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I. П Л А Н   ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ. 

 

№ Розділи Час у хвилинах 

1. Введення. 15 

2.  Загальний аналіз крові 30 

3. Аналіз пунктату кісткового мозку 30 

4. Заключення 15 

 

 
 

Тривалість 

практичного 

заняття 

МЕТА 

2 год Підвищення рівня знань з питань визначення та інтерпретації 

загального аналізу крові та пунктату кісткового мозку 

 

 



II. ЗМІСТ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Введення 

У організмі людини розрізняють два типи кісткового мозку - жовтий і червоний. 

Жовтий кістковий мозок складається з жирової тканини, а червоний кістковий мозок - 

із суміші жирової і гемопоетичної тканин. 

У червоному кістковому мозку розташовані кровоносні канали, названі синусоїдами, 

що вистелені фіксованими макрофагами (фагоцитуючими ретикуло-ендотеліальними або 

ретикулярними клітинами). 

Гемопоетична тканина бере участь в утворенні клітин крові мієлоїдного (клітини 

червоного ряду і зернисті лейкоцити), лімфоїдного рядів, моноцитів, а також тромбоцитів 

(кров'яних пластинок). 

Усі ці клітини розвиваються із загального попередника, поліпотентної кровотворної 

стовбурної клітини. 

В кістковому мозку є дві нерівновеликі групи клітин: клітини ретикулярної строми, 

які складають меншість, і клітини кровотворної тканини (паренхіми) кісткового мозку з їх 

похідними - зрілими клітинами крові. 

До клітин ретикулярної строми відносять: фібробласти, остеобласти жирові клітини, 

ендотеліальні клітини. 

Загальний аналіз крові та цитологічне дослідження кісткового мозку відіграє велику 

роль в діагностиці різних захворювань кровотворної системи, а також низки захворювань, 

що уражують інші органи і системи. 

Збільшення кількості бластних та незрілих клітин потребує детального обстеження 

хворого для визначення патології органів кровотворення. 

Загальний аналіз крові (основні характеристики) 

Клінічний аналіз крові (загальний)- кількісне та якісне дослідження елементів, 

формуючих кров (еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, ретикулоцитів та ін.). 

Загальний клінічний аналіз крові включає в себе такі показники: 

1. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 

2. Кількість гемоглобіну 

3. Кількість еритроцитів 

4. Обчислення кольорового показника(середній вміст гемоглобіну у одному 

еритроциті) 

5. Лейкоцитарну формулу (вміст гранулоцитів - базофіли, еозинофіли, 

нейтрофіли паличкоядерні та сегментарні; агранулоцитів - лімфоцити, моноцити) 

6. Кількість ретикулоцитів 

7. Кількість тромбоцитів 

8. Опис особливостей морфології клітин периферійної крові 

9. Наявність плазматичних клітин. 

Показання до призначення аналізу: 
1. Скринінгові та диспансерні обстеження. 

2. Моніторинг терапії, що проводиться. 

3. Диференційна діагностика захворювань крові. 

Показники клінічного аналізу крові можуть відрізнятися у залежності від того, в який 

час доби була зібрана кров, а також мати зв'язок зі споживаною їжею. 

Методика забору крові 

Для виконання загального клінічного аналізу медична сестра процедурного кабінету 

лікувального відділення забирає кров у пацієнта з вени в спеціальну пластикову пробірку, на 

дні і стінках якої є антикоагулянт (ЕДТА), закриває пробірку пробкою і обережно перевертає 

її 4-5 разів, пересвідчується у відсутності згустків, закріплює направлення на пробірці. В 

направленні вказується прізвище, ініціали пацієнта, дата, час забору крові та назва 

відділення. Після забору крові у всіх пацієнтів знову обертає кожну пробірку 2-3 рази по осі, 

кладе в штатив, який транспортується в металевій коробці (біксі) до лабораторії. Капілярну 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1


кров, переважно з пальця, забирає лаборант вранці до фізичного навантаження і 

діагностичних процедур, натщесерце. Вибір способу забору крові, узгоджується в кожному 

лікувальному закладі і залежить від кількості штатних посад лаборантів, наявності 

гематологічного аналізатору в лабораторії тощо. 

Медична сестра за допомогою маркеру ставить номер на пробірці, який відповідає 

номеру направлення, яке заповнює і підписує лікар. Протягом 30-50 хвилин пробірки 

доставляються в лабораторію, проводиться мікроскопічне дослідження крові. 

