
HEMOGRAMA 
 

Hemoleucograma este un test uzual de laborator reprezentând adesea primul pas în 
stabilirea diagnosticului diverselor afecțiuni hematologice și nehematologice. Determinarea 
parametrilor hematologici asociată uneori cu examinarea frotiului de sânge aduce informații 
prețioase, orientand în continuare spre efectuarea altor teste specifice. Parametrii hemogramei 
sunt: numărul de leucocite, formula leucocitară; numărul de eritrocite, concentrația de 
hemoglobina, hematocritul, indicii eritrocitari cum sunt volumul eritrocitar mediu (VEM), 
hemoglobina eritrocitară medie (HEM), concentrația medie de hemoglobină (CHEM) și 
lărgimea distribuției eritrocitare (RDW); numărul de trombocite și indicii trombocitari: 
volumul trombocitar mediu (VTM) și lărgimea distribuției trombocitare (PDW). 

Recoltarea probei de sânge 
Hemograma se poate recolta à jeun (pe nemâncate) sau postprandial (trebuie totuși 

evitate mesele bogate în lipide care pot interfera cu anumiți parametri). Sexul, vârsta, precum 
și anumite condiții cum ar fi: starea de șoc, vărsături incoercibile, administrarea masivă de 
lichide i.v. etc., care pot duce la deshidratarea, respectiv hiperhidratarea pacientului, precum 
și anumite tratamente urmate de pacient trebuie comunicate laboratorului. Este de preferat 
evitarea pe cât posibil a stresului în momentul recoltării. In cazul monitorizării regulate 
(zilnic sau la două zile) a anumitor parametri, proba de sânge trebuie obținută în același 
moment al zilei (datorită fluctuațiilor fiziologice circadiene ale unor parametri). Se  
recoltează  sânge venos recoltat pe anticoagulant: EDTA tripotassium/dipotasium/disodium 
(vacutainer cu capac mov/roz – K3 EDTA); la copii mici se poate recolta sânge capilar din 
deget/călcâi pe heparina (microtainer). Se amestecă conținutul prin inversiunea ușoară a 
tubului de cca 10 ori. Tubul trebuie să fie umplut cel puțin trei sferturi pentru ca raportul 
sânge/anticoagulant să fie optim. 

Metoda de determinare – analizor automat pe principiul citometriei în flux cu 
fluorescența. 
 
NUMĂRUL DE ERITROCITE RBC 

Eritrocitele sunt cele mai numeroase celule din sânge, anucleate, fiind necesare pentru 
respirația tisulară. Eritrocitele sunt cele mai specializate celule ale organismului, principala 
funcție constând în transportul 02 de la plămân la țesuturi și transferul CO2 de la țesuturi la 
plămân. Acest lucru se realizează prin intermediul hemoglobinei conținute în eritrocite. 
Forma eritrocitelor de disc biconcav conferă raportul volum/suprafața optim pentru schimbul 
de gaze și le asigură acestora deformabilitatea în timpul traversării microcirculației. 
Importanța – în combinație cu hematocritul și concentrația de hemoglobina, numărul de 
eritrocite este util în detectarea și monitorizarea anemiei și policitemiei. Numărul de eritrocite 
ca unic parametru are valoare diagnostică mică; o evaluare corectă a masei de eritrocite a 
organismului poate fi obținuta doar în corelație cu hematocritul. Numărul de eritrocite este 
influențat de modificările volumului plasmatic, ca de exemplu în sarcina sau în tulburări ale 
echilibrului hidro-electrolitic. 

Valorile  normale sunt cuprinse între :  
• 4 ÷5 mil / mm³ la femei 
• 4,5÷5,5 mil / mm³ la bărbaţi     
Scăderea numărului de eritrocite determină anemie, definită din punct de vedere 

funcțional printr-o masă eritrocitară insuficientă pentru asigurarea unei cantități adecvate de 
oxigen țesuturilor periferice. Diagnosticul de anemie se consideră atunci când concentrația de 
hemoglobina, hematocritul și/sau numărul de eritrocite sunt sub valorile de referință. 
Diagnosticul este dificil dacă doar unul din parametri este sub valorile limită; în acest caz 
hemograma trebuie monitorizată în continuare pentru stabilirea unui diagnostic corect. 



