consmă factorii de coagulare cu apariţia hemoragiilor. 

Diagnos�cul de laborator în CID - se bazează pe următorul panel de teste:

• �mpul de protrombină

• APTT

• �mpul de trombină

• testul monomerilor de fibrină

• evidenţierea produşilor de degradare ai fibrinogenului/ fibrinei

• numărătoarea plachetelor sangvine

• eventual fro�u periferic cu evidenţierea fragmentocitelor din sângele periferic şi

• dozarea an�trombinei.

9.10. CAZURI CLINICE

9.10.1. Coagulopa�e intravasculară diseminată (CID)

Bolnav de sex masculin, în vârstă de 76 ani, primeşte terapie an�bio�că  pentru sepsis, cu plecare din 

tractul urinar. La ul�ma vizită medicul curant observă peteşii dispuse simetric la nivelul membrelor şi pe 
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corp, iar abdomemul prezintă sensibilitate difuză la palpare. Se recoltează de urgenţă sânge pentru analize 

de laborator. 

Determinări de laborator:

• Trombocite: 124 x103 /μl  

• Fro�u periferic: anemie hemoli�că

• Bilirubină indirectă: 8,3 mg/dl (crescută)

• LDH: 97 U/L

• Parametri acido-bazici: acidoză metabolică

- pH: 7,26

- HCO3-: 19 mmol/L

- BE: -4,5 mmoli/L

• Timp protrombină: 16 sec

• APTT: 54 sec

• Fibrinogen: 0,64 g/L (V.N: 1,5 – 3,5 g/L)

• D-dimeri: 4,3 mg/L (V.N: < 0,5 mg/L)

Interpretare:

Pe baza acestor rezultate se transferă bolnavul pe secţia ATI şi se ins�tuie de urgenţă tratamentul de 

specialitate pentru reechilibrare hidroelectroli�că, terapia acidozei metabolice  şi a coagulopa�ei intra-

vasculare diseminate.

9.10.2. Trombofilie

Femeie în vârstă de 70 ani se prezintă la camera de gardă neurologie pentru hemipareză insta-

lată brusc.

Determinări de laborator:

• Hemoleucogramă:

- WBC: 5 x103 /μl 

- Plachete: 215 x103 /μl 

• Fro�u periferic: normocite normocrome

• Timp de sângerare: 4 min

• Timpul de protrombină: 9,4 sec

• APTT: 28 sec

• Timpul de trombină: 2,3 g/L

• Fibrinogen: 7,5 g/L (crescut)

• D-dimeri: 2,58 mg/L (V.N: < 0,5 mg/L)

• An�trombină III: scăzut

• Plasminogen: normal

Interpretarea cazului: tomografia computerizată a evidenţiat prezenţa unui tromb pe artera cerebrală 

medie. Este un caz de trombofilie.
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9.10.3. Coagulopa�e asociată afecţiunilor hepa�ce

Bolnav cu ciroză hepa�că în antecedente, se prezintă la ambulatoriul de specialitate pentru apariţia 

unor peteşii dispuse simetric la nivelul membrelor şi a corpului. Se efectuează următoarele determinări 

de laborator:

• Hemoleucogramă

- WBC: 5 x103 /μl 

- Plachete: 137 x103 /μl 

- He: 3,8 x106/μl

• Fro�u periferic: anemie normocromă normocitară

• Timpul de protrombină: 12 sec

• APTT: 45 sec

• Fibrinogen:  0,97 g/L (scăzut)

Interpretare: bolnavul prezintă coagulopa�e asociată bolii hepa�ce.

9.10.4. Hemofilia A

Copil de 4 ani se prezintă la serviciul de pediatrie pentru hematoame apărute după trauma�sme mino-

re, la nivelul pielii și al musculaturii. Recent a apărut o tumefiere dureroasă a ar�culaţiei genunchiului.

Determinări de laborator:

• Hemoleucogramă: 

- WBC:7 x103 /μl 

- Plachete: 278 x103 /μl 

- He: 4,7 x106 /μl L

• Fro�u periferic: normocite normocrome

• Timp de sângerare: 8,5 min

• Timpul de protrombină: 11,2 sec 

• APTT : 31,4 sec

• dozarea factor VIII: 6% din valoarea normală

Interpretare: copilul suferă de hemofilie de �p A (deficitul factorului VIII al coagulării), forma uşoară

9.10.5. Terapie an�coagulantă orală

Bolnav în vârstă de 68 ani, cu înlocuire de valvă mitrală în antecedente, se prezintă la ambulatoriul de 

specialitate pentru controlul an�coagulării.

Determinări de laborator:

• Timp de protrombină: 27,3 sec

• INR: 2,6

• APTT: 50,2sec

Interpterare: INR-ul este alungit corespunzător, nu este necesară modificarea dozei de an�coagu-

lant.



98 COMPENDIU DE MEDICINĂ DE LABORATOR 99EXPLORAREA DE LABORATOR A HEMOSTAZEI

LA SFÂRŞITUL ACESTUI CAPITOL VEŢI PUTEA SĂ:

• cunoaşteţi indicaţiile efectuării, însemnătatea clinică şi interpretarea rezultatelor unor teste de 

coagulare (�mpul de sângerare, testul Rumpell-Leede, �mpul Quick, APTT, �mpul de trombină, 

evidenţierea produşilor de degradare ai fibrinei şi fibrinogenului).

• puneţi diagnos�cul prezum�v de afecţiune vasculo-plachetară, afectarea factorilor căii intrinseci, 

extrinseci sau comune ale coagulării

• cunoşteţi panelul de teste u�lizat în vederea diagnos�cului CID
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Capitolul 10

EXAMENUL COMPLET DE URINĂ

   Compoziţia internă a organismului trebuie să ramână constantă, în acest scop este necesară excreţia 

con�nuă a apei și electroliţilor în exces  și a produșilor de catabolism. Deși contribuie în acest scop și alte 

organe (pielea și intes�nul) rinichiul este organul care menţine compoziţia constantă  a organismului.

10.1. EXAMENUL FIZICO�CHIMIC AL URINII

1. Culoarea normală a urinii este de la galben pai la maroniu inchis. În unele cazuri patologice culoarea 

urinii poate fi modificată:

• hemoglobinurie-ca zeama de carne

• hematurie masivă-sanguinolentă

• bilirubinurie-brună ca berea cu spumă galbenă abundentă

• melanurie și alcaptonurie-neagră

Unele medicamente modifică culoarea normală  a urinii:albastrul de me�len colorează urina în verde-

albastru iar an�algicele, an�pire�cele și an�inflamatoarele în roșu-portocaliu.

2. Transparenţa – normal este transparentă. În cursul depozitării urinii se pot sedimenta diferite ele-

mente care dau un aspect tulbure urinii: filamente de mucus, fosfaţi amorfi și în unele cazuri carbonaţii(în 

special în urina alcalină). Aspectul tulbure al urinii poate să apară și în cazul bacteriuriei sau existenţei 

fluidului prosta�c  în urină. În urina acidă pot sa apară depuneri de uraţi amorfi sub forma unui nor alb sau 

roz. Alte  cauze ale aspectului tulbure al urinii sunt prezenţa leucocitelor sau hema�ilor.

3. Mirosul - urina normală  are un miros slab aroma�c datorită prezenţei unor acizi vola�li. Prin des-

compunerea ureeii de către bacterii urina capătă un miros amoniacal. Mirosul de acetonă al urinii apare în 

cetoacidoză iar în cazul unei infecţii microbiene urina are un miros neplăcut de hidrogen sulfurat.

4. pH-ul - menţinerea constantă a pH-ului organismului se face de catre plămâni și rinichi. Rinichiul 

elimină în general excesul de acizi din organism as�el încât pH-ul normal al urinii este de 5-7. Acidifierea 

urinii se face în tubii contorţi distali prin eliminarea ionilor de H+la schimb cu Na+. Deși  rolul rinichiului în 

menţinerea pH-ului este unul foarte important măsurarea pH-ului urinii se face și din alte considerente:

reacţia alcalină a urinii indică de obicei prezenţa bacteriilor și leucocitelor. În urina puternic alcalină elem-

netele celulare se lizează as�el încât analizarea sedimentului urinar trebuie facută cât mai repede. Un pH 

acid al urinii apare în diferite boli metabolice-coma cetoacido�că dar numai daca funcţionarea rinichilor 

este normală. Măsurarea pH-ului se poate face cu pH-metrul, hâr�e indicatoare sau cu stripuri.În cazul 

folosirii stripurilor pe zona indicatoare există 3 substanţe-albastru de brom-�mol, fenol�aleina și rosu-

me�l. În limita de pH de la 5 la 9 se poate obţine o culoare care variază de la portocaliu-galben-verde până 

la albastru.

5. Densitatea urinară - se determină pentru a aprecia starea epiteliului renal și starea de hidratare a 

pacientului. Dacă epiteliul renal nu funcţionează normal rinichiul iși pierde capacitatea de concentrare a 
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urinii. Densitatea normala a urinii (normostenurie)  este de 1,015-1,025 g/cm3. În condiţii normale den-

sitatea variază invers proporţional cu can�atea de urină și direct proporţional cu can�tatea de substanţe 

conţinută. Măsurarea densităţii urinare se face cu urodensitometrul în mod direct sau cu ajutorul stripu-

rilor.

Principiu: se determină concentraţia ionică a urinii pe baza eliberării protonilor în prezenţa ca�onilor 

cu care formează un complex. Reacţia produce schimbarea culorii indicatorului albastru de brom �mol 

de la albastru la galben.Cons�tuenţii neionici ai urinii ca ureea si glucoza nu sunt determinate prin acest 

test de aceea o creștere a densităţii urinare datorită eliminării unei can�tăţi crescute de glucoză nu este 

detectată. Prezenţa proteinelor în urină duce la valori fals crescute ca și în cazul urinii cetoacido�ce.

Patologic există urmatoarele situaţii:

• Hiperstenuria - densitate mai mare de 1,025-în   diabet,proteinurie,aport lichidian scăzut,transpiraţii 

abundente, stări febrile.

• Hipostenuria - scăderea densităţii sub 1,015-diabet insipid,aport lichidian crescut.

• Izostenuria - densitatea urinilor emise în 24 h este egală și în jur de 1,002 (densitatea ultrafiltratului 

glomerular). Apare în caz de insuficienţă renală gravă și arată incapacitatea rinichiului de a concen-

tra urina.

În prezent examenul biochimic al urinii se face cu ajutorul strip-urilor (bandelete reac�ve). Banda de 

test conţine mai multe zone dis�ncte fiecare dintre ele specifice parametrului de testat  formate fiecare 

din 4 straturi: o folie protectoare de nylon, o hâr�e impregnata cu reac�vul corespunzător, o hâr�e de 

filtru absorbantă și un suport de plas�c. La imersarea stripului în urină apar modificari ale coloraţiei în 

fiecare zona, aceste modificări fiind comparate cu o scara etalon livrată odata cu testul prin comparare 

directă sau cu ajutorul analizoarelor automate.

                                    

            

1. Glucoza  în urină apare în momentul în care este depașit pragul renal al glucozei (170-180 mg/dl). 

Alături de glucoză mai pot fi eliminate și alte zaharuri-pentoză,galactoză,fructoză. La analiza urinii cu 

ajutorul stripurilor se iden�fică numai glucoza eliminată cu ajutorul reacţiei specifice cu glucoxidază-

peroxidază. Apa oxigenată rezultată din reacţie este descompusă în apă și oxigen atomic care oxidează 

tetrame�lbenzidina la un derivat verde-albastru.

Glicozuria apare când crește concentraţia glucozei plasma�ce peste capacitatea de absorbţie tubula-

ră,scade capacitatea de absorbţie tubulară(sarcina) sau în defecte de transport tubular al glucozei.

2. Corpii cetonici  apar în urină în momentul în care sursa principală de energie a organismului  sunt 

acizii grasi și nu glucoza,există 2 situa�i majore în care are loc acest proces-DZ și inaniţia.Iden�ficarea cor-

pilor cetonici în urină se face cu nitroprusiatul de Na – prezenţa corpilor cetonici determină virarea culorii  

indicatorului în violet, intensitatea culorii fiind direct proporţionala cu nivelul corpilor cetonici din probă. 

Figura 10.1. Schema structurală pentru bandeletele cu reac�vi solizi u�lizaţi pentru examenul de urină

Folie protectoare de nylon

Hâr�e impregnată cu reac�v

Hâr�e absorbantă

Suport de plas�c
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Corpii cetonici mai apar în urină în cazul vărsăturilor abundente, efortului muscular intens sau regimului 

alimentar dezechilibrat.

3. Proteinele - în urina defini�vă se elimină în mod fiziologic 0,03-0,20 g proteine/24h care nu sunt 

puse în evidenţa cu ajutorul metodelor uzuale.Proteinuria poate avea cauza prerenală când crește rata 

filtrarii glomerulare,renală și postrenală. În proteinuria renală se elimina 300mg-20 g/24h - eliminarea se 

poate face selec�v când se elimină proteine cu GM mică, semiselec�v când apar și IgA și M sau neselec�v 

când apar toate fracţiunile serice inclusiv cele cu GM mare. În cazul proteinuriei postrenale se elimină 1-2 

g/24h în special proteine tubulare cu GM mică de �pul beta 2 microglobulina. În cazul stripurilor iden�fi-

carea proteinelor se face pe baza erorii proteice a indicatorilor de pH zona de test fiind  impregnată cu un  

tampon și un indicator de culoare care virează de la galben la verde în prezenţa proteinelor, proporţional 

cu can�tatea de proteine din probă.

Proteinuria Bence-Jones - în urină apar lanţuri ușoare de imunoglobuline. La încălzirea urinii la 70°C 

apare un precipitat iar la încălzirea la 100°C acesta dispare.Apariţia proteinelor Bence-Jones în urină este 

specifică mielomului mul�plu.

4. Urobilinogenul – în mod normal doar o mică parte de UBG ajunge în urină restul fiind excretat prin 

fecale dar în condiţiile în care crește degradarea hemului apar în urină can�tăţi crescute de urobilinogen. 

Iden�ficarea UBG în urină se face cu reacţia Ehrlich-fluoroboratul de p-metoxibenezendiazoniu formează 

un compus roșu în prezenţa UBG în mediu acid.

      UBG crește în supraîncărcarea funcţiei hepa�ce-anemii hemoli�ce,anemie pernicioasă,intoxicaţii

,infecţii acute,accidente transfuzionale sau în alterarea capacităţii funcţionale hepa�ce-hepa�te acute și 

cronice,ciroza hepa�că,tumori hepa�ce.

5. Bilirubina - în mod normal bilirubina nu este excretată în urină dar dacă apare este întotdeauna 

vorba de bilirubină conjugată(directă) deorece aceasta prin cojugarea cu acid glucuronic devine hidroso-

lubilă.Iden�ficarea Bi în urina se face cu o sare de diazoniu (2,6-diclorobenzendiazoniu fluoroborat) care 

în mediu acid determină virarea culorii indicatoare în violet.

Bi conjugată crește în obstrucţia ductului biliar de către calculi, tumori, spasm sau stricturi, presiune 

canaliculară extrahepa�că, fibroza hepa�că.

6. Acidul ascorbic deși nu este un cons�tuent normal al urinii iar prezenţa lui nu are importanţă pato-

logică acidul ascorbic interferă cu reacţiile de determinare ale glucozei și hema�ilor fiind un puternic agent 

reducător. Acidul ascorbic apare în urina persoanelor care consuma can�tăţi mari de vitamina C și în unele 

cazuri poate arăta o predispoziţie pentru formarea calculilor.

7. Nitriţii - Dacă în urina recoltată există bacterii acestea vor transforma nitraţii din urina în nitriţi care 

pot fi pusi în evidenţă cu sare de diazoniu care în prezenţa nitraţilor în mediu acid formează un derivat 

azo de culoare roșie.Intensitatea culorii este proporţională cu can�tatea de nitriţi din probă dar nu indică 

severitatea infecţiei pentru că nu toate bacteriile formează nitraţi iar în cazurile în care există o poliurie 

nitraţii sunt diluaţi.

8. Leucocitele - Prezenţa leucocitelor în urină este pusă în evidenţă cu ajutorul esterazei leucocitare 

care clivează esterul indolic aflat pe zona de test și împreună cu un derivat diazo formează un compus vio-

let. Lecocituria este un indicator al proceselor inflamatorii renale și ale tractului urinar-bacteriene, virale, 

parazitoze,levuri. Lecocitele mai pot să apară în urină datorită unei contaminari cu secreţii genitale sau în 

cazul unor leucociturii abacteriene ca simptom unic al pielonefritelor cronice.
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9. Hema�ile - Testul se bazează pe acitvitatea de �p peroxidazic a hemoglobinei și mioglobinei care ca-

talizează oxidarea substanţei indicatoare (3,3’,5,5’ tetrame�lbenzidina) de către un  hidroperoxid organic 

la un compus colorat în verde-albastru. Testul este pozi�v când există hema�i în urină dar și dacă există 

hemoglobină liberă diferenţierea se poate face pe baza sedimentului urinar dar având în vedere ca în 

urina cu densitate scazută  sau în cazul depozitării mai îndelungate hema�ile se lizează examenul de urină 

trebuie efectuat pe urina proaspăt emisă.

Hemoglobinuria este prezentă când există hemoliză intravasculară, în diferite boli hematologice, boli 

infecţioase grave, hemoglobinuria paroxis�că nocturnă, intoxicaţii.

Hematuria apare când există leziuni ale rinichilor sau căilor urinare,calculi,în infecţii ale căilor urinare 

sau rinichilor sau alte patologii renale când pe lânga hematurie există și proteinurie și cilindrii în sedimen-

tul urinar.Mioglobinuria este rar pusă în evidenţă și apare în distrucţii musculare masive.

10.2. SEDIMENTUL URINAR

10.2.1. Efectuarea sedimentului

Se centrifughează 10 ml de urină în eprubetă la 2500 rpm 10 minute, se aruncă 9,5 ml de supernatant, 

se așează 20 µ din ultracentrifugat pe o lamă, se acoperă cu o lamelă și se citește la microscopul op�c cu 

obiec�vul 20x și 40x. Centrifugarea nu se face la o viteză mai mare de 3000 rpm pentru a evita distrugerea 

elementelor celulare.

Sedimetul urinar poate fi:

• organizat: conţine celule epiteliale, sangvine, cilindri, microbi, paraziţi, levuri

• neorganizat: săruri în stare amorfă sau cristalină de origine metabolică, oganică sau anorganică

10.2.2. Sedimetul organizat

1. Leucocitele – majoritatea sunt reprezentate de garnulocite neutrofile dar pot să apară și monocite, 

eozinofile, macrofage. În mod normal există <5 leucocite/câmp. Sunt prezente în număr crescut în infecţii 

ale tractului urinar, infecţii renale, contaminare cu secreţie genitală.

2. Hema�ile - apar ca niște discuri biconcave cu diametrul de 6-7 µ (isomorfe) sau de mărimi diferite 

și cu diametru mai mic (dismorfe). Normal sunt prezente <3 hema�i/câmp.

3. Celule epiteliale 

• scuamoase - mari, plate provin din segmentele inferioare ale căilor urinare și nu au importanţa 

patologică dacă nu sunt foarte frecvente

Figura 10.2. Pregă�rea preparatului na�v lamă - lamelă pentru analiza sedimentului urinar

Se depune pe o lamă o picătură 
din sedimentul resuspundat

Se pune lamela pe picătură 
şi se apasă uşor
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• celule epiteliale tranziţionale-fusiforme sau rotunde provin din căile urinare până la nivelul proxi-

mal al uretrei

• celule epiteliale renale tubulare-cubice sau cilindrice apar în sediment în leziuni tubulare renale

4. Cilindrii - sunt formaţiuni bine conturate cu capetele rotunjite sau rupte care se formează în tubul 

contort distal și colector din proteinele care trec  prin membrana bazală glomerulară, se coagulează și se 

mulează pe forma tubilor. Pot fi:

• hialini-sunt formaţi numai din proteine,puternic refringenţi,nu au importanţă patologică dacă sunt 

<2/câmp

• granuloși-au suprafaţa acoperită de granulaţii de diferite mărimi și sunt condideraţi forma de de-

gradare a cilindrilor celulari

• ceroși-au aspect de ceară topită datorită stagnării îndelungate în tubi,au întotdeauna importanţă 

patologică și arată o afectare tubulară de natură cronică

• celulari-pot fi formaţi din leucocite,hema�i,levuri,bacterii –arată o scadere a perfuziei renale și in-

dică o afectare tubulară acută

5. Levurile - importanţă patologică deosebită are Candida albicans care apare sub formă ovală sau 

rodundă, incoloră; pot fi confundate cu hema�ile dar nu au dublu contur.

6. Paraziţi - mai frecvent Trichomonas vaginalis, Enterobius vermicularis, Scistosoma haematobium.

7. Bacteriile - în mod normal pot să apară câteva bacterii datorită contaminării dar în cazul unei infecţii 

urinare bacteriile apar în număr mare sub forma de coci sau bacili, mobile.

În sedimentul urinar organizat pot să mai apară filamente de mucus, spermatozoizi și celule tumorale 

Figura 10.3.  
a. Masă de leucocite neutrofile în care se observă două (leucocite) celule Sternheimer-Malbin având 

citoplasma atomizată, marcate prin săgeţi (1), alături de un monocit (2). MO x 640 
b. Frecvente hema�i eumorfe care apar mai îngroşate spre periferie şi mai subţiri spre mijloc 

(dând un aspect de dublu contur) (1) alături de hema�i „în castană” (2). 
MCF x 640 (coloraţie Sternheimer - Malbin) 

c. Frecvente celule scuamoase (epiteliale plate sau pavimentoase). MCF x 400
Imagini publicate cu acordul chim. Gîju Sorin

a b c
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hidrat când au formă de plic de scrisoare.Apar în număr mare sub forma de monohidrat în intoxicaţii cu 

e�lenglicol și în cazuri de hipercalcemie când  apariţia lor poate indica un risc de nefrocalcinoză.

