
Laboratorní 
diagnostika 

anémií  



Anémie 
• stav, kdy hodnota Hb, případně Hct 

(nikoliv však erytrocytů) je nižší než dolní 
hranice fyziologické hodnoty s ohledem 
na věk, pohlaví a nadmořskou výšku, v níž 
jedinec žije.  

 

Světová zdravotnická organizace – definice anémie:  

snížení Hb v krvi < 130 g/l u mužů 

                     < 120 g/l u žen 
 

Jsou tu i rasové rozdíly. U jedinců černé rasy jsou hodnoty 
Hb a Hct nižší než u jedinců bílé rasy. 

Diagnostika anémií 



Anémie 
• je většinou doprovodným syndro-

mem jiných onemocnění (maligní 
nemoci, choroby zažívacího traktu, 
krvácení aj.).  

• je jedním z nejrozšířenějších stavů 
– dnes podle zpráv WHO, vzhledem 
k nedostatečné výživě, některou z 
forem anémie trpí asi 30% popula-
ce (v Indii až 80 %).  

Diagnostika anémií 



Rozeznáváme 3 příčiny anémie: 

(mohou se vyskytovat samostatně 

nebo v různých kombinacích) 

krevní ztráty 

zvýšený zánik erytrocytů 

nedostatečná tvorba erytrocytů 

Diagnostika anémií 



Laboratorní vyšetření - hematologie 
Krevní obraz: Hb, RBC, Hct, MCV, MCH, MCHC 

(WBC, Plt) 

Krevní nátěr: anomálie červené krvinky, retiku-

locyty (rozpočet leukocytů) 

Kostní dřeň: hodnocení aspirátu v obarveném 
nátěru s posouzením morfologie erytroblastů 
a zhodnocením zásob Fe, počtu a charakteru 

sideroblastů. 
 

V některých případech je nutná trepanobiopsie, která 
umožní posoudit buněčnost KD, případně infiltraci KD 
maligními buňkami a eventuální fibrózu.  

Diagnostika anémií 



Laboratorní vyšetření - ostatní 
• sérové Fe, vazebná kapacita transferinu, ferritin, 

vit. B12 a foláty v séru (megaloblastové anémie) 

• bilirubin, LDH, haptoglobin (hemolytické ané-

mie) 

• Coombsův test (autoimunitní hemolytické ané-

mie) 

• CD 55 a 59 (PNH) 

• ELFO Hb (talasémie) 

• genetika (srpkovitá anémie, talasémie,...) 

Diagnostika anémií 



Lab. Diagnostika anémií 
(opírá se o dvě základní kriteria): 

  RI (proliferační aktivita KD) 
– anémie s hypoprodukcí KD (RI < 2) 

– anémie s hyperprodukcí KD (RI > 3) 

  MCV  
– mikrocytární anémie (MCV < 80 fl) 

– normocytární anémie (80 – 100 fl) 

– makrocytární anémie (MCV > 100 fl). 

Diagnostika anémií 



 

 

Retikulocytový index (RI) 
Proliferační aktivitu KD (tj. jejich 

produkci za den) určíme stanovením 

indexu retikulocytů - RI: 

 

RI  = Ret (%)  x                           :  korekční faktor 
 

 

Hbp(g/l) _______ _______ 
Hbn (g/l) 

Hbp – hodnota hemoglobinu pacienta   

Ret (%) – relativní zastoupení retikulocytů (na 1000 erytrocytů) 

Hbn – normalizovaná hodnota Hb (muži 160, ženy 150 g/l) 

Diagnostika anémií 



 

 
Retikulocytový index (RI) 
•Korekce, tj. dělení korekčním faktorem je 

nutná proto, že u těžších forem anémii jsou do 

obvodové krve vyplavovány mladší retikulocy-

ty, které v obvodové krvi cirkulují déle než 

jeden den. 

