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Zliczanie monocytów – porównanie metody manualnej i  automatycznej 
 
Gdy porównujemy manualną i automatyczną metodę różnicowania komórek, pojawiają się następujące 
pytania dotyczące liczby monocytów: 

 Dlaczego liczba monocytów policzonych w rozmazie ręcznym jest niższa niż uzyskana z rozdziału 
automatycznego? 

 Dlaczego istnieją różne zakresy referencyjne dla monocytów policzonych metodą manualną  
i automatyczną? 

 
Powodem różnic w wynikach może być zastosowana metoda, statystyka i właściwości adherencyjne 
monocytów. 
 
Metody 
Zliczanie manualne   
Na jakość rozmazów przygotowanych metodą Pappenheima lub Wrighta wpływa wiele czynników, takich jak 
np. odtłuszczenie szkiełka podstawowego, jakość i kąt nachylenia szkiełka rozmazującego, barwienie.  
Co więcej, monocyty mają wyjątkowe właściwości adherencyjne. Szklana powierzchnia szkiełka 
podstawowego i dolna krawędź szkiełka rozmazującego stanowią bardzo dobrą powierzchnię adhezji dla tej 
subpopulacji leukocytów. W efekcie, monocyty mają tendencję do gromadzenia się na brzegach rozmazu[1]. 
 
Ponieważ standardowe zliczanie dotyczy przede wszystkim centralnej części rozmazu, w której dominują 
mniejsze komórki (np. limfocyty), monocyty obecne na krawędziach nie są zliczane. Wystarczy wziąć pod 
uwagę tylko ten jeden czynnik aby wyjaśnić dlaczego liczba monocytów zliczanych manualnie jest mniejsza. 
 
Technologia analizatorów Sysmex klasy X – fluoresce ncyjna cytometria przepływowa 
 

  
Fig. 1 Skatergram z analizatora serii XS Fig. 2 Skatergram z analizatora serii XE 
 
W kanale DIFF analizatorów Sysmex klasy X różnicowane są cztery populacje komórek (neutrofile, 
eozynofile, limfocyty i monocyty) na analizatorach serii XE i XT oraz pięć populacji (wymienione cztery  
+ bazofile) na analizatorach serii XS. Pomiar opiera się na systemie odczynników, składającym się  
z połączenia odczynników lizujących i barwników fluorescencyjnych, które mieszane są z krwią. Podczas 
tego procesu pierwszy ze składników, odczynnik lizujący (Stromatolyser-4DL) lizuje wszystkie erytrocyty  
i perforuje błonę komórkową leukocytów. Dzięki temu barwnik fluorescencyjny (Stromatolyser-4DS) może 
wniknąć do komórki i połączyć się z kwasami nukleinowymi w jądrze i cytoplazmie. Umożliwia to uzyskanie 
informacji na temat aktywności i dojrzałości leukocytów. W trakcie tego procesu komórki nie ulegają 
znaczącemu uszkodzeniu. Po okresie inkubacji próbka jest analizowana za pomocą cytometrii przepływowej 
z użyciem lasera półprzewodnikowego. Intensywność fluorescencji i światła rozproszonego bocznie jest 
mierzona w trakcie przepływu komórek. Zmierzone natężenie światła fluorescencyjnego jest proporcjonalne 
do zawartości RNA/DNA w komórce i dostarcza informacji na temat dojrzałości i aktywności komórek. 
Natężenie światła rozproszonego bocznie zależy od ziarnistości komórkowych oraz wielkości i struktury jądra 
komórkowego. Dla pełniejszej analizy te sygnały dotyczące jednej komórki są rejestrowane jednocześnie  
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i przedstawiane na skatergramie. Pojedyncze punkty na skatergramie odzwierciedlają wyniki pomiaru dla 
odpowiedniej komórki. Punkty mogą być grupowane i przypisane do populacji, w ten sposób otrzymujemy 
ostateczną informację o liczebności każdej z populacji[2]. Właściwości adherencyjne monocytów nie mają 
znaczenia w pomiarze automatycznym, gdyż komórki są zliczane indywidualnie, dzięki rozcieńczeniu  
i dalszej analizie w cytometrii przepływowej. Ze względu na te różnice w metodach w literaturze odnajdujemy 
następujące przedziały referencyjne, „dopasowane” do odpowiedniej metody: 
 
