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Podział narządowo-czynnościowy białek osocza 

 W osoczu krwi jest ok. 700 białek 
 Do tego formy prekursorowe, glikozylowane, warianty alternatywnego składania  
kilkadziesiąt tysięcy form molekularnych klasycznych białek osocza 



Funkcje białek osocza 

1) Ciśnienie onkotyczne 
2) Funkcje transportowe 
3) Aktywności enzymatyczne i regulatorowe 
4) Odporność swoista i nieswoista 



 Ciśnienie onkotyczne - rodzaj ciśnienia osmotycznego powodowanego przez białka obecne 
w osoczu krwi (głównie albuminy – białka produkowane w wątrobie). 

 

 Ciśnienie onkotyczne równoważy hydrostatyczne ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych, 
dzięki czemu nie dochodzi do utraty wody z naczyń.  

 

 W stanach chorobowych, w których następuje obniżenie poziomu białek w osoczu (np. przy 
białkomoczu lub niedożywieniu), zmniejszone ciśnienie onkotyczne prowadzić może do 
powstania obrzęku. 

Ciśnienie onkotyczne 

ok. 30 mmHg 

ok. 30 mmHg 
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Funkcje transportowe białek osocza 

 Niespecyficzny transport szeregu związków drobnocząsteczkowych: 
- hormony 
- witaminy 
- wapń 
- magnez 
- metale śladowe 
- bilirubina 
- kwasy tłuszczowe 
- lipidy 
- leki  
 
 Specyficzny transport i regulacja metabolizmu różnych związków: 
- Fe3+  transferyna 
- witamina B12  transkobalamina 
- tyroksyna i trójjodotyronina  tyreoglobulina 
-Hb  haptoglobina 
 - kortyzon, aldosteron  białko wiążące kortykosterydy 

albuminy  



Aktywności enzymatyczne i regulatorowe białek osocza 

 α1-antytrypsyna, α2-makroglobulina - inhibitory 
proteaz granulocytarnych 
 ceruloplazmina – oksydoreduktaza, katalizuje 
utlenienie Fe+2 do Fe+3 
 apolipoproteiny – białka strukturalne cząstek 
lipoproteinowych, aktywują lub hamują enzymy 
metabolizmu lipoprotein/lipidów, lipazę 
lipoproteinową i acylotransferazę 
lecytyna:cholesterol (LCAT) 
 renina i konwertaza angiotensyny są proteazami 
powodującymi kolejno odszczepienie od 
angiotensynogenu mało aktywnego dekapeptydu 
angiotensyny I, a następnie jego proteolityczną 
konwersję do aktywnego biologicznie oktapeptydu 
– angiotensyny II 
 szereg enzymów pierwotnie 
wewnątrzkomórkowych (AST, ALT, CK, ALP, ACP, i 
inne) 
 białka układu krzepnięcia 
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 układ dopełniacza (odporność nieswoista) 
 
 białka odpornościowe – 
immunoglobuliny wytwarzane 
przez limfocyty B i plazmocyty 
(odporność swoista) 

Odporność swoista i nieswoista 

Klaska i Nowak, Postępy Hig . Med. Dośw., 2007 
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 Albumina jest produkowana w wątrobie i stanowi 2/3 białek osocza. 
 

 Głównym czynnikiem regulującym szybkość syntezy albuminy jest ciśnienie onkotyczne 
działające poprzez onkoreceptory łożyska naczyniowego. 

 

 W warunkach prawidłowych stężenie białka całkowitego w osoczu wynosi 60-80 g/l.  
 

 Białka osocza nie gromadzą się w wątrobie, prawie cała pula białek znajduje się w 
przestrzeni międzykomórkowej, tylko 40% jest w naczyniach, pozostałe 60% w przestrzeni 
pozanaczyniowej. Jednakże w związku z dużą objętością tej przestrzeni stężenie białek jest w 
niej 3-4 razy niższe niż w osoczu. 

 

 Prawidłowy poziom białka całkowitego zależy od równowagi miedzy syntezą a degradacją 
dwóch głównych frakcji białkowych: albuminy (35-50 g/l) i immunoglobulin (12-18 g/l). 