Інтерпретація результатів загального аналізу крові 

Певні захворювання визначаються абсолютним збільшенням або зниженням кількості 

окремих типів клітин кровотоку: 

Тип клітин Збільшення кількості 
Зниження 

кількості 

Еритроцити 
еритроцитоз або 

поліцитемія 
анемія  

Лейкоцити: лейкоцитоз лейкопенія 

лімфоцити лімфоцитоз лімфоцитопенія 

гранулоцити гранулоцитоз агранулоцитоз 

Нейтрофіли нейтрофілія нейтропенія 

Еозинофіли еозинофілія еозинопенія 

Базофіли базофілія базопенія 

Тромбоцити тромбоцитоз тромбоцитопенія 

Усі типи 

клітин 
- панцитопенія 

Зміни у складі крові є передвісниками багатьох хвороб, наприклад: 

 лейкоцитоз може бути ознакою інфікування. 

 тромбоцитопенія може бути наслідком медикаментозного отруєння. 

 панцитопенія, як правило, є результатом зменшення продукування клітин крові 

кістковим мозком, а також є поширеним ускладненням протиракової хіміотерапії. 

Пункційна діагностика органів у гематології. 

Біопсії кісткового мозку, які одержують методом трепанації (трепанобіопсії), 

дозволяють за життя хворого отримувати у кожному зразку трепанобіоптату різноманітну 

інформацію про склад та стан елементів гемопоезу, їх стромальне мікрооточення, а також 

про кісткову та жирову тканини і тому відіграють важливу роль в процесі діагностики та 

терапії у гематології, онкології і ортопедії. 

Показання для аналізу пунктату кісткового мозку 

У гематології показанням для застосування трепанобіопсії є діагностування різних 

форм: 

- гіпо- та гіперплазій; 

- мієло- та лімфопроліферативних захворювань; 

- первинний і вторинний остеомієлофіброз; 

- мієлодиспластичний синдром; 

-виявлення анемій різного генезу, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1


- необхідність визначення показників стану кісткового мозку при проведенні 

диференційного діагностування, оцінки факторів прогнозу та еволюції хвороби. 

В онкології трепанобіопсія є методом: 

-виявлення метастазів у кістковому мозку; 

-оцінки його резервів кровотворення під час проведення хіміо- та променевої терапії; 

-виявлення мієлодисплазій, на тлі яких може розвинутись один із видів гемобластозів. 

Показанням для проведення трепанобіопсії можуть бути і різноманітні ураження 

кісткової тканини, які, в свою чергу, зустрічаються при багатьох патологічних процесах. 

Трепанобіопсії важливі також при діагностуванні хвороб накопичення, 

токсоплазмозах, колагенозах, при ендокринних порушеннях, при виникненні аутоімунних 

процесів. Перелік показань для проведення трепанобіопсій може бути суттєво розширений. 

Відносним протипоказанням для проведення трепанобіопсії є геморагічний синдром 

або підвищена схильність до кровотеч. 

Методика отримання пунктату кісткового мозку 

Спочатку проводиться пункція грудини або клубової кістки, робляться мазки 

пунктату на предметних скельцях, після чого проводяться цитологічні дослідження. Крім 

того, роблять трепабіопсію клубової кістки з наступним гістологічним дослідженням зрізів 

кісткового мозку. 

Пункцію проводять у процедурному кабінеті з дотриманням правил асептики. Щоб 

одержати якісні результати дослідження, необхідно пам'ятати, що інструменти повинні бути 

старанно знезводжені (вода ушкоджує клітинні елементи). З огляду на швидку здатність 

пунктату до згортання, останній після одержання необхідно зразу ж розвести фізіологічним 

розчином хлористого натрію (до підрахунку каріоцитів), після чого варто швидко 

приготувати мазки. Подальше опрацювання мазків пунктату проводять так само, як і мазків 

крові. 

Інтерпретація мієлограми 

Підвищення норми спостерігаються при таких захворюваннях 

 Підвищене значення мегакаріоцитів в зразку пункції кісткового мозку: 

мієлопроліферативні процеси, метастазизлоякісних новоутворень в кістковий мозок. 

 Підвищене значення співвідношення лейкоцити /еритроцити: хронічний мієлолейкоз, 

сублейкемічні мієлоз, лейкемоідние реакції. 