Fosfatul amoniaco-magnezian - cristale birefringente în formă de capac de sicriu apar în urina depo-

zitată necorespunzător sau în urina de dimineaţă când se asociază cu infecţii urinare.

Cristale patologice:

• �rozina-ace fine,gălbui sub forma de snopi

• leucina-cristale sferice galben brune apar în boli hepa�ce grave

• cis�na-tablete hexagonale incolore suprapuse apar în tulburările metabolismului  pro�dic.

Figura 10.5. a. Microcristale de acid uric de formă ovoidală (1) şi neregulat ovoidală. MO x 640
b. Un macrocristal de oxalat de calciu dihidrat pe care s-au suprapus grupuri de microcristale

de oxalat de calciu monohidrat. MO x 640
c.Macrocristale de fosfat amoniaco-magnezian în formă de “capac de sicriu”. MO x 400; 

Imagini publicate cu acordul chim. Gîju Sorin

Figura 10.4. a. Cilindri granuloşi cu granulaţii fine şi gro-
siere. MCF x 640; b. Cilindru ciros lung cu capăt pătrat (1) 
alături de un cilindru eritrocitar (2) într-o masă de eritro-

cite. MO x 640;  Imagini publicate cu acordul chim. Gîju Sorin

a ba căror iden�ficare se face cu coloraţii spe-

cifice - MGG sau Papanicolau.

10.2.3. Sedimetul neorganizat

Urina este un mediu complex care 

influenţează procesul de cristalizare și în 

care aceeași substanţă poate  cristaliza sub 

diferite forme.

Acidul uric - sunt cristalele cele mai 

frecvente în urina și pot exista sub diferite 

forme - lămâie, butoiaș -și au culoare gal-

ben-brună.

Oxalatul de calciu - poate fi monohidrat 

când apar ca o buturugă de copac sau di-

a b c
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10.3. DETERMINĂRI CANTITATIVE

Acidul 5-hidroxi-indolace�c - metabolit al serotoninei, se poate determina calita�v prin fierbere cu 

reac�vul Ehrlich sau fotometric. Normal are valoare <100mEq/L iar valorile lui sunt crescute în tumori APUD 

sau carcinoid intes�nal sau dacă persoana consumă alimente bogate în serotonina (banane, ananas).

Acidul vanilmandelic - metabolit al catecolaminelor se determină prin cromatografie și are valori <9 

mg/24 h. Valori crescute apar în feocromocitom, neuroblastom sau în consumul de  an�inflamatoare sau 

alimente  bogate in vanilie, cafea în zilele premergătoare testului.

Aldosteronul se determină prin ELISA sau RIA și are valori normale de 97-222mM/24h. Valori crescute 

apar în boala Conn iar valori scazute în boala Addison.

FSH și LH - se determină prin chemiluminiscenţă și sunt u�lizaţi pentru a stabili dacă o disfuncţie go-

nadică este primară sau secundară unei s�mulări insuficiente hipofizare. 

Valori normale:

• FSH:bărbaţi 4-25 UI/ml,femei 4-30UI/ml

• LH:bărbaţi 7-24 UI/ml,femei 6-30 UI/ml

17-cetosteroizi  se determină prin chemiluminiscenţă  și are valori normale de 7-49 µM/24h la femei 

și 24-69 µM/24h la bărbaţi.Valori crescute apar în boala Cushing, tumori cor�cosuprarenale, pubertate 

precoce, tumoră  inters�ţială tes�culară, ovariană, sindrom adrenogenital iar valori scăzute în hipofunc-

ţie hipofizară, boala Addison, hipogonadism, hipo�reoză, mixedem, stări carenţiale, hipoplazia lipidică a 

cor�cosuprarenalelor.

17 hidroxisteroizi  se determină prin chemiluminiscenţă  cu valori normale de 5-12 mg/24h la femei și 

7-14 mg/24h la bărbaţi  și are valori crescute în tumori suprarenale și valori scăzute în boala Simmonds,-

mixedem, �reotoxicoză.

Estrogenii se pot determina prin chemiluminiscenţă și au valori normale de 4 - 60 µg/zi. Valori cres-

cute apar în tumori ovariene şi ale cor�cosuprarenalei, graviditate iar valori scăzute în disfuncţii ovariene, 

agenezie ovariană, menopauză, amenoree.

 Pregandiolul - se determină prin chemiluminiscenţă și are valori normale  în faza prolifera�vă 0,5 - 1,5 

mg/zi, în faza luteală 2-7 mg/zi (în ziua a 21-a a ciclului), în sarcină 5 - 63 mg /zi, în menopauză 0,2 - 1,5 mg/

zi. Valori crescute în corioepiteliom, sindrom Stein-Levental, hipergonadism cor�co-suprarenal iar valori 

scăzute în amenoreee, disgravidii, făt mort, eclampsie.

Alte determinări can�ta�ve prin spectrofotometrie se pot determina  din urină acidul uric, ureea, 

crea�nina, glucoza, alfa-amilazele.

IONOGRAMA URINARA – prin fotometrie de emisie, flamfotometrie și ISE se pot determina din urină:

Calciul - 100-250 mg/24h. Crește în hiperpara�roidism, osetoliza, metastaze osoase, boala Paget și 

scade în sindrom nefro�c și hipocalcemii.

Clorul - 100-250 mEq/24h. Crește în carenţa de potasiu, tratament cu diure�ce și scade în stări  

carenţiale, pierderi gastrointes�nale, transpiraţii excesive.

Magneziu - 6-10 mg/24h. Valori crescute în tratament diure�c excesiv, medicamente nefrotoxice și 

scăzute în IRA și IRC, pierderi intes�nale crescute.

Potasiu - 40-80 mg/24h. Valori crescute în sdr. Cushing, tratament cor�costeroidic și diure�c excesiv, 

acidoza metabolica și scăzute în boala Addison, pierderi intes�nale, IRA.
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Sodiu -130-200 mEq/24h. Valori crescute în hipervolemii, sdr. de pierdere renală de sare și scăzute în 

pierderi intes�nale, carenţa de sare, IRA și IRC.

10.4. CAZURI CLINICE

10.4.1 Infecţie de tract urinar inferior

Femeie în vârstă de 21 de ani, se prezintă în Serviciul de Urgenţă prezentând următoarele simptome şi 

semne: disurie, polakiurie, durere suprapubiană. Analizele de laborator au oferit următoarele rezultate:

Examenul sumar de urină:
Parametrul testat Rezultat Interval biologic de referinţă/Unitate de măsură

Acidul ascorbic nega�v nega�v
Bilirubina nega�v nega�v; mg/dl

Corpi cetonici nega�v nega�v; mg/dl
Densitate 1030 1005-1030
Glucoza normală nega�v; mg/dl
Hema�i nega�v 0-5/µl

Leucocite 75 0-1/ µl
Nitriţi pozi�v Nega�v

PH 5 5-7
Proteine nega�v 0-30 mg/dl

Urobilinogen normal normal; mg/dl

Sedimentul urinar: 15-20 leucocite/câmp microscopic, câmp plin cu bacterii.

Urocultura:  Escherichia coli > 100.000 UFC/ml urină.

Comentarii:

Infecţiile urinare sunt mai frecvente la femei compara�v cu bărbaţii. Cel mai frecvent germen implicat 

în infecţiile urinare este Escherichia Coli (80-90% dintre infecţii).

Nitriţii pozi�vi: enzimele produse de Escherichia coli precum şi de alte bacterii implicate frecvent în 

infecţiile urinare (Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Proteus) reduc nitraţii urinari la nitriţi. Pentru ca 

această transformare să aibă loc este necesar ca urina să rămână în vezica urinară minim 4 ore (perioadă 

de incubare). Acesta este mo�vul pentru care se recomandă recoltarea primei urini de dimineaţă. Reacţia 

nitritului urinar are o specificitate foarte înaltă (>90%) şi un rezultat pozi�v este foarte u�l în confirmarea 

diagnos�cului de infec�e de tract urinar (ITU). Cu toate acestea însă, sensibilitatea nitritului urinar este 

redusă (aproxima�v 50%), având mult mai puţină u�litate ca examinare de screening (un rezultat nega�v 

nu exclude diagnos�cul de ITU). 

Prezenţa în număr crescut a  leucocitelor în urină indică de cele mai multe ori existenţa unei infecţii 

de tract urinar (ITU). Cele mai frecvente �puri de leucocite prezente în cazul acestor infecţii sunt neutro-

filele (acestea există şi la pacienţii sănătoşi în număr redus - 0-1/µL). Studiile efectuate în departamentul 

de urgenţă au arătat o sensibilitate redusă (48%) pentru esteraza leucocitară (atunci când acest test este 

folosit ca instrument de screening pentru piuria moderată – 6-20 leucocite/câmp microscopic). Specifici-

tatea pentru esteraza leucocitară este  însă bună (80-90%).
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 În concluzie, un test pozi�v pentru nitritul urinar pe bandeletă sau pentru esteraza leucocitară susţine 

diagnos�cul de ITU, dar un test nega�v nu îl exclude.  

10.4.2. Pielonefrită acută

Pacientă în vârstă de 70 ani se prezintă în Servicul de Urgenţă prezentând următoarele semne şi 

simptome: febră, frisoane, durere în flancul stâng şi sensibilitate în unghiul costovertebral stâng. Pacienta 

prezintă în ul�mele patru zile disurie şi polakiurie (pentru care nu a primit tratament) şi relatează infecţii 

urinare repetate în antecedente. Medicul solicită efectuarea următoarelor teste de laborator: examen 

sumar de urină, urocultură şi an�biogramă. Analizele de laborator au oferit următoarele rezultate: 

Sumarul de urină: proteine 50 mg/dl, hema�i 30/µl, leucocite 500/ µl, nitriţi pozi�vi, restul parame-

trilor – în limite normale.

Sedimentul urinar: 25-50 leucocite/câmp microscopic, 5-10 hema�i/câmp,  frecvente bacterii, cilindri 

leucocitari prezenţi.

Urocultura:  Escherichia coli > 100.000 UFC/µl urină.

Comentarii:

Prezenţa leucocitelor în urină şi nitriţii pozi�vi, alături de simtomele �pice sunt suficiente pentru a 

pune diagnos�cul de pielonefrită. Hematuria şi proteinuria însoţesc de obicei modificările de mai sus. Ci-

lindrii leucocitari apar în infecţiile acute (pielonefrită acută)  şi cronice ale parenchimului renal (nu există 

la pacienţii sănătoşi).  Cel mai frecvent agent patogen implicat în pielonefrită este Escherichia Coli (70-95% 

din cazuri).

10.4.3. Li�ază renală

Bărbat  în vârstă de 35 de ani se prezintă în Serviciul de Urgenţă acuzând: durere severă cu debut 

brutal şi origine în flancul drept, cu iradiere anteroinferioară şi către tes�culul drept, vărsături, anxietate. 

Examinările de laborator au arătat:

Examenul sumar de urină: hema�i – 50/ µL  (restul parametrilor erau în limite normale)

Sedimentul de urină: câmp plin cu hema�i şi cristale de oxalat de calciu.

Comentarii:

Calculii au o incidenţă de trei ori mai mare la bărbaţii cu vârste cuprinse  între 30 şi 50 de ani. Cea mai 

frecventă manifectare clinică în li�aza renală este durerea colica�vă.

În cazul pacienţilor cu suspiciune de colică renală se recomandă efectuarea unui examen sumar de 

urină pentru a iden�fica hematuria. Descoperirea hematuriei susţine diagnos�cul de colică renală dar nu 

există nici o corelaţie între intensitatea hematuriei şi gradul de obstrucţie a tracului urinar. Prezenţa hema-

�ilor în urină se datorează lezării tractului urinar de către calculii care se mobilizează. Examenul microsco-

pic al sedimentului urinar confirmă în acest caz hematuria, demonstrând prezenţa hema�ilor în urină.

Studiul naturii chimice a calcului este obligatoriu în diagnos�c, tratament şi pofilaxia recidivelor, unele 

�puri de li�ază având un determinism endocrin sau metabolic specific.  Calculii cu săruri de calciu au o 

incidenţă globală de aproxima�v 70%.



Capitolul 11

REACŢII IMUNE � METODE DE IDENTIFICARE ŞI DOZARE 
A COMPLEXELOR IMUNE

11.1. DEFINIŢII. INTERACŢIUNILE ANTICORPILOR CU ANTIGENELE

An�genicitatea este proprietatea unei molecule de a interacţiona specific cu produşii finali ai răspun-

sului imun (an�corpi şi/ sau receptori de suprafaţă ai celulelor). Imunogenicitatea este proprietatea unei 

molecule de a induce un răspuns imun mediat umoral sau celular. Substanţa care induce un răspuns imun 

specific este numită „imunogen”. Toate moleculele imunogene sunt şi an�gene, dar reversul nu este ade-

vărat. Anumite molecule mici, numite haptene, sunt an�genice, dar sunt incapabile de a induce singure un 

răspuns imun specific, deci le lipseşte imunogenicitatea. Celulele imune nu recunosc şi nu interacţionează 

cu întreaga moleculă a imunogenului. Limfocitele recunosc anumite situsuri ale macromoleculei, numite 

epitopi sau determinanţi antigenici. Epitopii sunt regiuni ac�ve imunologic ale unui imunogen, care se 

leagă de receptorii membranari an�gen-specific ai limfocitelor sau de an�corpii secretaţi.

În accepţiunea clasică, termenul de „an�gen” (Ag) desemnează orice substanţă străină care, în urma 

pătrunderii sale în organism, este capabilă să inducă formarea de an�corpi (Ac) şi să reacţioneze specific 

cu aceş�a. 

În accepţiunea actuală, prin „an�gen” se înţelege orice substanţă exo- sau endogenă capabilă să de-

clanşeze un răspuns imun care, în mod obligatoriu, constă în s�mularea şi proliferarea celulelor an�gen-

specifice, cât şi în sinteza unor molecule de recunoaştere a an�genului (an�corpi sau receptori celulari) 

care au capacitatea de a se combina specific in vitro sau in vivo cu an�genul inductor. 

An�corpii (Ac) sunt glicoproteine/ imunoglobuline (Ig) capabile să interacţioneze specific cu an�ge-

nul a cărui recunoaştere de către sistemul imun a condus la sinteza acestora. An�corpii secretaţi circulă 

în sânge, unde servesc ca efectori ai imunităţii mediate umoral, căutând şi neutralizând an�genele sau 

marcându-le în scopul eliminării.

Interacţiunea an�gen-an�corp este o asociere bimoleculară similară interacţiunii dintre enzimă şi sub-

strat, dar, spre deosebire de aceasta, nu conduce la modificarea chimică ireversibilă nici a an�genului, nici 

a an�corpului, ci la formarea complexului imun (figura 11.1.). Asocierea dintre an�corp şi an�gen implică 

mul�ple interacţiuni necovalente între determinantul an�genic (epitop) şi domeniul regiunii variabile a 

moleculei de an�corp: legături de hidrogen, legături ionice, interacţiuni hidrofobe şi forţe van der Waals.

11.2. FORMAREA COMPLEXELOR IMUNE

Interacţiunile an�corpilor cu an�genele sau cu haptenele pot fi clasificate ca primare sau secundare. 

Interacţiunile primare implică recunoaşterea specifică şi combinarea epitopului (determinantului an�-
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genic) cu paratopul (situsul de legare, situsul combina�v) an�corpului corespunzător. Toate interacţiunile 

Ag-Ac încep cu o reacţie primară, care are loc foarte rapid (în interval de ordinul milisecundelor) şi este 

Fig.11.1.  Interacţiunea an�gen – an�corp: forţe implicate
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Fig.11.2a. Interacţiune primară / Ag monovalent - An�corp

invizibilă macroscopic. Interacţiunile primare pot fi studiate cu ajutorul haptenelor, care, datorită caracte-

rului lor univalent, nu permit desfăşurarea interacţiunilor secundare.

Reacţiile secundare Ag-Ac au loc ca urmare a mul�valenţei an�genice şi au ca rezultat aglu�narea sau 

precipitarea unei reţele polimerice Ag-Ac şi formarea unui produs vizibil în decurs de cateva minute până 

la câteva ore.
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Atât interacţiunile Ag-Ac primare, cît şi secundare, pot fi u�lizate în scopuri anali�ce. Metodele anali-

�ce can�ta�ve se bazează în special pe interacţiunea primară. 

Constanta de asociere care caracterizează legarea dintre un an�corp şi o haptenă se numeşte afinitate.

Ac + H ↔ AcH

Valorile �pice pentru afinitate sunt foarte mari, variind între 105 M-1 şi 1012 M-1. prin urmare, rever-

sibilitatea legării dintre Ac şi haptenă este posibilă numai în condiţii estreme: la valori mari sau mici ale pH, 

la forţe ionice mari, în prezenţa ionilor chaotropici (ex. perclorat) sau a denaturanţilor (uree, guanidină) 

care interferă cu formarea legăturilor de hidrogen.

Afinitatea an�corpilor monoclonali poate fi determinată cu acurateţe, pe când afinitatea Ac policlonali 

este variabilă, putând fi încadrată într-un interval. Pentru aceş�a din urmă, în calcule se foloseşte afinita-

tea medie.

Afinitatea depinde de clasa imunoglobulinică. Astfel, legătura specifică IgG-haptenă este  mai 

stabilă şi mai puternică decât legătura specifică IgM-antigen (molecula IgG are afinitate mai mare 

decât molecula IgM).

Afinitatea mai depinde şi de alţi factori, precum caracterul s�mulării an�genice. As�el, dacă s�mula-

rea se face cu un imunogen puternic şi în doze mari, vor fi produşi an�corpi cu afinitate mai slabă. Dacă 

s�mularea an�genică se face cu doze mai reduse, apar Ac cu afinitate mare. 

Aviditatea reprezintă energia de combinare specifică a moleculei de imunoglobulimnă cu epitopii 

an�genului corespunzător. Aviditatea depinde de numărul de situsuri combina�ve per moleculă imuno-

globulinică, deci de valenţă. De aceea, moleculele IgM sunt mai avide, ele fiind pentavalente, compara�v 

cu moleculele IgG, care sunt bivalente.

Aplicaţiile anali�ce ale interacţiunilor secundare Ag-Ac sunt reacţiile de aglu�nare şi de precipitare. 

a. Aglu�narea apare atunci când un an�corp interacţionează cu un an�gen mul�valent, insolubil, cu 

legarea încrucişată a par�culelor an�genice de către an�corp şi formarea unor agregate mari, in-

solubile, vizibile macroscopic sau microscopic. Aglu�narea nu are loc în cazul haptenelor. Dimensiu-

nea agregatelor depinde de raportul concentraţiilor de an�gen şi an�corp.

Aglu�narea poate avea loc în două situaţii diferite:

Fig. 11.2b. Interac�une secundară / Ag polivalent - An�corp

+

Haptenă
(an�gen polivalent)
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Afinitatea = K =
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[Ac] · [H] 
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Specificitatea remarcabilă a interacţiunilor an�gen-an�corp a dus la dezvoltarea unei mari varietăţi de 

teste imunologice, care pot fi folosite pentru detecţia şi cuan�ficarea fie a an�corpilor, fie a an�genelor. 

Aceste teste joacă un rol esenţial în diagnos�cul bolilor, monitorizarea răspunsului imun umoral şi în iden-

�ficarea moleculelor de interes biologice şi medical. 

• când un an�gen unideterminat, mul�valent (care conţine mai multe copii ale epitopului „A”) inter-

acţionează cu un singur �p de an�corp (an�-A)

• când un an�gen mul�determinat, univalent (cu epitopii A, B, C etc.) interacţionează cu cel puţin 

două �puri diferite de an�corpi (an�-A + an�-B etc.)

b.  Recţia de precipitare se desfăşoară după acelaşi principiu ca şi reacţia de aglu�nare, cu diferenţa 

că an�genul este solubil. La un anumit raport între can�tatea de Ag şi cea de Ac, legarea an�genu-

lui de către an�corp duce la formarea de complexe insolubile. 

Pentru o concentraţie fixă a an�corpului, can�tatea de precipitat format depinde de can�tatea de 

an�gen (fig. 11.3.). La concentraţii mici de an�gen, an�corpul este în exces şi se comportă univalent. În 

zona de echivalenţă, an�genul şi an�corpul sunt prezente în proporţii aproxima�v egale şi se formează o 

can�tate maximă de precipitat. La concentraţii mari de an�gen, acesta se comportă univalent, excesul său 

nepermiţând formarea unei reţele mari, insolubile de precipitat.

Figura 11.3. Fazele reac�ei an�gen – an�corp in funcţie de proporţia dintre cei doi componenţi

Dimensiunea complexelor 
imune (masa precipitatului)

Proporţia Ag/Ac

Ag

Ac
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11.3. PRINCIPII GENERALE ALE TESTELOR ANTIGEN�ANTICORP

• În orice test bazat pe o reacţie an�gen-an�corp par�cipă două elemente, dintre care unul este de 

referinţă (cunoscut), iar celălalt, necunoscut, urmează a fi măsurat în urma interacţiunii cu primul. 

Dacă elementul de referinţă este an�genul, atunci poate fi determinată prezenţa şi/sau concentra-

ţia an�corpului corespunzător (elementul necunoscut) dintr-un produs biologic. Dacă elementul de 

referinţă este an�corpul, poate fi iden�ficat şi/sau cuan�ficat an�genul corespunzător.

• În orice test Ag-Ac trebuie respectată proporţia op�mă între cei doi reactanţi. În caz contrar, rezul-

tate fals pozi�ve pot apărea, de exemplu, în cazul excesului de an�gen care poate scădea eficienţa 

legării an�corpilor corespunzători din mediul de reacţie. U�lizarea an�corpilor în exces poate duce 

la rezultate fals pozi�ve, o can�tate mare de an�corpi putând lega în mod nespecific an�genele din 

proba de analizat.

• Ci�rea corectă a reacţiei Ag-Ac se face în prezenţa obligatorie a martorilor pozi�vi şi nega�vi. Dacă 

martorii nu dau rezultate conform protocolului, testul nu este valabil.