 

 Obrót metaboliczny poszczególnych białek jest bardzo zróżnicowany (albumina – ok. 20 dni, 
immunoglobuliny - 24 dni, niektóre białka układu krzepnięcia - kilka godzin). 

 

 Białka osocza katabolizowane są w skórze, wątrobie lub komórkach śródbłonka naczyń. 
 

 Całkowite wydalanie białka z moczem wynosi 20-80 mg/dobę (błona podstawna kłębków 
nie przepuszcza cząstek o masie cząsteczkowej większej od 40 kDa). 

Metabolizm białek osocza 



Błąd w przygotowaniu chorego 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom I, GUM, 2009 



www.medquarterly.co.uk  

Ciśnienie hydrostatyczne  wpływa na poziom 
albuminy w osoczu 
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Hipoproteinemie - hipoalbuminemie 

 Większość często występujących zaburzeń klinicznych takich jak: glomerulopatie, 
enteropatie, choroby nowotworowe, zaburzenia wchłaniania itp., sprzyja powstawaniu 
niedoborów białkowych. Dlatego hipoproteinemie są częściej spotykane w praktyce klinicznej 
niż hiperproteinemie. 
 

 Przyczyny hipoproteinemii: 
- zahamowanie syntezy białek (albuminy) w wątrobie 
- zwiększona utrata białek (zespoły utraty białka) 
- spadek syntezy immunoglobulin 
- rozcieńczenie wskutek retencji lub redystrybucji wody 
pozakomórkowej 
- artefakty 
 

 Za krytyczne i wymagające natychmiastowej interwencji 
uważa się stężenie białka całkowitego poniżej 45 g/L, 
a albuminy 20 g/L. 

obrzęki i przesięki do jam ciała 
hipowolemia 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VL1tvCnkijab0M&tbnid=NKC9DQh8DueONM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.studyblue.com%2Fnotes%2Fnote%2Fn%2Fnutritional-basis-of-metabolism-in-health--disease%2Fdeck%2F3584730&ei=xX5gUbz4JsaEOOmNgYAC&bvm=bv.44770516,d.ZGU&psig=AFQjCNEoziTXR1giYTyRclQoKCr7UEG2fA&ust=1365364669032829


Wysięk vs Przesięk 

Wysięk: 
 bogaty w białko (> 3 g/dl) i komórki krwi 
 typowy dla zapaleń 
 może prowadzić do obrzęku zapalnego - przechodzenie płynu i komórek zapalnych z 
naczyń krwionośnych do zapalnie zmienionej przestrzeni śródmiąższowej na skutek 
zwiększonej przepuszczalności naczyń krwionośnych 
 
 

Przesięk: 
 zawiera mniej białek (< 3 g/dl) i nieliczne komórki w porównaniu z wysiękiem 
 jest to ultrafiltrat osocza, zgromadzony w tkankach w rezultacie działania wielu 
czynników, w tym: 
- wzrostu ciśnienia hydrostatycznego w naczyniach krwionośnych 
- spadku ciśnienia osmotycznego (onkotycznego) białek osocza 
- niewydolności drenażu płynu limfatycznego z tkanek 
- wzrostu uwodnienia tkanek z powodu retencji sodu 



Najczęstsze przyczyny hipoproteinemii 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 



Najczęstsze przyczyny hipoproteinemii – cd. 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 



Choroba Crohna-Leśniowskiego - patogeneza 

 Choroba jest przewlekłym nieswoistym i pełnościennym 
zapaleniem całego przewodu pokarmowego od jamy ustnej aż 
do odbytu o charakterze odcinkowym. 
 

 Zmiany mogą występować w kilku odcinkach jednocześnie i 
oddzielone są od siebie fragmentami zdrowymi (tzw. zmiany 
skaczące).  
 

 Przewlekły proces zapalny dotyczy całej grubości ściany jelita, 
a jego charakterystyczną cechą jest występowanie zaostrzeń i 
samoistnych remisji. 

 

 Dochodzi do zwężenia, a w rezultacie niedrożności jelit. 
Powstają ropnie, przetoki (najczęściej między jelitem cienkim a 
kątnicą) 
 

 Na chorobę Leśniowskiego-Crohna chorują głównie osoby 
młode w wieku od 15 do 25 lat. 
  

