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Automatyzacja badania osadu moczu
Bogdan SOLNICA

Badanie upostaciowanych sk³adników moczu jest najtrudniejsz¹ metodycznie czêci¹ badania ogólnego moczu. Jest ono wykonywane przy u¿yciu szeregu metod mikroskopowych oraz wprowadzonych ostatnio do u¿ycia analizatorów automatycznych. Celem niniejszej pracy by³a ocena jakoci analitycznej
automatycznego analizatora osadu moczu UF-50, pracuj¹cego w oparciu o technikê cytofluorymetii przep³ywowej. Oceny poprawnoci analitycznej i nieprecyzyjnoci dokonano w oparciu o oznaczenia w materiale kontrolnym UF CHECK.
Wyniki badañ osadu moczu uzyskane przy u¿yciu ocenianego analizatora porównano z wynikami uzyskanych przy pomocy mikroskopu wietlnego i komory
Fuchsa-Rosenthala. Ponadto porównano wyniki badañ liczby erytrocytów i leukocytów przeprowadzonych przy u¿yciu tych metod w próbkach moczu z bakteriuri¹ <5000/µl i >5000/µl. Analizator UF-50 charakteryzuje siê dobr¹ poprawnoci¹ analityczn¹ (obci¹¿enie do 10,4%) i doæ dobr¹ nieprecyzyjnoci¹ miêdzyseryjn¹ (CV do 18,6%). W porównaniu z metod¹ mikroskopow¹ stwierdzono
zadawalaj¹c¹ zgodnoæ wyników dla oznaczeñ liczby erytrocytów i leukocytów
i gorsz¹, dla komórek nab³onkowych. Nie stwierdzono zak³ócaj¹cego wp³ywu
bakteriurii >5000/ml na wyniki oznaczeñ liczby erytrocytów i leukocytów.
(NEFROL. DIAL. POL. 2007, 11, 26-29)