• Interpretarea rezultatului unei reacţii Ag-Ac depinde şi de alţi factori esenţiali, precum: �pul reac-

ţiei, natura an�genului, puritatea an�genului, specificitatea an�corpilor, calitatea rec�vilor auxiliari 

(eritrocite, latex etc.), concentraţia şi puritatea soluţiilor de diluţie şi spălare.

+

Ac�varea
complementului

Reacţii 3°

Fagocitoză

Aglu�nare

Precipitare

Complex imun
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Fig. 11.4. Consecinţele formării complexelor imune an�gen-an�corp
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11.4. CLASIFICAREA TESTELOR IMUNE IN VITRO:

I.  Teste serologice (an�gen-an�corp)

II.  Teste pentru evaluarea can�ta�vă a leucocitelor

III.  Teste pentru evaluarea funcţiei fagocitare

IV.  Teste pentru evaluarea funcţiei limfocitare

I. Teste serologice (an�gen-an�corp)

a. Teste de precipitare

• Metoda dublei difuziuni (tehnica Ouchterlony)

• Contraimunelectroforeza

• Imunodifuzia radială

• Imunelectroforeza can�ta�vă

• Imunonefelometria

• Imunoelectroforeza

• Imunofixarea (immunoblo�ng)

• Western blot

b. Teste de aglu�nare

• Aglu�narea bacteriană

• Aglu�narea par�culelor inerte acoperite cu an�gene sau an�corpi

• Hemaglu�narea

c. Teste bazate pe fixarea complementului (reacţii li�ce)

d. Reacţii cu an�corpi marcaţi

• Imunofluorescenţa directă şi indirectă

• Tehnici imunoenzima�ce – testul ELISA (enzime-linked immunosorbent assay)

• Tehnici radioimune – testul RIA (radio immunoassay)

II. Teste pentru evaluarea can�ta�vă a leucocitelor

 • Citometria in flux

III. Teste pentru evaluarea funcţiei fagocitare

a. Numărătoarea neutrofilelor

b. Evaluarea adeziunii fagocitelor

c. Evaluarea chemotaxiei şi migrării

d. Evaluarea capacităţii de inges�e a par�culelor opsonizate

e. Teste de degranulare

f. Măsurarea arderii oxida�ve (oxyda�ve burst)
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g. Evaluarea capacităţii de ucidere a microorganismelor (killing assays)

IV. Teste pentru evaluarea funcţiei limfocitare

a. Izolarea celulelor mononucleare

b. Teste de s�mulare cu mitogene

c. Raspunsul la s�mularea an�genică

d. Determinarea citokinelor şi receptorilor pentru citokine în plasmă şi urină

e. Teste de citotoxicitate imună

11.5. REACŢII DE PRECIPITARE ÎN GEL

Reacţiile de precipitare au la bază interacţiunea an�corpilor cu an�gene solubile mul�valente. La un 

anumit raport între concentraţiile Ag şi Ac, se formează complexe imune Ag-Ac macromoleculare care îşi 

pierd solubilitatea şi precipită. 

Reacţia de precipitare poate avea loc în mediu semisolid, cum sunt gelurile de agaroză, care au pro-

prietatea de a lăsa soluţiile apoase de Ag şi Ac să difuzeze liber. Efectuarea acestor reacţii în geluri oferă 

posibilitatea efectuării de teste calita�ve pentru detectarea prezenţei anumitor Ac sau Ag în ser.

11.5.1. Dubla difuziune

Metoda dublei imunodifuzii u�lizează un gel cu două godeuri dispuse la distanţă unul faţă de celălalt. 

Într-un godeu se pune o soluţie de Ag, iar în celălalt, o soluţie de Ac. Ambele soluţii difuzează radiar din 

godeurile în care au fost amplasate şi formează gradiente de concentraţie, cea mai mare concentraţie 

găsindu-se în imediata vecinătate a godeului. Ag şi Ac se îndreaptă unul către celălalt, iar pe măsură ce 

moleculele de Ag şi Ac se întâlnesc, în gel se formează complexe imune Ag-Ac. La o anumită distanţă în-

tre cele două godeuri, unde raportul între Ag şi Ac este op�m (zona de echivalenţă), se formează o reţea 

tridimensională vizibilă sub forma unei linii fine de precipitare (Fig. 11.5.). 

Fig. 11.5. Reprezentare schema�că a unei reacţii de dublă difuziune

Dacă sunt cunoscute vitezele de difuziune în gel ale mai multor antigene, într-un singur gel pot 

fi efectuate teste multiple, poziţiile liniilor de precipitare indicând care anticorpi sunt prezenţă în 

probă (Fig. 11.6.).

An�corp An�gen

Precipitat
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Fig. 11.6. Reprezentare schema�că a reacţiei de dublă difuziune pentru: a. un singur an�corp; 

b. mul�pli an�corpi (în acest caz an�genele difuzează cu rate diferite 1>2>3)

Metoda dublei difuzii poate fi u�lizată şi pentru testarea iden�tăţii an�genelor. Dacă sunt u�lizate 

mai multe godeuri în care sunt plasate an�genele, modelul liniilor de precipitare care se formează oferă 

informaţii despre diferenţele dintre an�genele u�lizate.

Figura 11.7. ilustrează situaţia în care într-un godeu a fost amplasat un amestec de an�corpi, iar aceş-

�a, la contactul cu an�genele din cele două godeuri, generează linii de precipitare independente, care se 

intersectează net unele cu celelalte. Un as�el de model demonstrează iden�tatea (figura 11.7a.) sau non-

iden�tatea celor două an�gene (figura 11.7b.). În figura 11.7c. este prezentă o linie de precipitare similară 

modelului de iden�tate, dar care prezintă un „pinten” suplimentar. Acesta reflectă faptul că cele două 

an�gene au epitopi în comun, dar an�genul 1 prezintă şi epitopi suplimentari, responsabili pentru reacţia 

suplimentară a unor molecule de Ac. 

Metoda este în mod curent u�lizată pentru evaluarea prezenţei autoan�corpilor an�-fibră musculară 

netedă, an�-RNP, an�-SSA (Sjogren syndrome A), an�-SSB (Sjogren syndrome B), an�-Scl70 etc. Acest test 

este simplu de realizat şi poate fi pus în lucru chiar şi când an�genele sunt doar parţial purificate. Testul 

este u�l ca test de screening pentru prezenţa unui anumit Ag sau Ac (de exemplu PCR, diverse toxine 

bacteriene, etc).

a b c

Ser cu Ac1 Linia de precipitare Ser cu Ac1 şi Ac2 Ser cu Ac1

Ag1 Ag2 Ag1 Ag2 Ag1 Ag2

Fig.11.7. Testul de dublă difuziune pentru stabilirea iden�tăţii an�genului: a. Ag1 și Ag 2 iden�ce; 
b. Ag1 și Ag2 diferite; c. Ag cu epitopi comuni, dar Ag1 are epitopi suplimentari

Ac Ag

Lamă acoperită cu film de agar

1 2 3

Linia de precipitare?

Godeu 
cu ser Ser cu Ac1, 

Ac2 şi Ac3
Soluţie cu Ac1, 

Ac2 şi Ac3

a b

11.5.2. Imunodifuzia radială simplă (Mancini)

Este un test can�ta�v pentru an�gene. Acest test este efectuat într-un gel care conţine în întregul 

volum o concentraţie constantă, uniformă de Ac. Diferite concentraţii de an�gen dizolvate în volume 
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standard sunt plasate ulterior în godeurile rotunde realizate în gel. Plăcile sunt lăsate la incubat cel puţin 

24 ore, perioadă în care Ag difuzează în gel. Pe măsură ce Ag se depărtează de godeu, concentraţia aces-

tuia scade proporţional cu pătratul distanţei parcurse. Când concentraţia Ag ajunge la un raport op�m cu 

concentraţia Ac din gel (zona de echivalenţă), se formează o linie de precipitat sub formă de inel centrat 

de godeu. Diametrul inelului (d) este un indicator al concentraţiei an�genului: 

[Ag] ~ d2

Valorile diametrului inelului de precipitare sunt corectate prin scăderea diametrului godeului în care a 

fost pus Ag. Cuan�ficarea Ag se face cu ajutorul unei drepte de calibrare d2 vs. [Ag]. 

Fig. 11.8. Reprezentare schema�că a imunodifuziunii radiale simple, metodă u�lizată pentru 
determinarea concentraţiilor diverselor an�gene: a. migrarea in gel; b. dreapta de calibrare

U�lizarea cu acurateţe a tehnicii difuziei radiale simple presupune tăierea reproduc�bilă a godeurilor, 

care să aibă pereţii ver�cali, pentru a produce inele nete. Pentru a facilita măsurarea, după formarea ine-

lului de precipitare, gelurile pot fi spălate cu tampon fosfat salin pe �mpul nopţii pentru a îndepărta Ac 

liberi din gel şi apoi proteinele pot fi colorate cu albastru Coomasie. Cu ajutorul acestei tehnici de colorare, 

pot fi a�nse limite de detecţie a an�genului la concentraţii de ordinul 10-7 M.

Tehnica Mancini este o metodă eficientă de cuan�ficare a imunoglobulinelor serice, inclusiv a subcla-

selor de IgG, a componentelor sistemului complementului sau a altor proteine serice. 

 11.5.3. Tehnica Laurell

Material si metoda:

• Gel de agaroză cu an�corpi preîncorporaţi;

• Decupare godeuri; în care se pipetează serurile de control şi probele de la bolnavi;

• Migrare în câmp electric;

a

b

[Ag]

d2

Inel de precipitare

Godeu cu Ag
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• Se formează conuri de precipitare cu lungimi proporţionale cu concentraţia an�genului care ur-

mează a fi evidenţiat (figura 11.9.)

11.5.4. Imunelectroforeza

Este efectuată, de obicei, când este necesară confirmarea prezenţei unui component monoclonal de-

tectat prin electroforeza proteinelor serice (vezi capitolul 8). Metoda reprezintă o variantă a precipitării 

în gel, în care unul dintre componentele reacţiei Ag-Ac, de obicei an�genul, este supusă întâi separării în 

câmp electric. După separarea electrofore�că a fracţiunilor an�genului, se realizează un godeu lung para-

lel cu direcţia de migrare a proteinelor, în care va fi introdus Ac sau amestecul de Ac. Moleculele de Ac şi 

de Ag difuzează în gel şi, în zona de echivalenţă apar arcuri de precipitare (figura 11.10.). Imunelectrofo-

reza nu este o metodă can�ta�vă. 

Fig. 11.9. Aspectul gelului cu conuri de 
precipitare caracteris�ce tehnicii Laurell 

Figura 11.10. a. Reprezentare schema�că a principiului imunelectrofoerezei; b. imagini  ale unor arcuri 
de precipitare în gel, caracteris�ce lanţurilor grele (α și γ) și ușoare (k și λ)

An�gene

An�corp

a b

Ig A

Ig G

Ig M

k

λ
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11.6.  Metode de determinare în suspensie

Aglu�narea apare când un an�corp interacţionează cu un an�gen mul�valent, insolubil, cu legarea 

încrucişată a par�culelor an�genice de către an�corp şi formarea unor agregate mari, insolubile, vizibile 

macroscopic sau microscopic. 

11.6.1. Reacţia de aglu�nare latex pe suport solid – metodă calita�vă

Este u�lizată ca și test de iden�ficare rapidă prin aglu�nare pe suport solid, pentru detecţia directă 

și semican�ta�vă a proteinei C reac�ve în ser (figura 11.11.) sau pentru iden�ficarea rapidă a anumitor 

specii bacteriene (figura 11.12.).

Figura 11.11. Reac�vul conţinând an�corpi specifici an�-proteina C reac�va umană fixaţi pe par�cule 
de latex, aglu�nează în prezenţa CRP din serul pacientului (1); controlul nega�v (2).

Figura 11.12. Reac�vii conţinând an�corpi specifici an�-determinanţi an�genici bacterieni fixaţi pe 
par�cule de latex, aglu�nează în prezenţa bacteriilor din lichidul cefalorahidian (4 pozi�v pentru Ne-

isseria Meningi�dis); controlul pozi�v (6).

11.6.2. Turbidimetria; Nefelometria – metode can�ta�ve – vezi capitolul 12

11.7. EVALUAREA SISTEMULUI COMPLEMENTULUI

Componentele C3 și C4 sunt factorii cei mai abundenţi ai sistemului complement plasma�c, rela�v 

ușor de dozat prin turbidimetrie sau nefelometrie. Concentraţia fiziologică a C3 este cuprinsă în intervalul: 

0,85-1,93 g/L, iar a C4: 0,12- 0,36 g/L. Concentraţii scăzute ale C3 în sânge se datorează fie consumului 

crescut, fie sintezei diminuate.

• Consumul crescut poate fi datorat:

- Prezenţei complexelor Ag-Ac, care pot ac�va întregul sistem al complementului -> C3 şi C4 sunt 

scăzute.

1 2 3 4 5 6

Strep B N. Meningi�dis 
ACY WI35

S. Pneumoniae H. Influenzae B N. Meningi�dis 
B/E coli KI

Control 
pozi�v
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- Prezenţei endotoxinelor sau a altor produşi microbieni, care ac�vează calea alterna�vă -> C3 

este scăzut, iar C4 – normal.

• Sinteza scăzută:

- Deficitele congenitale homozigote de C3 şi C4 sunt rare. Stările heterozigote însă sunt destul de 

frecvente. Există o incidenţă crescută a stării heterozigote pentru C4 la persoanele cu diabet 

zaharat de �p I. 

Dozarea C3 şi C4 poate fi u�lă clinic în afecţiuni renale, ar�culare, boli mul�sistemice cu prezenţa vas-

culitei şi în infecţiile sistemice severe. Un nivel scăzut al complementului sugerează prezenţa bolii ac�ve. 

Concentraţii scăzute ale C3 şi nivele normale de C4 pot fi întâlnite la pacienţii cu sep�cemie produsă 

de germeni Gram nega�vi, în anumite forme de glomerulonefrită (ex. în nefrita acută), în nefrita subacută 

şi prolifera�vă cronică şi în nefrita mezangiocapilară.



Capitol 12

APĂRAREA IMUNĂ SPECIFICĂ UMORALĂ � METODE DE 
ANALIZĂ ÎN LABORATOR

Apărarea imună specifică umorală se realizează prin intermediul imunoglobulinelor şi a mediatorilor 

imuni – interleukine, contribuţie esenţială având imunoglobulinele.

Răspunsul imun umoral declanşat de un an�gen determină proliferarea şi diferenţierea limfocitelor B 

în plasmocite producătoare de imunoglobuline (an�corpi). Aceş�a recunosc în mod specific şi reacţionea-

ză cu an�genul care a declanşat răspunsul imun. Imunoglobulinele par�cipă la apărarea organismului prin 

mai multe mecanisme:

• Liza an�genului prin ac�varea an�corpo-dependentă a sistemului complement

• Opsonizare

• Neutralizarea an�genului

• Declanşarea reac�ei citotoxice dependente de an�corpi (ADCC)

• Ac�varea mastocitelor.

12.1. CARACTERIZAREA IMUNOGLOBULINELOR

Există cinci clase de imunoglobuline: IgG, IgM, IgA, IgE şi IgD.

Imunoglobulinele de �p IgG reprezintă aproxima�v 75% din totalul imunoglobulinelor;  apar în spe-

cial în �mpul răspunsului imun secundar. Marea majoritate al an�corpilor au acţiune an�bacteriană, 

an�virală, dar şi hemaglu�ninele incomplete aparţin acestei clase de imunoglobuline. Traversează pla-

ceta prin mecanism de transport ac�v. Se cunosc patru clase de imunglobuline de �p IgG: IgG1, IgG2, 

IgG3 şi IgG4.

Imunoglobulinele de �p IgM au structură pentamerică, cu 10 locusuri de legare al an�genului (din 

punct de vedere funcţional fiind doar pentavalenţi). Apar în �mpul răspunsului imun primar, sunt primii 

an�corpi care se sinte�zează în organismul nou-născuţilor. Marea majoritate a factorilor reumatoizi, 

izohemaglu�ninele, aglu�nele la rece au structură de �p IgM. Forma monomerică reprezintă receptorul 

membranar al limfocitelor B. 

Imunoglobulinele de �p IgA se găsesc în sânge sub formă monomerică, iar în secreţii sub formă dime-

rică, rar există şi forme trimerice, chiar tetramerice. Reprezintă cel mai important component al diferitelor 

secreţii (salivă, lacrimi, bilă, colostru, suc duodenal, etc.)

Imunoglobulinele de �p IgE se găsesc în sânge în concentraţie mică, deoarece se fixează rapid de re-

ceptorii IgE. Au rol în apărarea an�parazitară şi în declanşarea reacţiilor imune.

Imunoglobulinele de �p IgD  se prezintă sub formă monomerică şi reprezintă receptorul limfocitelor 

B împreună cu IgM. Concentraţii crescute în sângele circulant au fost descrise doar la bolnavii cu mie-

lom mul�plu.

121
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12.2. METODE DE DOZARE ALE IMUNOGLOBULINELOR

Prima metodă de evidenţiere a fost electroforeza proteinelor serice, efectuată de Tiselius, care a ob-

ţinut cinci fracţiuni electrofore�ce. Imunoglobulinele migrează majoritar în fracţiunea gamma, mai puţin 

în fracţiunea beta.

Ultracentrifugarea a permis separarea imunoglobulinelor pe baza greutăţii lor moleculare.

Imunoelectroforeza asigură o separare a proteinelor pe baza proprietăţilor fizico-chimice şi a struc-

turii an�genice.

Stabilirea exactă a structurii imunoglobulinelor s-a realizat prin metode de separare a proteinelor 

şi mai nou prin metode de biologie moleculară.

Dozarea can�ta�vă al imunoglobulinelor se realizează prin imunonefelometrie sau imunoturbidi-

metrie.

12.2.1. Imunonefelometria 

Se bazează pe formarea complexelor imune (complexe an�gen- an�corp) între an�genul din proba 

de analizat şi an�corpii specifici conţinuţi în kitul de reac�vi. Prezenţa complexelor imune în amestecul 

de reacţie determină refracţia sub un anumit unghi a radia�ei monocroma�ce care este focusată apoi pe 

cuvetă. Împrăș�erea luminii de către par�cule are loc în funcţie de dimensiunea și numărul par�culelor. 

Can�tatea de lumină împrăș�ată este o măsură a can�tăţii de an�gen ce se dorește a fi cuan�ficată.

Etapele reac�ei an�gen-an�corp (Fig. 12.1.):

• În soluţia de analizat se adaugă an�corpi faţă de substanţa ce urmează să fie testată,  care deter-

mină formarea de complexe imune solubile.

• Adăugarea de an�ser în cuva de reacţie declanșează reacţia an�gen an�corp.

• Formarea complexelor imune este semnalată  prin creșterea intensităţii luminii dispersate.

• Semnalul crește rapid când se formează reţeaua de complexe imune, apoi a�nge un platou și sca-

de când precipitatul se redizolvă în soluţie.

• Rata de creștere a semnalului pentru lumina împrăș�ată și înălţimea platoului sunt direct 

proporţionale cu concentraţia an�genului. 

Cuvă

Detector
(măsurarea luminii dispersate)

Figura 12.1. Schema de principiu a unui nefelometru
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Modalităţi de măsurare a concentraţiei de an�gen:

1. Măsurarea formării complexelor la punctul de echilibru (metoda ˝în platou˝ sau cu punct final).

2. Măsurarea formării complexelor în cine�că – necesită monitorizarea con�nuă a reacţiei, începând 

din momentul adăugării an�serului.

Avantaj: sensibilitate mare 

Dezavantaje:

1.  costuri ridicate

2.  �mp de analiza mai mare, compara�v cu turbidimetria

Aplicaţii ale nefelometriei

Cuan�ficarea proteinelor serice ca și: 

• IgG, IgA, IgM și IgE.

• Componente ale sistemului complement: C3, C4, C1 inhibitor.

• Haptoglobina.

• Proteina C reac�vă.

• Transferina.

• Albumina.

• Alfa1-an�tripsina.

• Alfa2-macroglobulina.

• Fibrinogen.

• Ceruloplasmina. 

• Factorul reumatoid

Cuan�ficarea proteinelor din LCR : 

• Exemplu: IgG, IgA, IgM 

• Valorile normale  in LCR:

 IgA < 7 mg/L

 IgG < 60 mg/L 

 IgM < 7 mg/L 

12.2.2. Imunoturbidimetria 

Se bazează de asemenea pe formarea complexelor imune dintre an�genul din proba de analizat şi 

an�corpii specifici din kitul de reacţie, par�cule fin suspendate in mediul lichid. Daca o raza trece printr-o 

proba turbida, intensitatea este diminuată, propor�onal cu concentra�a si marimea par�culelor. Turbidi-

metria măsoară scăderea intensită�i unei radia�i luminoase, care nu îşi modifică drumul op�c, la trecerea 

prin proba de analizat. 
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12.2.3. ELISA

Este o tehnică u�lizată în principal în imunologie pentru a detecta prezenţa unor an�gene sau a unor 

an�corpi într-o probă biologică. 

De se numește această tehnică ELISA?

• An�genul de interes este absorbit pe o suprafaţă din plas�c („sorbent„).

• An�genul este recunoscut de an�corpi specifici („immuno„).

• Aceș� an�corpi sunt recunoscuţi de an�corpi secundari („immuno„), care sunt cuplaţi cu o enzimă 

(„enzyme linked„).

• Enzima va transforma substratul rezultând un compus colorat. 

Aplicaţii

În medicină 

• Evaluarea prezenţei unui an�gen/an�corp într-o probă. 

• Determinarea concentra�ei serice a diferiţilor an�corpi. 

În industria alimentară 

• Detectarea alergenelor alimentare (ex:proteine din lapte, arahide, nuci,  ouă, migdale) 

În toxicologie 

• Test de screening pentru diferite clase de medicamente. 

Avantajele tehnicii ELISA :

• Tehnică sensibilă.

• Echipamentele de lucru sunt larg răspândite.

• Reac�vii au preţuri acceptabile și termen de valabilitate lung.

• Adaptabilă la automa�zare.

• Calita�vă și can�ta�vă 

Dezavantajele tehnicii ELISA :

• Necesită personal instruit în acest sens și echipamente specializate.

