
Dlaczego potrzebne są zalecenia dotyczące badania moczu?  
Standaryzacja w badaniu osadu moczu.  

Skuteczna strategia diagnostyczna powinna opierać się o wystandaryzowane procedury, 
uwzględniające pobranie próbki, transport oraz proces analizy. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza 
dla wyników znajdujących się na granicy wartości zakresów referencyjnych. Co więcej, tylko wyniki 
wystandaryzowanych badań pozwalają na podjęcie właściwych decyzji klinicznych, ponieważ mogą 
być porównywane z wyznaczonymi zakresami referencyjnymi. Ponadto, standaryzacja jest niezbędna 
nie tylko do interpretacji pojedynczych wyników, ale także do badań epidemiologicznych 
i monitorowania przebiegu choroby.  

Pierwsze zalecenia, dotyczące standaryzacji analizy elementów upostaciowanych w moczu, zostały 
sformułowane w 1990 roku. Opisywały one barwienie cząsteczek metodą Sternheimera- Malbina 
i zliczanie ich w komorze Fuchs-Rosenthala. W 1995 roku NCCLS (National Committee for Clinical 
Laboratory Standards, USA) opublikował wytyczne GP16-A.  

Wytyczne europejskie  
European Urinalysis Guidelines, EUG (Europejskie Wytyczne Badania Ogólnego Moczu) zostały 
przygotowane pod patronatem ECLM (European Confederation of Laboratory Medicine) 
i opublikowane jako suplement w Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 
Tekst jest podzielony na część ogólną i załączniki, prezentujące dokładnie poszczególne metody. 
W publikacji uwzględniono i opisano znaczenie przygotowania pacjenta do badania, jak również 
czynników przedanalitycznych, takich jak pobranie próbki, przechowywanie i transport. Rozpatrzono 
wszystkie etapy analizy moczu z uwzględnieniem wykorzystanych metod: fizyko-chemicznych, 
mikrobiologicznych oraz metod analizy elementów upostaciowanych moczu. Wytyczne wskazują, 
że dostępne metody różnią się dokładnością. Różnicowanie elementów upostaciowanych w moczu 
metodą mikroskopową może być podzielone na dwa poziomy zaawansowania: podstawowy 
i zaawansowany (tabela1). Poziom podstawowy polega na pozytywnej weryfikacji obecności zwykłych 
elementów upostaciowanych. Poziom zaawansowany daje bardziej szczegółowe informacje 
i zazwyczaj pomaga w potwierdzeniu uszkodzenia nerek lub dokładniejszej charakterystyki 
ocenianych elementów. 

Poziom podstawowy  Poziom zaawansowany  
Krwinki czerwone  
Krwinki białe/ granulocyty  

Różnicowanie erytrocytów: izomorficzne, 
dysmorficzne  
Różnicowanie leukocytów: granulocyty, limfocyty, 
makrofagi  

Komórki nabłonka płaskiego  
Komórki nabłonka innego niż płaski  

Różnicowanie komórek nabłonka innego niż płaski  
Rozpoznawanie komórek typowych  

Wałeczki szkliste  
Wałeczki nieszkliste  

Różnicowanie wałeczków nieszklistych: 
nabłonkowe, ziarniste, erytrocytarne, leukocytarne, 
woskowe/tłuszczowe, 
hemoglobinowe/mioglobinowe, bakteryjne, 
zawierający drożdże, bilirobunowy  

Bakterie  
Drożdże, rzęsistek, plemniki, artefakty i śluz  

Różnicowanie bakterii (badanie mikrobiologiczne)  
Schistosoma haematobium  
Artefakty i śluz  

Krople tłuszczu  
Kryształy: moczany, szczawiany, fosforany i 
cystyna  

Owalne ciałka tłuszczowe, kryształy cholesterolu  
Inne rzadkie kryształy:  
Leki, narkotyki, inne substancje  

 
Tabela 1 Poziomy różnicowania elementów upostaciowanych w moczu metodą mikroskopową na podstawie 
wytycznych ECLM  
 

 



Hierarchia metod mikroskopowych 
Metody stosowane do identyfikacji elementów upostaciowanych moczu podzielić można umownie 
na cztery hierarchiczne poziomy, w zależności od stopnia dokładności ich wyników. 