Automation of urine sediment analysis
Investigation of the formed urine components is methodologically the most
difficult part of the standard urinalysis. It is performed using several microscopic methods and recently introduced automated analyzers. The aim of this
study was evaluation of analytical performance of the automated urine sediment analyzer UF-50 which employs flow-cytofluorimetric measurement technique. Assessment of analytical accuracy and imprecision was carried out using the UF CHECK control material. The results of urine sediment analysis obtained in 111 samples using UF-50 analyzer were compared with results of microscopic particle counting in Fuchs-Rosenthal chamber. Furthermore results
of erythrocyte and leucocyte counting of two methods in urine samples with
bacteria count <5000/µl and >5000/µl were compared. UF-50 has shown good
analytical accuracy (bias less than 10,4%) and satisfactory between-run imprecision (CV up to 18,6%). In comparison to the microscopic method an adequate
agreement for erythrocytes and leucocytes was found; whereas the results of
epithelial cell counting were not in accord. No interfering effect of bacteriuria
on erythrocyte and leucocyte counting was found.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2007, 11, 26-29)
Badanie ogólne moczu jest jednym z
podstawowych badañ przesiewowych w diagnostyce chorób nerek. Zmiany sk³adu chemicznego moczu mog¹ wskazywaæ na wystêpowanie przewlek³ych glomerulopatii o
ró¿nej etiologii. Z kolei obecnoæ w moczu
ró¿nego rodzaju komórek i tzw. sk³adników
upostaciowanych jest podstaw¹ rozpoznawania i monitorowania przebiegu chorób w
obszarze mi¹¿szu nerek oraz zaka¿eñ dróg
moczowych. Wykrywanie w laboratorium
zmian w³asnoci moczu wskazuj¹cych na
chorobê nerek lub innych schorzeñ wp³ywaj¹cych na sk³ad moczu jest procesem pracoch³onnym i wymagaj¹cym wysokich kwalifikacji. Z tego powody badanie ogólne moczu w wiêkszoci laboratoriów wykonuje siê
w dwóch etapach. Najpierw wykonuje siê
przesiewowe badanie moczu przy pomocy
testów paskowych, które obejmuj¹ 10 do 12
podstawowych odczynów wskazuj¹cych na
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zmiany sk³adu chemicznego moczu oraz na
obecnoæ bakterii, zwiêkszonej liczby erytrocytów i leukocytów. Ujemne wyniki badania testem paskowym pozwalaj¹ na wydzielenie próbek moczu prawid³owego, który nie
wymaga dalszych badañ [5,11]. Wynik badania testem paskowym, obecnie najczêciej uzyskiwany przy zastosowaniu pó³automatycznych lub automatycznych czytników testów, wydaje siê jako ostateczny wynik badania. Natomiast próbki moczu, w których przy u¿yciu testów paskowych wykryto
obecnoæ bia³ka, erytrocytów, leukocytów
lub bakterii, kieruje siê do badania mikroskopowego, w celu identyfikacji obecnych
w moczu elementów upostaciowanych, tradycyjnie nazywanych osadem moczu. Taki
sposób organizacji badania ogólnego moczu, obecnie powszechnie stosowany, bywa
przedmiotem krytyki. Zwraca siê uwagê na
mo¿liwoæ nieprawid³owoci w osadzie mo-
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czu pomimo ujemnych wyników testów paskowych. W zwi¹zku z tym badanie mikroskopowe osadu moczu czêsto wykonywane jest jako badanie pierwszego rzutu, u
pacjentów, u których wystêpuj¹ do tego
szczególne powody [5,15]. W efekcie badanie ogólne moczu w pe³nym zakresie jest
pracoch³onne, co obok problemów organizacyjnych ma równie¿ niekorzystny wp³yw
na jakoæ, poniewa¿ niektóre upostaciowane sk³adniki moczu s¹ nietrwa³e i mog¹ ulegaæ rozpadowi w czasie oczekiwania próbki na badanie osadu moczu.
Badanie upostaciowanych sk³adników
moczu jest obecnie powszechnie wykonywane przy u¿yciu ró¿nych metod mikroskopowych. Subiektywny charakter badania
utrudnia standaryzacjê. W opublikowanych
w 1999 roku wytycznych Grupy Roboczej
ds. Badania Moczu Europejskiej Konfederacji Medycyny Laboratoryjnej (ECLM), zawarto stanowisko, ¿e na chwilê obecn¹ nie
jest dostêpna referencyjna metoda badania
osadu moczu, która zapewnia odpowiedni¹
dok³adnoæ ró¿nicowania i zliczania jego
sk³adników [5]. Stanowisko to wydaje siê ci¹gle aktualne. W ostatniej dekadzie pojawi³y
siê w u¿yciu automatyczne analizatory elementów upostaciowanych moczu. Analizatory osadu moczu dzia³aj¹ w oparciu o dwie
koncepcje metodyczne. Pierwsza z nich
wykorzystuje technikê cytofluorymetrii przep³ywowej, stosowan¹ ju¿ wczeniej w automatycznych analizatorach hematologicznych [3,4,6]. Druga oparta jest o cyfrow¹
analizê obrazów mikroskopowych. W Polsce do chwili obecnej nie by³o wiêkszych
dowiadczeñ zwi¹zanych z automatyczn¹
ocen¹ osadu moczu. W niniejszej pracy
przedstawiono ocenê jakoci analitycznej i
u¿ytkowej automatycznego analizatora osadu moczu UF-50, pracuj¹cego w oparciu o
technikê cytofluorymetii przep³ywowej.
Materia³ i metody

Oceny analizatora UF-50 (Sysmex Corporation) dokonano na podstawie wyników badañ 111
próbek moczu kierowanych do Pracowni Badañ
Analitycznych Zak³adu Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w celu wykonania rutynowego badania ogólnego. Badania przeprowadzono w ci¹gu dwóch godzin od chwili dostarczenia moczu do laboratorium, wykonuj¹c równolegle mikroskopowe badanie osadu moczu zgodne
z rutynow¹ procedur¹, oraz badanie automatyczne w tej samej próbce.
Automatyczny analizator moczu UF-50
(Sysmex Corp.) zainstalowano w laboratorium
zgodnie z instrukcj¹ producenta. Elementy osadu
moczu które, analizator identyfikuje, to: erytrocyty,
leukocyty, nab³onki p³askie, nab³onki okr¹g³e, wa³eczki szkliste, wa³eczki patologiczne, komórki
dro¿d¿akowe, kryszta³y, bakterie i plemniki. Wyniki przedstawiane s¹ na monitorze analizatora i na
wydruku w postaci wartoci liczbowych (w przeliczeniu na jednostkê objêtoci lub pole widzenia)
oraz histogramów i skatergramów. Wydajnoæ analizatora wynosi 50 próbek w ci¹gu godziny [2,3,8].
Do kontroli jakoci oznaczeñ stosowano firmowy materia³ kontrolny UF CHECK. B³¹d oznaczenia (bias) wyliczano jako ró¿nicê pomiêdzy
oznaczon¹ i nominaln¹ liczb¹ poszczególnych
sk³adników w materiale kontrolnym i przedstawio-