Hb (g/l) Korekční faktor Hb (g/l)  Korekční faktor 
> 110   1,0  70 – 99        2,0 

100 – 110  1,5  < 70         2,5  

Diagnostika anémií 



RETIKULOCYTY : 
vypovídají o tom, zda je zachována krvetvorná 

schopnost kostní dřeně či nikoli 

ANEMIE 

RI  > 3 
Hemolytické 

anemie 

RI  <  2 

Makrocytová 

MCV > 100 fl 

 

Normocytová 

MCV = 80-100 fl 

 

Mikrocytová 

MCV < 80 fl 

Index retikulocytů 

           MCV 



Diagnostika anémií 
Mikrocytární anémie 



Mikrocytární anémie (MCV < 80 fl) 

• Anémie sideropenické:  

   vyčerpání zásob Fe v KD 

• Anémie chronických chorob (ACHO):       

porušená mobilizace zásobního Fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Anémie sideroblastické:                                 

porucha syntézy protoporfyrinu 

• Talasemie:                                                

porucha syntézy globinových řetězců 

Diagnostika anémií 



Sideropenické anémie 
(řecky: sideros = železo, penia = chudoba) 

O anémii z nedostatku železa je zmínka v egyptském 
Papyrus Ebers 

 

Výskyt: sideropenická anémie je celosvě-
tovým problémem - postihuje více než 
500 milionů lidí.  

 

Příčina: Anémie z nedostatku železa vzni-
ká následkem dysbalance mezi příjmem 
železa a jeho ztrátami.  

 

Diagnostika anémií 



Anémie 
z nedostatečné tvorby erytrocytů 

Sideropenické anémie 
Nedostatek Fe v organismu může být vyvolán těmito 

mechanismy: 

· nedostatečný příjem železa - nevhodné slože-
ní potravy s nadbytkem fytátů, málo masa, 
převážně mléčná strava, vegetariánství. Pří-
padně jde o porušenou resorpci železa - stavy 
po resekci žaludku a jiné      

· nadměrné ztráty - náhlé a vydatné krvácení, 
nebo dlouhodobé malé ztráty (způsobené 
např. parazity), menstruace @. 

· Zvýšená potřeba - dospívání, těhotenství, 
zejména opakovaná bez substituce železa, 
některé infekční choroby 



Sideropenické anémie 
3 stádia vývoje: 

 prelatentní deficit Fe - dochází k postupnému snižování 

zásob Fe v siderofázích (klesá feritin a hemosiderin), ale není 

ovlivněn přísun železa do erytroblastu  (sideroblasty v normě). 

 U mužů - snížení zásobního železa pod 100 mg, u žen až pod 50 mg. 

 Zvyšuje se resorpce železa ze střev 

 latentní deficit Fe - zásoby jsou do značné míry vyčerpány  a 

je sníženo množství plazmatického Fe nezbytné pro erytropoézu 

 Saturace transferinu klesá pod 16 % 

 Sideroblasty klesají pod 10 % 

 Hb je normální 

 anémie – stavy zásobního a plasmatického železa jsou zcela 

vyčerpány, snižuje se železo v erytroblastu a dochází k rozvoji 

klinických projevů anémie 

Diagnostika anémií 



Sideropenická anémie 

mikrocyt 

Hb 

Plazmatické  
Fe 

Normální stav 

normocyt 

zásobní železo 

Erytroblast 

Hb 

Plazmatické 
Fe 



Anémie 
z nedostatečné tvorby erytrocytů 

Sideropenické anémie 

Laboratorní nález 

Sideropenická anémie je nejdříve normo-

cytární a normochromní, pak mikrocy-

tární a normochromní a v posledním 

stádiu mikrocytární a hypochromní @. 

 

Zásobní Fe 
 

Transporní Fe 
 

 

Fe v 

hemoglobinu 

 

Anémie 

Mikrocytární    Hypochromní 

Latentní Prelatentní 

Nedostatek Fe Normál 

SIDEROPENICKÉ ANÉMIE 

 

 Nejprůkaznějším testem pro potvrzení, že jde o 

sideropenickou anémii je hladina feritinu, která u 

zdravého jedince bývá přímo úměrná zásobám železa 

v organizmu (siderofágy).  