• Ac�vitatea enzimei poate fi afectată de cons�tuen� plasma�ci. 

Soluţia de reacţie

Lumina incidentă

Blocarea luminii

Fotodetector

Figura 12.2. Schema de principiu a unui turbidimetru
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Tipuri de tehnici ELISA:

• ELISA indirectă

• ELISA sandwich 

• ELISA compe��vă 

12.2.3.1. ELISA indirectă

Scop: Detectarea prezenţei unui anumit �p de an�corp 

Principiul metodei:

1.  Godeuri acoperite cu an�gene.

2.  Se adaugă proba în godeuri. Dacă an�corpul de interes (primar) este prezent în probă, el se va lega 

de an�gen.

3.  Incubare, spălare.

4.  Se adaugă conjugatul enzima�c: an�corpi monoclonali an�-imunoglobulina primara cuplaţi cu o 

enzimă (conjugat), care se vor lega specific la an�corpul primar.

5.  Incubare, spălare.

6.  Se adaugă substratul cromogen care, transformat de către enzima cu care este cuplat an�corpul 

secundar, va genera o reacţie de culoare.

7.  Incubare.

8.  Culoarea rezultată este ci�tă cu ajutorul unui spectrofotometru.

Figura 12.3. Schema de principiu a unei determinari ELISA indirecte

Spălare

Spălare

An�gen

Substrat

An�corp

An�corp 
conjugat

Spălare

Godeu acoperit cu an�gene An�corpi specifici legaţi de 
an�gene

An�corpi conjugaţi legaţi de 
an�corpi specifici

Se adaugă substrat care e conver�t de 
enzimă într-un produs colorat
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Exemple de an�corpi care pot fi detectaţi :

• Ac an� HIV 

• Ac sinte�za� împotriva unor alergene alimentare (IgE,IgG) 

12.2.3.2. ELISA directa - sandwich

Scop: Detectarea prezenţei unui  an�gen într-o probă 

Principiul metodei:

1.  Godeuri acoperite cu an�corpi monoclonali specifici pentru an�genul de determinat.

2.  Se adaugă proba în godeuri. Dacă an�genul de interes este prezent în probă, el se va lega de an�-

corpi.

3.  Incubare, spălare.

4.  Se adaugă conjugatul enzima�c: an�corpi monoclonali cuplaţi cu o enzimă, care se vor lega specific 

la an�gen.

5. I ncubare, spălare.

6.  Se adaugă substratul cromogen care, transformat de către enzima cu care este cuplat an�corpul 

secundar, va genera o reacţie de culoare.

7. Incubare.

8.  Culoarea rezultată este ci�tă cu ajutorul unui spectrofotometru.

Exemple de an�gene care pot fi detectate: AgHBs (an�genul de suprafaţă al virusului hepa��c B) 

12.3. APLICATII MEDICALE ALE METODELOR IMUNE DE ANALIZA

Figura 12.4. Schema de principiu a unei determinari ELISA „sandwich”
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12.3.1. Dozarea can�ta�vă al imunoglobulinelor din ser

Indicaţii:

• Suspiciunea existenţei unor deficienţe imune înnăscute sau dobândite;

• Boli autoimune;

• Infecţii cronice, boli inflamatorii.

Interval de referinţă: 

Concentraţia serică al imunoglobulinelor serice variază în funcţie de vârsta pacienţilor, de aceea valo-

rile normale se raportează în mod obligatoriu la valorile de referinţă în funcţie de vârsta pacienţilor (vezi 

tabelul nr.12.I.):

Tab. 12.I. Valorile normale ale imunoglobulinelor serice în funcţie de vârstă.

IgA g/L IgG g/L IgM g/L

Sub 1 lună 0,000-0,002 0,70-1,48 0,005-0,030

1-6 luni 0,003-0,082 0,30-1,00 0,015-0,109
7-24 luni 0,014-0,108 0,50-1,20 0,043-0,239

3-6 ani 0,023-0,190 0,50-1,30 0,050-0,199
7-12 ani 0,029-0,270 0,70-1,65 0,050-0,260

13-16 ani 0,081-0,232 0,70-1,55 0,045-0,240

Peste 16 ani 0,069-0,382 0,72-1,69 0,063-0,277

Interpretarea valorilor: 

• La nou-născuţi valorile concentraţiei de IgG sunt similare celor de la adult, datorită imuoglobuli-

nelor materne care au trecut transplacentar în �mpul vieţii intrauterine. Aceste imunoglobuline 

dispar din circulaţie în câteva săptămâni. Producţia de imunoglobuline a�nge nivele vâzute la adult 

după vârsta pubertăţii (după 16 ani).

• În deficienţe imune înnăscute apar diferite modificări ale valorilor Ig:

- Lipsa selec�vă a IgA: lipsa IgA;

- Sindromul hiper-IgM: IgM crescut, cu nivele de IgA şi IgG scăzute, chiar absente;

- Sindromul hiper-IgE (sindromul Job): IgE foarte crescut, 

- Agammaglobulinemie: lipsa imunoglobulinelor;

- Imunodeficienţa comună variabilă cu nivele scăzute ale imunoglobulinelor;

• Deficienţe imune dobândite: tumori maligne, sindroame limfoprolifera�ve, sindroame mieloproli-

fera�ve, tratament cu citosta�ce, malabsorbţie, insuficienţă renală severă, etc.

• În bolile inflamatorii, în infecţii cronice sau boli autoimune cresc nivelele serice ale imunoglobulinelor;

• În lupusul eritematos diseminat (SLE) şi sindromul Sjögren pot să apară creşteri policlonale ale imu-

noglobulinelor;

• Cresc nivele imunoglobulinelor în hepa�te acute şi cronice, în mod caracteris�c ciroza alcoolică se 

caracterizează prin creşterea IgA, ciroza biliară prin creşterea IgM;

• Afecţiuni renale (pielonefrita acută, cronică) se caracterizeză prin creşteri ale IgM, respec�v IgG;
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• Gamopa�i monoclonale: creşterea unei singure clase de imunoglobuline, cu scăderea celorlalte 

clase.

În tabelul nr. 15.II. am reprezentat câteva stări patologice cu modificările caracteris�ce ale nivelelor 

serice de Ig.

Tabelul 15.II.  Variaţia concentraţiei imunoglobulinelor în ser în diverse patologii

IgA IgG IgM

Hepa�tă acută A N            ↑
săpt. 1 N

 săpt. 2  ↑
După săpt. 8 N

Săpt. 1  ↑ ↑
Săpt. 2 ↑
Săpt. 4 N

Hepa�tă acută B N
Iniţial  ↑

După săpt. 8 N
Iniţial  ↑

După săpt. 4 N

Hep. Cr. Pers. B N N              ↑ N             ↑

Hep. Cr. Ac�vă B  ↑  ↑ ↑ N               ↑

Ciroză posthep.  ↑  ↑ ↑  ↑

Ciroză biliară N N               ↑  ↑               ↑ ↑

Ciroză alcoolică  ↑ ↑ N                 ↑ N                 ↑

Obstr. Biliară  ↑ N N

Pielonefrită ac. N N  ↑                 ↑ ↑

Pielonefrită cr.  ↑  ↑                   ↑ ↑  ↑                   ↑ ↑

Sindrom nefro�c ↓ ↓  ↑                 ↓

Infecţie acută N N ↑                 ↑↑

Infecţie cronică N                 ↑ ↑                 ↑↑ N

Artrită reumatoidă N                 ↑↑ N                ↑↑ N                  ↑

Lupus eritematos N ↑ N                   ↑

Sindrom Sjögren N N N                   ↑

Malignoame ↓ ↓ ↓

LLC ↓ N                ↓ ↓

Iatrogen (citosta�ce) ↓ ↓ ↓

Lipsa imunogl. Nu există ↓ Nu există

Lipsă IgA select. ↓ N N

Lipsă select. IgM N N ↓

Paraproteinemie
O clasă Ig cres-

cută,
Restul scăzute

Algoritm de explorare al unei deficienţe imune:

• Electroforeza proteinelor serice – are rol orienta�v privind modificările nivelului de imunoglobuline 

serice;

• Imunofixare – doar dacă există suspiciunea unui mielom mul�plu;

• Dozarea can�ta�vă a imunoglobulinelor serice

• Dozarea subclaselor de IgG: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4;
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• Explorarea funcţională al imunoglobulinelor: dozarea an�corpilor an�- toxoid di�eric, toxoid teta-

nic (an�gene proteice) sau an�corpi an�- Haemophilus influenzae B., an�- an�gene capsulare de 

Pneumococ (an�gene de �p polizaharidice);

12.3.2. Dozarea nivelelor de IgE an�gen-specifice

Indicaţii: 

• în cazurile în care nu se pot efectua testele intracutene: sugari, copii mici, afecţiuni dermatologi-

ce;

• nu este permisă suspendarea tratamentului (an�histamine, steriozi);

• nu avem la dispoziţie teste cutanate corespunzătoare;

• dacă există pericolul ca testul cutanat să declanşeze reacţie anafilac�că;

• alergii alimentare;

Determinări:

• dozarea IgE total seric ( turbidimetrie, nefelometrie, ELISA);

• dozarea IgE alergen-specifice (ELISA, imunoluminiscenţă, ”dot blot” sau „line blot”.

Tabelul 15.III. Interpretarea valorii IgE serice totale.

                                         Alergie

Neverosimilă Verosimilă Probabilă

Nou-născut  (sub 28 zile) <1 U/ml 1-1,3 U/ml >1,3 U/ml

Copil sub 4 ani <10 U/ml 10-100 U/ml >100 U/ml

Copil peste 4 ani, adulţi <25 U/ml 25-100 U/ml >100 U/ml

12.3.3. Dozarea imunoglobulinelor din LCR

Se efectuează de obicei paralel cu dozarea proteinelor din LCR şi ser, respec�v dozarea imunoglobuli-

nelor atât din LCR cât şi din ser. Se pot u�liza variate metode (imunodifuziune radială Mancini, imunotur-

bidimetrie, imunonefelometrie, ELISA, RIA), rezultatele diferă în funcţie de metoda u�lizată, fiecare labo-

rator trebuie să dispună de propriile valori de referinţă. Obligatoriu, proba de ser şi LCR trebiue recoltate 

în acelaşi moment al zilei şi determinările se efectuează cu aceeaşi metodă. Nivelul imunoglobulinelor din 

LCR se apreciază calculând raportul dintre valoarea serică şi cea intratecală. 

Valori de referinţă:

• IgA  sub 0,06 mg/L

• IgG sub 0,40 mg/L

• IgM sub 0,01 mg/L

În tabelul nr. 15.IV. am reprezentat modificările niveleor de Ig din LCR în cîteva stări patologice.
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Tab. 15.IV. Modificările nivelelor de Ig din LCR, în diverse patologii

IgA IgG IgM

Polineurită,
Meningită acută bacteriană

# # #

Scleroză mul�plă
Tumori SNC, Encefalită

# # -

Meningită abacteriană
Stare postmeningită

- # -

12.3.4. Autoan�corpi

Autoan�corpii pot fi autoan�corpi fiziologici sau autoan�corpi patologici. Autoan�corpii fiziologici 

au rolul de a proteja organismul de apariţia reacţiilor autoimune încrucişate ca răspuns la pătrunderea 

unor agenţi patogeni în organism. Aceş� autoan�corpi fiziologici sunt polireac�ve, cu afinitate redusă, de 

obicei sunt de �p IgM, se găsesc în ser în concentraţii scăzute, de ordinul ng/ml. Exemple: autoan�corpi 

faţă de an�gene de grup sangvin, β2- microglobulină, receptorul de ace�lcolină, ac�nă, miozină, tubulină, 

kera�nă, colagen, etc.

Autoan�corpii patologici sunt de �p IgG, IgA, IgM, se caracterizează prin afinitate crescută, concentra-

ţiilor lor serice sunt de ordinul μg/ml. Din punct de vedere funcţional pot fi autoan�corpi care par�cipă la 

patogeneza unor boli autoimune specifice anumitor organe (an�corpi cu afinitate faţă de anumite compo-

nente celulare, de ex. an�corpi an�nucleari), sau pot contribui la apariţia unor boli autoimune sistemice 

(an�corpi cu afinitate faţă de celulele, componentele celulare ale unui anumit organ) (tabel 15.V). Anumiţi 

autoan�corpi au rol patogen (contribuie la apariţia simptomelor bolii), dar există un număr important de 

autoan�corpi despre care nu s-a putut demonstra acest lucru.

Indicaţiile evidenţierii autoan�corpilor:

• Stabilirea diagnos�cului de boală autoimună;

• Stabilirea riscului, a prognos�cului;

• Stabilirea stadiului de ac�vitate/ inac�vitate a bolii;

• Monitorizarea terapiei;

• Diagnos�carea sindroamelor de coexistenţă a mai multor boli autoimune (sindroame „overlap”).

Metode de evidenţiere al autoan�corpilor

Se folosesc metode calita�ve şi can�ta�ve:

• Imunofluorescenţa indirectă

• Imunodifuziune, contraimunoelectroforeza

• Metode de imunoprecipitare

• Tehnica ELISA – cea mai des folosită;

• Western blot (imunoblot);

• Tehnicile de latex-aglu�nare

Mediatorii chimici (citokinele) sunt pep�de, glicoproteine cu greutate moleculară mică, care coor-

donează comunicarea intercelulară, răspunsul imun sau acţionează ca factori de creştere pentru unele 

�puri de celule. Sunt produse de celulele sistemului imun sau de alte specii celulare (celule endoteliale, 

fibroblaş�, etc.)
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Dozarea citokinelor se poate efectua prin metodele ELISA, dozare intracelulară prin citometrie in flux 

sau tehnica ELISPOT.

Tabelul 15.V Autoan�corpii prezenţi în câteva dintre bolile autoimune

 >50% 30-50% 10-30%

Lupus eritematos diseminat
ANA

d-ADN
s-ADN

N-RNP
SS-A

Sm
SS-B

Sindrom pseudo-LE AMA

Sindrom Sharp
ANA
ENA

n-RNP
s-ADN

Sclerodermie ANA s-ADN

Dermatomoizită
polimoizită

Pm-1 ANA

Sindrom CREST
Centromeri

ANA
ENA

Scl 70

Sindrom Sjögren
ANA
SS A
SS B

Granulomatoza Wegener
An�gene citoplasma�-

ce în granulocite

Notă: ANA= autoan�corpi an�nucleari; ds-ADN=ADN dublu catenar;
ss-ADN=ADN monocatenar; AMA=an�corpi an�mitocondriali; ENA=an�gene nucleare extractabile; n-RNP=ribonucleo-

proteine celulare solubile, Sm= Smith; SSA, SSB =complexRNP/Sm stabilizat cu acid ribonucleic; Pm-1=an�corpi an�poliomiozită 
�p I; Scl 70 =ADN-topoisomerasa-1;

12.4. CAZURI CLINICE

12.4.1. Imunodeficienţa comună variabilă 

Copil de 2 ani se prezintă la medicul de familie cu infecţii respiratorii superioare repetate (de peste opt 

ori pe an), complicate cu  pneumonii (de peste două ori pe an). La examenul bacteriologic se evidenţiază 

prezenţa Haemophilus influenzae şi Streptococcus pneumoniae.

În urma examenului clinic general medicul de familie suspicionează o deficienţă imună şi îndreaptă 

bolnavul spre un serviciu de alergologie/ imunologie pediatrică, unde i se efectuează următoarele explo-

rări paraclinice:

• Hemoleucogramă – WBC 6,4 x103 /μl  

• Fro�u periferic  - normocite normocrome

- IgA- 0,08 g/L (V.N: 0,20-1,00 g/L)

- IgG – 1,06 g/L (V.N: 4,53 – 9,16 g/L)

- IgM – 0,2 g/L (V.N: 0,19 – 1,46 g/L)

• Limfogramă periferică:

- Limfocite B (CD19+ şi CD20+) 17% (18-47%)
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- Limfocite T (CD3+, CD4+/ CD8+) 74% (V.N: 41 -80%)

- Limfocite NK (CD16+ CD56+) 35% (V.N: 2- 13%)

• Titrul de izohemaglu�nine serice: scăzut

• Test HIV : nega�v

• S-a exclus prezenţa unei deficienţe imune secundare.

Diagnos�c: deficienţă imună comună variabilă.

12.4.2. Agamaglobulinemie totală (Bruton)

Sugar de 1 an, cu infecţii respiratorii superioare repetate de la vârsta de 4 luni, pneumonii, infecţii ale 

pielii, cu agenţi patogeni incapsulaţi. Iniţial răspuns bun la terapie an�bio�că, cu trecerea �mpului însă 

infecţiile devin tot mai greu controlabile.

Examen clinic: lipsa nodulilor limfa�ci măriţi.

Determinări de laborator:

• Hemoleucogramă:

• WBC -  5 x103 /μl 

• Limfogramă periferică:

- Limfocite B (CD19 şi CD20) foarte scăzut (sub 0,01%)

- Limfocite T (CD3/CD4/ CD8 /) 64% (normal)

- Limfocite NK (CD 16 şi CD56) 35% (crescut)

• Proteine serice totale: 50 g/L

- IgA – 0,02 g/L (V.N: 0,00 -0,83 g/L)

- IgG- 1,87 g/L (V.N: 2,32 -14,11 g/L)

- IgM – sub limita de detecţie (V.N: 0,00 -1,45 g/L)

• Lipsa răspunsului la an�gene specifice.

Diagnos�c : boala Bruton (agamaglobulinemie X- linkată)

12.4.3 Sindromul hiper IgE (boala Job)

Copil de 5 ani, se prezintă la serviciul de pediatrie cu infecţii respiratorii repetate. Părinţii copilului 

relatează că acesta a prezentat numeroase eczeme încă din perioada neonatală, repetate episoade de 

furunculoză care s-au vindecat cu cicatrizare. În mod caracteris�c, aceste infecţii nu au fost acompaniate 

de reacţie inflamatorie locală, de febră sau durere. Actualmente copilul prezintă candidiază orală.

Determinări de laborator:

• Hemoleucogramă - normală

• Fro�u periferic: eozinofilie 10%

- IgA- 0,37 g/L (V.N: 0,27 -1,99 g/L)

- IgG-7,94 g/L (V.N: 5,04 – 14,64 g/L)

- IgM - 1,27 g/dl (V.N: 0,24 – 2,10 g/L)

- IgE- peste 1000 U/ ml (V.N: 25<U/ml)
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• Determinarea capacităţii chemotac�ce a fagocitelor şi a producerii de specii reac�ve ale oxigenului 

indică lipsa ambelor funcţii.

Diagnos�c: sindrom hiper-IgE.

12.4.4. Boala celiacă (intoleranţa la gluten)

Copil de 3 ani, cu deficit staturo-ponderal, se prezintă la serviciul de pediatrie pentru prezenţa unei 

diarei cronice şi lipsa po�ei de mâncare.

La examenul clinic s-a constatat anemie şi atrofia musculaturii membrelor superioare şi inferioare 

(regiunea fesieră).

Determinări de laborator:

• Albumină serică: 30 g/L

• Hemoglobină 9,7 g/dl

• Fro�u periferic: anemie microcitară cu eritrocite hipocrome.

• An�corpi an�-endomysium (EMA): prezenţi

• An�corpi an�-transglutaminază (tTG): prezenţi  

• Biopsie duodenală: atrezia vilozităţilor intes�nale.

Diagnos�c: Boala celiacă.

12.4.5. Lupus eritematos sistemic

Bolnavă în vârstă de 25 ani se prezintă la ambulatorul de specialitate pentru febră, fa�gabilitate, 

pierdere în greutate, slăbiciune musculară. La examenul general se evidenţiază eritem facial, adenopa�e 

generalizată, hepatosplenomegalie. Bolnava relatează că de aproxima�v 4 săptămâni suferă de dureri 

ar�culare şi a remarcat o cădere accelerată a părului.

Determinări de laborator:

• VSH:  45 mm/h

• PCR: 15mg/L

• Hemoleucogramă:

- WBC: 2,5 x103 /μl

- Plachete: 113 x103 /μl 

• Fro�u periferic:anemie normocromă normocitară

• Crea�nină: 0,97 mg/dl

• Na+: 137 mmol/L

• K+: 4,2 mmol/L

• Sumar de urină:

- Proteinurie ++

- Hematurie : +

• Imunologie:

- An� dc- ADN: prezenţi

- An� SM: prezenţi
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-  C3: 0,35 g/L (V.N: 0,85-1,93 g/L)

- C4: 0,08 g/L (V.N: 0,12 – 0,36 g/L)

Interpretare: Bolnava prezintă o boală autoimună - lupus eritematos sistemic (LES).



Capitolul 13

IMUNITATEA CELULARĂ ÎNNĂSCUTĂ � 
METODE DE ANALIZĂ ÎN LABORATOR

Sistemul imun este alcătuit din celule şi molecule ale unor substanţe intra şi extra celulare,  care 

protejează organismul de agresiunea infecţioasă, tumorală, precum şi de autoagresiune (celule proprii 

transformate - non-self).

Atât imunitatea celulară, cât şi cea umorală au fiecare o componentă înnăscută, nespecifică şi o com-

ponentă specifică, dobândită în urma interacţiunii cu diferite an�gene. Imunitatea înnăscută este preco-

ce, fără specificitate, fără memorie imună, reprezentând prima linie de apărare a organismului.

Celulele implicate în imunitate celulară nespecifică se pot grupa as�el:

• Leucocite cu capacitate de fagocitoză:

- Neutrofilele - implicate în iniţierea şi s�ngerea răspunsului inflamator, au ac�viate an�bacte-

riană (fagocitează bacterii);

- Monocitele – fie că sunt celule mobile (monocite circulante), fie că au trecut în ţesuturi şi 

staţionează au rolul de a fagocita şi digera resturi celulare şi agenţi patogeni. Deasemenea, 

s�mulează limfocitele şi alte celule imune să  răspundă adecvat la prezenţa unui patogen, 

realizând as�el una dintre legăturile cu sistemul imun celular specific.