Tabela I
Ocena dok³adnoci oznaczeñ liczby sk³adników osadu moczu przy u¿yciu analizatora UF-50.
Accuracy assessment of urine sediment components counting using UF-50 analyzer.

Oznaczenie

Wartoæ
oznaczona

Wartoæ
nom inalna

B³¹d

Ery trocy ty

231,3

209,5

10,4%

Leukocy ty

216,7

201,9

7,33%

Nab³onki

81,2

78,2

3,83%

Wa³eczki

11,3

11,0

2,73%

Bakterie

190,7

197,2

3,20%

Tabela II
Ocena nieprecyzyjnoci miêdzyseryjnej oznaczeñ
liczby sk³adników osadu moczu przy u¿yciu analizatora UF-50 (N=21).
Evaluation of between-run imprecision of urine sediment component counting using UF-50 analyzer
(N=21).
Oznaczenie rednia

Odchy lenie Wspó³czy nnik
standardow e zm iennoci

Ery trocy ty

200,9

16,1

8,01%

Leukocy ty

201,9

17,2

8,52%

Nab³onki

78,2

10,5

13,4%

Wa³eczki

11,04

2,06

18,6%

Tabela III
Porównanie wyników oznaczeñ liczby sk³adników osadu moczu przy u¿yciu analizatora UF-50 i metod¹ mikroskopow¹ (N=111).
Comparison of the results of urine sediment component counting using UF-50 analyzer and microscopic
method (N=111).
Oznaczenie

M ikroskop
rednia (SD)/
3,2 m l

UF-50
rednia (SD)/
3,2 m l

Ery trocy ty

146,55 (467,8)

121,51 (340,1) y = 0,62x + 30,7

Nachy lenie:
0,89 (95% CI: 0,77 do 1,04);
Odciêta:
0,52 (95% CI: -0,28 do 2,0)

Leukocy ty

257,18 (1369)

196,0 (753,3)

y = 0,52x + 63,1

Nachy lenie:
0,97 (95% CI: 0,84 do 1,12);
Odciêta:
1,01 (95% CI: 0,0 do 2,83)

Nab³onki

13,78 (33,31)

19,48 (40,91)

y = 0,82x + 8,14

Nachy lenie:
1,47 (95% CI: 1,17 do 1,77);
Odciêta:
-1,15 (95% CI: -2,82 do 0,59)

Rów nanie
regresji

no jako odsetek wartoci nominalnej. Oceny nieprecyzyjnoci miêdzyserynej dokonano na podstawie wspó³czynników zmiennoci zbioru wyników
oznaczeñ w materiale kontrolnym wykonanych w
ci¹gu kolejnych 21 dni.
Wyniki badañ osadu moczu uzyskane przy
u¿yciu analizatora UF-50 porównano z wynikami
badañ tych samych próbek moczu przeprowadzonych przy u¿yciu mikroskopu wietlnego i komory
Fuchsa-Rosenthala, w moczu nieodwirowanym,
bez stosowania ¿adnych technik barwienia. Metod¹ mikroskopow¹ oznaczano liczbê erytrocytów,
leukocytów, komórek nab³onkowych i wa³eczków,
jednak ze wzglêdu na czynniki przedanalityczne
(ma³a trwa³oæ) liczbê wa³eczków wy³¹czono z
porównania. Uwzglêdniaj¹c pojemnoæ komory
Fuchsa-Rosenthala liczbê elementów osadu przeliczono na 3,2 ml moczu. £¹cznie obydwiema metodami zbadano 111 próbek moczu.
Wobec sugerowanego, zak³ócaj¹cego wp³ywu bakteriurii na automatyczne zliczanie sk³adników osadu moczu, dodatkowo, odrêbnie dokonano oceny tego wp³ywu na wyniki oznaczeñ liczby
krwinek czerwonych i bia³ych, wykonuj¹c je przy
u¿yciu analizatora UF-50 i metody mikroskopowej
w próbkach moczu z liczb¹ bakterii <5000/ml
(N=223) i >5000/ml (N=74).
Do opracowania wyników stosowano test t dla
zmiennych powi¹zanych, wspó³czynniki korelacji,
analizê regresji liniowej i test zgodnoci Passinga
i Babloka. Obliczenia wykonywano przy u¿yciu
programów Method Validator (Phillip Jordan, Royal Davon and Exeter Hospital, UK) i Excell for Windows 2000 (Microsoft Corp). Znamiennoæ staty-
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Test zgodnoci PassingaBabloka