Anémie 
z nedostatečné tvorby erytrocytů 

Sideropenické anémie 
Laboratorní nález 

b) Rozvinuté stádium 

 Krevní nátěr: mikrocytóza (až u 70 % nemocných), 
hypochromie, anizocytóza a poikilocytóza, u těžkých 
stavů anulocytóza @. 

Periferní krev - normální nález  

a nález při sideropenické anemii 

A) Normální nález v periferní krvi  

                – normální lymfocyty, trombocyty (šipky), erytrocyty relativně uniformní velikosti a tvaru (velikost ery odpovídá 

                   přibližně průběru jádra malých lymfocytů), centrální projasnění odpovídá 1/3 průměru erytrocytu 

B) Snížení zásob železa v periferní krvi – na erytrocytech je patrná mikrocytosa (malé šipky), anisocytosa  

                   a hypochromie (velké šipky)  

C) Snížení zásob železa v periferní krvi a retikulocytóza – v zorném poli vidíme morfologicky normální malý lymfocyt 

                  (velká černá šipka),  na erytrocytech je patrná anisocytosa, mikrocytosa (zralé erytrocyty  

                   značí malá černá šipka), retikulocyty jsou větší a nemají sférické projasnění charakteristické pro konkávní 

                   erytrocyty, neboť retikulocyty mají sférický tvar (modré šipky) 

 

 Krevní obraz:   RBC, MCV, MCH a MCHC,  RDW, Plt 
400 . 109 /l. 

 KD:  normální až mírně zvýšená erytropoéza s posu-
nem k nezralým formám. U rozvinuté sideropenie 
vidíme v normoblastech plazmojadernou asynchronii  
(nepoměr mezi vyzráváním jádra a cytoplazmy se 
zpožďováním vývoje cytoplazmy) a  sideroblastů @. •      A) Normální nález kostní dřeně, Pearlsovo barvení  

                      – modře obarvené Fe v makrofázích a normální granula Fe v erytroblastech 

 

•      B) Snížení zásob železa v kostní dřeni, Pearlsovo barvení  

 – chybí hemosiderin (absebce modrého zbarvení) a chybění Fe v erytroblastech  

 

Kostní dřeň - normální nález  

a nález při sideropenické anemii 

Ostatní:  plasmatického Fe v plasmě a séru, 
celkové vazebné kapacity pro Fe,  saturace.  



Anemie chronických nemocí (ACHN) 
• ACHN je hypoproliferativní typ anémie 

způsobený zvýšenou produkcí cytokinů 
při jiném, většinou zánětlivém či nádo-
rovém onemocnění.  
 

Příčina: Patogeneze těchto onemocnění 
má různé příčiny, ale podstatnou úlohu 
hraje: 

 Omezení proliferace erytroidních kme-
nových buněk 

 Omezená mobilizace a využití železa 
z jeho vnitřních zdrojů.  

Diagnostika anémií 



zánětlivé či nádorové  
onemocnění 

  tvorba 
cytokinů 

  EPO přísun Fe z MFS 
do erytroblastů 

 CFU-E ACHN 

erytropoéza 

syntéza Hb 

Schéma vzniku ACHN 

Přežívání erytrocytů 



Anemie chronických nemocí (ACHN) 
Laboratorní nález: 

KO:  většinou normocytóza, mikrocytóza asi u 
30 % případů, MCV > než 72 fl, Hb > než 90 
g/l, MCH a Hct sníženy, rtc normální či lehce 
sníženy. 

KD:  zásobní Fe normální až zvýšené, počet si-
deroblastů , počet siderofágů normální až 
zvýšený. 

Ostatní:  hladina sérového Fe, hodnota feritinu 
normální nebo lehce zvýšena, sTfr je u ACHN 
oproti sideropenické anémii snížen. 

Diagnostika anémií 



Sideroblastické anemie 

Příčina: u vrozené formy předpoklá-
dáme enzymatickou poruchu, nebo 
blokádu v syntéze hemu a porfy-
rinu. Přesný mechanismus vyvolá-
vající blokádu není zatím znám.  

