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Zanim przejdziemy do odczytu wyniku, muszę Cię uczulić na

jedną rzecz. Powinnam to tak naprawdę napisać na każdej

stronie, by odpowiednio wybrzmiało.

W tym e-booku pokazuję Ci, które badania wykonać, jak się do

nich przygotować, by ukazywały jak najwierniejszy obraz stanu

Twojego organizmu. Nauczę Cię, które parametry dają

informację o Twojej wątrobie, a które o nerkach. Dowiesz się, jak

wykryć niedobory, a nawet (z niniejszego rozdziału) jak

odczytać wynik. Ale właśnie. Podkreślam słowo odczytać, bo

Ty jako osoba niezwiązana z procesem leczniczym pacjenta od

strony medycznej także możesz wynik jedynie odczytać.

Zinterpretować go, w moim odczuciu, może tylko ktoś o solidnej

wiedzy medycznej. Wykorzystuje ona do tego nie tylko

dostarczone wyniki, lecz uwzględnia także ogólny stan zdrowia

pacjenta, opis dolegliwości, wywiad z pacjentem i badanie

fizykalne przeprowadzone w gabinecie, czasami również

badania obrazowe.

Odczyt
wyniku
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Po pobraniu krwi musisz chwilę poczekać na wynik. Bywa, że

jest on dostępny następnego dnia, a niekiedy trwa to nawet do

kilku tygodni.

Kiedy lekarz zleca wykonanie badań, wynik może trafić od

razu do niego. Jeśli tak się stanie, otrzymasz go przy wypisie

(jeśli konieczna była hospitalizacja), po zakończeniu leczenia

lub podczas przeniesienia dokumentacji medycznej. Pamiętaj,

że jako pacjent masz prawo do otrzymania odpisu, czyli kopii

wyniku. Warto go mieć ze sobą podczas wizyty lekarskiej. To

ułatwia i usprawnia jej przebieg. Taki odpis możesz uzyskać,

pojawiając się w punkcie pobrań i przedstawiając dowód

osobisty lub odpowiednie upoważnienie, jeśli chcesz poprosić

o wyniki innej osoby.

Wiele prywatnych laboratoriów (a także coraz więcej

przyszpitalnych) prowadzi portale online, dzięki którym

możesz otrzymać powiadomienie o tym, że wynik jest już

dostępny. W większości z nich możesz go podejrzeć, a także

pobrać.

Ale kiedy już go otrzymasz,

jak go odczytać?
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Konstrukcja wyniku

imię i nazwisko pacjenta;

PESEL (lub tylko datę urodzenia w przypadku

obcokrajowców);

płeć pacjenta;

datę pobrania;

imię i nazwisko osoby pobierającej;

datę wykonania analizy;

dane osoby wykonującej analizę oraz autoryzującej wynik +

pieczątkę i podpis;

nazwę laboratorium;

uzyskane wyniki.

Zazwyczaj wyniki zawierają te same informacje. Różni się tylko

ich wygląd. Prawidłowy wynik powinien uwzględniać:

Wynik jest tak skonstruowany, że każdy powinien móc go

odczytać. Podany jest parametr, oznaczony poziom,

jednostka, wartości referencyjne oraz tzw. flagi. Przypominam

Ci jednak, że interpretacja wyniku to zadanie osób

zajmujących się tym zawodowo i mających odpowiednie

kwalifikacje. Ty, jako pacjentka, po przeczytaniu tego

rozdziału i całego e-booka powinnaś móc swój wynik

odczytać i umieć porównać go z poprzednim.
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Informacje
o pacjencie

Nazwa
badania

Wartości
referencyjne

Informacje
dodatkowe

Tzw.
flagi

Jednostka

Informacja
ODPIS/ORYGINAŁ

Kod oddziału lub
informacja o zlecającym

Dane
laboratorium

Uzyskany
wynik
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Pierwszym krokiem dla osób, które zupełnie nic nie wiedzą

na ten temat, na pewno nie powinno być sprawdzanie

wyniku w wyszukiwarce Google. Moja nauczycielka

włoskiego w liceum mawiała, że Google Translator jest dla

niej, dla nas jest słownik. Chodziło o to, by nie posługiwać się

automatycznym tłumaczem

w momencie, w którym nie jesteśmy w stanie wyłapać

oczywistych błędów. Można to robić, dopiero, gdy coś się

już wie. Wtedy łatwiej będzie nam również sformułować

odpowiednie zapytanie. W innym przypadku możesz

wpisać w Google na przykład: „podwyższone CRP”.