Wspó³czy nnik
korelacji
0,853

0,939

0,670

styczn¹ okrelono dla wartoci p<0,05.
Wyniki
W tabeli I przestawiono b³¹d oznaczenia liczby erytrocytów, leukocytów, komórek
nab³onkowych i wa³eczków przy u¿yciu analizatora UF-50 w mianowanym materiale
kontrolnym UF CHECK. Obci¹¿enie analityczne (bias) wynosi³o od 2,73% do 10,4%,
osi¹gaj¹c najwiêksz¹ wartoæ dla erytrocytów.
Wyniki oceny nieprecyzyjnoci miêdzyseryjnej dokonanej na podstawie wyników
oznaczeñ w tym samym materiale kontrolnym w ci¹gu kolejnych 21 dni przedstawiono w tabeli II. Uzyskane wartoci wspó³czynnika zmiennoci wynosi³y od 8,0% do 18,6%,
przekraczaj¹c 10% dla oznaczeñ liczby nab³onków i wa³eczków.
Wartoci rednie i porównanie wyników
oznaczeñ liczby erytrocytów, leukocytów i
komórek nab³onkowych oznaczone metod¹
mikroskopow¹ i przy u¿yciu analizatora UF50 przedstawiono w tabeli III. Liczba erytrocytów i leukocytów oznaczona metod¹ mikroskopow¹ by³a wiêksza od liczby uzyskanej przy u¿yciu analizatora UF-50. Znajduje
to odzwierciedlenie w niskich wartociach
nachylenia prostej regresji oraz wspó³czynników korelacji. Natomiast dedykowany ocenie zgodnoci analitycznej test Passinga i
Babloka wskazuje na dobr¹ zgodnoæ analizatora UF-50 i metody mikroskopowej w
zakresie oznaczania liczby krwinek czerwonych i bia³ych w moczu. W przypadku oznaczania liczby komórek nab³onkowych metoda mikroskopowa da³a wartoci mniejsze
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Liczba bakterii
>5000/mL

6000

3000

5000

2500

4000

2000

3000

1500

RBC UF50

RBC UF50

<5000/mL

2000

1000

1000

500

0

0

-1000
-2000

0

2000

4000

6000

8000

-500
-500

10000

0

500

1000

Erytrocyty - mikroskop
1400

8000

1200

7000

2000

2500

3000

3500

6000

1000

5000
WBC UF50

800
WBC UF50

1500

Erytrocyty - mikroskop

600

4000
3000

400

2000
200

1000
0

-200
-200

0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Leukocyty - mikroskop

-1000
-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Leukocyty - mikroskop

Rycina 1
Porównanie wyników oznaczeñ liczby erytrocytów i leukocytów w moczu metod¹ automatyczn¹ (analizator UF-50) i manualn¹ (mikroskop wietlny, komora FuchsaRosenthala) w próbkach moczu z liczb¹ bakterii <5000/mL i >5000/mL  proste regresji z 95% przedzia³em ufnoci.
Comparison of the results of urine sediment components counting using UF-50 analyzer and microscopic method in urine samples with bacteria count <5000/mL and
>5000/mL  regression lines with 95% confidence intervals.
Tabela IV
Porównanie wyników oznaczeñ liczby erytrocytów i leukocytów w moczu metod¹ automatyczn¹ (analizator UF-50) i manualn¹ (mikroskop wietlny, komora FuchsaRosenthala) w próbkach moczu z liczb¹ bakterii <5000/mL i >5000/ml.
Comparison of the results of urine sediment components counting using UF-50 analyzer and microscpic method in urine samples with bacteria count <5000/mL and
>5000/mL
Oznaczenie