        Variaţiile  fiziologice ale numărului de eritrocite sunt  în funcţie  de :  
1) sex : număr mai mare la bărbaţi , diferenţa instalându-se de la pubertate ( 

testosteronul stimulează eritropoeza); 
2) vârsta: nou-născutul prezintă poliglobulie aparentă în primele zile; 
3) altitudine: număr crescut  7,5 mil /mm³; creşte în paralel cu scăderea presiunii 

parţiale a O2; 
4) în efortul fizic, creşte tranzitor prin : 
                - mobilizarea sângelui  din depozite ( contracţia splinei ) 
                - creşte permeabilitatea vasculară  pentru apă 
        Variaţii patologice  
    Creşterea peste 6÷ 6,5 mil / mm³ reprezintă poliglobulia care poate fi boală ( 12 

mil/ mm³) sau secundară unor afecţiuni care produc hipoxie. Scăderea sub 4 mil /mm³ 
reprezintă  anemia. 

In anemia acută datorată hemoragiei, numărul de eritrocite și concentrația de 
hemoglobina rămân nemodificate în primele ore datorită pierderii concomitente de plasma; 
ele încep să scadă pe măsura ce se produce corecția deficitului volemic. In anemiile cronice 
volumul sanguin este aproape normal prin creșterea compensatorie a volumului plasmatic, iar 
numărul de eritrocite și hematocritul sunt de obicei scazute. Totuși, în condițiile asociate cu 
microcitoză  marcată (anemie feriprivă severă, talasemie), numărul de eritrocite poate rămâne 
în limite normale sau poate fi chiar crescut. 

Identificarea cauzei anemiei se realizează prin corelarea informațiilor privind istoricul 
bolii și examinarea fizică  integrate cu câteva teste de laborator, cum ar fi determinarea 
numărului de reticulocite, indicilor eritrocitari, examinarea frotiului de sânge colorat și 
eventual a măduvei osoase. Prezența altor anomalii hematologice (trombocitopenie, anomalii 
ale leucocitelor) orientează diagnosticul spre o posibilă insuficiența medulară datorată 
anemiei aplastice, unei boli hematologice maligne sau dislocării măduvei osoase prin procese 
patologice de cauza extrahematologica. Pancitopenia poate aparea și ca urmare a distrucției 
periferice sau sechestrării celulare prin hipersplenism. 

Creșterea numărului de eritrocite (concentrației de hemoglobina și/sau hematocritului) 
determina eritrocitoza. Eritrocitoza poate fi rezultatul creșterii masei eritrocitare totale 
(policitemie/eritrocitoza absolută) ori poate fi consecința reducerii volumului plasmatic 
(eritrocitoza relativa/falsă). 
 
HEMATOCRITUL (HCT) 
Hematocritul masoară raportul dintre volumul ocupat de eritrocite și volumul sanguin total. 
Depinde de masa eritrocitară, volumul eritrocitar mediu și volumul plasmatic. De obicei, 
atunci când hematiile sunt de mărime normală, modificările hematocritului le urmează pe 
cele ale numărului de eritrocite.  
Valorile normale ale hematocritului venos sunt cuprinse între: 
 42 – 52  % la bărbat 
 36 – 48  % la femeie 
 44 – 64  % la nou-născut 
     Valorile crescute – policitemii - pot fi asociate cu : 
- normovolemie  la altitudine 
- hipovolemie  în hemoconcentraţie ( deshidratare, şoc) 
- hipervolemie  în poliglobulie 
     Valorile scăzute - oligocitemii – pot fi asociate cu :  
- normovolemie în  anemii 
- hipovolemie  în  anemii grave 
- hipervolemie  după perfuzii cu plasmă 



      Valorile normale - normocitemiile - pot fi asociate cu : 
 -  cu normovolemie 
 -  cu hipovolemie în hemoragii acute ( în prima fază ) 
 - cu hipervolemie după transfuzii de sânge integral,insuficienţă cardiacă, hipertiroidism. 
 