 Przyczyna nie jest ustalona - czynniki genetyczne (mutacja 
genu NOD2), środowiskowe (bakterie jelitowe) oraz 
immunologiczne (wzrost aktywności limfocytów T).                        
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Choroba Crohna-Leśniowskiego – 
diagnostyka i leczenie 

 Diagnostyka choroby: 
- kolonoskopia z podaniem kontrastu 
- badanie histologiczne wycinka jelita 
- USG i CT jamy brzusznej 
- badania laboratoryjne: podwyższenie OB,  WBC, CRP i inne 
białka ostrej fazy, niedokrwistość (wywołana niedoborem żelaza, 
wit. B12 lub kwasu foliowego), hipoalbuminemia (przy 
podniesionym stężeniu γ-globulin w surowicy) 
 

 Chorobę należy różnicować z wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego (colitis ulcerosa). 
 

 Leczenie choroby: 
-glikokortykosteroidy np. prednizon lub hydrokortyzon 
szczególnie w zaostrzeniach choroby 
- aminosalicylany (sulfasalazyna, mesalazyna) 
-  antybiotyki (metronidazol, cyprofloksacyna) 
- leki immunosupresyjne (azatiopryna, metotreksat) 
- leki biologiczne (infliksymab) - przeciwciało monoklonalne anty- 
TNFα (stosowany głównie u chorych ze steroidoopornością) 
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Infliksymab 

Wskazania: 
 reumatoidalne zapalenie stawów (choroba układu 
Immunologicznego ze stanem zapalnym stawów) 
 choroba Crohna-Leśniowskiego (stan zapalny 
przewodu pokarmowego), gdy choroba ma ciężki 
przebieg lub gdy dochodzi w niej do powstawania 
przetok (nieprawidłowych połączeń pomiędzy jelitami 
i innymi narządami) 
 wrzodziejące zapalenie jelita grubego (stan zapalny i 
owrzodzenia wyściółki jelita) 
 zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (stan zapalny 
i ból stawów kręgosłupa) 
 łuszczycowe zapalenie stawów (czerwone, złuszczające się 
zmiany skórne i zapalenie stawów) 
 łuszczyca (czerwone, złuszczające się zmiany skórne) 

Chimeryczne ludzko-mysie przeciwciało monoklonalne klasy IgG1, wiążące się z dużym 
powinowactwem zarówno z rozpuszczalną, jak i transbłonową formą ludzkiego czynnika 
martwicy nowotworów TNF-α (tumour necrosis factor). 
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Najczęstsze przyczyny hipoproteinemii – cd. 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 



Hiperproteinemie 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 

(np. zbyt długie zaciśnięcie stazy) 



Szybkość opadania krwinek czerwonych - OB 

 Odczyn Biernackiego (OB), ang. erythrocyte 
sedimentation rate (ESR) polega na pomiarze szybkości 
opadania erytrocytów we krwi pobranej na antykoagulant 
(cytrynian sodu lub wersenian potasu). 

 

 Krwinki czerwone opadają w wyniku większego 
ciężaru właściwego (1.095g/l) niż osocze (1.027g/l). 

 

 Krwinki czerwone zdrowej osoby opadają powoli 
ponieważ działają na nie siły wzajemnego odpychania 
(ich błony komórkowe naładowane są ujemnie). 

 

 Białka krwi, zwłaszcza fibrinogen, łączą się z błonami erytrocytów i neutralizują ich ujemny 
ładunek promując adherencję krwinek czerwonych, ich rulonizację i przyspieszenie opadania). 

 Test oceny zaburzeń proporcji między stężeniami poszczególnych białek osocza i właściwości 
erytrocytów. 

 

 W klasycznej metodzie Westergren szybkość opadania mierzy się przez 1 godzinę w 
specjalnych, kalibrowanych kapilarach lub długich wąskich probówkach. W nowoczesnych, 
automatycznych czytnikach OB czas pomiaru został skrócony do kilku-kilkunastu minut. 