Warto ści referencyjne monocytów dla metody manualnej 
Źródło  Kobiety  

(liczba 
monocytów/µl) 

Mężczyźni  
(liczba 
monocytów/µl) 

Kobiety  
(odsetek 
monocytów) 

Mężczyźni  
(odsetek 
monocytów) 

Całkowita 
liczba WBC 
(liczba/µl) 

F. Heckner [3] 80-600 80-600 2-8 2-8 4 000-9 000 
R. Mahlberg, 
A. Gilles, 
A. Läsch[4] 

80-540 80-540 2-6 2-6 4 000-9 000 

Tabela 1 Zestawienie wartości referencyjnych dla metody manualnej  
 
Warto ści referencyjne monocytów dla zliczania automatyczn ego na analizatorach Sysmex klasy X 
Źródło  Kobiety  

(liczba 
monocytów/µl) 

Mężczyźni  
(liczba 
monocytów/µl) 

Kobiety  
(odsetek 
monocytów) 

Mężczyźni  
(odsetek 
monocytów) 

Całkowita 
liczba WBC 
(liczba/µl) 

J. Pfaeffli [5] 0-1 000 0-1 000 3-14 3-14 2 600-7 800 
J. M. Pekel-
Haring[6] 

250-840 290-950 4,2-11,8 5,2-15,2 3 900-12 700 

Tabela 2 Zestawienie wartości referencyjnych dla wyników uzyskanych na analizatorach Sysmex klasy X 
 
Statystyka 
Liczba różnicowanych komórek w połączeniu z dokładnością różnych metod również odgrywa ważną rolę. 
Wpływ liczby zliczonych komórek na wiarygodność wyniku został wyjaśniony na przykładzie poniżej. 
 
Zliczanie manualne 
Zazwyczaj w trakcie zliczanie manualnego liczonych jest 100 leukocytów (n = 100). 
 
Zliczanie automatyczne 
Liczba komórek faktycznie zróżnicowanych jest obliczana zgodnie ze wzorem, np. dla analizatorów XE-2100 
albo XE-5000: 
 

� =
���

51	(
����ń�����)
	× 40μ�	(��������	���ę��ść) 

 
Dlatego też, jeśli na przykład wartość leukocytów jest wyświetlona jako 12 000/µl, rzeczywista liczba komórek 
analizowanych w cytometrii przepływowej wynosi 9 421 (n = 9 421). 
 
Tabela Rümke[7] umożliwia statystyczne przewidywanie dokładności zliczanych parametrów: 
A n = 100 n = 200 n = 500 n = 1 000 n = 10 000 
0 0,0-3,6 0,0-1,8 0,0-0,7 0,0-0,4 0,0-0,1 
1 0,0-5,4 0,1-3,6 0,3-2,3 0,5-1,8 0,8-0,1 
5 1,6-11,3 2,4-9,0 3,3-7,3 3,7-6,5 4,5-5,5 
10 4,9-17,6 6,2-15,0 7,5-13,0 8,2-12,0 9,4-5,5 
15 8,6-23,5 10,4-20,7 12,0-18,4 12,8-17,4 14,3-15,8 
20 12,7-29,2 14,7-26,2 16,6-23,8 17,6-22,6 19,2-20,8 
30 21,2-40,0 23,7-36,9 26,0-34,2 27,2-32,9 29,1-31,0 
40 30,3-50,3 33,2-47,1 35,7-44,4 36,9-43,1 39,0-41,0 
50 39,8-60,2 42,9-57,1 45,5-54,5 46,9-53,1 49,0-51,0 
70 60,0-78,8 63,1-76,3 65,8-74,0 67,1-72,8 69,0-70,9 
80 70,8-87,3 73,8-85,3 76,2-83,4 77,4-82,4 79,2-80,8 
90 82,4-95,1 85,0-93,8 87,0-92,5 88,0-91,8 89,3-90,6 
100 96,4-100,0 98,2-100,0 99,3-100,0 99,6-100,0 99,9-100,0 
Tabela 3 95% granica ufności dla rzeczywistej liczby leukocytów. A – odsetek limfocytów w całkowitej populacji komórek 
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Przy założeniu, że monocyty stanowią 5% komórek w próbce krwi, oraz że w rozmazie policzono n=100 
komórek, wynik zliczania może się wahać od 1,6 do 11,3 komórek. Ponieważ liczba komórek jest bardzo 
mała, stąd też bardzo szeroki przedział ufności. Dla porównania, analizator XE-2100 różnicuje blisko 10 000 
komórek w tej samej próbce (sposób obliczenia powyżej). Przy tej ilości różnicowanych komórek wynik 
będzie oscylował pomiędzy 4,5 a 5,5 komórek. Zgodnie ze statystyką większa liczba analizowanych komórek 
daje bardziej wiarygodny wynik. 
 