 

• Předpokládá se snížená aktivita 
aminolevulát-ALA-syntázy v jader-
ných buňkách červené řady.  

Diagnostika anémií 



Enzymatická porucha u sideroblastické anémie 



Sideroblastická anémie 

• Je pro ní charakteristické 

věnečkovité uspořádání 

hrubých zrn Fe v mitochon- 

driích kolem jádra erytro-

blastů – přítomnost prsten-

čitých sideroblastů. 

Diagnostika anémií 



Talasemie 
(řecky: thalassa = moře). 

• dědičné choroby, charakterisované sníženou 

nebo chybějící syntézou některého z globino-

vých řetězců HbA (, )  - to následně vede k 

nedokonalé tvorbě Hb. Ostatní globinové ře-

tězce, jejichž syntéza není narušena se tvoří v 

relativním nadbytku.  

Globin 

Diagnostika anémií 



Nevyvážená tvorba ře-
tězců vede k precipitaci 
řetězců produkovaných 
v nadbytku a výsled-
kem je neefektivní 
krvetvorba a hemolýza 
erytrocytů. @ 

Diagnostika anémií Precipitace  řetězce 
globinu u  talasémie 

(šipky) 



Talasemie 

Podle toho, které řetězce jsou syntetizo-
vány sníženou měrou rozlišujeme: 

  - talasemie @ 
 

Diagnostika anémií 

A.V.Hoffbrand, J.E. Pettit:Clinical Haematology. Sandoz, Basle 1998 

  

talasemie 

 major 
(splenomegálie) 
  - talasemie @ 

Dítě s alfa talasemií  

• Vzácné jsou delta a gama talasemie 
zejména u dětí.  

• Talasemie, postihující řetězce gama ne-
bo globinový řetězec embryonálního Hb 
mohou způsobit smrt fetu nebo embrya. 



 talasemie 
Laboratorní nález 

• Krevní nátěr:  mikrocytóza (ve 100 % případů), lepto-
cyty, bazofilní tečkování, hypochromie, zvýšený nález 
retikulocytů a  normoblastů. 

               HODNOTY KREVNÍHO OBRAZU u   a   TALASEMIÍ

TYP TALASEMIE -  TALASEMIE - 
POHLAVÍ MUŽI ŽENY MUŽI A ŽENY

POČET 37 34 10

MCV (fl) 53 - 79

(62,5 ± 4,8)

51 – 72

(61,2 ± 4,8)

62 – 76

(67,8 ± 4,9)

RBC (1012/l) 4,97 – 7,54
(5,87 ± 0,57)

4,92 – 5,97
(5,46 ± 0,29)

4,82 – 6,75
(5,80 ± 0,59)

Hb (g/l) 95 – 161

(121± 15)

96 – 146

(110 ± 10)

103 – 136

(122 ± 10)

MCH (pg) 18 – 24
(20,7 ± 1,8)

19 – 24
(20,4 ± 1,4)

19 – 24
(21,2 ± 1,8)

Diagnostika anémií 



Talasemie 
• Charakteristickým znakem talasemií způ-

sobených poruchou syntézy α nebo β 

řetězců je výrazná  mikrocytóza (MCV < 72 

fl).  

• Hodnota erytrocytů bývá normální či lehce 

zvýšená. Hb bývá > 90 g/l.  

• Indikátory železa jsou v normálních 

mezích.  

Diagnostika anémií 



Diagnostika anémií 
Normocytární anémie 



Normocytární anémie  
(MCV 80-100 fl) 

• RI < 2:  

   Anémie se sníženou produkcí KD při 
proliferační nebo maturační poruše KD. 

   Čisté erytroidní a dyserytropoetické 
anémie  

• RI > 3:  

   Hemolytické anémie a anémie po akutní 
ztrátě krve  

Diagnostika anémií 



Diagnostika anémií 
Prvními průkaznými zprávami o hemolytické anémii jsou případy 

paroxysmální chladové hemoglobinurie pozorované koncem 13. 
století Johannisem Actuarinem, dvorním lékařem 
v Konstantinopoli, který popsal u některých jedinců pasáž černé 
moči po prochlazení.  