Liczba
bakterii

N

M ikroskop
rednia (SD)/3,2 m l

UF-50
Rów nanie regresji
rednia (SD)/3,2 m l

<5000/m L

223

154,1 (743,4)

98,6 (432,9)*

y = 0,54x + 15,4

Nachy lenie: 0,85 (95% CI: 0,73 do 0,97);
Odciêta: 0,5 (95% CI: -0,07 do 1,35)

0,928

>5000/m L

74

86,0 (363,1)

102,3 (349,8)

y = 0,91x + 24,3

Nachy lenie: 1,2 (95% CI: 0,9 do 1,64); Odci
êta: 0,4 (95% CI: -6,25 do 3,54)

0,941

<5000/m L

223

42,2 (128,2)

35,6(105,3)

y = 0,75x +3,8

Nachy lenie: 0,78 (95% CI: 0,76 do 0,87);
Odciêta: 0,91 (95% CI: 0,13 do 1,43)

0,917

>5000/m L

74

434,5 (1694,1)

354,3 (962,5)

y = 0,51x + 130

Nachy lenie: 0,94 (95% CI: 0,79 do 1,11);
Odciêta: 0,74 (95% CI: -3,97 do 5,68)

0,905

Ery trocy ty

Leukocy ty

Wspó³czy nnik
korelacji

Test zgodnoci Passinga-Babloka

*p<0,05

w porównaniu z analizatorem UF-50. W tym
przypadku nie stwierdzono zgodnoci analitycznej obydwóch metod.
Badanie wp³ywu obecnoci bakterii w
moczu na wyniki oznaczeñ liczby erytrocytów i leukocytów ilustruj¹ dane zawarte w
tabela IV i na rycinie 1. W przypadku oznaczeñ liczby erytrocytów, w próbkach moczu
z mniejsz¹ bakteriuri¹ metoda mikroskopowa da³a wyniki wy¿sze, a w próbkach z wiêk-
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sz¹ bakteriuri¹  ni¿sze, aczkolwiek ró¿nica ta nie by³a znamienna statystycznie.
Zgodnoæ wyników uzyskanych obydwiema
metodami by³a nieco lepsza w przypadku
próbek moczu z wiêksz¹ bakteriuri¹. Nie zaobserwowano natomiast istotnego wp³ywu
bakteriurii na oznaczenia leukocytów. W
obydwóch grupach próbek moczu metoda
mikroskopowa da³a wiêksze wartoci liczby
leukocytów i stwierdzono podobn¹ zgodnoæ

analityczn¹ obydwóch metod.
Dyskusja
Badanie upostaciowanych sk³adników
moczu ma istotne znaczenie diagnostyczne i jednoczenie jest najtrudniejszym metodycznie elementem badania ogólnego
moczu. Obecnoæ pewnych sk³adników osadu moczu jest patognomoniczna dla niektórych schorzeñ nerek i dróg moczowych.

