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Etap badania Czynnik Wpływ na wynik badania osadu moczu 

Pobranie moczu 
od pacjenta 
  
  
  
  

Pobranie w zbyt krótkim czasie od 
ostatniej mikcji lub brak przerwy nocnej, 
powodujące zbyt niskie zagęszczenie 
moczu 

Zbyt niskie zagęszczenie moczu zmniejsza 
czułość badania, a tym samym możliwość 
wykrycia wszystkich składników moczu, dając 
wyniki fałszywie ujemne. 

Nieprawidłowa higiena przed badaniem 
– kontaminacja, zanieczyszczenie 
próbki 

Wyniki fałszywie dodatnie w zakresie ilości 
bakterii, nabłonków. 

Zastosowanie nieprawidłowego 
pojemnika (pojemniki po żywności, 
umyte środkami chemicznymi) 

Zmiana morfologii lub liza elementów 
upostaciowanych wywołana wpływem 
detergentów. Zmiana pH – rozpuszczenie lub 
wytrącenie kryształów.  

Transport i 
przechowywanie 
  
  
  

Zbyt niska temperatura lub zbyt długi 
czas przechowywania w niskiej 
temperaturze 

Wytrącanie kryształów – moczanów i fosforanów 
bezpostaciowych 

Zbyt wysoka temperatura lub zbyt długi 
czas przechowywania 

Fałszywie zwiększona ilość bakterii wskutek 
namnażania in vitro. 

Zmiana (wzrost) pH, na skutek wzrostu stężenia 
azotynów i namnażania się bakterii - 
rozpuszczenie lub wytrącenie kryształów, liza 
leukocytów. 

Zmiana (spadek) pH na skutek spowodowanej 
przez bakterie lub grzyby przemiany glukozy do 
kwasów metabolicznych – rozpuszczenie lub 
wytrącenie kryształów. 

Rozpad komórek – wynik fałszywie obniżony lub 
fałszywie ujemny w zakresie obecności RBC, 
WBC, nabłonków i wałeczków. 

Wirowanie 
  
  
  

Zbyt krótkie i/lub zbyt słabe wirowanie Zbyt małe zagęszczenie osadu moczu i duża 
ilość elementów pozostających w supernatancie –
zmniejszenie czułości badania osadu moczu, a 
tym samym możliwości wykrycia wszystkich 
składników, dając wyniki fałszywie ujemne. 

Zbyt silne i/lub zbyt długie wirowanie Rozpad komórek – zmniejszenie czułości badania 
osadu moczu, a tym samym możliwości wykrycia 
wszystkich składników, dając wyniki fałszywie 
ujemne. 

Wirowanie zmiennej/niejednakowej 
objętości moczu lub wirowanie w 
zmiennych warunkach 

Brak powtarzalności wyników – wykorzystanie 
niejednakowych objętości powoduje uzyskanie 
różnego zagęszczenia, zależnego od 
wykorzystanej objętości. 

Usuwanie 
supernatantu 
  
  
  

Zlanie osadu z supernatantem/ 
Zaciągnięcie osadu pipetą. 

Zbyt mała ilość osadu. Utrata części osadu. 

Zbyt duża ilość pozostającego 
supernatantu 

Nieprawidłowe i/lub niejednakowe zagęszczenie 
badanych próbek. 

Dekantacja lub zlewanie supernatatntu 
„na oko”  

Uzyskanie niejednakowego zagęszczenia w 
badanych próbkach – brak powtarzalności.  

Naniesienie 
preparatu 
  
  
  

Zalanie kamery (zbyt duża ilość 
materiału) 

Błąd przeniesienia 

Nieodpowiedni rozmiar szkiełka 
nakrywkowego 

Różnice w ilości oglądanych elementów (różna 
objętość oglądanego preparatu) 

Naniesienie szkiełka nakrywkowego 
pod kątem 

Nierównomierna dystrybucja cząstek – 
nieodpowiednie zliczanie, z powodu obecności 
obszarów na szkiełku o większym i mniejszym 
zagęszczeniu. 

Niewymieszanie osadu z pozostałym 
supernatantem  

Uzyskanie niejednakowego zagęszczenia w 
badanych próbkach – brak powtarzalności. 
Uzyskanie zbyt wysokiego zagęszczenia – 
fałszywe zawyżenie stężenia cząstek. 

Niepełne wypełnienie kieszeni kamery Niemiarodajna objętość. 

Barwienie Brak barwienia Problem z różnicowaniem elementów 
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upostaciowanych w niewybarwionym preparacie. 

Ocena 
mikroskopowa 
  
  
  
  
  

Subiektywna ocena Różna wartość wyniku zależna od doświadczenia 
i wiedzy osoby oceniającej. 

Obiektywy o różnej charakterystyce 
liczby polowej – uzyskanie innej 
średnicy pola nawet przy tym samym 
powiększeniu 

Różna ilość elementów w „polu widzenia”, nawet 
przy ocenie tego samego preparatu 

Niewystarczająca rozdzielczość układu 
soczewek 

Brak możliwości właściwej klasyfikacji cząstek 

Nieprawidłowa konserwacja 
mikroskopu 

Zanieczyszczenia na układzie optycznym, 
rozmazany lub niewyraźny obraz 

Brak standaryzacji oceny ilości pół 
Niereprezentatywna ilość pól widzenia. 

Brak powtarzalności wyniku. 

Niewłaściwy dobór powiększenia do 
ocenianych elementów. 

Brak identyfikacji niektórych elementów osadu / 
niewłaściwa identyfikacja 

Użycie mikroskopu świetlnego zamiast 
kontrastowo-fazowego 

Trudności z różnicowaniem elementów 
upostaciowanych 

Ustawienie mikroskopu (natężenie 
światła, mikroskopy różnych 
producentów) 
  

Zmienność objętości pola widzenia (przy tym 
samym powiększeniu). 

Zbyt oświetlony lub ciemny preparat - trudności z 
identyfikacją elementów 

Raportowanie 
wyniku 

Używanie prostej skali do raportowania 
wyniku 

Brak możliwości porównania ilościowego utrudnia 
właściwą interpretację i monitorowanie wyników 
pacjenta 

Raportowanie wyniku jako liczba 
cząstek/pole widzenia 

Zastosowanie różnych obiektywów może 
wpływać na uzyskanie różnych wyników przy 
ocenie tego samego preparatu – brak możliwości 
porównania wyników 

Tabela 1 Wpływ czynników przedanalitycznych i analitycznych na wynik badania osadu moczu 

 


