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Kuziemska A.

Use of hematologicaI index analysis fot diagnosing anemia in dogs

Surnnlary

Research rvas conducted in order to determine the usefulness of MCV, N{CHC hemato|ogical indexes and
the reticulocyte index for the diagnosis of anemia in dogs. The subject of the ana|ysis were blood results tiom
dogs cured at the outpatients'department in the Clinic of Horse, Dog and Cat Diseases. On the basis of clinical
:rnd laboratory tests 12 dogs with anemia were chosen tbr investigation. The analysis of the ervthrocvte indi-
ces confirmed 6 cases of normocytic anemia,3 of microcytic normochromic and 3 of microcytic hypochromic,
respectively. 7 cases of nonregenerative and 5 cases of regenerative anemia in dogs rvere determined when the
reticulocyte index lvas considered.
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Od kilku Iat cotaz częstszymi pacjentami lękarza
rveterynarii sąpsy i koty. Coraz, częściej też, dlaposta-
wienia pełnej diagnozy, wykorzysfuje się wyniki ba-
dań uzyskane w laboratoriach analitycznych. Dotych-
czas podstawowe badania hematologi czne w zakresie
układu czerwonokrwinkowego obejmowały pomiar
stęz en i a hemo gl obin y, obltc zanie ltczby erytro cytów
i oznaczanie wartości hematokrytuoraz ocenę rozma-
zu krwi obwodowej (I,3,4), Stosunkowo najprostsze
w wykonaniu jest oznaczenie wskaznika hematokry-
towego, wyrażającego stosunek obj ętości wszystkich
składnikow postaciowych krwi do objętości całkowi-
tej masy krwi. Stanowi on najbardziej miarodajny po-
jedynczy pomiarw ocenie niedokrwistości i nadhwis-
tości. Wstępnie rozpoznana w badaniu klinicznym
anemia powinna być potwierdzonabadaniami labora-
toryjnymi, w ktorych spadek ponizej wartości referen-
cyjnych dwóch spośrod trzech wyżej wymienionych
parametrów potwierdza diagnozę. Rozpatrzenie łat-
wych do uzyskania wskaźników hematologicznych
charakteryzujących krwinki czerwone pomocne jest
w ustaleniu patomechanizmów choroby (2,3, ]).

Wskazniki c zerwonokrwinkowe ob ecni e cor az częś -
ciej ustalan ę sąprzez automatycznę ana7izatory krwi,
ale mozna je wyliczyć samodzielnie wedfug następu-
jących wzorów:

średnia objętośó krwinki czerwonej (SOK, MCV
mean corpuscular volume) :

Ht tlll) x l000
MCV (fl) - ,r 

irlr.l

średnie stęzenie hemoglobiny (SSH, MCHC - mean
cotpuscular hemoglobin concentration) :

MCHC (mmol/l): 
Hb_(mmol/l)

Ht (yl)

średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej
(SMH, MCH - fiIean corpuscular hemoglobin):

.. Hb (mmol/l)MCH(lmol): E(T/l)

Piśmiennictwo podaje kilka propozycji podziału
niedokrwistości (4). Na podstawte zrożntcowania wiel-
kości krwinek czerwonych (MCV) można wyrożnic
następuj ące r odzale niedokrwistości : makrocytowe,
notmocytowe, mikrocytowe.

Niedokrwistości mikrocytowe w zależności od śred-
niego stężenia hemoglobiny w krwince czerwonej
(MCHC) dzieli się na normochromiczne i hipochro-
mlczne,

Do oceny zdolności regeneratywnej szpiku kostne-
go u pacjentow zę zdiagnozowaną niedokrwistością
wykorzysfuje się liczbęretikulocytow (3, 6). Ich obec-
ność w rozmazie krwi krązącej mozna wykazaó za
pomocą przyzyciowego barwienia błękitem Nilu, błę-
kitem metylowym lub błękitem brylantowo-krezolo-
wyffi, gdzie w obrazię mikroskopowym widac wybar-
r,vione na niebiesko pozostałości RNA, rybosomów
i mitochondriow. Liczba retikulocytow jest podstawą
podziału niedokrwistości na regeneratywne i niere-
generatywne. S korygow any oń reti kul o cytów p owyzej



IYo oraz bezwzg|ędna liczba retikulocytów powyżej
60 000/pl u psów i powyzej 50 000/pl u kotów po-
zw ala zakwalifi kować niedokrwi sto ś ó j ako re genera-
tywną(3,5),

C e l em badah było okre ś lenie przydatno ści o znacza-
nia wskaźników hematologicznych do diagnostyki nie-
dokrwistości u psów.

Mateilał imetody
Przedmiotem analizy były wyniki badań krwi uzyskanej

od psów leczonych w ambulatorium Kliniki Chorob Koni,
Psów i Kotóww okresie odpażdzlemika do grudnia2002 r.