Mężczyźni: 0-15 mm po godzinie 
Kobiety: 0-25 mm po godzinie 
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Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 

Zmiany w OB w różnych jednostkach chorobowych 

OB – test nieswoisty, ale bardzo czuły wskaźnik różnorodnych patologii 



Zmiany w OB w różnych jednostkach chorobowych – cd. 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 



Rozdział elektroforetyczny białek surowicy krwi 

 W celu dokładnej oceny ilościowej i jakościowej poszczególnych białek wykonywany jest 
tzw. proteinogram. 

 

  Podstawową techniką otrzymywania proteinogramu jest elektroforeza żelowa, która 
bazuje na zróżnicowanej szybkości wędrówki jonów w stałym polu elektrycznym. 

 

 Stosowany bufor ma zwykle pH 8,6. Większość białek w tych warunkach posiada ładunek 
ujemny i wędruje w kierunku anody (+). Szybkość wędrówki białka w polu elektrycznym 
zależy od ładunku elektrycznego cząsteczki białka, napięcia, wielkości cząsteczki białka, pH i 
siły jonowej buforu oraz rodzaju nośnika. 

 

 Proteinogram pozwala na wyróżnienie pięciu podstawowych grup białek: albumin, α1- 
globulin, α2-globulin, β-globulin, γ-globulin. 

 

 W rozdziale elektroforetycznym białek osocza pomiędzy frakcją β i γ globulin jest obecna 
frakcja zawierająca fibrynogen, która może utrudniać analizę, dlatego w praktyce klinicznej 
raczej nie wykonuje się rozdziału białek osocza. 

 

 Odchylenia od normy polegają na zmianach ilościowych i udziale procentowym 
poszczególnych frakcji białek w proteinogramie. 



Prawidłowy proteinogram 

Siemianowicz K. i Polańska D., Białka 

Żel, na którym dokonano rozdziału 
elektroforetycznego białek surowicy. 
Zaznaczono ścieżkę nr 15, która przedstawia 
prawidłowy proteinogram.  

Odczyt densytometryczny żelu, na którym 
dokonano rozdziału elektroforetycznego 
surowicy z prawidłowym proteinogramem  



Prawidłowy proteinogram 

Obraz poszczególnych frakcji jest 
determinowany tylko przez nieliczne białka, 
których stężenie jest odpowiednio wysokie. 
Do takich białek zaliczamy we frakcji: 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 
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A – ostra faza; 
B – niedobór α1-antytrypsyny; 
C – hipogammaglobulinemia; 
D – marskość wątroby; 
E – hipergammaglobulinemia 
poliklonalna; 
F – gammapatia monoklonalna; 
G – zespół nerczycowy 

Przykłady patologicznych proteinogramów 

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 

Szpiczak mnogi 

www.aafp.org  
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Szpiczak mnogi (multiple myeloma) - patogeneza 

Jest chorobą rozrostową układu krwiotwórczego (nowotwór hematologiczny) charakteryzującą 
się klonalną proliferacją atypowych plazmocytów produkujących monoklonalną 
immunoglobulinę. 

 osteolityczne zmiany w kościach 
 hiperkalcemia 
 wyparcie prawidłowego utkania 
szpiku (niedokrwistość, 
małopłytkowość) 

Rozrost klonalny 
plazmocytów w 
szpiku kostnym w 
przebiegu szpiczaka 
mnogiego 

Białko monoklonalne (M) we 
krwi i w moczu 

 stężenie białka całkowitego 
 nadmierna lepkość krwi (zakrzepy) 
 stężenie prawidłowych 
immunoglobulin 
 uszkodzenie nerek 



Osteolityczne zmiany w kościach 
powodujące bóle kostne 

Szpiczak mnogi – objawy i diagnostyka 

Zmiany w wynikach badań 
laboratoryjnych 

Skutki kliniczne 

OB znacznie przyspieszony 
(trójcyfrowy!) 