Poziom pierwszy 
Niewystandaryzowana analiza osadu moczu - do dziś stosowana w wielu laboratoriach - jest 
klasyfikowana jako różnicowanie na poziomie pierwszym. Metoda ta dostarcza szybkiego wyniku, 
ale nie jest zalecana ze względu na dużą niepewność i niską czułość wyników. 

Poziom drugi 
Poziom drugi stanowi rutynowa mikroskopowa analiza osadu moczu, przeprowadzona według 
wystandaryzowanych procedur uzyskania osadu moczu, jak również przygotowania samego preparatu 
mikroskopowego. Dopuszcza się tutaj etap wirowania moczu, pomimo ryzyka utraty występujących 
tam elementów morfotycznych. W przeciwnym wypadku, występujące w niewielkiej ilości cząstki 
o znaczeniu diagnostycznym (głównie wałeczki i komórki nabłonkowe kanalików nerkowych) mogłyby 
nie być wykryte. 

Zrozumiałym jest, że metody wykorzystujące wirowanie nie mogą być metodami ilościowymi 
dla zliczania RBC i WBC, ponieważ wirowanie skutkuje zmienną utratą RBC i WBC (od 20 do 80%), 
dlatego procedury wykorzystujące wirowanie narażone są na wysoką nieprecyzyjność zliczania, nawet 
pomimo standaryzacji. W przypadku zliczania bakterii, wirowanie może być pominięte, ponieważ 
większość bakterii nie ulega osadzaniu przy wirowaniu o małych prędkościach. Barwienie bakterii 
metodą Grama w nieodwirowanym moczu zaliczane jest do drugiego poziomu różnicowania 
elementów morfotycznych. Stosuje się je w celu wykrycia bakterii, które nie rosną na podłożach 
wybiórczych. 

Analizę na poziomie drugim można uzyskać poprzez zliczanie odwirowanego osadu z wykorzystaniem 
komory. Jest to zalecane z powodu wykorzystania większej objętości, co daje potencjalnie bardziej 
precyzyjne wyniki i wyższą czułość, niż w przypadku moczu nieodwirowanego. Metoda ta jest 
znacznie bardziej czasochłonna, ale też bardziej precyzyjna niż ocena pod szkiełkiem nakrywkowym 
Zakresy referencyjne mogą się różnić, w zależności od wykorzystanego sytemu (współczynnika 
zagęszczenia) do zliczania. 

Ocena próbki: zalecane jest wykorzystanie mikroskopu kontrastowo-fazowego lub barwienia 
przyżyciowego w przypadku mikroskopii jasnego pola. Naniesiona na szkiełko podstawowe objętość, 
a także rozmiar wykorzystanego szkiełka nakrywkowego definiuje przeciętną grubość preparatu 
(tabela 1). Średnica pola widzenia jest równa liczbie polowej okularu podzielonej przez wartość 
powiększenia. Objętość ocenianego materiału będzie w tym wypadku równa iloczynowi średnicy pola 
widzenia i grubości preparatu. 
Podawanie wyników w prostej skali (np. brak, nieliczne, liczne) lub jako liczba cząstek/HPF jest 
wygodne i praktyczne, niemniej jednak zalecane jest podawanie stężenia cząstek 
w międzynarodowych jednostkach objętości (litrach), co umożliwia porównywanie wyników. 

Poziom trzeci 
Analiza na tym poziomie dokładności zakłada, że mocz nie był wcześniej odwirowywany. Ocena 
elementów upostaciowanych powinna bezwzględnie odbywać się w komorach pomiarowych, 
a uzyskana wartość powinna być podawana w przeliczeniu na jednostkę objętości (np. μl). 

Do identyfikacji i różnicowania cząsteczek do odpowiedniej klasy zalecane jest stosowanie mikroskopii 
kontrastowo-fazowej, która umożliwia szczegółowe badanie obiektów słabo załamujących światło oraz 
żywych komórek albo barwienia przyżyciowego. Połączenie barwienia przyżyciowego z mikroskopią 
kontrastowo-fazową pozwala na jednoczesne uzyskanie zalet obu tych metod. Stężenie elementów 
w moczu powinno być wyrażone w odniesieniu do wyjściowej objętości moczu. Zliczanie moczu 
natywnego pozwana na uniknięcie błędu związanego z wirowaniem i dekantacją, gdyż nie dochodzi 



do utraty komórek, ale wymagana jest odpowiednia ilość moczu, aby można było zidentyfikować 
rzadko występujące elementy. Istotna jest tu liczba oglądanych cząstek. Przy stężeniu cząstek 3x106/l 
oglądanych w objętości 1 μl, współczynnik zmienności (CV) wynosi 60%, co nie jest statystycznie 
zadowalające. CV obniża się, gdy przy tym samym stężeniu elementów upostaciowanych analizujemy 
większą objętość moczu - dla przykładu, w 10 μl CV zmniejsza się do 18%. 