Otrzymasz mnóstwo odpowiedzi o zawale, stanie zapalnym

i chociażby udarze.  Będziesz się martwiła, a może się

okazać, że zupełnie niepotrzebnie, ponieważ Twój wynik

odbiegał tak naprawdę o 0,2 od wartości referencyjnych.

Mogło Cię to zainteresować, ponieważ system, mimo

niewielkiej różnicy, już zaznaczył ten parametr jako

podwyższony (literą H, strzałką w górę lub plusikiem). Taka

wartość mieści się w granicach błędu i mogłoby się okazać,

że przy powtórnym wykonaniu oznaczenia, wcale nie

będzie podwyższona.

A skoro jesteśmy przy wartościach referencyjnych, to warto

zaznaczyć, w jaki sposób są tworzone. Co nieco wspomniałam

już o tym przy okazji rozdziału o przygotowaniach do badań.

Myślę, że dobrze, żebyś miała więcej informacji a ten temat.
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Ustalanie wartości
referencyjnych

Wartości referencyjne wciąż się zmieniają. Nie są to zmiany

dokonywane co roku, ale wciąż są analizowane. Być może

kojarzysz takie sformułowania jak: „normy laboratoryjne”,

„normy funkcjonalne” i „normy optymalne”. Wbrew pozorom

nie zawsze się one pokrywają. Badacze wciąż starają się

wypracować pewien kompromis. Często wartości

referencyjne są ustalane na podstawie wieloletnich badań

nad różnymi chorobami, z których wyciągane są wnioski.

Bazują zatem na danych literaturowych i jednocześnie

doświadczeniu w leczeniu pacjentów (28). Wartości te

nierzadko określane są globalnie, a różnice regionalne są

nieznaczne.

Faktem jest, że teoretycznie każde laboratorium powinno

wyznaczyć swoje wartości referencyjne. Wartości referencyjne to

coś, do czego powinno się odnosić, jak sama nazwa na to wskazuje.

Nie wiem, jakie masz wyobrażenie o ustalaniu zakresu wartości

referencyjnych, ale nie polega to na tym, że siada kilku

profesorów z książką i wspólnie określają widełki. To tak nie

wygląda. No może nie tylko tak.
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A najlepiej odnosić się do warunków panujących w danej

populacji na danym terenie. Biorąc pod uwagę na przykład taki

parametr, jakim jest hemoglobina, powinno się określać inne

wartości dla osób zamieszkujących tereny górskie, a inne dla

osób żyjących na nizinach. Co ciekawe, teoretycznie muszą to

być też inne wartości dla osób mieszkających w dużych

miastach, jak Warszawa lub Kraków, a inne dla mieszkańców

mniejszych miejscowości lub terenów wiejskich, gdzie

powietrze jest czystsze. 

Podsumowując, wartości referencyjne powinny zostać

określone na podstawie badań kilku(nastu) tysięcy zdrowych

osób żyjących na danym terenie. Jest to jednak czaso- i koszto-

chłonne. W praktyce wygląda to tak, że po kilku (czasami

kilkunastu) przeprowadzonych kontrolach na konkretnym

analizatorze laboratorium przyjmuje wartości referencyjne

adekwatne dla aparatu oraz odczynników, z których korzysta.

Każde laboratorium może posługiwać się innym analizatorem

do oznaczeń i innym zestawem odczynników. Dlatego bardzo

ważne jest, by wykonywać badania w miarę możliwości w tym

samym laboratorium. Oczywiście nie masz wpływu na to, że

laboratorium postanowi wymienić sprzęt, jednak dzieje się to

dość rzadko, co kilka lat (takie sprzęty są bardzo drogie)⁸.