B. Solnica i wsp.

Wykrywanie w moczu leukocytów i bakterii
jest podstaw¹ rozpoznania oraz monitorowania przebiegu i leczenia zaka¿eñ dróg
moczowych. Badanie krwinkomoczu, z
uwzglêdnieniem odró¿niania erytrocytów
izomorficznych i dysmorficznych jest istotne dla rozpoznawania ró¿nych glomerulopatii oraz szeregu innych schorzeñ wiod¹cych do przedostawania siê krwinek do
moczu [1,9-12,15]. Wreszcie, unikalnymi dla
osadu moczu strukturami s¹ wa³eczki, których znaczenie diagnostyczne zwi¹zane jest
z chorobami mi¹¿szu nerek [11,15].
Problemy metodyczne zwi¹zane z badaniem osadu moczu dotycz¹ zarówno fazy
przedanalitycznej, jak i analitycznej. Komórkowe sk³adniki osadu moczu i wa³eczki s¹
nietrwa³e i mog¹ rozpadaæ siê w przechowywanym moczu, gdy dochodzi do zmiany
temperatury i pH próbki. Z drugiej strony,
bakterie mog¹ namna¿aæ siê ex vivo, w
próbce moczu, co wiedzie do fa³szywego zawy¿enia ich oznaczonej liczby. Zatem, wa¿nym warunkiem uzyskiwania wiarygodnych
wyników badania osadu moczu jest skrócenie fazy przedanalitycznej. Przyjmuje siê, ¿e
próbka moczu powinna zostaæ zbadana nie
póniej ni¿ 2 godziny po pobraniu [5,11]. Dotrzymanie tego warunku czêsto jest jednak
bardzo trudne. Niezale¿nie od problemów
ze sprawnym dostarczaniem próbek do laboratorium, badanie osadu odbywa siê najczêciej w drugiej kolejnoci, po wczeniejszym wykonaniu we wszystkich próbkach
badania chemicznego i zakwalifikowaniu
próbek moczu nieprawid³owego do badania
mikroskopowego. Z kolei to badanie jest
czasoch³onne, co dodatkowo opónia ocenê osadu we wszystkich próbkach.
W chwili obecnej nie ma referencyjnej
metody badania, która zapewnia odpowiednio dok³adn¹ klasyfikacjê i zliczanie elementów osadu moczu. W zwi¹zku z tym w laboratoriach u¿ywa siê szeregu ró¿norodnych
metod mikroskopowych do oceny sk³adników upostaciowanych w moczu odwirowanym b¹d nieodwirowanym, z zastosowaniem ró¿nych technik barwienia oraz ró¿nych typów mikroskopów. Sytuacja taka
utrudnia harmonizacjê badañ osadu moczu
oraz utrzymanie i kontrolê ich jakoci analitycznej. Problemy w fazie przedanalitycznej
i analitycznej badania osadu moczu mog¹
byæ w pewnym zakresie rozwi¹zane przez
automatyzacjê tego badania. Zastosowanie
analizatora o wydajnoci kilkudziesiêciu próbek na godzinê skraca procedurê badania
osadu i umo¿liwia ewentualne wykonywanie go we wszystkich próbkach, niezale¿nie od wyników badania chemicznego.
Sprzyja temu mo¿liwoæ ³¹czenia automatycznych analizatorów do badania chemicznego i osadu moczu w zintegrowane stacje
robocze [14]. Z drugiej strony, automatyczne analizatory osadu moczu w powszechnej opinii daj¹ wyniki porównywalne z metodami mikroskopowymi, charakteryzuj¹c
siê przy tym dobr¹ precyzj¹ oznaczeñ
[2,3,7,8].
Oceniany w niniejszej pracy analizator
osadu moczu UF-50 jest pe³nym automatem analitycznym identyfikuj¹cym i zliczaj¹cym elementy osadu moczu z wykorzystaniem techniki cytofluorymetrii przep³ywo-