• Leucocite non - fagocitante: 

- Eozinofilele – conţin şi pot secreta enzime ca�onice cu ac�vitate an�parazitară, implicate în 

răspunsul alergic, inflamaţia �sulară şi modularea imună;

- Bazofilele - conţin granule toxice al căror conţinut poate distruge microorganisme străine. 

Mastocitele, bazofilele circulante, conţin o varietate de substanţe proinflamatoare (ex. hista-

mină şi serotonină) şi sunt implicate în răspunsul alergic;

- Limfocite Natural Killer (NK) – sunt implicate în apărarea an�virală, an�tumorală.

EXPLORAREA DE LABORATOR A APĂRĂRII IMUNE CELULARE NESPECIFICE

Explorarea de laborator a apărării imune celulare se face după o abordare pas cu pas, începând cu 

analize de ru�nă şi apoi con�nuând cu unele speciale dacă ele sunt necesare (de obicei inves�gaţiile spe-

ciale au şi un cost ridicat). În stabilirea diagnos�cului se coroborează datele clinice, cu cele paraclinice de 

laborator (determinări biochimice, hematologice, imunologice, microbiologice) sau imagis�ce. În cadrul 

Departamentului de Hematologie al Spit. Cl. Jud. De Urgenţă Mureş, explorarea seriei leucocitare urmează 

schema de mai jos.
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Hemoleucograma automată
↓

Examenul microscopic al fro�ului periferic
↓

Examenul microscopic al măduvei osoase
↓

Coloraţii citochimice
↓

Citometrie în flux

13.1. HEMOLEUCOGRAMA AUTOMATĂ

Hemograma automată este un test de ru�nă ce constă într-o serie de teste folosite pentru a evalua 

can�ta�v componentele celulare din sânge: numărul de leucocite, numărul de hema�i, numărul de pla-

chete, clasificarea leucocitelor (formula leucocitară), măsurarea concentraţiei de hemoglobină, calcularea 

hematocritului şi a indicilor eritrocitari şi plachetari.

13.1.1. Indicaţiile testului

• Inden�ficarea persoanelor cu potenţiale infecţii

• Inden�ficarea bolilor acute sau cronice (ex. leucemii acute sau cronice)

• Inves�garea capacităţii de transport a oxigenului reflectată în concentraţia hemoglobinei (HGB) 

• Diagnos�cul sindromului anemic (scăderea concentraţiei de HGB)

• Inves�garea hemostazei (numărul trombocitelor)

• Monitorizarea tratamentului sindromului infecţios, anemic şi al altor afecţiuni hematologice sau 

non-hematologice

• Monitorizarea efectului chimioterapiei şi radioterapiei asupra producţiei medulare de celule san-

guine, respec�v evaluarea indicaţiei de chimio- sau radioterapie.

Parametrii hemogramei sunt următorii:

WBC - White Blood Cell sau număr de leucocite

NEU - Neutrofile (număr absolut şi procent)

LYM - Limfocite (număr absolut şi procent)

MONO - Monocite (număr absolut şi procent)

EOS - Eozinofile (număr absolut şi procent)

BASO - Bazofile (număr absolut şi procent)

RBC - Red Blood Cell sau număr de eritrocite

HGB - Hemoglobină

HCT - Hematocrit

MCV - Mean Corpuscular Volume ( volumul corpuscular mediu)

MCH - Mean Corpuscular Hemoglobin (hemoglobina corpusculară medie)

MCHC - Mean Corpuscular Hemoglobin Concentra�on (concentra�a medie de hemoglobina 

corpusculară)
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RDW - Red Cell Distribu�on Width (lăţimea distribuţiei eritrocitelor)

CV - Coeficientul de variaţie

PLT - Platelet sau număr de trombocite

MPV - Mean Platelet Volume (volumul trombocitar mediu)

PDW - Platelet Distribu�on Width (lăţimea distribuţiei trombocitelor)

13.1.2. Recoltare şi prelucrare

Pentru efectuarea hemoleucogramei se recoltează sânge integral venos sau capilar, pe an�coagulantul 

K3EDTA (eprubete cu dop mov). Probele recoltate pe heparină sau citrat de sodiu pot fi prelucrate, însă 

anumiţi parametrii pot fi afectaţi datorită u�lizării acestor an�coagulanţi. 

ICSH (Interna�onal Commi�ee for Standardiza�on in Haematology - Comitetul Internaţional pentru 

Standardizare în Hematologie) prevede ca probele din sânge integral proaspăt să se prelucreze pe parcur-

sul a patru ore de la recoltare. 

Parametrii hemogramei: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT şi MPV, sunt stabili (± 5%) până 

la 24 ore după recoltare. WBC total este stabil (± 5%) pînă la 24 ore după recoltare. Stabilitatea WBC 

descreşte cu ± 7% la 24 ore de la recoltare. Parametrii WBC Diferen�al - NEU, LYM, MONO, EOS şi BASO, 

sunt stabili (± 10%) pâna la 12 ore de la recoltare. O creştere a semnalelor fals pozi�ve pentru populaţii 

suspecte pot fi observate în cazul probelor prelucrate în mai puţin de 30 minute după recoltare sau în mai 

mult de 4 ore după recoltare. Probele manifestă o creştere a stabilităţii dacă sunt păstrate la temperatura 

camerei, compara�v cu cele păstrate în frigider (4 - 8°C). 

13.1.3. Principii de măsurare

Pentru determinarea numărului de leucocite şi a formulei leucocitare se foloseşte citometria 

în flux cu laser cu semiconductori.

Citometria în flux poate fi definită ca un proces în care celule individuale sunt determinate să treacă 

într-un singur şir, fiind suspendate într-un lichid care trece în dreptul unor senzori care masoară caracteris-

�cile fizice sau chimice ale celulelor. Celulele sunt hidrodinamic focusate în flux de PBS (tampon fosfat sa-

lin), înainte să întâlnească o sursă de lumină op�m focusată. Un număr de detectori sunt necesari pentru 

analiză: când fluxul trece prin dreptul razei laser fiecare celulă este analizată de detectorii în linie cu raza 

luminoasă (Forward Sca�er sau FSC) şi de detectori situaţi perpendiculari pe aceasta (Side Sca�er (SSC) şi 

de unul sau mai mulţi detectori de fluorescenţă. FSC furnizează informaţii despre volumul celulei, iar SSC 

despre complexitatea internă a celulei (forma nucleului, can�tatea şi �pul granulaţiilor citoplasma�ce, 

rugozitatea membranei).

Datele sunt reprezentate grafic ca sca�erplot şi pot fi, deasemenea reprezentate ca histograme. Fie-

care celulă analizată este reprezentată printr-un punct pe sca�erplot. 

Analizorul automat de hematologie obţine informaţii:

• privind mărimea celulei prin analiza luminii împrăş�ate sub unghi mic. Cel mai eficient unghi pentru 

analiza luminii difractate este de 1 - 6 grade. Lumina împrăş�ată de o celulă cu dimensiuni mici (ex. 

limfocitul) are intensitatea redusă şi generează un puls redus, iar lumina împrăş�ată de o celulă 

mare (ex. monocitul) generează un puls puternic.
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• privind nucleul şi granulaţiile (complexitate internă) prin analiza luminii împrăş�ate sub unghi 

mare. Unghiul potrivit pentru analiza luminii împrăş�ate este între 8 - 20 de grade. Analiza unei 

celule cu granulaţii puţine (ex. limfocitul) generează un impuls scăzut, iar analiza unei celule cu 

granulaţii multe (ex. granulocitul) generează un impuls ridicat.

Pentru determinare este necesară o can�tate mică de sânge intergral, recoltat pe K3EDTA, de aproxi-

ma�v 40 microL.

Pentru realizarea unei formule leucocitare cu reproduc�bilitate bună se folosesc 2 canale de analiză 

DIFF şi WBC/BASO.

Prin combinarea informaţiilor despre mărime şi complexitate internă analizorul realizează numărătoa-

rea leucocitelor şi formula leucocitară – limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile + bazofile.

Pe canalul WBC/BASO se determină numărul total de leucocite, numărul şi proporţia bazofilelor. 

Proba de sânge integral este diluată şi apoi hemolizată cu un reac�v acid. În mediu acid leucocitele sunt 

micşorate, cu excepţia bazofilelor. 

Numărul neutrofilelor lor se calculează pe baza rezultatelor obţinute pe cele 2 canale, după următoa-

rea formulă de calcul:

Neutrofile = Leucocite – (Limfocite + Monocite + Eozinofile + Bazofile)

Neutrofile% = 100 – (Limfocite% + Monocite% + Eozinofile% + Bazofile%)

RBC şi PLT sunt numărate şi măsurate folosind impedanţa şi focusarea hidrodinamică. 

La trecerea unei celule prin orificiul detectorului se produce o modificare a impedanţei între cei doi 

electrozi ceea ce generează un impuls electric proporţional cu volumul celulei. Focusarea hidrodinamică 

permite separarea corectă a hema�ilor mici de plachete, previne dubla numărare a acestora şi permite 

obţinerea unei curbe de distribuţie pentru mărimea hema�ilor şi plachetelor. 

Determinarea concentraţiei de hemoglobină se face  colorimetric folosind metoda cu sodiu lau-

ril sulfat (SLS).

Metoda cu SLS este avantajoasă deoarece este rapidă, foloseşte substanţe netoxice, biodegradabile, 

fiind potrivită pentru automa�zare. Surfactanţii lizează hema�ile, eliberând HGB. Globina este modificată 

prin interacţiunea cu gruparea hidrofilă a SLS. Acest lucru induce conversia Fe+2 în Fe+3, formând methe-

moglobina ce se combină cu SLS şi se formeaza SLS-HGB. Aceasta are o curbă de absorbţie cu un vârf la 

535 nm şi la 560 nm.

Parametri eritrocitari

Parametri eritrocitari sunt parametri calculaţi, nu măsuraţi în mod direct.

• MCV, volumul corpuscular mediu, este media volumelor individuale ale eritrocitelor. Este deri-

vat din datele distribuţiei în funcţie de mărime şi este exprimat în femtolitri (fl).

  MCV (fl) = HCT (%)/RBC (x 106/μL) x 10
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• MCH, hemoglobina corpusculară medie, este media can�tăţii de hemoglobină conţinută 

într-un eritrocit, exprimată în picograme (pg). MCH este calculat din RBC şi HGB as�el:

  MCH (pg) = (HGB (g/dl)/RBC (x 106/μL)) x 10

• MCHC, concentraţia medie de hemoglobină corpusculară, este raportul dintre hemoglobină 

şi volumul mediu eritrocitar, exprimat procentual. MCHC se exprimă în g/dl:

  MCHC = (HGB (g/dl)/HCT (%)) x 100

• RDW, lăţimea distribuţiei eritrocitelor, este o măsura a heterogenităţii popula�ei RBC. RDW 

este derivat din histograma RBC.

Hematocritul (HCT)

HCT este proporţia eritrocitelor faţă de plasmă şi este exprimat ca procent din volumul de sânge in-

tegral. HCT este calculat din numarul RBC şi MCV as�el:

  HCT = (RBC x MCV)/10

În figura 13.1. se poate vedea aspectul unei hemoleucograme automate normale (Sysmex XT 

– 2000i).

Fig. 13.1. Hemoleucogramă normală

Valorile normale ale parametrilor hemoleucogramei la adult sunt prezentate în tabelul 13.1.
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Tabel 13.1. Valori normale 16 - 99 ani 

Analize Valori Bărbaţi Valori Femei UM

WBC 3,6-10 3,6-10 x103/μL

LY 20,5-51,1 20,5-51,1 %

LY# 1,2-3,4 1,2-3,4 x103/μ

MO 1,7-9,3 1,7-9,3 %

MO# 0,1-0,6 0,1-0,6 x103/μL

GR 43,2-75,2 43,2-75,2 %

GR# 1,4-6,5 1,4-6,5 x103/μL

BA 0-1 0-1 %

BA# 0,01-0,08 0,01-0,08 x103/μL

EO 0-4 0-4 %

EO# 0,03-0,04 0,03-0,04 x103/μL

RBC 3,50-6 3,50-6 x106/μL

HGB 12-18 11-15 g/dl

HTC 36-54 36-48 %

MCV 80-95 80-95 fl

MCH 27-36 27-36 pg

MCHC 31-36 31-36 g/dl

PLT 150-450 150-450 x103/μL

13.1.4. Intrepretarea parametrilor hemoleucogramei

Bule�nele de analiză eliberate de un laborator de analize medicale vor conţine intervalul normal de 

referinţă pentru fiecare parametru în parte. Dacă valoarea unui parametru depăşeşte limita superioară 

considerată normală, spunem că acel parametru este crescut. Dacă valoarea unui parametru scade sub 

limita inferioară considerată normală, spunem că acel parametru este scăzut. Acolo unde un parametru 

este exprimat şi în valoare absolută, dar şi procentual, interpretarea se va face în funcţie de valoarea ab-

solută, nu de cea procentuală.

În ceea ce priveşte interpretarea numărului de leucocite, acesta se compară cu valoarea normală (mă-

surată în stare de sănătate) a fiecărui individ. Având în vedere că intervalul considerat normal este destul 

de larg ţinând cont de variabilitatea individuală, nu este acelaşi lucru să observăm o creştere a numărului 

de leucocite de la 4000/μL la 9000/μL sau de la 8000/ μL la 9000/μL.

13.1.5. Modificări can�ta�ve ale celulelor sanguine

Număr crescut/scăzut de leucocite (leucocitoză/leucopenie): 

• Creşterea/scăderea numărului de leucocite se bazează pe creşterea/scăderea uneia sau mai multor 

populaţii leucocitare. De aceea este corect să spunem leucocitoză cu neutrofilie sau leucocitoză cu 

limfocitoză, adică să specificăm subclasa de leucocite care creşte sau scade.

Număr crescut de neutrofile (neutrofilie): 

• Înnăscută

- Neutrofilie ereditară
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- Deficit al receptorilor pentru factorul C3 de complement

• Dobândită

- Sarcină

- Efort fizic intens

- Stress prelungit

- Fumatul

- Infecţii – multe infecţii bacteriene acute şi cronice, unele infecţii virale (ex. infecţie herpes 

simplex, rabie, poliomielită), fungice (ex. ac�nomicoză) şi parazitare (Pneumocys�s carinii)

- Distrucţii �sulare

- Traumă

- Intervenţii chirurgicale (ex. splenectomie)

- Arsuri

- Necroze (necroză hepa�că acută, pancrea�tă acută)

- Infarc�zări (infarctul miocardic, embolie pulmonară cu infarct pulmonar)

- Sindrom inflamator acut şi inflamator cronic sever (gută, boli de colagen)

- Hemoragie acută

- Hipoxie acută

- Afecţiuni metabolice şi endocrine (cetoacidoza diabe�că, sindromul Cushing, criza �reotoxică)

- Neoplasme (în special în cazurile unde există necroză tumorală sau unde boala este ex�nsă 

– boală Hodgkin, melanom malign, sarcoame, carcinoame)

- Afecţiuni mieloprolofera�ve şi leucemii (leucemie granulocitară cronică, leucemie mielomo-

nocitară cronică, sindrom mieloprolifera�v mielodispalzic, leucemia cu neutrofile, leucemia 

acută mieloidă)

- Rebound post neutropenie (dializă, postchimioterapie)

- Eclampsie şi pre-eclampsie

• Indusă medicamentos (citokine ca G-CSF, adrenalină, cor�costeroizi)

• Intoxicaţii medicamentoase sau cu diferite alte substanţe chimice, veninuri (scorpion, albină)

Număr scăzut de neutrofile (neutropenie): 

• Înnăscute

- Sindromul Kostmann (agranulocitoză gene�că infan�lă)

- Sindromul Shwachman (neutropenie cu deficienţa pancreasului exocrin)

- Neutropenie familială benignă

- Neutropenie familială severă

- Sindromul Chediak-Higashi (defect de polimerizare a microtubulilor cu afectarea fagocitozei)

• Dobândite

- Infecţii bacteriene (unele infecţii cu bacterii Gram nega�ve, �fos, bruceloză, tularemie, in-

fecţii bacteriene severe, infecţii bacteriene la nou-născuţi)

- Infecţii virale (rubeolă, hepa�tă infecţioasă, mononucleoză infecţioasă, infecţie cu citomega-

lovirus, infecţie HIV avansată)

- Radioterapie
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- Administarea unor droguri (agenţi alchilanţi, interferon, sulfonamide ş.a.)

- Infiltrarea măduvei osoase hematogene cu celule tumorale

- Anemie megaloblas�că (deficit de folat sau de vitamina B12)

- Anemie aplas�că

- Hipersplenism

- Nutropenie autoimună

- Anafilaxie

- Afecţiuni endocrine: acromegalie, boală Addison, �reotoxicoză

- Alcoolism

Număr crescut de eozinofile (eozinofilie): 

• Afecţiuni alergice (astm bronşic alergic, eczemă atopică, rinită alergică, ur�carie)

• Infecţii parazitare

• Sindrom Loffler

• Hipersensibilate medicamentoasă (aspirina, beta-blocante, peniciline, cefalosporine, AINS etc.)

• Boli ale pielii (pemfigus, derma�tă herpe�formă)

• Boli autoimune şi de colagen (sindromul Churg - Strauss, variantă a poliarteritei nodoase, lupus 

eritematos sistemic, fasciita eozinofilică)

• Boală Hodgkin

• Leucemie granulocitară cronică, leucemie cu eozinofile, unele forme de leucemie acută mieloidă, 

unele limfoproliferări în special cu limfocite T

• Administrare de citokine (GM-CSF, IL2, IL3)

• Sindrom hipereozinofilic idiopa�c - este diagnos�c de excludere

Număr scăzut de eozinofile (eozinopenie)

• Stress acut (trauma�sme, intervenţii chirurgicale, infarct miocardic, anoxie, expunere la frig)

• Sindrom Cushing

• Administrarea unor droguri (cor�costeroizi şi ACTH, adrenalină, histamină, prostaglandine)

• În �mpul hemodializei

Număr crescut de bazofile (bazofilie): 

• Afecţiuni mieloprolifera�ve: leucemie granulocitară cronică, în policitemia vera, trombocitemie 

esenţială, mielofibroză idiopa�că

• Leucemie acută mieloidă cu bazofile

• Unele infecţii virale (varicela)

• Hipo�roidism

• Administrare de estrogeni

Număr scăzut de bazofile (bazopenie) 

• Stress acut incluzând infecţii, hemoragie

• Sindrom Cushing

• Reacţii alergice (anafilaxie, ur�carie) 

• Hiper�roidie

• Adinistrare de progesteron
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Număr crescut de monocite (monocitoză): 

• Infecţii cronice (tuberculoză, sifilis congenital)

• Afecţiuni inflamatorii cronice (boala Chron, colită ulceroasă, ciroză hepa�că, boli de colagen)

• Infecţii virale (mononucleoza infecţioasă)

• Afecţiuni hematologice (leucemie mielo-monocitară cronică, boala Gaucher)

• Hemodializă îndelungată

Număr scăzut de monocite (monocitopenie)

• Administrare de prednison

Număr crescut de limfocite (limfocitoză): 

• Infecţii virale (rubeolă, varicelă, hepa�tă infecţioasă, mononucleoză infecţioasă, infecţie cu cito-

megalovirus, infecţie HIV etc.)

• Unele infecţii bacteriene (pertusis, bruceloză, tuberculoză, sifilis, unele infecţii bacteriene la copiii 

mici)

• Limfocitoză tranzitorie legată de stress: asociată infarctului miocardic, trauma�smelor, complicaţii-

lor obstetricale

• Administrare de adrenalină

• Splenectomie

• Status epilep�cus

• Afecţiuni endocrine (boală Addison, hiper�roidism)

• Afecţiuni limfoprolifera�ve (leucemie limfa�că cronică, limfoame non – Hodgkin, limfom Hodgkin, 

macroglobulinemie Waldenström)

• Reacţii alergice la droguri

• Exerciţiu fizic intens

Număr scăzut de limfocite (limfocitopenie)

• Stress acut (trauma�sme, intervenţii chirurgicale, arsuri, infecţii acute, insuficienţă hepa�că fulmi-

nantă)

• Insuficienţă renală acută şi cronică

• Afecţiuni autoimune (boli de colagen, boala grefă contra gazdă)

• Sindrom Cushing

• Terapie citotoxică, imunosupresivă

• Radioterpaie

• Afecţiuni hematologice (faza avansată a bolii Hodgkin, unele limfoame non-Hodgkin, anemie aplas-

�că, sindroame mielodispalzice)

• Hipersplenism

• Stadiul final al infecţiei HIV
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13.2. FROTIUL PERIFERIC

Fro�ul de sânge reprezintă modalitatea de studiere a morfologiei elementelor sanguine. Formula leu-

cocitară reprezintă exprimarea procentuală a diferitelor �puri de leucocite. Studiul fro�ului de sânge face 

parte integrantă din inves�garea incipientă obligatorie a oricarui bolnav, pentru că furnizează informaţii 

importante asupra tuturor celulelor sanguine. As�el, fro�ul de sânge poate să indice fie direct diagnos�-

cul, fie suges�i pentru inves�gaţii suplimentare. 

Fro�ul de sânge cons�tuie o tehnică de bază a microscopiei clinice, de executarea corectă depinzând 

o interpretare microscopică de calitate, u�lă diagnos�cului. Examenul citologic al fro�ului sanguin presu-

pune colorarea prealabilă a acestuia prin metoda May-Grünwald-Giemsa (MGG). Soluţia May-Grünwald 

colorează bine citoplasma granulocitelor şi granulaţiile lor, nu colorează bine nucleul, eritrocitul şi granu-

laţiile azurofile. Soluţia Giemsa colorează foarte evident nucleul şi granulaţiile azurofile, în acelaşi �mp 

evidenţiază eventualii paraziţi ai sângelui.

Se examinează la microscopul op�c 100 leucocite dacă numărul total de leucocite este până la 15000/

microL şi mai multe sute dacă  numărul este peste această valoare. În condiţii de leucopenie severă se pot 

examina 50 de elemente, specificându-se acest lucru. Se urmăreşte atent morfologia celulară. Fro�ul se 

parcurge în zig - zag, pe două treimi ale lamei.