HEMOGLOBINA 

Hemoglobina reprezintă componentul principal al eritrocitelor (95% din proteinele 
citoplasmatice eritrocitare) și servește ca vehicul pentru transportul O2 si CO2. Hemoglobina 
este o protein  tetramer format din 2 perechi de lanțuri polipeptidice (globine), fiecare dintre 
acestea fiind conjugat cu un grup hem, un complex al unui ion de fier cu pigmentul roșu, 
porfirina, care confera sângelui culoarea roșie. Fiecare gram de hemoglobină poate transporta 
1.34 mL O2 per 100 mL de sânge. Hemoglobina servește de asemenea ca tampon în lichidul 
extracelular. In țesuturi, la pH scăzut, O2 se disociază de Hb; Hb deoxigenata se leagă de ionii 
de hidrogen; în eritrocite anhidraza carbonică convertește CO2 în bicarbonat și ioni de 
hidrogen. Pe măsura ce ionii de hidrogen se leagă de hemoglobina, ionii bicarbonat părăsesc 
celula; pentru fiecare ion bicarbonat care părăsește celula intra un ion de clor. 
Importanța - împreună cu HCT și numărul de eritrocite, este utilă pentru detectarea și 
monitorizarea anemiei și policitemiei. 

Valorile normale sunt următoarele : 
• Bărbaţi    15 ± 2 g/ dl 
• Femei      14 ± 2 g/ dl 
• Copil         9 - 11 g/ dl 
• Nou-născut 17-18 g/ dl 
   Variaţii patologice: 
     Un număr mic de eritrocite asociat cu reducerea cantitaţii de hemoglobină 

reprezintă anemia. 
     Un număr crescut de eritrocite (peste 6 - 7 milioane/ mm³) reprezintă poliglobulia. 
La nou-născut masa eritrocitară este mai mare la naștere decât la adult și scade 

continuu în prima săptămâna de viața, Hb putând ajunge până la 9 g/dL în săptămânile 11–12 
de viață (anemie fiziologică). Scăderea apare mai precoce și este mai pronunțată la prematuri. 
Nivelurile de la adult sunt atinse în jurul vârstei de 14 ani; la vârstnici apare o scădere 
graduală a concentrației de hemoglobina. 

Creșterea hemoglobinei apare în eritrocitoza/policitemie fiziologică la altitudine (o 
creștere a Hb corespunzatoare la 1 g/dL pentru 2000 m). 
 
INDICII ERITROCITARI 

Evaluarea eritrocitelor din punct de vedere al volumului și conținutului în 
hemoglobina se realizează prin măsurarea sau calcularea următorilor parametri: 
1. VEM = volumul eritrocitar mediu (MCV) serveşte la clasificarea anemiilor în macrocitare, 
normocitare sau microcitare . 
                         HCT x 10 
       VEM = ---------------------- 
                          RBC (mil ) 
 
        Valori normale:    80÷94 µm 3 = normocite 
                           peste 94 µm 3  = macrocite, megalocite  
                            între 50 ÷70 µm 3  = microcite 
 
2. HEM = hemoglobina eritrocitară medie = conţinutul mediu de hemoglobină  al unui 
eritrocit ( MCH ). 



                            HGB x 10 
        HEM = ------------------------- 
                              E (mil) 
 
      Valori normale : 28  ÷ 33 pg 
      HEM depinde de mărimea eritrocitelor cât şi de conţinutul lor în hemoglobină; când 
eritrocitele sunt mici  HEM este scăzută, iar când eritrocitele sunt mari HEM este crescută. 
 
3. CHEM = concentraţia eritrocitară medie în hemoglobină = concentraţia medie de 
hemoglobină a eritrocitului exprimată în procente ; arată  cât la sută din volumul eritrocitului 
este ocupat de HGB ( MCHC ). 
                           HGB  x 100 
        CHEM = --------------------- 
                                HCT 
    Valori normale : 32 ÷ 36 g Hb /dl 
 
     Dacă volumul eritrocitar creşte,  CHEM nu depaşeşte 34 %; în microcitoză şi hipocromie 
concentraţia scade. 
 