Spośród psów, u ktorych klinicznie i laboratoryjnie zdiag-
nozowano anemię, wybrano I2przypadków. U wszystkich
zróżnym nasileniem stwierdzono bladość błon śluzowych,
tachykardię, duszność, zmniej szenie tol erancj i wysiłkowej,
omdlenia, rzadziej żółtaczkę, szmery sercowe,

U badanych zwierząt oznaczano liczbę erytrocytów -
E (T/1), hematokryt - Ht (l/1), stęzenie hemoglobiny -
Hb (mmol/l), retikulocyty (%) oraz wyliczano MCV (fl),
MCH (fmo1/1), MCHC (mmol/l), skorygowany Yo liczby
retikulocytów, i bezwzględną liczbę retikulocytów.

Liczbęerytrocytów, hematokryt i stęzenie hemoglobiny
oznaczano ogóinie przyjętymi metodarni. RetikulocyĘ wy-
barwiano błękitem metylowym, następnie określono ich
liczb ę na l 000 erytroc ytów, wyr ażaj ap j ą w pro c entach. Przy
stałym tempie odnowy odsetek retikulocytów zwiększa się,
c o wynika z faktl, że s ą one stale rozc ień czane pf zez mni ej -

sząliczbękrwinek czerwonych. Stwarza to pozory zwięk-
szającej się odczynowości szpiku. W takich przypadkach
liczbę retikulocytow przedstawlć można w fotmie skory-
gowanego oń Iiczby retikulocytów :

skorygowany oń liczby retikulocytow :
: 9,o retikulocytów ,. -.Ęt Pacj:lta (t1l)

Ht prawidłowy (1/l)

gdzieHt (l/l) prawidłowy dla psa:0,47, dla kota - 0,3J.
Bezwzględną liczbę retikulocytów oznaQzono według

wzoru:

b ezw z ględna lic zb a retiku 1 o c ytów (ko mórek/ p l ) :: % retikulocytów x erytrocytów/pl.

Pozwalająone ze stosunkowo niewielkim błędem oce-
nić faktyczny stanu szpiku kostnego i jego zdolność ery-
tropoetyczną.

W zalezności od stopnia nasilenia niedokrwistości reti-
kulocyty mogą wcześniej opuszczać szpik kostny. Wskaź-
nik produkcji retikulocytów (WPR, RPI - reticulocyte pro-
duction index) uwzględnia przedłużony czas dojrzewania
retikulocytów w krwi obwodowej. Mozna wyliczyć go ze
wzoru:

WPR:

gdzie czas dojrzewania retikulocytów wynosi:
przy Ht (1/1): 0,45 - | dzień,0,3 5 - 1,5 dnia, 0,25 - 2 dni,

0,15 - 2,5 dnta.
Wskaźnik produkcji retikulocytów niższy od l wskazu-

je na niedokrwistośc nieresponsywną, mieszczący się
w przedziale I-ż - na niedokrwistość częściowo respon-
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sywną wyższy od2 - na nasiloną odpowiedź szpiku (nasi-
loną erytropoezę).

Wyniki i omówienie

Uzyskane wyniki badah wstępnych i wyliczone
wskaźniki czerwonokrwinkowe zebrano w tab. 1. po
wstępnej analizie wynikow utrzech psów stwierdzo-
no anemię mikrocytowąhipochromiczną(nr 4, 5 i 8),
co sugerowało przewlekłą utratę krwi o niewielkim
nasileniu. Wykonane badania biochemiczne mieściły
się w zakresie warlości referencyjnych, w badaniach
obrazowych (RGT, USG) równiez niewykazano nie-
prawidłowo ś c i. P o dej r zew aj ąc utratę Ww t pt zez pr ze -

wód pokarmowy wykonano gastroduodenoskopię
i rektoskopięoraz badania koproskopowe. U jednego
psa (nr 8) stwierdzono silną robaczycę(Tbxocara ca-
nis), u dwóch pozostaĘch (nr 4 i 5) przewlekĘ stan
zapalny błony śluzowej prostnicy i okręznicy z licz-
nymi nadżerkami i owrzodzeniami.

Niedokrwistość mikrocytowa normochro miczna,
stwierdzona u 3 psów (nr 9, 1l i 12) spośród badanej
grupy, świadczy o skróceniu czasu przeżycia erytro-
cytów zablr zęniach metab o liz mu żęIaza lub słab ej o d-
powiedzi ery,lropoetycznej szpiku (8). Ujednego z nich
(nr 9) od około dwoch lat obserwowano w odstępie
około 5-6 tygodni nagłe omdlenia nasilone szczęgól-
nie w okresie jesienno-zimowym, ogólną apatlęi za-
burzęnia apeb.tu. Wykonywane badania hematologicz-
ne wykazywĘ bardzo silną anemię, bardzo szybko
pogłębiającą się w pierwszym okresie choroby. Bada-
nia biochemiczne nie wykazywaĘ odchyleń od war-
to ś ci re ferencyj nych, r ównież inne, dodatkowo wyko -
nane badan ia obr azowe nie wykazĄ nieprawidłowo ś -
c i. Poniewa ż wy znaczone wskaźniki czerwonokrwin -

kowe wskazryaŁy na hemolityczny charakter niedo-
krwistości, wykonano dodatkowo test Coombsa, który
potwierdził podejrzewaną chorobę zimnych aglu§nin.