13.2.1. Recoltare

Pentru examenele morfologice curente se foloseşte sânge venos sau capilar. Se recoltează sânge inte-

gral venos, pe an�coagulantul K3EDTA, în vacutainere pentru hemogramă (cu dop violet). Fro�urile trebuie 

efectuate cât mai repede posibil, pentru a evita liza celulelor sub acţiunea an�coagulantului. Sângele capi-

lar se recoltează prin puncţie capilară, la adult din pulpa degetului, iar la copilul mic din suprafaţa plantară 

a calcâiului sau halucelui. Probele examinate se pastrează  la temperatura camerei 24 de ore. 

Interferenţe:

• Fragilitate leucocitară datorată administrării de imunosupresoare şi an�neoplazice

• Fragilitate leucocitară în leucemia limfa�că cronică

• Agregare excesivă a leucocitelor în gamopa�i monoclonale (mielom mul�plu), criofibrinogenemie 

(LES), în prezenta aglu�ninelor la rece.

13.2.2. Interpretare

Examinarea microscopică a granulocitelor urmăreşte:

• Formula leucocitară (numaratoare diferenţiată) 

• Anomalii morfologice (Fig. 2)

- de talie

· gigantocite

· granulocite poliploide

- nucleare

· hipersegmentare; hiposegmentare

· anomalie Pelger-Hüet
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· nuclei picno�ci

· nuclei inelari

- citoplasma�ce

· hipo-, hiper- sau agranularitatea neutrofilelor

· granule gigante, vacuole

· granulaţii toxice

· corpi Dőhle

Examinarea microscopică a limfocitelor urmăreşte:

• Forma, aspectul nucleului

• Semne de reac�vitate (Fig. 3)

- Citoplasma bazofilă, abundentă

- Halou perinuclear

Valori normale:

• Granulocite 50 - 75 %

• Eozinofile 0 – 4 %

• Bazofile  0 – 1 %

• Monocite 3 – 10 %

• Limfocite 20 - 45 %

  a         b                 c

 

 Fig. 13.2. a. neutrofil nesegmentat hipergranulat, vacuolizat; b. neutrofil intens vacuolizat; 
c. neutrofil vacuolizat, cu granulaţii toxice

  

Fig. 13.3. Limfocite cu aspect reac�v
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13.3. CAZURI CLINICE � INTERPRETAREA HEMOLEUCOGRAMELOR

1. Pacient în vârstă de 66 de ani, acuză crampe abdominale, vomă, distensie abdominală.
Analize Rezultate Valori normale / UM
WBC* 17,1 3,6 - 10 / *10³/µL
NEU#* 15 1,4 - 6,5 / *10³/µL
LYM#* 1,08 1,2 - 3,4 / *10³/µL

MONO#* 0,988 0,1 - 0,6 / *10³/µL
EOS#* 0,002 0,03 - 0,4 / *10³/µL

BASO#* 0,062 0,01 - 0,08 / *10³/µL
NEU%* 87,5 43,2 - 75,2 / %
LYM%* 6,33 20,5 - 45 / %

MONO%* 5,78 3,2 - 8 / %
EOS%* 0,013 0 - 4 / %

BASO%* 0,36 0 - 1 / %
RBC#* 4,36 3,5 - 6 / *106/µL
HGB#* 12,5 12 - 17 / g/dL
HCT* 37,3 36 - 54 / %
MCV* 85,4 78 - 95 / fL
MCH* 28,7 27 - 36 / pg

MCHC* 33,6 32 - 36 / g/dL
RDW 17,2 11 - 16,5 / %
PLT* 280 150 - 450 / *10³/µL

MPV* 8,68 7,4 - 11 / fL
PCT 0,243 0,15 - 0,35 / %
PDW 17,2 10 - 22 / fL

Interpretare: leucocitoză cu neutrofilie (ocluzie intes�nală)

2. Pacientă în vârstă de 77 de ani, acuză febră, transpiraţii abundente nocturne, oboseală persisten-

tă, slăbiciune, inapetenţă şi pierdere în greutate.
Analize Rezultate Valori normale / UM
WBC* 1,13 3,6 - 10 / *10³/µL
NEU#* 0,065 1,4 - 6,5 / *10³/µL
LYM#* 0,941 1,2 - 3,4 / *10³/µL

MONO#* 0,052 0,1 - 0,6 / *10³/µL
EOS#* 0,005 0,03 - 0,4 / *10³/µL

BASO#* 0,064 0,01 - 0,08 / *10³/µL
NEU%* 5,8 43,2 - 75,2 / %
LYM%* 83,4 20,5 - 45 / %

MONO%* 4,65 3,2 - 8 / %
EOS%* 0,45 0 - 4 / %

BASO%* 5,65 0 - 1 / %
RBC#* 2,54 3,5 - 6 / *106/µL
HGB#* 6,82 11 - 15 / g/dL
HCT* 22,3 36 - 48 / %
MCV* 87,7 80 - 95 / fL
MCH* 26,8 27 - 36 / pg

MCHC* 30,6 31 - 36 / g/dL
RDW 31,4 11 - 16,5 / %
PLT* 37,5 150 - 450 / *10³/µL

MPV* ----- 7,4 - 11 / fL
PCT ----- 0,15 - 0,35 / %
PDW ----- 10 - 22 / fL

Nr. re� 16 5 - 15 / /1000
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Interpretare: pancitopenie - scăderea tuturor celor trei serii leucocitară, eritrocitară, trombocitară; 

limfocitoză rela�vă (leucemie acută)

3. Pacientă în vârstă de 11 de ani acuză lipsa po�ei de mâncare, dureri abdominale, greaţă, balonare.
Analize Rezultate Valori normale / UM

WBC 6,42 4 - 12 / *10³/µL
NEUT# 3,41 1,8 - 8 / *10³/µL

LYMPH# 1,93 1,2 - 6,8 / *10³/µL
MONO# 0,5 0 - 0,8 / *10³/µL

EO# 0,53 0,03 - 0,4 / *10³/µL
BASO# 0,05 0,01 - 0,08 / *10³/µL
NEUT% 53 50 - 70 / %

LYMPH% 30,1 25 - 40 / %
MONO% 7,8 4 - 8 / %

EO% 8,3 0 - 4 / %
BASO% 0,8 0 - 1 / %

RBC 4,47 3,9 - 5,3 / *106/µL
HGB 12,2 12 - 15 / g/dl
HCT 36,5 36 - 46 / %
MCV 81,7 80 - 95 / fL
MCH 27,3 23 - 34 / pg

MCHC 33,4 28 - 35 / g/dl
RDW-SD 35,9 37 - 54 / fl

RDW-CV% 13,7 11 - 16 / %
PLT 333 150 - 450 / *10³/µL

PDW 10,4 12 - 16,5 / fl
MPV 9,6 7,4 - 11 / fL

P-LCR% 21,3 13 - 43 / %

Interpretare: eozinofilie (parazitoză intes�nală)

4. Pacient în vârstă de 14  ani acuză astenie, febră, contuzii apărute la trauma�sme minime.
Analize Rezultate Valori normale / UM

WBC 178,98 4 - 12 / *10³/µL
NEUT# 168,25 1,8 - 8 / *10³/µL

LYMPH# 5,88 1,2 - 6,8 / *10³/µL
MONO# 3,92 0 - 0,8 / *10³/µL

EO# 0,18 0,03 - 0,4 / *10³/µL
BASO# 0,75 0,01 - 0,08 / *10³/µL
NEUT% 94 50 - 70 / %

LYMPH% 3,3 25 - 40 / %
MONO% 2,2 4 - 8 / %

EO% 0,1 0 - 4 / %
BASO% 0,4 0 - 1 / %

RBC 2,72 3,9 - 5,3 / *106/µL
HGB 10 12 - 15 / g/dl
HCT 30 36 - 46 / %
MCV 110,3 80 - 95 / fL
MCH 36,8 23 - 34 / pg

MCHC 33,3 28 - 35 / g/dl
RDW-SD 84,8 37 - 54 / fl

RDW-CV% 20,2 11 - 16 / %
PLT 68 150 - 450 / *10³/µL

PDW 9,7 12 - 16,5 / fl
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MPV 8,6 7,4 - 11 / fL
P-LCR% 17,8 13 - 43 / %

Interpretare: leucocitoză cu neutrofilie marcată (leucemie granulocitară cronică)

5.  Pacientă în vârstă de 64 de ani acuză afectarea stării generale, cu astenie, anorexie şi pierdere în 

greutate. La examenul clinic se decelează ganglioni cervicali măriţi şi splenomegalie.
Analize Rezultate Valori normale / UM
WBC* 216 3,6 - 10 / *10³/µL
NEU#* 3,57 1,4 - 6,5 / *10³/µL
LYM#* 208 1,2 - 3,4 / *10³/µL

MONO#* 0,472 0,1 - 0,6 / *10³/µL
EOS#* 1,37 0,03 - 0,4 / *10³/µL

BASO#* 2,98 0,01 - 0,08 / *10³/µL
NEU%* 1,65 43,2 - 75,2 / %
LYM%* 96,1 20,5 - 45 / %

MONO%* 0,219 3,2 - 8 / %
EOS%* 0,633 0 - 4 / %

BASO%* 1,38 0 - 1 / %
RBC#* 3,37 3,5 - 6 / *106/µL
HGB#* 9,67 11 - 15 / g/dL
HCT* 32,3 36 - 48 / %
MCV* 95,8 80 - 95 / fL
MCH* 28,7 27 - 36 / pg

MCHC* 30 31 - 36 / g/dL
RDW 20,5 11 - 16,5 / %
PLT* 173 150 - 450 / *10³/µL

MPV* 8,1 7,4 - 11 / fL
Analize Rezultate Valori normale / UM

PCT 0,14 0,15 - 0,35 / %
PDW 16,4 10 - 22 / fL

Interpretare: leucocitoză cu limfocitoză (leucemie limfa�că cronică)
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EXPLORAREA IMUNITĂŢII CELULARE ÎNNĂSCUTE � 
TESTE FUNCŢIONALE FAGOCITARE

Fagocitoza este un proces ac�v, determinat de legarea mediată de receptori a agentului patogen cu 

emitere de pseudopode membranare şi internalizarea acestuia. Procesul este nespecific la primul contact 

cu an�genul (prin intermediul receptorilor CD36), indiferent de �pul agentului patogen. În cazul unei în-

tâlniri anterioare cu agentul patogen are loc combinarea prealabilă a acestuia cu an�corpi specifici şi/sau 

factorul C3b de complement.

Etape:  

1. Chemotaxia- migrarea fagocitelor la locul inflamaţiei

2. Fagocitoza –atașarea par�culelor la suprafaţa celulară și inges�a acestora

3. Distrugere intracelulară - mecanisme dependente și independente de oxigen 

Etapa iniţială a fagocitozei este determinată chimic, fiind declanșată de o serie de reactanţi ai fazei 

acute (agenţi chemotac�ci) eliberaţi în ţesutul lezat: LT, C5a, IL-1, TNF, IL-8, PAF, lipopolizaharide bacte-

riene (endotoxine), produși de degradare ai fibrelor de colagen și ai altor cons�tuenţi celulari. Aceș�a 

s�mulează producerea unor molecule de adeziune: L-selec�ne/Integrine (ELAM-1, ICAM-1, VCAM-1) de 

către celulele endoteliale. PMN, Mo și Ly vor adera la celulele endoteliale, vor emite pseudopode și se vor 

strecura printre spaţiile interendoteliale în ţesuturile invadate/ lezate. 

14.1. EVALUAREA CAPACITĂŢII CHEMOTACTICE A LEUCOCITELOR � TESTUL DE MIGRARE 

• Permite determinarea can�ta�vă prin citometrie în flux a funcţiei chemotac�ce a PMN și Mo.

• Sunt u�lizate plăci cu mul�ple godeuri în care se aplică pep�dul chemotac�c N-formil-Met-Leu-

Phe(fMLP) și dispozi�ve cu filtru permeabil pentru Leu (mimând camera Boyden)

• Testul permite determinarea numărului de neutrofile care au migrat prin filtrul permeabil, contra 

unui gradient de concentraţie al chemoatractantului fMLP

• Prin analiză de citometrie înflux sunt evidenţiabile și  modificarea formei celulare și scăderea expre-

siei moleculelor de adeziune celulară L-selec�ne (evidenţiate cu un an�corp an� L-selec�na marcat 

cu FITC).

14.1.1. Materiale și reac�vi

• Placa cu 24 de godeuri + 24 dispozi�ve cu filtru pentru diapedeza celulară (dimensiune pori: 3µ), se 

u�lizează 2godeuri / testare (Control + S�mul fMLP) – fig. 14.1.

• Reac�vul A : mediu de separare al plasmei bogate in leucocite (12 tuburi, 1ml/tub)

• Reac�vul B : tampon de incubare ( 20ml/flacon)

149
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• Reac�vul C : conţine pep�dul chemotac�c fMLP 200x (5µl se diluează in 1ml reac�v B, necesar - 

350µl/test).

• Reac�vul D : conţine un an�corp monoclonal an� L-selec�ne-FITC  și micropar�cule autofluores-

cente (FL3, 670 nm) pentru numărarea celulelor 

• Reac�vul E : soluţie cu colorant pentru ADN, concentrat 50x (5µl se diluează în 250µl reac�v B, ne-

cesari 20µl/test).

Alte materiale:

• Tuburi colectoare heparinizate

• Tuburi Eppendorf de 1 sau 2 ml

• Tuburi Falcon BD pentru citometru 12x75mm

• Baie de gheaţă

• Pipete automate de volume diferite și vârfuri

• Termostat 37°C

• Vortex

• Flowcitometru (488nm)

14.1.2. Procedura

a. Izolarea leucocitelor (Fig.14.2.):  

• Se recolteaza cu max 24h inainte de efectuare și se depozitează la temperatura camerei 5ml sânge 

integral heparinizat (!!! Nu se foloseste sânge recoltat pe EDTA sau citrat)

• Se transferă 1ml sânge integral peste reac�vul A (fără amestecare), se lasă la temperatura camerei 

�mp de 40 min pentru sedimentare spontană a hema�ilor sub stratul mai dens de tampon.

• Se colectează din partea superioară a tubului 500 microlitri de plasmă bogată în leucocite (LRP 

– Leukocyte Rich Plasma) și se transferă într-un tub Eppendorf de 2 ml

 

Figura 14.2. Separarea plasmei bogate în leucocite cu ajutorul soluţiilor dense saline

b. S�mularea (Fig. 14.3.)

• pentru fiecare pacient se realizează un test pereche nes�mulat/s�mulat, prin introducerea în două 

godeuri a :

- Controlului nega�v (350µl reac�v B – tampon de incubare) 

- Proba (350µl reac�v C - pep�dul chemotac�c fMLP ) 

• adaugăm în fiecare godeu câte o sită și în acestea câte 100µl LRP,  se acoperă placa

• se incubează 30min la 37°C. 

Figura 14.1. Structura plăcii speciale cu 
godeuri și dispozi�vele cu filtru u�lizate 
pentru testul de migrare al leucocitelor

Se transferă 1ml 
sânge integral peste 

reac�vul A (fără 
amestecare)

Sedimentare 
spontană, 
40 min la 

temperatura 
camerei

Se colectează 
500 microlitri de 
plasmă bogată 

în leucocite
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Figura 14.3. S�mularea migrării leucocitelor

c. Marcarea celulelor (Fig. 14.4.)

• după incubare se îndepărtează sitele și plasma din fiecare godeu  se transferă în câte un tub de 5 

ml (marcate cu 1 și 2) - tuburile se pun pe gheaţă.

• din sita godeului 1(controlul nega�v) se va recolta 20µl plasma leucocitară nes�mulată peste care 

se adaugă 180µl tampon salin (reac�v B)  = tubul 3- va folosi drept control pentru L-selec�ne

• în cele 3 tuburi se adaugă 20µl an�corp monoclonal an� L-selec�ne-FITC  și micropar�cule auto-

fluorescente ( reac�v D omogenizat), vortexare și incubare �mp de 10min la gheaţă și întuneric.

Figura 14.4.  Marcarea L-selec�nelor celulare pentru analiza prin citometrie în flux 

d. Colorarea materialului nucleic și analiza la citometrul în flux

• In fiecare tub se adaugă câte 20µl colorant diluat pentru ADN (reac�v E), mixare și incubare �mp 

de 5min la 0°C în baia de gheaţă, la întuneric.

• Se analizează suspensia de celule la flow citometru (488nm) în maximum 120 de minute după colo-

rare.

Figura 14.5. Colorarea ADN-ului celular în vederea analizei prin citometrie în flux 

Controlului nega�v 
(350µl reac�v B – 

tampon de incubare) 

Proba (350µl reac�v C 
- pep�dul chemotac�c 

fMLP )

Se incubează 30min la 37°CSe adaugă în fiecare 
godeu câte o sită

Se adaugă câte 
100µl LRP
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14.1.3. Interpretare rezultate

Tabel 14.I. Parametrii evidenţiaţi în cele trei tuburi

Parametru Eprubeta nr. 1 Eprubeta nr. 2 Eprubeta nr. 3

1 Număr de celule Număr de celule -

2 - Valoarea medie a 
semnalului FSC

Valoarea medie a 
semnalului FSC

3 - Procentul celulelor ac�vate Procentul celulelor ac�vate

Figura 14.6. Analiza citometrică a tubului 1 (controlul nega�v – celulele care au migrat chiar în lipsa 
s�mulului chemotac�c): a. Regiunea R1 demarchează leucocitele și micropar�culele autofluorescente;
 b. Regiunea R2 demarchează micropar�culele autofluorescente folosite pentru aprecierea can�ta�vă 

a testului, iar R3 demarchează leucocitele

Figura 14.7. Analiza citometrică a tubului 2 (controlul pozi�v): a. Regiunea R1 demarchează leucocitele 
și micropar�culele autofluorescente;  b. Regiunea R2 demarchează micropar�culele autofluorescente 

folosite pentru aprecierea can�ta�vă a testului, iar R3 demarchează granulocitele care au răspuns 
masiv s�mulului fMLP (creșterea dimensiunii – semnalul pe FSC)

a b

a b
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Figura 14.8. a. Analiza tubului 2 (controlul pozi�v) – histograma populaţiei granulocitare din R3 a fig. 
14.6 b (celulele ac�vate au o expresie mai redusă a L-selec�nei);  b. Analiza tubului 3 (controlul nega-

�v – celulele care nu au migrat prin filtre ) – histograma populaţiei granulocitare

14.1.4. Aplicaţii

  Chemotaxismul anormal/redus al neutrofilelor s-a observat in diverse afecţiuni clinice, însoţite de 

obicei de infecţii recurente ale pielii și ale tractului respirator.

Defecte congenitale:

• deficitul de adeziune al leucocitelor,

• hiperimunoglobulinemia E sau sindromul Job, 

• sindromul Cediak Higashi. 

Defecte dobandite:

• insuficienţa renală, 

• diabetul zaharat, 

• ciroza hepa�că,

• boala Hodgkin.

• complexele imune circulante din poliartrita reumatoidă inhibă de asemenea chemotaxia.

Diverse medicamente si imunomodulatoare pot spori sau reduce ac�vitatea chemotac�că a granu-

locitelor.

14.2. TESTUL DE ENDOCITOZĂ

Sângele proaspăt recoltat pe K3EDTA se 

amestecă cu suspensie bacteriană concentrată de 

Staphylococcus aureus, iar după vortexare uşoară 

amestecul se introduce la termostat �mp de 1 oră. 

Din amestec se în�nd fro�uri şi se colorează MGG 

(Fig.14.9.). Preparatele se pot păstra şi analiza �mp 

îndelungat.

Fig.14.9. Endocitoză – incubarea cu Staphylococ-
cus aureus – leucocit cu bacterii fagocitate, 

vacuole diges�ve
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Examinare microscopică – se examinează 25 leucocite, notând numărul de bacterii conţinute în fieca-

re, conform tabelului 14.II.