⁸   Komentarz Piotrka: Laboratoria najczęściej zaznaczają na wyniku, że wartości referencyjne
uległy zmianie. Ponadto często jest podana informacja, na jakim analizatorze zostały wykonane
badania. Pierwotne wartości są ustalane na podstawie danych dostarczanych z odczynnikiem.
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Wielu badaczy i naukowców wciąż śledzi tendencje w za-

chowaniach zdrowotnych wśród ludzi. Przykładem są

chociażby wartości referencyjne lipidogramu. Mimo że

odczynniki i analizatory się nie zmieniają, zmieniają się wartości

referencyjne. Parę lat temu zakresy „norm” dla profilu

lipidowego były dużo bardziej liberalne. W tym momencie

klinicyści dążą do tego, by były one bardziej restrykcyjne. Na

ich decyzję miały wpływ wieloletnie badania w wielu zakątkach

świata, podczas których zauważono, że niższe wartości

niektórych parametrów były związane z niższym ryzykiem

wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Wywołany profil

lipidowy jest jeszcze o tyle ciekawy, że podczas analizy badań

dostrzeżono, że inne wartości powinny osiągać osoby zdrowe,

a inne osoby z obciążeniem rodzinnym, jeśli chodzi o choroby

sercowo-naczyniowe (29). Co więcej, po przeprowadzeniu kilku

z tych badań rozważa się ustalenie osobnych wartości

referencyjnych dla osób z konkretnymi jednostkami

chorobowymi, na przykład dla osób chorych na cukrzycę

(30,31).

Osobną kwestią są tak zwane normy optymalne. Tutaj posłużę

się przykładem TSH⁹. Wartości referencyjne, jakie możemy

zauważyć na wynikach, są dość szerokie 0,23–4,0 μU/ml.

Niektóre badania (32) wskazują jednak, że wynik zdrowej osoby

dorosłej powinien się plasować między 0,4–2,5 μU/ml. Jeszcze

⁹   Szczegółowo TSH zostanie omówione w rozdziale dotyczącym badań tarczycy.
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inne wartości będą docelowe dla osób leczących się na

nadczynność lub niedoczynność tarczycy, a inne dla kobiet

w ciąży i to zależnie od trymestru.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na stan, w którym Ty czujesz

się dobrze. Nie zawsze wartości referencyjne będą optymalnym

zakresem dla Ciebie. To trochę jak z masą ciała. Niby zostały

opracowane wartości BMI dla danej płci i wieku, jednak

wartości wagi potrafią być dosyć szerokie. Weźmy osobę z

moim wzrostem – około 164 cm. Docelowe wartości BMI to

18,5–24,9. Oznaczają one prawidłową wagę według WHO

(Światowej Organizacji Zdrowia) (33). Oznacza to, że zakres pra-

widłowej wagi dla kobiety o moim wzroście

to 50–67 kg. Jak widzisz to dość duża

różnica, a jak inna będzie moja syl-

wetka w każdym z tych zakresów. 

Osobiście najlepiej czuję się ze swo-

im ciałem przy wadze około 52 kg,

mniej  to dla mnie za mało, a więcej

za dużo (właściwie to logiczne). Ale Ty mo-

żesz się czuć bardzo dobrze przy innej wa-

dze, nawet takiej powyżej parametrów niewdzięcznego BMI.

Pamiętaj, że zakresy to jedynie liczby, często suche dane oparte

na statystyce. BMI nie uwzględnia zmiennej w postaci

wysportowanego ciała. Kiedy zobaczyłabyś dobrze umięśnio-

nego mężczyznę, nie powiedziałabyś, że ma nadwagę, a BMI

może mu to zasugerować! 
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Wielu sportowców trenujących zawodowo ma wyniki badań,

które w przypadku zwykłego nietrenującego człowieka

wskazywałyby na poważne nieprawidłowości. Dlatego

podane zakresy warto analizować na podstawie wielu

czynników, w tym Twojego samopoczucia i ogólnego stanu.

Jeżeli czujesz się dobrze, nie masz dolegliwości i ograniczeń,

to może jest po prostu w porządku niezależnie od tego, co

widzisz na papierze z laboratorium? Zwłaszcza jeśli po kilku

powtórzeniach badań wynik plasuje się na podobnym

poziomie, może być tak, że Twój organizm już się dostosował. 

To jest właśnie Twój „standard”, o którym pisałam w 1. rozdziale.