Wybierając manualny system do standaryzowanego badania moczu warto zwrócić uwagę na to, 
że różne systemy mogą charakteryzować się różnymi parametrami. W zależności od wybranego 
systemu wykorzystana może być różna końcowa objętość osadu, mogą również różnić się uzyskanym 
zagęszczeniem czy też obszarem oglądania. 

Poziom czwarty 
Ostatecznie, poziom czwarty powinna stanowić metoda referencyjna, która zapewni właściwą 
dokładność identyfikacji i zliczania poszczególnych składników moczu. Metoda referencyjna nie musi 
być w pełni wystandaryzowana, ale powinna wykluczać wszystkie potencjalne źródła błędów 
i zapewniać dokładne różnicowanie i zliczanie składników osadu moczu. W wytycznych ECLM, 
opublikowanych w 2000 roku, zawarte jest stanowisko, które wydaje się być ciągle aktualne, że dla 
badania osadu moczu nie jest dostępna referencyjna metoda, dlatego zalecane jest przestrzeganie 
dobrych praktyk diagnostyki laboratoryjnej. 

Automatyzacja a standaryzacja badania osadu moczu 
Czynniki najbardziej wpływające na zmienność wyniku badania osadu moczu (zarówno fazy 
przedanalitycznej, jak i analitycznej) mogą być w znacznym stopniu ograniczone poprzez 
automatyzację badania. Zastosowanie analizatorów automatycznych umożliwia uzyskanie wyższej 
wydajności, dzięki czemu możliwa staje się analiza osadu moczu we wszystkich próbkach, niezależnie 
od wyników badania chemicznego. Z kolei rozwiązania zapewniające możliwość połączenia 
automatycznych analizatorów do badania chemicznego i osadu moczu w zintegrowane systemy 
analityczne sprzyjają zwiększeniu wartości klinicznej badania. 

Automatyzacja analizy moczu natywnego pozwala na wyeliminowanie manualnego etapu 
przygotowania próbki. Korzystając z analizatorów automatycznych, można oznaczyć o wiele większą 
liczbę elementów morfotycznych, niż byłoby to możliwe w jakiejkolwiek innej analizie  
nie-automatycznej, dzięki czemu systemy te mogą osiągnąć znacznie większą precyzję w porównaniu 
z konwencjonalnymi metodami. Ponadto, zliczanie w analizatorach automatycznych odbywa się 
w wystandaryzowany sposób, dla wszystkich badanych próbek. 

Podsumowanie 
Z powodu braku metody referencyjnej w laboratoriach używa się szeregu różnych procedur do oceny 
elementów upostaciowanych (m. in. wykorzystanie materiału wirowanego bądź nie, zastosowanie 
różnych technik barwienia oraz różnych typów mikroskopów). Utrudnia to harmonizację badań osadu 
moczu oraz ich kontrolę jakości. 

Dokładność i precyzja mikroskopowego badania moczu wymaga, aby diagnosta ściśle przestrzegał 
protokołu przygotowania osadu moczu. Uzyskanie porównywalnych wyników jest możliwe tylko  
pod warunkiem stałego stosowania się całego personelu do wszystkich aspektów badania – 
przestrzeganie właściwej kolejności, odstępów czasowych, korzystanie z odpowiedniego sprzętu. 

Połączenie automatycznej i manualnej analizy wydaje się niezbędne dla nowych rozwiązań  
i większych wymagań w zakresie analizy moczu. Duża ilość próbek i potrzeba badań pilnych zwiększa 
konieczność wykorzystania szybkich i wiarygodnych pomiarów, jednocześnie należy zidentyfikować 
możliwości obniżania kosztów, co może być ułatwione przez stosowanie zaleceń dotyczących 
standaryzacji lub automatyzację badania. 
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