Badania 
Badania porównujące ze sobą różne metody (zliczanie manualne, cytometrię przepływową i/lub różnicowanie 
automatyczne na analizatorach Sysmex kalsy X) dają następujące wyniki: 
 

 Evaluation of the 5-Part Differential Leukocyte Count obtained with the Sysmex XE-2100 Automated 
Hematologic Cell Analyzer as compared to Flow Cytometry and Microscopy: L.I.Sanches Abarca, 
M.D. et al., Service of Cytometry Laboratory, University Hospital of Salamanca, Spain; ISLH XIVth 
International Symposium[8] 
 

W badaniu tym 50 prawidłowych próbek krwi pobranych na K3EDTA zostało zbadanych w ciągu 4 
godzin od pobrania za pomocą trzech różnych metod: 
a) 100 µl każdej próbki zostało zmieszane z przeciwciałem monoklonalnym (HLADR-

FITC/CD33PE/CD45PC/CD14APC) i zbadane przy pomocy analizatora FACSCalibur. 
b) Pomiar próbki na analizatorze XE-2100 
c) Sporządzenie rozmazu wybarwionego metodą May-Grünwald-Giemsa i policzenie 400 komórek 

pod mikroskopem. 
 
Porównanie wyników liczby monocytów pomi ędzy FACSCalibur i XE-2100: 
r = 0,89; nachylenie = 1,06; punkt przecięcia z osią Y = 1,3 
 

Porównanie wyników liczby monocytów pomi ędzy zliczeniem 400 komórek i XE-2100: 
r = 0,60; nachylenie = 0,55; punkt przecięcia z osią Y = 5,1 
 

Zgodnie z oczekiwaniami, różnicowanie automatyczne wykazuje większą zgodność z cytometrią 
przepływową niż ze zliczaniem manualnym (400 komórek). 
 

 Precision and Accuracy of the Leukocyte Differential on the Sysmex XE-2100; R.Herklotz et al.; 
Centre for Laboratory Medicine, Aarau Canton Hospital, Switzerlan; Sysmex J Int 11: 8-21, 2001[9] 
 
Dwa rozmazy krwi (Horizonter, Hettich) zostały wykonane z każdej próbki w ciągu 2 godzin od 
pobrania materiału i wybarwione metodą May-Grünwald-Giemsa. W rozmazach policzono 500 
komórek i porównano wynikami z analizatora XE-2100. 
 
Monocyty – warto ść bezwzgl ędna: 
r = 0,8360; nachylenie = 1,121; punkt przecięcia z osią Y = 0,009 
 
Monocyty – warto ści odsetkowe: 
r = 0,8629; nachylenie = 1,044; punkt przecięcia z osią Y = 0,610 
 

 Performance of the XE-2100 leucocyte differential; G. Stamminger et al.,Clin Lab Haem 2002; 24: 
271–280[10] 
 
W tym badaniu 194 próbki pacjentów zostały podzielone na 2 grupy według bezwzględnej liczby 
leukocytów: 
a) grupa NCCLS: n = 131; leukocyty > 4,0 x 109/l bez flag w morfologii 
b) grupa z leukopenią: n = 63; leukocyty > 0,1 i < 4,0 x109/l, również bez flag w morfologii 
 
Wartości bezwzględne uzyskane na analizatorze XE-2100 porównano z uśrednionymi wynikami z 4 
zliczeń manualnych dla każdego pacjenta (liczono 200 komórek) przeliczonymi na wartości 
bezwzględne. 
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Parametr 
Wynik z liczenia 

manualnego (x 10 9/l) 
[średnia (przedział)] 