Largimea distributiei eritrocitare (RDW) – este un indice eritrocitar care cuantifica 
heterogenitatea volumului celular (gradului de anizocitoza). RDW este calculat de analizorul 
automat in functie de prezenta de anomalii ale frecventei relative la anumite niveluri de 
discriminare, existenta a doua sau a mai multor “peak”-uri si largime de distributie anormala. 
Distributia VEM intr-o proba este prezentata sub forma unui grafic in care pe abscisa se 
proiecteaza volumul eritrocitar, iar pe ordonata frecventa relativa. 
 
                            Deviatia standard a marimii eritrocitelor x 100 
 
RDW (CV%) =   ————————————————————- 
 
                                                         VEM 
 
Valori de referinta – 11.6-14.8 coeficient de variatie (CV) a volumului eritrocitar. 
 
RDW este util in caracterizarea initiala a anemiilor, in particular a anemiei microcitare. De 
asemenea permite diferentierea intre anemia din bolile cronice (VEM normal/scazut, RDW 
normal) si anemia feripriva incipienta (VEM normal/scazut, RDW crescut). RDW crescut: 
anemia feripriva, anemia megaloblastica, diferite hemoglobinopatii (S, S-C, S-talasemia), 
anemia hemolitica imuna, reticulocitoza marcata, prezenta de fragmente eritrocitare, 
aglutinare, dimorfism eritrocitar (inclusiv pacientii transfuzati sau cei tratati recent pentru 
deficiente nutritionale). RDW normal: anemia din bolile cronice, beta-talasemia heterozigota, 
anemia hemoragica acuta, anemia aplastica, sferocitoza ereditara, boala cu Hb E, siclemia. 
 
 
NUMARUL DE TROMBOCITE (NUMARUL DE PLACHETE) 
 

Trombocitele sunt fragmente citoplasmatice anucleate bogate in granule, rotund-
ovalare, plate, in forma de disc, cu diametrul de 2-4. Trombopoieza are loc in maduva osoasa 
incepand cu celula progenitoare multipotenta, continua cu megakariocitopoieza care include 
proliferarea megakariocitara si maturarea megakariocitelor cu formarea de trombocite. In 



mod normal, doua treimi din trombocite se gasesc in circulatie, iar o treime sunt stocate in 
splina. Trombocitele sunt implicate in hemostaza si in initierea proceselor de reparare tisulara 
si vasoconstrictie dupa injuria vasculara si in timpul proceselor inflamatorii, aderarea si 
agregarea plachetara avand ca rezultat formarea trombusului plachetar care astupa rupturile 
din peretii vaselor mici. 
Metoda de determinare – trombocitele sunt numarate de analizorul automat prin aceeasi 
metoda ca eritrocitele, in timpul directionarii lor intr-un singur rand printr-un orificiu, prin 
metoda de focusare hidrodinamica. 
Valori de referinta - 150-450 x 103/uL. 
 
Semnificatie clinica 
 
1. Cresterea numarului de trombocite (trombocitoza/trombocitemie) 
 
A. Trombocitoza tranzitorie – se datoreaza mobilizarii trombocitelor din pool-ul 
extravascular: efort fizic, nastere, administrare de epinefrina. 
B. Trombocitoza primara: trombocitemia ereditara (rara; autosomal dominanta; mutatie a 
genei trombopoietinei de pe cromozomul 3), sindroame mieloproliferative (hematopoieza 
clonala): trombocitemia esentiala, policitemia vera, leucemia mieloida cronica, metaplazia 
mieloida cu mielofibroza. 
C. Trombocitoza secundara/reactiva (productia persistenta a unuia sau mai multor factori 
trombopoietici, in special interleukina 6, care actioneaza asupra megakariocitelor): boli 
infectioase; boli inflamatorii; boli maligne; regenerarea rapida dupa hemoragie/anemie 
hemolitica; deficitul de fier; postchirurgical. 
In sindroamele mieloproliferative cronice trombocitoza este frecventa si poate constitui un 
mecanism fiziopatologic important in producerea hemoragiei si trombozei. Trombocitele 
circulante sunt mari, dismorfice si anormale functional. Pacientii cu trombocitoza reactiva pot 
avea valori ale trombocitelor la fel de mari ca in bolile mieloproliferative (de ordinul 
milioanelor), dar hemoragia si tromboza sunt neobisnuite. Trombocitele circulante sunt mari, 
rotunde, normale functional. 
 