Nerka szpiczakowa – zmiany w 
kłębkach i kanalikach 

Aglutynacja erytrocytów w 
rozmazie 

Objaw Reynauda 

Hiperproteinemia całkowita (90-
120 g/l) 

Zmiany na dnie oka 

Hipergammaglobulinemia 
monoklonalna IgG (ewentualnie 
IgA, IgD) – białko M 

Zmiany neurologiczne 

Białkomocz – obecność białka 
Bence-Jonesa (lekkie łańcuchy) i 
białka M 

Zaburzenia hemostazy (skaza 
krwotoczna) 

Spadek odporności 

Skotnicki & Nowak, Podstawy hematologii dla studentów i lekarzy, 
Medycyna Praktyczna, 1998 

Rulonizacja erytrocytów w obrazie 
krwi obwodowej w przebiegu 
szpiczaka mnogiego 
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 W Polsce corocznie diagnozowanych jest ponad 1000 nowych przypadków zachorowań 
(obecnie choruje ok. 8000 osób). 

 

 Leczenie: radioterapia, przeszczep szpiku kostnego (autologiczne, allogeniczne); 
wspomagająco: EPO, GM-CSF, G-CSF, antybiotyki, glikokortykosterydy 

 

 Średnie przeżycie, które w przeszłości wynosiło 3-4 lata, obecnie wzrosło do 6-7 lat w 
związku ze stosowanym leczeniem podtrzymującym (lenalidomide, bortezomib). 

Szpiczak mnogi – leczenie 

Jagannath et al., Br J Haematol, 2008 

 Bortezomib – organiczny związek chemiczny, 
pochodna kwasu borowego, będąca silnym i 
odwracalnym inhibitorem proteasomu 26S – 
kompleksu białkowego odpowiadającego za 
degradację białek komórkowych  
apoptoza komórek nowotworowych 



www.axiscw.com  
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 Zapalenie (łac. inflammatio) – 
uporządkowany proces rozwijający 
się w tkance unaczynionej pod 
wpływem czynnika uszkadzającego.  

 
 Zapalenie może być spowodowane 
czynnikami egzogennymi lub 
endogennymi: chemicznymi, 
fizycznymi, biologicznymi (zakażenie 
drobnoustrojami chorobotwórczymi) 
- ogólnie. 

 
 Celem zapalenia jest szybkie i 
selektywne zgromadzenie komórek 
zdolnych do usunięcia danego 
czynnika szkodliwego i rozpoczęcie 
naprawy powstałego uszkodzenia 

Reakcja zapalna 

Calor Rubor Tumor Dolor Functio 
laesa 
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Reakcja zapalna 

Erta M et al., Int J Biol Sci, 2012 
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Typy odpowiedzi w odczynie zapalnym 

Całkosiński I et al., Postępy Hig Med. Dośw, 2009 



Białka ostrej fazy 

 Białka ostrej fazy stanowią heterogenną grupę białek osocza, których synteza w wątrobie 
jest stymulowana głownie przez interleukinę 6 (ale także IL-1β, TNF-α), których poziom 
wzrasta w przebiegu rożnych stanów zapalnych, zakażeń, urazów, i procesów martwiczych 
(np. zawał mięśnia sercowego).  

 
 Głównym miejscem syntezy interleukin i innych 
cytokin prozapalnych są pobudzone monocyty i 
makrofagi. 
 
 Białka ostrej fazy, szczególnie CRP, są markerem 
stanu zapalnego. Ich stężenie koreluje z OB. 

 
 Wzrost stężenia białek ostrej fazy uwidacznia się 
zwiększeniem frakcji α1- i α2-globulin w rozdziale 
białek surowicy w elektroforezie.  

 
 Najwcześniej i najsilniej występuje wzrost 
poziomu białka C-reaktywnego (CRP).  

Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 



Białka ostrej fazy 

pozytywne - 
ich stężenie wzrasta w ostrej fazie 

ujemne – 
ich stężenie spada w ostrej fazie 

CRP 
α1-antytrypsyna 
α1-antychymotrypsyna 
kwaśna α1-glikoproteina 
haptoglobina 
ceruloplazmina 
plazminogen 
fibrynogen (w osoczu) 
prokalcytonina 
ferrytyna 
komplement C3 
komplement C4 

albumina 
transferyna 
fibronektyna 



Szutowicz  i Raszeja-Specht, Diagnostyka laboratoryjna, Tom II, GUM, 2009 

Zmiany w OB w różnych jednostkach chorobowych 

OB – test nieswoisty, ale bardzo czuły wskaźnik różnorodnych patologii 



Białko C-reaktywne (CRP) 

 Zakres wartości referencyjnych CRP w surowicy jest w granicach od 0 do 10 mg/l (rozkład 
stężeń prawo-skośny z wartością modalną poniżej 1,0 mg/L). 