 Підвищене значення індексу дозрівання нейтрофілів: владнийкриз, хронічний 

мієлолейкоз. 

 Підвищено бласти більш ніж 20%: гострий лейкоз. 

 Підвищено бласти до 20%: гострий лейкоз, мієлоїдний форми хронічного лейкозу, 

мієлодиспластичний синдром. 

 Підвищено мієлобласти більш ніж на 20%: владнийкриз, хронічний мієлолейкоз. 

 Підвищено мієлобласти до 20%: владний криз, хронічний мієлолейкоз, 

мієлодиспластичний синдром. 

 Підвищені проміелоціти: лейкемоідние реакції, хронічний мієлолейкоз, 

проміелоцітарний лейкоз. 

 Підвищено нейтрофільні мієлоцити: лейкемоідние реакції, хронічний мієлолейкоз, 

сублейкемічні мієлоз. 

 Підвищені нейтрофільні метамиелоцитов: лейкемоідние реакції, хронічний 

мієлолейкоз, сублейкемічні мієлоз. 

 Підвищенінейтрофіли паличкоядерні: лейкемоідние реакції, хронічний мієлолейкоз, 

сублейкемічні мієлоз, синдром "ледачих" лейкоцитів. 

 Підвищені нейтрофіли сегментоядерні: лейкемоідние реакції, хронічний мієлолейкоз, 

сублейкемічні мієлоз, синдром"Ледачих" лейкоцитів. 

 Підвищено еозинофіли: алергічні реакції, гельмінтози, злоякісні пухлини, гострий 

лейкоз, хронічний мієлолейкоз, лімфофанулематоз. 



 Підвищено базофіли: базофільний лейкоз, хронічний мієлолейкоз, еритремія. 

 Підвищені лімфоцити: хронічний лімфолейкоз, апластична анемія. 

 Підвищені моноцити: хронічні мієлолейкоз, лейкоз, моноцитарний лейкоз, 

туберкульоз, сепсис. 

 Підвищено плазматичні клітини більш ніж на 20%: мієломна хвороба. 

 Підвищено плазматичні клітини до 20%: мієлома хвороба, апластична анемія, 

інфекції, імунний агранулоцитоз. 

 Підвищено еритробластів: гемолітична, постгеморагічна, фолієводефіцитна і В12-

дефіцитна анемії (нестача фолієвої кислоти і вітаміну B12), гострий еритромієлоз. 

Зниження норми спостерігаються при таких захворюваннях: 

 Знижений значення мегакаріоцитів в зразку пункції кісткового мозку: гіпопластичні і 

апластичні імунні і аутоімунні процеси, променеві та цитостатичні цитопенії. 

 Знижений значення співвідношення лейкоцити /еритроцити: гемоліз, крововтрата, 

еритремія, гострий еритро-мієлоз. 

 Знижений індекс дозрівання еритробластів: В12-дефіцитна анемія (нестача вітаміну 

B12), "неефективний" еритропоез при гемолізі, крововтрата. 

 Знижені проміелоціти: апластична анемія, в результаті дії цитостатиків, іонізуючого 

випромінювання, імунний агранулоцитоз. 

 Знижені нейтрофільні мієлоцити: апластична анемія, в результаті дії цитостатиків, 

іонізуючого випромінювання, імунний афанулоцітоз. 

 Знижені нейтрофільні метамиелоцитов: апластична анемія, в результаті дії 

цитостатиків, іонізуючого випромінювання, імунний афанулоцітоз. 

 Знижені нейтрофіли паличкоядерні: апластична анемія, в результаті дії цитостатиків, 

іонізуючого випромінювання, імунний афанулоцітоз. 

 Знижені нейтрофіли сегментоядерні: апластична анемія, в результаті дії цитостатиків, 

іонізуючого випромінювання, імуіний афанулоцітоз. 

 Знижені еритробластів: апластична анемія, в результаті дії цитостатиків, іонізуючого 

випромінювання, парціальна красноклеточная аплазія. 

 

III. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Які показники визначаються при загальному аналізі крові та аналізі мієлограми? 

2. Які існують показання для проведення загального аналізу крові та аналізу пунктату 

кісткового мозку? 

3. У чому полягають особливості процедури забору крові і кістковомозкової пункції. 

4. Яким чином відбувається інтерпретація загального аналізу крові і мієлограми 
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