 

Hemolytické stavy a choroby 
• Do této kategorie se řadí pestrá skupina 

nemocí, jejímž společným znakem je zvýšený 
zánik (rozpad) erytrocytů při nedostatečné 
regenerační schopnosti KD. Hemolytické 
anémie tvoří cca 2 – 6 % všech anemií. 
Hemolýza je konečným důsledkem každé 
poruchy, která poruší integritu erytrocytů.@ 

Hemolýza erytrocytu 



Anémie 
Hemolytické stavy a choroby 

U poškozených nebo pozměněně-
ných erytrocytů dochází k jejich 
rozpadu v cévách nebo ve vět-
šině případů ve slezině. 

 extravaskulární rozpad - ve sle-
zině 

Záchyt ery v sinusech sleziny 

Sinus Pomalá 
cirkulace 

Rychlá 
cirkulace 

Poškozený 
erytrocyt 

Kapiláry 

Stěna  
sinusu 

J.A. Koepke: Laboratory hematology. Churchill Livingstone, New Yourk 1984. 

Sferocyt 

Sinus sleziny 

Endotelium 

Normocyt 

Endotelium 

2 – 3 μm 

 intravaskulární rozpad – v cé-
vách. Podléhají mu zejména vý-
razně poškozené nebo úplně 
zničené krvinky. 



Laboratorní nález – obecně u HA 
KO :  koncentrace Hb,  rtc, normocytoza (ale může 

být i mikro- a makrocytoza), RI > 3.   

Ostatní : zkrácené přežívání erytrocytů 51 Cr 
 

Známky zvýšeného rozpadu 

  nekonjugovaného bilirubinu a LDH 

KO :  volného Hb v plazmě 

Ostatní : hemoglobinurie a hemosiderinurie,  hapto-
globinu a hemopexinu (někdy až nula) 

Hemoglobinurie Normální moč 

Diagnostika anémií 



Hemolytické anémie 
• Kompenzačním mechanismem je 

zvýšená produkce erytrocytů proje-
vující se retikulocytózou, zmnožením 
červené řady v KD a v krevních 
nátěrech polychromazií a vyplavová-
ním jaderných forem (NRBC).  

• V klinice pomýšlíme na hemolytickou 
anémii zpravidla u nemocného s ané-
mií, hyperbilirubinémií a  RTC.  

Diagnostika anémií 



Zkrácené přežívání může mít příčinu: 

 v defektní krvince (korpuskulární) – 
vrozené hemolytické anémie 

 v prostředí krvinky (extrakorpuskulár-
ní) – získané hemolytické anémie 
 

Rozlišení: Coombsův test 

 hemolysují - li krvinky nemocného v normální 
plasmě - korpuskulární anémie 

 hemolysuje - li plasma nemocného normální 
krvinky - extrakorpuskulární anémie 

Diagnostika anémií 



Korpuskulární anémie 
• mají v převážné většině porušenou strukturu 

nebo funkci některé části buňky (korpuskule). 
Tvoří se morfologicky abnormální a funkčně 
méněcenné erytrocyty. Defekt, který vyvolá 
jejich zkrácené přežívání se může týkat: 

· membrány - hemolytické anémie z odchylek 
ve skladbě membrány 

· metabolismu - hemolytické anémie z poruchy 

enzymů 

· hemoglobinu - hemolytické anémie z odchy-

lek ve struktuře Hb 

Diagnostika anémií 



Z ODCHYLEK VE SKLADBĚ MEMBRÁNY 
 

Rozlišujeme: 

dědičnou sférocytózu @ 

Anémie 
Korpuskulární hemolytické anémie 

Hereditární sférocytóza 

vrozenou eliptocytózu – ovalocytózu @ 

Hereditární eliptocytóza 

vrozenou akantocytózu @ 

Hereditární akantocytóza 

vrozenou stomatocytózu @ 

Hereditární stomatocytóza 

Paroxysmální noční hemoglobinurii 



Hemoglobinopatie  
Z hemoglobinopatií sdružených s 

hemolýzou jsou nejznámější:  