 

 Znaczny wzrost obserwowany jest w pierwszej dobie uszkodzenia tkanek (zawał mięśnia 
sercowego, białaczki, w odrzucie przeszczepów, zakażeniach bakteryjnych – nawet 1000-krotny 
wzrost powyżej zakresu wartości referencyjnych). 

 

 hsCRP - test o wysokiej czułości (0.2 mg/l) - pozwala na zmierzenie bardzo małych ilości CRP 
z dużą precyzją w zakresie decyzyjnym. 
 

 Wyniki ostatnich badań wskazują, 
że stężenie CRP posiada znaczenie 
prognostyczne w chorobie sercowo- 
naczyniowej.  

 

Poziom CRP powyżej 2 mg/l jest 
związany z trzykrotnym zwiększeniem 
ryzyka wystąpienia zawału mięśnia 
sercowego oraz dwukrotnym 
zwiększeniem ryzyka wystąpienia 
udaru mózgu. 

Don Hall, DrPH Wellsource Inc, 2002 



Choroba Wilsona – przyczyna 

 Uwarunkowane genetycznie zaburzenie metabolizmu miedzi w organizmie. Choroba 
spowodowana jest dziedziczoną autosomalnie recesywnie mutacją genu ATP7B, kodującego 
białko ATP-azę7B. Częstość występowania na świecie (1:30 000). 

 

 ATP-aza7B to enzym błonowy, obecny głównie w hepatocytach.  
 

 Fizjologiczną funkcją ATP-azy7B jest aktywny transport miedzi w komórkach wątrobowych. 
Zmiany w strukturze białka i zmniejszenie jego aktywności enzymatycznej są związane z 
upośledzeniem transportu miedzi, zahamowaniem wiązania się miedzi do ceruloplazminy w 
komórkach wątroby oraz z zaburzeniem wydalania miedzi  z żółcią drogą jelitową. 

 

 Prowadzi to do patologicznego gromadzenia się 
miedzi w wątrobie (uszkodzenie hepatocytów). 
 

 Po przekroczeniu punktu krytycznego 
wolne jony miedzi dostają się do 
krwiobiegu, gdzie znaczna ich ilość jest 
luźno związana z albuminami jako 
tzw.” wolna miedź”. W tej postaci jony miedzi 
mogą dostawać się i gromadzić w różnych 
narządach, m.in. w mózgu, nerkach czy rogówce. 

Członkowska i Gromadzka, Szkoła Wiosenna, 2005 



Choroba Wilsona – objawy 

Pierwsze objawy pojawiają się zwykle między 10 a 40 rokiem życia. 

Pomarańczowobrunatny 
pierścień Kaysera i 
Fleischera  
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Choroba Wilsona – diagnostyka i leczenie 

Leczenie: 
opiera się głównie na podawaniu leków usuwających z organizmu nadmiar miedzi i 
zapobiegających ponownemu jej gromadzeniu: 
- środki chelatujące (np. D-penicylamina - Cuprenil) - zwiększają wydalanie miedzi 
- sole cynku (np. siarczan cynku – Zincteral, octan cynku - Wilzin) - zmniejsza 
wchłanianie miedzi 

Podstawowe badania biochemiczne: 
 

stężenie ceruloplazminy we krwi 
stężenie miedzi we krwi  
dobowe wydalanie miedzi z moczem 

zschrum.wikispaces.com  

Biopsja wątroby: 
badanie zawartości 
miedzi  
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Do przygotowania na najbliższe ćwiczenia 

Markery nowotworowe: 
 
1) Swoistość narządowa i kliniczne zastosowanie oznaczeń antygenu PSA 
2) Różnicowanie niesterczowej i sterczowej kwaśnej fosfatazy 