U dwoch pozostałych psow (nr 11 i 12) z niedo-
krwistością mikrocytową normochromiczną obserwo-
wano nawr acaj ące z r ó żną częstotl iwo ś c i ą okre sy wy-
miotów i biegunek. Wzmożona akfiność transami-
nazwątrobowychtf osf atazyalka|icznejwskazywały
na przewlekłe aktyr,vne zapalenie wątroby. Dodatko-
wo wykonane badanió ultrasonogr aftczne jamy brnlsz-
nej wykazało widoczne w wątrobie liczne ogniska
hipo- i hyperechogenne.

U 6 psów (nr I,2,3,6,7 i 10), według wskaźników
czerwonokrwinkowych, stwierdzono niedokrwistość
normocytową będąc ą naj częś c iej wynikiem czynno ś -
ciowego uszkodzenia szpiku kostnego, niedoboru ery-
tropoe§my lub nagłej utraty krwi, zby'r szybkiej dla uru-
chomienia mechanizmów kompensacyjnych. Dwa
z ntch pr zechodzlŁy rekonwalescencj ę po zabie gach
chirurgiczny ch (spl enectomia t ovariohis terectomia),
którym towarzyszyła znaczna utrata krwi. W jednym
przypadku około dwoch miesięcy wcześniej zdiagno-
zowano białaczkę i za sto s owano terapi ę cyto staty,ka-
mi. U dwoch psów, u których wyniki wskazyrvały na
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niedokrwistośc nor-
mocytową, badania
biochemiczne wyka-
zaĘ wzrosl ponad re-
ferencyjne wartości
mocznika i krcatyni-
ny. W obrazie USG
nerki u obu psów
m i al y 7.alartąstru ktu-
rę i zaburzonąpropor-
cję warstwy korowej
do rdzerrnej .Zdiagno-
zo\\ano u nich prze-
lvlekłą niewydolność
nerek.

We lł,szystkich
przypadkach dla oce-
n1, odpowiedzi szpiku
kostnego przy bada-
niu oznaczano liczbę
retikulocytólł, i wy-
znaczano rł,skaźniki
retikulocytarne. Wy-
niki przedstawiono
rv tab.2. Upsow.nr2.
3. 4, 9, 10 anernię
określono jako regeneratywną, Ich
przvpadki oceniono jako dobrze ro-
kuj ące, spodziewaj ąc się w kol ejnych
baclan i ach poprawy ił,yników.

U rł,szystki ch zwterząt obok tera-
oii podstawowej zastosowano pre-
par aty uszczelni aj ące, zwięks zające
eiastycznoś c naczllń krwionośnych
i preparaty wzmagające krwiotwo-
TZenrc.

Reasumuja_c należy stwierdzić, ze
wstępne ustalenie rodzaju rriedo-
krwistości na podstawie wskaznika
MCV pozwala prześledzic prawdo-
podobne patomechanizm1, niedo-
krwistości, co jest pomocne w usta-
leniu przy czyny niedokrwistości . Ob-
liezenie 7lczby retik-ulocytow i okreś-
1enie wskazników retikulocytarnych
pomaga w ocenie reakcji szpiku na
niedokrwistość oraz pozwala ocenić
postęp terapeutyczny i rokowanie.

Tab. 2. \\'artości crltrocvtór,r, hemoglobin1,, hematokn,tu, retikulocl-tów, skor_vgo-
\\ancgo '% liczb1 retikulocl,tórr. bezrrzględnej liczbv rctikulocl,tół badanych psón
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tTł1

Hb

tmmol/|]
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t|/|]

R etiku locyty

IT"l

Wskaźnik
retiku locyla rny

całkowita liczba
retiku locylów
[komórek/Il]

229

1011
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badanych psólr

Objaśnicnie: kolorcrn czc],w,ol1ylTl ()znaczoll() pac_jcntotv z nieclokrwistclścią norrnocytarną. zółtym
pacjentćlu, z nicclokni islościa_ miklocvtarną |lipochlollliczlla_, szarylrl pacjentóu' z nicdokrr.vistością

rn ikroc1 telna llolrllocht,otlliezlllt

2

e

3.0 74

3,503

4.407

3,0

5,6

0,190

0,21 0

0,335

0,4

5,6

2,4

0,16

2,50

171

1 229 600

19 616 800

10 576 800

1,63

0,11

0,40

0,37

0,46

17 888
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2 704

3 880

800

200
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200
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