 hemoglobinopatie S 

 hemoglobinopatie C 

 hemoglobinopatie D 

 hemoglobinopatie E 

Diagnostika anémií 



Laboratorní nález 

KO: těžká anémie, retikulocytoza, trom-

bocytoza 

Krevní nátěr: drepanocyty, leptocyty, ani-

zocytoza, poikilocytoza, Howel – Jolyho 

tělíska 

KD: hyperplazie červené řady 

Ostatní: zkráceno přežívání erytrocytů, 

změny v ELFO Hb (nachází se HbS, HbF) 

Anémie 
Korpuskulární hemolytické anémie 

 
 

 

 

 

 

 

ELFO 

   Start    



Hemolytické anémie imunitní povahy  

Mohou být vyvolány: 

Autoprotilátkami (autoimunitní) – po 
selhání kontrolních mechanismů imunity si 
organizmus vytváří protilátky proti vlastním 
buňkám. 

Aloprotilátkami (aloimunitní) – namířené 
proti organizmům nebo antigenům jiného 
druhu. 
 

Laboratorní nález 
• Pozitivní Coombsův test svědčí pro imunitní 

povahu hemolytického procesu. 

Diagnostika anémií 



Autoimunitní hemolytické anémie (AIHA) 

Laboratorní nález 

 KO:  Hb, Hct,  rtc 

 Krevní nátěr: makrocytoza, poly-
chromazie 

 Ostatní:  konjugovaného a 
nekonjugovaného bilirubinu v séru, 
 volného Hb. 

 Moč: přítomnost urobilinogenu 

Diagnostika anémií 



Diagnostika anémií 
Makrocytární anémie 



Makrocytové anémie 
(MCV > 100 fl) 

• anémie s normoblastovou KD (u chronic-
kých jaterních chorob, hypothyreoidismu 
a při abúzu alkoholu) 

• anémie s megaloblastovou KD způsobené 
nedostatkem vitaminu B12 (< 160 pg/ml) a 
kys. listové (< 2 g/ml). Při nedostatku 
vitaminu B12 a kys. listové se  porucha 
týká nejen červené řady, ale i řady 
granulocytární a megakaryocytární. @ 

Diagnostika anémií 



Megaloblastové anémie 
Příčina: B12 a kyselina listová napo-

máhají syntéze DNA v jaderných 

hemopoetických buňkách. Při jejich 

nedostatku dochází k poruše přeno-

su methylové skupiny sloužící k me-

thylaci deoxyuridinu na thymidin → 

porucha tvorby DNA při zachované 

syntéze RNA a bílkovin.  

Diagnostika anémií 



Perniciozní anémie 
Laboratorní nález 

KO: výrazná pancytopenie: RBC až 1.10 12/l, Hb 

pokles až na 60 g/l, vyšší hodnota MCV (110  - 

140 fl) a MCH (35 - 40 pg), leukopenie s 

neutropenií, trombocytopenie a snížená 

hodnota retikulocytů. 

Krevní nátěr: makroovalocytóza, poikilocytóza, 

hypersegmentace jader neutrofilů, Cabotovy 

Schleipovy prstence, Howell-Jollyho tělíska, 

snížený počet až úplné vymizení  retikulocytů. 

Diagnostika anémií Ovalocytoza, megalocyty 



Perniciozní anémie 
Laboratorní nález 

KD: spíše hyperplastická s nálezem megaloblas-

tů, velkých tyčí a metamyelocytů, vyskytují se 

hypersegmentované megakaryocyty. 

Ostatní: Hladina vitaminu B12 < 160 ng/l                   

Schillingův test: nejprve se vysytí receptory 

v tkáních vit B12 podaným i.m. Je-li porušeno 

vstřebávání vit B12 vyloučí se tento stolicí, 

není-li porušeno vstřebávání vyloučí se přeby-

tek močí.  

Diagnostika anémií 