wej oraz impendancyjnego pomiaru rozmiarów badanych cz¹stek i komórek [4,6]. Procedura analityczna obejmuje zmieszanie
nieodwirowanej próbki moczu z dwoma
barwnikami fluorescencyjnymi, z których jeden wi¹¿e siê z DNA, a drugi z retikulum
endoplazmatycznym obecnych tam komórek. Elementy osadu moczu s¹ nastêpnie
ogniskowane hydrodynamicznie i w uporz¹dkowany sposób przechodz¹ przez uk³ad
optyczny analizatora, gdzie s¹ owietlone
promieniem lasera argonowego. Na podstawie pomiaru wiat³a rozproszonego i emitowanej fluorescencji oraz impendancyjnej
oceny wielkoci dokonywana jest identyfikacja i zliczanie upostaciowanych sk³adników moczu. Analizator identyfikuje erytrocyty, leukocyty, nab³onki p³askie, nab³onki
okr¹g³e, wa³eczki szkliste, wa³eczki patologiczne, komórki dro¿d¿akowe, kryszta³y,
bakterie i plemniki. Wyniki przedstawiane
s¹ na monitorze analizatora i na wydruku w
postaci wartoci liczbowych (w przeliczeniu
na jednostkê objêtoci lub pole widzenia)
oraz histogramów i skatergramów [2,6].
Wykonane badania wykaza³y, ¿e obci¹¿enie analityczne (bias) oznaczeñ liczby elementów osadu moczu wykonanych przy jego
u¿yciu mieci³o siê zasadniczo w zakresie
poni¿ej 10%, osi¹gaj¹c wartoæ 10,4% dla
erytrocytów, sk³adnika o istotnym znaczeniu diagnostycznym (tabela I). Tym niemniej
tak¹ poprawnoæ oznaczeñ mo¿na uznaæ za
zadawalaj¹c¹. Nieco gorsze wyniki da³a
ocena nieprecyzyjnoci miêdzyseryjnej, dokonana przy u¿yciu tego samego materia³u
kontrolnego (tabela II). Wartoæ wspó³czynnika zmiennoci siêgnê³a 18,6% w przypadku wa³eczków. Przy u¿yciu analizatora UF50 uzyskano mniejsze liczby erytrocytów i
leukocytów w badanych próbkach moczu w
porównaniu z metod¹ mikroskopow¹. Pomimo niskich wartoci nachylenia prostej
regresji i wspó³czynnika korelacji, wartoci
nachylenia i odciêtej w tecie Passinga i
Babloka wskazuj¹ na zadawalaj¹c¹ porównywalnoæ obydwóch metod (tabela III). Nie
stwierdzono natomiast zgodnoci analitycznej dla oznaczeñ liczby komórek nab³onkowych. Zgodnoæ analityczna analizatorów
osadu moczu UF i metod mikroskopowych
by³a przedmiotem wielu publikowanych prac
[2,3,7,8,13]. Zwykle by³a ona okrelana jako
dobra lub zadawalaj¹ca, aczkolwiek interpretacjê wyników w takich pracach utrudnia fakt, ¿e ¿adna z metod mikroskopowych
nie spe³nia kryteriów metody odniesienia.
Bakteriuria jest uwa¿ana za czynnik interferuj¹cy w oznaczenia liczby leukocytów
i erytrocytów technik¹ cytofluorymetrii przep³ywowej, nie wywieraj¹c zak³ócaj¹cego
dzia³ania na metody mikroskopowe [7,8]. W
takim przypadku mo¿na wiêc oczekiwaæ
pogorszenia zgodnoci obydwóch metod
przy badaniu próbek moczu z bakteriuri¹.
Oceniaj¹c to zjawisko w niniejszej pracy, w
próbkach moczu z liczb¹ bakterii >5000/ml
stwierdzono jedynie nieznamiennie mniejsz¹
liczbê erytrocytów oznaczon¹ przez analizator UF-50. Nie stwierdzono natomiast
wp³ywu bakteriurii na oznaczenia liczby leukocytów (tabela IV, rycina 1).
Podsumowuj¹c, UF-50 jest zautomatyzowanym analizatorem osadu moczu wyko-
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nuj¹cym 50 badañ w ci¹gu godziny. System
charakteryzuje siê dobr¹ poprawnoci¹ analityczn¹ (obci¹¿enie do 10,4%) i doæ dobr¹ nieprecyzyjnoci¹ miêdzyseryjn¹ (CV do
18,6%). W porównaniu z metod¹ mikroskopow¹ (komora Fuchsa-Rosenthala) stwierdzono zadawalaj¹c¹ zgodnoæ wyników dla
oznaczeñ liczby erytrocytów i leukocytów i
gorsz¹, dla komórek nab³onkowych. Nie
stwierdzono istotnego zak³ócaj¹cego wp³ywu bakteriurii >5000/ml na wyniki oznaczeñ
liczby erytrocytów i leukocytów. Uwzglêdniaj¹c charakterystykê analityczn¹ i cechy
eksploatacyjne analizatora UF-50 mo¿na go
uznaæ za przydatne w praktyce laboratorium
analitycznego narzêdzie usprawniaj¹ce procedurê badania ogólnego moczu.
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