Tabel 14.II. Interpretarea testului de fagocitoză
Nr. bacterii Număr cruci Cotare leucocite  Index fagocitar = nr. bacterii x nr. cruci

0 0 3 x 0 0
1-24 + 4 x 1 4

25-49 ++ 6 x 2 12
> 50 +++ 12 x 3 36

Suma = 52

Interpretare index fagocitar:

0-10 – organism recep�v (deficit de endocitoză)

10-24 – organism slab recep�v

25-49 – organism imun (endocitoză normală)

50-75 – organism bolnav (endocitoză accentuată)

14.3. TESTUL DE GENERARE A SPECIILOR REACTIVE ALE OXIGENULUI

Speciile reac�ve ale oxigenului se formează din abundenţă în leucocitele care au endocitat microorga-

nisme, prin “Explozia oxida�vă”, care presupune: 

• Creșterea consumului de O2 

• Glicoliza – creșterea oxidării glucozei

• Formarea anionului superoxid, apei oxigenate și a acidului percloric:

 2O2 +  NADPH   →  2O2
-  +  NADP+  +  H+   (NADPH oxidaza)

 O2- +  2H+     →    H2O2  →  HO·   (SOD superoxid dismutaza/Fe2
+) 

 H2O2 + Cl2  →  2HOCl  →  2HO· + 2Cl·  (MPO mieloperoxidaza)

Radicalii derivaţi de O2 sunt detoxifiaţi de ceruloplasmină, transferină, superoxid dismutază (SOD), 

catalază & gluta�on peroxidază (H2O2)

14.3.1. Principiu

Determinarea can�ta�vă a arderii oxida�ve leucocitare (capacitatea de a produce speciile reac�ve ale 

oxigenului sub acţiunea complexului enzima�c NADPH oxidaza / SOD/ MPOx) în urma s�mulării ex vivo 

cu o suspensie de bacterii (E.coli) opsonizate

Analiza se face prin citometrie in flux a procentului de PMN și Mo care convertesc dihydro-rhodamina 

redusă DHR123 în R123 oxidată (cu capacitate fluorogenică) 

Control

• slab pozi�v = N-formyl-Met-Leu-Phe(fMLP) 

• intens pozi�v = phorbol 12- myristate 13- acetate (PMA) – produce s�mularea maximală a leucoci-

tului 
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14.3.2. Materiale și reac�vi

• Sânge recoltat pe heparinat de Na –ţinut pe pat de gheaţă 10 min

• A – tampon salin pentru spălare (Instamed-Salts + apă dis�lată)

• B -  suspensie E.coli (gata de u�lizare 1-2 x 109 bacterii/ml) – pe gheaţă 10 min 

• C - 200x stoc 1mM  fMLP (5 μl diluat in 1 ml tampon de spalare)

• D - 200x stoc 1,62 mM PMA (5 μl diluat in 1 ml tampon de spalare)

• E - disc har�e conţinând DHR 123  (se recons�tuie prin injectarea 1ml solu�e de spălare, cu 20-30 

min înainte de u�lizare, fără vortexare, soluţie incoloră) – la întuneric 

• F - 10x stoc soluţie de liză (diluat 1:10 cu apă dis�lată, se prepară 20 ml) 

• G – soluţie colorant DNA (gata de u�lizare), folosită pentru departajarea Leu de agregatele bacte-

riene în exces (ne-endocitate de Leu) 

Materiale suplimentare: 

• tuburi vacutainer heparinizate (dop verde) 

• 12x75mm tuburi de unică folosinţă pentru citometru 

• baie de gheaţă

• apă dublu dis�lată

• micropipete 20-200μl, 100-1000μl și vârfuri

• baie de apă (termostat 37°C) 

• termometru digital

• vortex

• centrifuga cu rotor axilar și răcire 

• flow citometru - 488nm  

14.3.3. Preparare reac�vi 

1. Dizolvare tampon salin  în 1 L apă dublu dis�lată = soluţie de spălare  A

2. Suspensia de E.Coli (B) se vortexează – se pune pe gheaţă 

3. Diluare fMLP (C) și PMA (D) 1:200 în soluţia de spălare (5 μl în 1 ml),  se u�lizează 20 μl/probă

4. Diluare soluţie de liză (F) 1:10 în apă dublu dis�lată (se u�lizează 2 ml/test) – 20 ml

5. Recons�tuirea DHR123 (E) prin injectarea 1 ml soluţie de spălare, repaus 20-30 min înainte de u�-

lizare (se u�lizează 20 μl/test)

6. Pregă�rea băii de gheaţă

7. Baie încălzită la 37°C (controlul precis al temperaturii)

8. Pregă�rea flowcitometrului

14.3.4. Procedura

a. Ac�varea

• se u�lizează doar sânge heparinat 100μL/tub , răcit in prealabil (incubat în baie de gheaţă 5-10 

min) 

 TUB 1 + 20 μl control nega�v (soluţia de spalare) 
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 TUB 2 + 20 μl E.coli (B) – testul propriu-zis

 TUB 3 + 20 μl fMLP (C) Low control

 TUB 4 + 20 μl PMA (D) High control 

Figura 14.10. Reprezentare schema�că a etapei de ac�vare în testul de generare 
a speciilor reac�ve ale oxigenului

b. Oxidarea

+ 20 μl substrat DHR 123 (E) în fiecare tub, vortexare

• Incubare 10 min la 37°C

c. Lizare și fixare

+ 2ml soluţie de liză (F) în fiecare tub

• Vortexare și incubare 20 min la temperatura camerei

• Centrifugare 5 min, 250 g , 2-8°C

• Aruncarea supernatantului, prin rasturnare tub 

cu o singură mișcare 

d. Spălare celule și colorarea ADN

+ 3 ml soluţie de spălare(A), apoi centrifugare 

5 min, 250g, 2-8°C 

• Se aruncă supernatantul prin aspirare 

+ 200 μl soluţie colorare ADN (G) 

• Vortexare și incubare 10 min pe gheaţă, prote-

jată de lumină

• Păstrare la 0°C protejat de lumină, analiza în 30 

min

14.3.5. Analiza la citometrul in flux 

• Se analizează 10.000-15.000 PMN și Mo, viabile  (colorantul pentru ADN  – FL 2) 

• Se calculează % de celule (atât din clasa PMN cât și Mo) care exprimă FL1 – R123 (au Intensitatea 

Fluorescenţei Medii MFI > 10) – vezi figura 14.12.

4 x100μL sânge 
heparinat  0°C

+ 20 μl control nega�v (soluţia de spalare)
+ 20 μl E.coli (B) – testul propriu-zis

+ 20 μl fMLP (C) Low control
+ 20 μl PMA (D) High control

Se incubează 
10 min la 

37°C
 la 0°C 
vortex

Figura 14.11. Histograma pe FL2 pentru 
ADN-ul celulelor analizate
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Figura 14.12. Expesia R123 (FL1H) în PMN și Mo din a) controlul nega�v (tubul 1) și b) pozi�v (tubul 2)

Figura 14.13 Histograme �pice pentru FL1 (R123) granulocitelor din a. tubul 2 - s�mulate cu E.coli, 
respec�v b.  tubul 4 – s�mulate maximal cu PMA

Rezultate așteptate
Tabel 14.III  Capacitatea normală (fiziologică) a PMN și Mo de a genera specii reac�ve ale oxigenului

Tipul celulei S�mul % celule ac�vate Media FL1

Granulocite E. coli 97-100 150-500

fMLP 1-10 -

PMA 98-100 300-1000

Monocite E. coli 70-100 50-100

14.3.6. Aplicaţii clinice 

Ac�vitate oxidazică redusă poate apare în:

a. Boala granulomatoasă cronică: 

• afec�une X linkată (tulburare de funcţionare a leucocitelor cu eșecul fagocitozei - formarea de gra-

nuloame )

• anomalii ale sistemului oxida�v  NADPH

a b

a b
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• simptome/semne manifestate în primii 2 ani:

- pneumonii repetate

- abcese limfa�ce, pulmonare, hepa�ce

- artrita supura�vă

- osteomielita

- bacteriemie/ fungemie

b. Pacienţi cu SIDA, persoane în vârstă, infecţii severe, terapie cu N-ace�lcisteina, după transplant de 

maduvă
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EXPLORAREA ÎN LABORATOR A IMUNITĂŢII CELULARE SPECIFICE

15.1. INTRODUCERE

Celulele implicate în imunitate specifică sunt limfocitele T și B. Alături de NK, acestea totalizează 20-

40% din elementele sanguine ale seriei albe, la adult. Proporţia dintre ele este variabilă (vezi tabelul 15.I.)

Tabel 15.I. Clase de limfocite prezente în organism, markeri de suprafaţă și funcţia acestora

Clasa de limfo-
cite 

Funcţia limfocitelor Markeri feno�pici % 

Limfocit B Secre�e de an�corpi 
CD19, CD20,           
CMH clasa II

23% (18-47%) 

NK 
Liza celulelor infectate viral si a celule-

lor tumorale 
CD16, CD56,               
dar nu CD3 

7% (2-13%) 

T helper 
Elibereaza citokine şi factori de creste-

re ce regleaza alte celule imune 
TCR αβ, CD3 şi CD4 46% (28-59%) 

T citotoxic 
Liza celulelor infectate viral, a celule-

lor tumorale si alogrefelor 
TCR αβ, CD3 şi CD8 19% (13-32%) 

γ T Imunoreglare si citotoxicitate TCR γδ şi CD3 

Modificări semnifica�ve ale numărului total de limfocite, pot apare în:

1. Limfocitopenie - sepsis, arsuri, administrarea de cor�costeroizi sau an�neoplazice, radioterapie, 

imunodeficienţe, stadiul final al infecţiei HIV, leucemii, boală Hodgkin, hipersplenism, anemie 

aplas�că, pneumonie, boală Gaucher, boala hemoli�că a nou-născutului, purpură trombocitopeni-

că, reacţie post-tansfuzională.

2. Limfocitoză - infecţii bacteriene sau virale, hepa�tă, iradiere, mielom mul�plu, leucemie limfocita-

ră, limfoame, boală Addison, malnutriţie, �rotoxicoză, macroglobulinemie Waldenström.

Limfocitoza poate fi:

• Fără modificări morfologice: 

- După efort fizic 

- Stress 

- Boli endocrine 

- Post splenectomie 

- Tuse convulsivă 

• Cu modificări morfologice: 

- Modificări reac�ve: mononucleoză, toxoplasmoză, bruceloză, TBC, lues, HIV, hepa�te virale, 

CMV, LED, sarcoidoză 

- Creşterea numărului de limfocite mari granulare apare uneori în infecţia HIV, HVB, EBV; 
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- Vacuolizări apar la pacienţi cu boli metabolice (ex. glicogenoze) 

- Limfoproliferări maligne: LLC, limfoame 

15.1.1. Limfocitele B 

Au originea, iniţial în ficatul fetal şi ulterior în măduva hematogenă şi sunt răspunzătoare de imuni-

tatea umorală; în sângele periferic aproxima�v 10-20 % din limfocite aparţin liniei B. Trec prin mai multe 

stadii de maturare / instruire până să devină efectori competenţi ai imunităţii umorale 

15.1.2. Limfocitele T

Circulă în sânge, limfă, dar cea mai importantă fracţie se găseşte cantonată în organele limfoide şi sunt 

răspunzătoare de imunitatea celulară. Se găsesc în circulaţia periferică, în drum spre organele limfoide 

primare sau în interiorul acestora, aflate în diferite stadii de maturare. 

Limfocitele T (CD3+) se împart în mai multe subpopulaţii celulare cu funcţii specifice. Ele nu se deose-

besc din punct de vedere morfologic:

A. Limfocitele CD8+ sau citotoxice 

B. Limfocitele CD4+ sau ajutătoare (helper). Diferenţierea limfocitului CD4+ naiv în limfocit efector 

de �p Th1 sau Th2 este influenţată de o serie de factori, dintre care cei mai importanţi par să fie 

citokinele prezente în fazele precoce de ac�vare şi de expansiune clonală: 

a. în prezenta IL-12 şi a IFN-gamma, CD4+ naive se vor diferenţia în limfocite Th1;

b. în prezenţa IL-4,  CD4+ naive se vor diferenţia în limfocite Th2

• Th1: 

- sunt ac�vate de semnalele date de virusuri şi bacterii intracelulare; 

- secretă IL-2, IL-12, IFN gamma, TNF beta;

- ac�vează macrofagele, amplificându-le capacitatea de secreţie a citokinelor şi potenţialul de 

prezentare a an�genelor; 

- ac�vează sinteza an�corpilor IgG, dar nu a IgE;

- sunt implicate în reacţiile de hipersensibilitate întarziată; 

• Th2: 

- sunt s�mulate de alergene sau componente parazitare; 

- secretă IL-4, IL-5, IL-6, IL-10;

- ac�vează sinteza de IgE;

- s�mulează proliferarea şi ac�varea eozinofilelor;

Creşterea CD8 se întâlneşte în: boli autoimune, infecţii virale, reacţii imune patologice de �pul  „Gra� 

versus host disease”, rejet de transplant, deficienţe imune congenitale sau dobândite (SIDA) 

Scăderea CD8 se întâlneşte în: LES sau după tratament cu cor�costeroizi 

Scăderea CD4 apare în: infecţii intercurente, leucopenii de diferite e�ologii, terapie cu steroizi sau cu 

imunosupresoare, efort fizic excesiv, intervenţii chirurgicale, graviditate, stres psihic, variaţie diurnă – CD4 

scad spre amiază şi cresc sear.

Raportul CD4/CD8 normal este dovada unui sistem imun sănătos şi are valoarea între 1 şi 4. În infecţia 

HIV scade număru CD4+ iar raportul devine subunitar. 
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C. Celulele T γδ  (celule T gamma delta) reprezintă un mic subset al celulelor T, care posedă un alt 

receptor T la suprafaţă (TCR): majoritatea celulelor T au TCR alcătuit din 2 lanţuri gp  α- şi β-. Spre 

deosebire de acestea celulele T γδ au TCR alcătuit dintr-un lanţ gamma şi unul delta; sunt abunden-

te în mucoasa intes�nală. 

D. Celulele T natural killer (NKT) sunt un grup heterogen de celule T, care au proprietăţile atât ale ce-

lulelor NK, cât şi ale celulelor T ; reprezintă doar 0.2% din totalul limfocitelor T circulante în sânge.

15.2. EXPLORAREA ÎN LABORATOR A APĂRĂRII IMUNE CELULARE PRIN CITOMETRIE ÎN FLUX

15.2.1. Principiile citometriei în flux

Citometria în flux este o tehnică folosită 

pentru numărarea, examinarea şi sortarea 

par�culelor microscopice suspendate în fluid. 

Tehnica permite analiza simultană, mul�-

parametrică a caracteris�cilor fizice şi/sau 

chimice ale unei singure celule ce trece printr-

un sistem de detecţie op�c şi/sau elecronic. 

Parametrii sunt determinaţi pentru fiecare 

celulă în parte,  cu o viteza de analiză de 200 

– 10.000 celule/secundă.

Celulele aflate în suspensie sunt propulsa-

te hidro-dinamic în flux, înainte să întâlnească 

o sursă de lumină op�m focusată. Ca sursă de 

lumină se foloseşte cel mai frecvent LASER-ul.

Citometria în flux u�lizează principiile îm-

prăş�erii luminii, excitării şi emisiei de către 

moleculele de fluorocromi, pentru a genera 

date mul�parametrice despre par�cule şi celule cu diametre între 0,5 şi 40µm (figura 15.1.). 

Un citometru în flux are 3 componente principale: 

1.  Sistemul fluidic:

a.  Asigură trecerea celulelor, una câte una, prin dreptul radiaţiei laser. Probele sunt întotdeauna 

suspensii celulare 

b.  Focalizare hidrodinamică – datorită geometriei camerei de curgere, par�culele sunt forţate 

să se alinieze într-un flux laminar de dimensiuni rela�v mici

c.  Elemente: sistem de presiune, lichid de antrenare cu o compozi�e și densitate date, etc

2.  Sistem op�c (figura 15.2), pentru a s�mula/excita celulele și pentru a recupera semnalele:

a.  LASER  (la citometrele moderne chiar mai multe surse)

b.  Len�le

c.  Filtre

d.  Detectori

Figura 15.1. Reprezentare schema�că a principiului 
citometriei in flux

Laser

Celule în suspensie marcate fluorescent
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Figura 15.2. Reprezentare schema�că a componentei op�ce/electronice a unui citometru in flux

3.  Sistem electronic, pentru conversia semnalului op�c în semnal electronic proporţional și analiza de 

către un ordinator:

a.  Detectori – care transformă semnalele liniar SSC, FSC, sau logaritmic (FL) fluorescente în im-

pulsuri electrice, (fotoelemente, tuburi fotomul�plicatoare)

b.  Amplificatoare

c.  Convertor analog-digital

d.  Computer pentru analiza semnalelor 

Fluorocromii care pot fi u�lizaţi sunt aleşi în funcţie de LASER-ul folosit pentru excitare şi de detectorii 

disponibili. 

15.2.2. Parametri celulari determinabili prin citometrie în flux

Intrinseci: 

• Dimensiunea rela�vă a celulelor (FSC – Forward Scatter) - lumină transmisă inainte (prin împrăs-

�ere sub unghiuri mici), proporţională cu suprafaţa (dimensiunea) celulei

• Complexitatea structurală internă (SSC – Side Scatter) - lumină refractată și împrăș�ată sub un-

ghiuri mari (la 90°), proporţională cu complexitatea structurală internă a celulei

• Autofluorescenţă, pigmentaţie
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Extrinseci - măsurarea emisiei fluorescente rela�ve:

• Conţinut de ADN, compoziţia ADN, sinteza ADN

• Structura croma�nei, ARN, proteine, grupări sul�idril

• An�gene (de suprafaţă, citoplasma�ce & nucleare)

• Componente ale citoscheletului, structura membranei (potenţial, permeabilitate & fluiditate)

• Ac�vitate enzima�că, endocitoză 

• Concentraţia calciului liber și legat,

• Apoptoza/necroza, pH, cine�ca medicamentoasă, etc.

Datele generate pot fi reprezentate sub formă de ploturi, în două (figura 15.3.) sau chiar trei dimen-

siuni sau într-o singură dimensiune, sub formă de histograme (figurile 14.8, 14.11, 14.13). Regiunile din 

aceste ploturi pot fi separate pe baza intensităţii fluorescenţei.

Citometrele moderne analizează câteva sute/mii de par�cule pe secundă, în �mp real şi pot separa şi 

izola par�cule cu anumite proprietăţi. 

Figura 15.3. Interpretarea co-expresiei a două an�gene celulare, prin recunoaștere 
specifică  cu an�corpi  marcaţi FITC şi  PE

An�gene de suprafaţă: 

• Subseturi limfocitare

• Imunofeno�pare : sânge periferic & măduva osoasă   

- Diagnos�cul leucemiilor

- Numărarea celulelor stem (CD34+).

• Detectarea celulelor rare <1:10.000.

• Receptori de citokine

• Diverse molecule speciale (cercetare)
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Epitopi interni:

• Citoplasma�ci – citokine (funcţii celulare), specii reac�ve ale oxigenului

• Nucleari

15.2.3. Aplicaţii ale citometriei în flux - Imunofeno�parea

În hematologie, pe lângă volumul și complexitatea internă a celulelor, citometria în flux a devenit me-

toda preferată pentru stabilirea liniei, stadiului de maturaţie, a clonalităţii, markerilor aberanţi (imunofe-

no�parea), precum și pentru caracterizarea mul�rezistenţei la droguri în celulele canceroase.

15.2.3.1. Analiza leucocitelor din sânge periferic 

Amestec de limfocite, monocite și granulocite “colorat” cu an�corpi monoclonali an�-:

• CD14 prezent pe monocite - marcat cu phycoerythrin (PE).

• CD45 (LCA) prezent pe toate leucocitele, la diferite densităţi de suprafaţă – marcat cu fluorescein 

isothiocyanate (FITC).

Colectarea  datelor a 10.000 celule pentru SSC, FSC (high and low angle sca�er) & măsurarea intensi-

tăţii a două fluorescenţe (FITC & PE) → 4 parametri, la rezoluţie de 256 canale (figura 15.4.).

Figura 15.4 Interpretarea co-expresiei pe leucocitele sanguine periferice, a două an�gene celulare re-
cunoscute specific cu an�corpi  CD45 FITC (LCA) şi CD14 PE (LPS receptor)

15.2.3.2. Analiza can�ta�vă a seturilor  și  subseturilor limfocitare din sângele periferic (figura 15.5.). 

• CD45 este an�genul comun leucocitar – folosit pentru inves�garea celulelor hematopoe�ce (toate 

elementele celulare albe exprimă acest marker, cu un grad de intensitate variabil (limfocite > mo-

nocite > granulocite). 

• Se folosesc markerii: CD45 (LCA), CD3 (T), CD4 (Th), CD8 (Tc), CD16+56 (NK), CD19 (B), CD14 (Mo). 

Rezultate - procentul şi numărul absolut de limfocite: 

• B totale (CD19+) 
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• NK (CD3-CD16+/CD56+) 

• T totale (CD3+) 

• T helper (CD3+ CD4+) 

• T citotoxice/supresoare (CD3+ CD8+) 

• Raportul T helper / T citotoxice (CD4+/CD8+)

Figura 15.5 Interpretarea limfogramei periferice prin analiza expresiei unor markeri specifici pentru 

limfocitele T (CD3), B (CD19) și NK (CD16+56)

Domenii de interes clinic:

• Imunodeficienţe primare

• Imunodeficienţe secundare

• Boli cu componentă autoimună

• Monitorizarea terapiei imunosupresive 

15.2.3.3. Evaluarea hemopa�ilor maligne

Rezultate: 

• Iden�ficarea celulelor maligne 

• Determinarea proporţiei acestora 

• Stabilirea liniei lor de diferenţiere 

Domenii de interes clinic:

• Diagnos�cul leucemiilor acute şi al limfoproliferărilor cronice

• Markeri prognos�ci

• Monitorizarea efectelor terapiei aplicate

• Depistarea semnelor de boală minimă reziduală

Boli limfoprolifera�ve cronice: CD5, CD19, an�-k, an�-l, CD3, CD20, CD23, CD10, CD45 

Leucemii acute: CD10, CD19, CD13, CD33, CD34, CD45, CD7, CD14, CD3, An�-HLA-DR

Boli plasmocitare: CD38, an�-k, an�-l, CD45, CD56, CD19 

15.2.3.4. Numărarea celulelor progenitoare

Rezultate: numărul absolut de celule CD34+ din probă 

Domenii de interes clinic: auto- sau allotransplantul de celule progenitoare hematopoie�ce 

15.2.3.5. Determinarea an�genului HLA-B27

Rezultate: prezenţa / absenţa an�genului HLA-B27 pe limfocitele T ale subiectului analizat 

Domenii de interes clinic: boli autoimune (spondilită anchilozantă, etc) 
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15.2.3.6. Analiza can�ta�vă a ADN-ului celular

• ADN-ul celular poate fi ”colorat” cu un colorant fluorescent 

• Coloran�i specifici pentru ADN (de ex. Iodura de Propidium) se leagă stoechiometric

Rezultate: măsurarea can�tăţii de ADN din celulă 

Domenii de interes clinic: măsurarea proliferării liniilor celulare maligne în măduva hematopoie�că 

• Cuan�ficarea ADN+proteine specifice 

• Determinarea ”ploidiei”, detecţia clonelor ”anormale” 

• Analiza ciclului celular 

• Apoptoza 

• Cario�pul (analiza cromozomială)

15.2. LA FINALUL ACESTUI CAPITOL VEI PUTEA SĂ CUNOŞTI:

• clasele şi subclasele limfocitare

• principiile funcţionării citometrului în flux

• principiile recunoaşterii celulelor prin imunofeno�pare 

• aplicaţiile medicale ale citometriei în flux 



Capitolul 16

REACŢIA ÎN LANŢ A POLIMERAZEI �PCR�

Reacţia în lanţ a polimerazei (polymerase chain reaction, PCR) reprezintă o modalitate extrem de 

sensibilă de amplificare a unor can�tăţi mici de ADN. Acestă metodă şi mul�tudinea de tehnici derivate au 

dus la dezvoltarea  unei noi ramuri în medicina de laborator, diagnos�cul molecular. 