Wynik z analizatora  
XE- 2100 (x 109/l) 

[średnia (przedział)] 
r 

Grupa NCCLS    
Neutrofile 
Limfocyty 
Monocyty 
Eozynofile 
Bazofile 

5,30 (4,11-24,42) 
1,50 (0,10-3,94) 
0,50 (0,01-1,67) 
0,175 (0,00-7,31) 
0,03 (0,00-0,16) 

3,49 (0,99-22,37) 
1,36 (0,07-3,45) 
0,40 (0,00-1,41) 
0,17 (0,00-6,62)  
0,03 (0,00-0,18) 

0,9961 
0,9374 
0,9119 
0,9984 
0,6721 

Grupa z leukopenią    
Neutrofile 
Limfocyty 
Monocyty 
Eozynofile 
Bazofile 

1,37 (0,00-3,32) 
0,59 (0,00-1,51) 
0,34 (0,00-0,93) 
0,05 (0,00-0,58)  
0,03 (0,00-0,24) 

1,49 (0,01-3,45) 
0,56 (0,02-1,56) 
0,27 (0,00-0,85) 
0,05 (0,00-0,54)  
0,02 (0,00-0,15) 

0,9931 
0,9745 
0,9370 
0,9570 
0,5439 

Tabela 4 Wyniki badania: Performance of the XE-2100 leucocyte differential; G. Stamminger et al.,Clin Lab Haem 2002; 
24: 271–280[10] 

 

Podsumowując, możemy zauważyć,  
że cytowane badania przedstawiają precyzję 
wyników z rozdziału automatycznego  
w porównaniu zarówno z cytometrią 
przepływową jak i metodą manualną, przy 
zliczaniu minimum 400 komórek. Porównanie 
tych metod, jak również tabela Rümke 
pozwalają wysnuć wniosek, że różnicowanie 
automatyczne powinno być metodą z wyboru 
w przypadku określania liczby komórek. 
Jednakże, w przypadkach próbek 
patologicznych, gdy analizator wyświetla 
ostrzeżenia, np. „Blasts?”, oszacowanie liczby 
komórek powinno opierać się na zliczaniu 
manualnym. 
 
Obecnie różnicowanie mikroskopowe może 
być znacznie ułatwione dzięki systemowi 

automatycznej analizy obrazów, jak np. CellaVision® DM96 lub DM1200. 
 
Różnicowanie automatyczne 
CellaVision® DM96 (wydajność 35 rozmazów/godz.) i DM1200 (wydajność 20 rozmazów/godz.) są 
zautomatyzowanymi systemami analizy obrazów, które dokonują wstępnej klasyfikacji komórek krwi, za 
pomocą kamery o wysokiej rozdzielczości połączonej z wysokiej jakości mikroskopem i zaawansowanej 
technologii obróbki obrazu (sztuczna sieć neuronalna oparta na rozbudowanej bazie danych). Obydwa 
systemy lokalizują komórki jądrzaste w rozmazie. Zdjęcia komórek są zapisywane, analizowane, wstępnie 
klasyfikowane i dzielone na kategorie według różnych typów komórek (z dokładnością do 95%)[11]. 
 

 Wstępna klasyfikacja dojrzałych leukocytów: neutrofile, limfocyty, monocyty, eozynofile, bazofile 
 Wstępna klasyfikacja niedojrzałych leukocytów: pałki, metamielocyty, mielocyty, promielocyty, blasty 
 Wstępna klasyfikacja komórek innych niż leukocyty: NRBC (erytroblasty), płytki olbrzymie, inne 

niesklasyfikowane komórki 
 
Wyniki i zdjęcia komórek z automatycznej analizy rozmazu wyświetlane są na ekranie i oceniane przez 
pracownika laboratorium. W razie konieczności komórki można sklasyfikować manualnie. Ocena morfologii 
erytrocytów (również wstępnie oszacowanych przez system) poprzedza walidację całkowitego zliczenia 
komórek, po czym wynik przesyłany jest do LIS (łącznie z komentarzami). 
 

Fig. 3 Zautomatyzowany system oceny morfologii: 
 CellaVision® DM1200 
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Fig. 5 Zdjęcia komórek z analizatora CellaVision® DM1200 
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