Jak widzisz, na możliwość porównania Twojego wyniku

badania do wartości referencyjnych wpływ ma bardzo

dużo czynników. Mimo najszczerszych chęci pojemność

tego e-booka jest ograniczona (powinna być). Nie jestem

w stanie przekazać Ci takiej wiedzy, byś mogła

odpowiednio i ze 100-procentową pewnością

zinterpretować swoje wyniki. Sama nie wiem wszystkiego

(może to i dobrze). Dlatego podkreślam (chyba 3 raz w tym

rozdziale), że interpretacja leży w gestii lekarza.

Skoro już ten wstęp mamy za sobą, możemy przejść do krótkiej

części o tym, jak mogą być sygnalizowane nieprawidłowości.
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Sygnały na wyniku

Wynik poza zakresem

Obok wyniku możesz zauważyć dodatkowe oznaczenia. Są to

zazwyczaj strzałki w górę lub w dół, literka H lub L albo +, lub –.

Mają one za zadanie przykuć uwagę osoby, która patrzy na

wynik. Dzięki nim w pierwszej kolejności zwróci ona swój wzrok

na ten właśnie parametr. Oznaczenie to mówi nam jednocześnie

o tym, w którym kierunku wynik przekroczył zakres wartości

referencyjnych.

Nie należy się martwić, kiedy te parametry są przekroczone o nie-

wielkie wartości. Często mieszczą się w granicach błędu oznaczenia.

Tak jak wyżej, może się okazać, że przy powtórnym pobraniu, wynik

znalazłby się w określonych widełkach. Jeśli mimo to jesteś

zaniepokojona, możesz się zgłosić do lekarza na konsultację. Warto

też wykonać za jakiś czas kontrolę tego wyniku.

Dodatkowe oznaczenia

Czasami możesz zauważyć, że obok wyniku pojawia się

gwiazdka. Często oznacza to, że parametr nie jest oznaczony na

analizatorze, ale obliczony pod mikroskopem przez osobę

oglądającą preparat.
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Innym razem gwiazdka pojawi się, kiedy parametr będzie

wyliczany na podstawie wyniku z innego oznaczenia lub

kiedy analizator miał problem z oznaczeniem. Zazwyczaj nie

ma to istotnego znaczenia dla Ciebie jako osoby odczytującej

wynik.
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Quiz
1
2
3

Wystąpienie siniaka po pobraniu zależy od:

A. umiejętności osoby
pobierającej

B. wypitej wcześniej wody D. wszystkie odpowiedzi
są prawidłowe

C. czasami pojawia się z d…
dziwnych przyczyn

Jeśli mdleję po pobraniu krwi:

A. powinnam o tym
poinformować osobę pobierającą

B. powinnam się nie badać D. powinnam zmienić dietę

C. nie jest to normalne

Ten quiz jest krótszy, bo i informacje są dość proste.

Przeanalizujmy jednak odpowiedzi.

Wyniki badań krwi porównuję:

A. do wyników koleżanki

B. do wartości referencyjnych D. b i c

C. do wcześniejszych
wyników
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Odpowiedzi

1 Wystąpienie siniaka zależy od umiejętności osoby po-
bierającej, wypitej wody i czasami pojawia się z dziw-
nych przyczyn. (Odpowiedź D)

Wszystkie odpowiedzi są poprawne i żadna z nich nie jest jedyną

przyczyną. Czasami możesz wypić odpowiednio dużo wody, by

żyły były widoczne, osoba pobierająca może być bardzo

doświadczona, a z niewiadomych przyczyn siniak i tak się pojawi.

2 Jeśli mdleję po pobraniu krwi, powinnam o tym
poinformować osobę pobierającą. (Odpowiedź A)

Nie jest to nienormalne i nie jest to wynikiem diety, a już na pewno

nie oznacza, że nie należy się badać. Warto poinformować o tym

osobę, która pobiera krew, by była przygotowana i ewentualnie

zaleciła pobranie na leżąco.

3 Wyniki badań porównuje się do wartości referencyjnych
i do wcześniejszych wyników. (Odpowiedź D, chociaż
za B też przysługuje punkt)

Porównujemy zawsze do wartości, które obowiązują w danym

laboratorium, a jeśli masz wyniki wcześniejszych badań, również

możesz je zestawić.
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