Întrucât această tehnică implică amplificarea ADN, cea mai evidentă aplicaţie a metodei reprezintă 

detectarea unor can�tăţi minuscule de ADN. Acest aspect este important în detectarea prezenţei agenţi-

lor patogeni în număr redus sau a modificărilor rapide care pot surveni la nivelul transcripţiei unei celule, 

precum şi detectarea unui profil de ADN specific unui individ. Alte aplicaţii includ secvenţierea ADN, in-

troducerea de mutaţii în secvenţe de ADN, clonarea şi subclonarea secvenţelor de ADN complementar, 

screening pentru boli gene�ce etc. 

PCR este u�lizabilă pentru efectuarea unui număr mare de teste, un element esenţial pentru adop-

tarea sa în laboratorul clinic. U�lizarea pentru numeroase probe simultan, specificitatea şi sensibilitatea 

excelente şi rapiditatea procedurii sunt principalele mo�ve pentru care această tehnică s-a răspândit atât 

de repede în cadrul laboratoarelor de diagnos�c molecular.

În PCR, o secvenţă unică a acidului nucleic de interes este aleasă pentru amplificare, de exemplu, o 

mutaţie gene�că, o oncogenă, ADN-ul unui agent patogen etc. Specificitatea amplificării este asigurată de 

către două oligonucleo�de scurte, cu lungime cuprinsă, în general, între 15 şi 30 baze, denumite primeri 

(amorse) de PCR. Aceş�a servesc în amorsarea  sintezei de ADN mediate de către ADN-polimerază, por-

nind de la o secvenţă ţintă de ADN u�lizată drept matriţă. Cei doi primeri sunt complementari celor două 

catene de ADN, la nivelul extremităţilor regiunii ţintă alese pentru amplificare.

Succesul amplificării depinde de modificarea temperaturii mediului de reacţie într-un mod ciclic. Într-o 

primă etapă a ciclului, temperatura este ridicată la 95-98°C, pentru a denatura (disocia) secvenţa de ADN 

ţintă. După un interval de până la 60 secunde, temperatura este scăzută până la 50-70°C, în funcţie de 

protocol şi este menţinută la această valoare pentru încă 10-60 secunde. Această a doua etapă facilitează 

ataşarea (hibridizarea) primerilor la regiunile complementare din catenele ADN-ului ţintă. Hibridizarea 

primerilor este mai eficientă decât reataşarea catenelor ţintă, întrucât aceş�a sunt în mare exces molar şi 

sunt mult mai scurţi şi, prin urmare, au mobilitate mai mare. Hibridizarea primerilor duce la apariţia unor 

regiuni dublu catenare, necesare pentru ataşarea ADN polimerazei şi pentru începerea sintezei unei noi 

catene de ADN, u�lizând ADN-ul ţintă drept matriţă. În această metodă, sinteza unei noi catene de ADN 

are loc la o temperatură de 65-75°C. 

Dezvoltarea acestei tehnici a fost posibilă după descoperirea unei bacterii termofile, Thermus aqua-

ticus, care trăieşte în apele izvoarelor fierbinţi. ADN polimeraza acestei bacterii, denumită „Taq polime-

rază”, este stabilă la temperaturile ridicate necesare amplificării, condiţii în care alte ADN polimeraze se 

denaturează.
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Succesiunea celor trei etape, denaturarea, hibridizarea primerilor şi elongarea acestora reprezintă un 

ciclu de PCR. 

Repetarea ciclurilor de temperatură este realizată automat, cu ajutorul unui instrument denumit 

”thermal cycler”. Acesta încălzeşte şi răceşte ciclic tuburile în care are loc reacţia de amplificare. Fiecare 

tub conţine ADN-ul matriţă, ADN polimeraza (Taq), doi primeri, cele 4 �puri de deoxinucleo�d trifosfat 

(dNTP), Mg2+ şi un tampon necesar menţinerii unui pH rela�v ridicat (aprox. 8,4) necesar ac�vităţii enzi-

ma�ce a Taq polimerazei. 

Repetarea ciclurilor de temperatură conduce la o amplificare exponenţială a regiunii ţintă de ADN, 

întrucât, fiecare „exemplar” al ADN dublu catenar ţintă este duplicat după un ciclu (Figura 16.1.). Apoi, 

Figura 16.1. Reprezentarea schema�că a etapelor PCR
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atât ADN-ul original, cât şi copia sa, pot servi drept matriţă în ciclul al doilea, generându-se as�el 4 copii 

ale regiunii originale. După al treilea ciclu, vor exista 8 copii ale ADN, iar această creştere exponenţială a 

numărului de copii are loc şi în ciclurile următoare. As�el, după 32 cicluri de temperatură, se obţin peste 

un miliard de copii ale regiunii de ADN originale, denumite ampliconi. 

În ul�mele cicluri, amplificarea ajunge la un platou, întrucât can�tatea de reac�vi disponibili, de obicei 

dNTP, devine limitantă. As�el, deşi există o fază exponenţială a amplificării, amplificarea exponenţială pe 

parcursul tuturor ciclurilor de temperatură este doar teore�că. 

Sensibilitatea şi specificitatea PCR sunt influenţate de mai mulţi factori, întrucât producerea de ampli-

coni specifici se face în funcţie de complementaritatea primerilor faţă de secvenţa ţintă şi de temperatura 

de hibridizare din fiecare ciclu. Temperatura de asociere/ disociere a primerilor (melting temperature, 

Tm) este temperatura la care 50% dintre primeri sunt ataşaţi/ detaşaţi de catena ţintă de ADN. Încălzirea 

mediului de reacţie, în etapa de hibridizare, la o temperatură mai mare decât Tm va duce la disocierea 

primerilor de catenele ţintă şi amplificarea este ineficientă, rezultând o sensibilitate scăzută. Invers, dacă 

temperatura u�lizată este mult mai mică decât Tm, legarea primerilor la catena ţintă este favorizată atât 

în regiunile de complementaritate, cât şi în alte regiuni necomplementare, rezultând o specificitate scăzu-

tă a amplificării. Tm pentru un primer anume creşte odată cu lungimea acestuia şi conţinutul acestuia în 

guanozină-citozină (GC) şi scade cu gradul de „nepotrivire” între secvenţa primerului şi cea a ADN ţintă. 

Temperatura de hibridizare u�lizată cel mai frecvent în ciclurile de PCR este uşor mai scăzută decât Tm 

a celor doi primeri, iar aceş�a trebuie concepuţi as�el încât să aibă temperaturi de disociere (Tm) foarte 

apropiate. 

În unele cazuri, temperatura din etapa de hibridizare a PCR este scăzută treptat de la un ciclu la altul, 

de la o valoare mai mare, care favorizează amplificarea cu eficienţă mai mică, dar specificitate crescută, la 

o temperatură mai mică, ce facilitează amplificarea mai eficientă a secvenţelor specifice obţinute în cursul 

primelor cicluri. În cazul scăderii con�nue a temperaturii de hibridizare de-a lungul ciclurilor, procedura este 

numită „touch-down PCR”. Temperatura de hibridizare poate fi scăzută mai puţin uniform de-a lungul cicluri-

lor, de exemplu, poate fi scăzută la fiecare 5 cicluri, caz în care procedura este denumită „step-down PCR”. 

Deşi Taq polimeraza este rela�v tolerantă faţă de nepotrivirile de secvenţă dintre catena matriţă şi ca-

pătul 5’ al primerilor, enzima este însă foarte sensibilă la nepotrivirile care survin la capătul 3’ al primerilor. 

Acest fenomen poate fi exploatat în conceperea unor primeri capabili să servească la amplificarea unei 

alele, dar nu a altei alele, cu secvenţă asemănătoare, a aceleiaşi gene. Tipizarea HLA este un exemplu de 

aplicaţie pentru această strategie. 

Concentraţia primerilor trebuie op�mizată pentru fiecare pereche de primeri în parte. În general, o 

concentraţie de 200 nM poate da rezultate bune şi reprezinta un punct de plecare în procesul de op�mi-

zare. În cazul unei performanţe nesa�sfăcătoare, modificarea concentraţiei fiecăruia dintre primeri, inde-

pendent de celălalt, într-un interval de la 50 nM la 500-1000 nM poate îmbunătăţi rezultatul amplificării. 

În general, excesul de primeri favorizează ataşarea nespecifică a acestora, în �mp ce o concentraţie prea 

mică a acestora poate diminua eficienţa amplificării.

Magneziul are rolul de cofactor pentru ADN polimerazele termostabile, concentraţia ionului liber in-

fluenţând stabilizarea ataşării primerilor. Concentraţia ADN ţintă, concentraţia dNTP, prezenţa proteinelor 

şi a agenţilor chelatori în probă (ex. EDTA, citrat), toate influenţează can�tatea de Mg2+ din mediul de reac-
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ţie. Excesul de Mg2+ reduce fidelitatea enzimei, promovând amplificarea nespecifică, în �mp ce deficitul 

de Mg2+ scade eficienţa PCR.

Tamponul de reacţie reglează pH-ul mediului, afectând atât ac�vitatea, cât şi fidelitatea ADN polime-

razei. Can�tăţi moderate de KCl cresc ac�vitatea ADN polimerazei cu 50-60% faţă de ac�vitatea acesteia 

în absenţa KCl. În general, este preferată o concentraţie de KCl de 50 mM. În unele cazuri, adăugarea de 

NH4
- în tamponul de reacţie creşte specificitatea amplificării, destabilizând interacţiunile nespecifice din-

tre primeri şi catena matriţă.

Alţi adi�vi, precum dime�l sulfoxidul şi glicerolul, pot îmbunătăţi amplificarea secvenţelor „dificile”, 

bogate în GC sau care prezintă structuri secundare (bucle) stabile, prin scăderea temperaturii de disociere 

a ADN. Concentraţia op�mă a acestor adi�vi trebuie determinată experimental, în fiecare caz.

O altă modalitate de creştere a specificităţii este u�lizarea „hot-start PCR” (PCR cu iniţiere la tempe-

ratură înaltă), în care un component esenţial al reacţiei, precum Taq polimeraza este izolat fizic sau chimic 

de restul cons�tuenţilor reacţiei, până în momentul denaturării ADN.  În primul caz, Taq polimeraza este 

adăugată în amestecul de reacţie ca ul�m component, numai după ce tuburile de reacţie au fost încălzite 

la 95°C. În al doilea caz, se u�lizează forme modificate de Taq polimerază, al căror situs ac�v este blocat la 

temperatura ambiantă şi este eliberat prin încălzirea din prima etapă de denaturare. Alterna�v, se pot fo-

losi an�corpi monoclonali care blochează situsul ac�v al enzimei la temperaturi scăzute, iar interacţiunea 

acestora cu enzima este diminuată la temperaturile ridicate, specifice procedurii de amplificare. În acest 

mod, polimeraza nu poate elonga primerii ataşaţi nespecific la catena matriţă la temperaturi joase.

Amplificarea cu succes a matriţei de ADN depinde de calitatea şi de can�tatea acesteia. Reac�vii u�-

lizaţi de obicei pentru purificarea acizilor nucleici (săruri, guanidină, proteaze, solvenţi organici şi sodium 

dodecil sulfat) sunt inac�vatori puternici ai ADN polimerazei. Îndepărtarea eficientă a acestor compuşi din 

ADN-ul extras este esenţială. 

Can�tatea de ADN matriţă necesară într-o reacţie depinde de complexitatea probei. As�el, analiza 

ADN-ului genomic necesită o can�tate de ADN mai mare decât analiza probelor mai simple, precum ADN 

plasmidic. O can�tate iniţială de ADN prea mică va conduce la obţinerea produsului de amplificare în 

can�tate insuficientă, în �mp ce o can�tate prea mare de ADN matriţă va fi însoţită de amplificare nes-

pecifică.

După amplificarea regiunii ţintă a ADN-ului din probă, ampliconii pot fi detectaţi prin diverse metode. 

Una dintre ele este electroforeza în gel de agaroză, în prezenţa unui agent intercalant fluorescent, precum 

bromura de e�diu (EtBr). Acesta este o moleculă capabilă să se interpună între cele două catene comple-

mentare ale ADN (ale ampliconilor, în cazul de faţă). În urma acestui proces, EtBr îşi schimbă conformaţia 

şi devine fluorescent: în cazul iluminării gelului cu lumină de o anumită lungime de undă din domeniul UV, 

moleculele de EtBr intercalate în structura ampliconilor emit lumină în spectrul vizibil. Gelul va prezenta 

as�el regiuni luminoase în dreptul fracţiunilor de ADN rezultate în urma electroforezei şi poate fi fotogra-

fiat. Electroforeza ampliconilor în paralel cu un marker de greutate moleculară, reprezentat de un amestec 

de mai multe fragmente de ADN de lungimi cunoscute, permite, de asemenea, calcularea lungimii ampli-

conilor în scopul verificării iden�tăţii sau specificităţii acestora. 

O altă cale este detecţia ampliconilor printr-o metodă de �p sandwich. As�el, ampliconii rezultaţi din 

amplificare sunt denaturaţi şi adăugaţi în microplăci ale căror godeuri au fost acoperite cu sonde ADN 
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specifice. În cazul prezenţei secvenţei de interes în probă, ampliconii rezultaţi se ataşează la sonde şi sunt 

reţinuţi în godeu în �mpul etapelor de spălare. Ulterior, sunt u�lizate reacţii chimice pentru detecţia mar-

kerilor incluşi în ampliconi în �mpul PCR, facilitând detecţia colorimetrică a ampliconilor. As�el, absenţa 

dezvoltării reacţiei de culoare în godeu indică un rezultat nega�v pentru proba pacientului, cu condiţia ca 

toate controalele pozi�ve şi nega�ve să fie valide. As�el de teste au fost u�lizate pe scară largă pentru 

detecţia prin PCR a Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, HIV şi HCV. 

Tehnica PCR mul�plex este o metodă complexă, în care mai multe regiuni de interes sunt amplificate 

cu ajutorul mai multor perechi de primeri, într-o singură reacţie. O aplicaţie comună a PCR mul�plex este 

verificarea existenţei ADN-ului amplificabil sau a prezenţei inhibitorilor de reacţie într-o probă. În primul 

caz, în paralel cu amplificarea secvenţei de interes, este amplificată şi o secvenţă dintr-o genă de control, 

prezentă obligatoriu în genomul de analizat, de exemplu, un fragment din gena hormonului de creştere 

(cu rol de control intern endogen). În al doilea caz, se realizează amplificarea simultană a ADN de interes 

şi a unei secvenţe de control intern, de provenienţă exogenă. În ambele cazuri, absenţa amplificării con-

trolului intern, în lipsa amplificării secvenţei de interes, invalidează rezultatul testului. Condiţiile de reacţie 

pentru PCR mul�plex necesită op�mizare minuţioasă, pentru a compensa pentru proprietăţile diferite ale 

mul�tudinii de primeri existenţi în mediul de reacţie. As�el, trebuie evitate secvenţele de primeri care să 

interacţioneze între ele, iar, dacă aceş�a au temperaturi de disociere/ hibridizare diferite, se poate u�liza 

touch-down PCR.

PCR precedată de revers-transcripţie (RT-PCR) este u�lizată pentru analiza ARN. Întrucât ADN poli-

meraza u�lizată curent în PCR nu poate folosi drept matriţă o secvenţă de ARN (este o ADN polimerază 

ADN-dependentă), catena de ARN este întâi transcrisă într-o catenă de ADN cu secvenţă complementară 

(ADNc) cu ajutorul unei revers-transcriptaze (ADN polimerază ARN-dependentă). ADNc este mult mai sta-

bil decât ARN şi poate fi u�lizat direct ca matriţă în PCR. RT-PCR este larg răspândită în laboratoarele de 

diagnos�c molecular, servind, printre altele, la determinarea încărcăturilor virale pentru virusurile ARN 

(ex. HCV, HIV), la detecţia translocaţiei BCR-ABL în diagnos�cul leucemiei mieloide cronice etc. 

PCR cu detecţie în �mp real (real-time PCR) este o metodă bazată pe generarea unui semnal fluo-

rescent în �mpul amplificării ADN, care este detectat chiar în �mpul ciclurilor de PCR („în �mp real”) şi 

reflectă can�tatea de ampliconi sinte�zaţi după fiecare ciclu. 

Întrucât amplificarea este monitorizată chiar în �mpul PCR, �mpul de analiză este semnifica�v scurtat. 

Cel mai frecvent, nu mai este nevoie de prelucrarea suplimentară a produsului amplificat, ceea ce înseam-

nă că tuburile de reacţie rămân închise în �mpul întregului proces, scăzând dras�c riscul de contaminare 

a altor probe cu ampliconi de la reacţiile anterioare şi, deci, riscul de rezultate fals pozi�ve. 

Producerea semnalului fluorescent se poate realiza prin mai multe modalităţi: prin u�lizarea unui co-

lorant intercalant, precum SYBRGreen, sau a unei secvenţe oligonucleo�dice cu rol de primer sau sondă 

marcate cu o moleculă fluorescentă. 

Agenţii intercalanţi sunt coloranţi nespecifici a căror fluorescenţă creşte marcat atunci când aceş�a 

se leagă de ADN dublu catenar (Figura 16.2.). U�lizarea agenţilor fluorescenţi intercalanţi în real-�me 

PCR este convenabilă, datorită costului lor rela�v scăzut. În acest caz, specificitatea este asigurată doar 

de perechea de primeri u�lizaţi în amplificare. Dezavantajul metodei este nespecificitatea acestor colo-

ranţi, as�el că o creştere a fluorescenţei este determinată atât de acumularea ampliconului specific, cât 
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Figura 16.2. Agenţii intercalanţi fluorescenţi sunt u�lizaţi pentru 
monitorizarea creşterii numărului de produşi de amplificare du-

blu-catenari, în �mpul ciclurilor de PCR

Primer

SYBRGreen

Polimerază

Lumină emisă

şi a eventualilor produşi de ampli-

ficare nespecifică şi a dimerilor de 

primeri. 

U�lizarea agenţilor intercalan-

ţi permite efectuarea analizei de 

disociere a ampliconilor, cu scopul 

iden�ficării sau verificării specifi-

cităţii acestora. As�el, la sfârşitul 

ciclurilor de amplificare, tempe-

ratura mediului de reacţie este 

scăzută şi fluorescenţa este mare, 

ca urmare a prezenţei unui număr 

mare de produşi dublu-catenari de 

amplificare. În cursul analizei de di-

sociere, temperatura este crescută 

treptat până la o valoare la care 

tot ADN-ul din tub este denaturat 

(catenele sunt disociate). În acest 

proces, pe măsură ce creşte tem-

peratura, tot mai multe catene de 

ADN vor disocia, iar fluorescenţa 

scade treptat. La un moment dat, 

când temperatura mediului ajunge 

la temperatura de disociere speci-

fică ampliconilor (temperatura la 

care, sta�s�c, 50% dintre amplico-

ni sunt disociaţi), viteza de scădere 

a fluorescenţei este maximă, feno-

men detectabil prin analiza curbei 

fluorescenţei ca funcţie de temperatură. Datorită efectului inhibitor, coloranţii de �pul SYBRGreen nu pot 

fi folosiţi în reacţie în concentraţii suficient de mari pentru a satura situsurile de legare din structura pro-

duşilor de amplificare. De aceea, analiza curbei de disociere cu ajutorul SYBRGreen nu are acurateţe mare. 

Au fost sinte�zaţi însă alţi compuşi intercalanţi (ex. EvaGreen, LCGreen) fără efect inhibitor asupra PCR, 

care pot fi u�lizaţi în concentraţie saturantă. As�el, în prezent, este posibilă analiza de înaltă rezoluţie a 

disocierii ampliconilor (high resolution melting analysis, HRM), cu iden�ficarea variaţiei de secvenţă 

cu un singur nucleo�d faţă de o secvenţă martor. Metoda este u�lizabilă în iden�ficarea polimorfismelor 

punc�forme (SNP) şi a scanării genelor pentru descoperirea unor mutaţii necunoscute. O aplicaţie a teh-

nicii este reprezentată de scanarea exonilor diverselor gene (KRAS, EGFR etc.) pentru detecţia mutaţiilor 

soma�ce din diverse �puri de cancer (ex. cancer de sân, de colon, endometrial, ovarian etc).
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Majoritatea metodelor care u�lizează oligonucleo�de marcate fluorescent au avantajul unei specifi-

cităţi crescute faţă de cea a agenţilor intercalanţi. Dezavantajul acestora este dat de costul mai ridicat de 

sinteză a oligonucleo�delor fluorescente. 

Unul dintre cele mai cunoscute �puri de oligonucleo�de fluorescente sunt sondele TaqMan. Acestea 

sunt oligonucleo�de scurte, complementare unei regiuni a ampliconului care nu este comună cu cea a 

situsului de hibridizare a primerilor. Metoda implică o specificitate sporită, prin contribuţia suplimentară a 

sondei. Sonda este marcată la capătul 5’ cu o moleculă fluorescentă raportor, iar la capătul 3’ cu o mole-

culă acceptor, care blochează fluorescenţa raportorului atunci când sonda este intactă. În �mpul fazei de 

extensie  a PCR (elongarea primerilor), sonda hibridizată la amplicon este clivată datorită ac�vităţii 5’ nlu-

ceazice a Taq polimerazei, eliberându-se as�el molecula raportor de cea acceptor, cu emiterea de semnal 

fluorescent (Figura 16.3.). Semnalul fluorescent creşte proporţional cu numărul ampliconilor generaţi în 

faza exponenţială a amplificării. Un dezavantaj al metodei este acela că, odată hidrolizată sonda, aceasta 

nu mai poate fi u�liazată în analiza curbei de disociere. Specificitatea excelentă a sondelor TaqMan le-a 

asigurat, totuşi, un loc important în diagnos�cul molecular, cu aplicaţii diverse, de la detecţia şi cuan�fica-

rea genomurilor virale, la analiza polimorfismelor genice.

Figura 16.3. Reprezentarea schema�că a principiului funcţionării sondelor TaqMan
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