2. Scaderea numarului de trombocite (trombocitopenia): este cea mai frecventa cauza de 
sangerare. Trombocitopenia poate aparea prin mecanisme diferite: 
A.Distructie accelerata a trombocitelor: este cea mai frecventa cauza de trombocitopenie; 
aceasta determina stimularea trombopoiezei ducand la cresterea numarului, marimii si 
maturatiei megakariocitelor medulare. 
-datorata unor procese imunologice 
-datorata unor procese non-imunologice: microangiopatii trombotice: coagulare 
intravasculara diseminata, purpura trombotica trombocitopenica, sindrom hemolitic uremic, 
sindromul HELLP din sarcina (hemoliza/eclampsie, cresterea enzimelor hepatice si scaderea 
trombocitelor); alterarea trombocitelor prin suprafete vasculare anormale (valvulopatii, 
ateroscleroza extensiva, proteze vasculare, catetere, circulatie extracorporeala etc.); infectii: 
virusuri (rubeola/oreion neonatal, citomegalovirus, parvovirus B19, vaccinuri), bacterii 
(septicemie, meningococemie, boala Lyme), Mycoplasma pneumoniae, protozoare (malarie). 
B. Productie scazuta de trombocite: medicamente mielosupresive (agenti alchilanti, 
antimetaboliti, medicamente citotoxice), radiatii ionizante, anemie aplastica, boli medulare 
infiltrative, medicamente care produc hipoplazie medulara prin mecanism idiosincrazic 
(cloramfenicol), substante care supreseaza selectiv megakariocitele (clorotiazide, estrogeni, 
etanol). 
C. Trombopoieza ineficienta: anemia megaloblastica. 



D.Trombocitopenii ereditare 
C. Distributie anormala a trombocitelor: Boli ale splinei (neoplazice, congestive, infiltrative, 
infectioase); de obicei trombocitopenie usoara = 50-100×103/Ul, hipotermia, dilutia 
trombocitelor prin transfuzii masive. 
Numeroase medicamente au fost asociate cu trombocitopenia imuna. Cele mai comune 
medicamente incriminate sunt: heparina (1% din pacienti), quinidina, quinina, rifampicina, 
trimetoprim-sulfametoxazol, danazol, metildopa, acetaminofen, digoxin, interferon-alfa etc. 
Trombocitopenia se asociaza clinic cu sangerari cutaneo-mucoase: petesii, purpura, 
gingivoragii, epistaxis, pana la sangerari gastrointestinale, pulmonare si genitourinare. 
Sangerarile spontane sunt rare la peste 60×103Tr/uL (pot aparea sangerari posttraumatice, 
postoperatorii). 
 
VOLUMUL TROMBOCITAR MEDIU (VTM) – indica uniformitatea de marime a 
populatiei trombocitare. Este util in diagnosticul diferential al trombocitopeniei. 
 
Metoda de determinare: este calculat de analizorul automat dupa urmatoarea formula: 
 
                         PCT (Plachetocrit) (%) 
 
VTM (fL) = ————————————- x1000 
 
                   Nr. trombocite (x103/uL) 
 
De asemenea, analizorul automat calculeaza largimea distributiei trombocitare (PDW) 
asemanator cu calcularea largimii distributiei eritrocitare. 
 
Valori de referinta -  VTM = 7.4-13 fL. 
 
PDW = 8-16.5 coeficient de variatie (CV) a volumului trombocitar. 
 
Semnificatie clinica – VTM poate fi utilizat impreuna cu PDW pentru distingerea conditiilor 
asociate cu productie scazuta de trombocite de cele asociate cu distructie plachetara crescuta. 
 
NUMARUL DE LEUCOCITE (WBC) SI FORMULA LEUCOCITARA 
 
Organismul uman deţine un sistem special de combatere a diferitelor infecţii sau agenţi 
toxici. Acest sistem este alcătuit din leucocite şi celulele tisulare derivate din leucocite. 
Acţionează împreună împiedicând apariţia bolii prin : 
-distrugerea directă a agentului infecţios prin fagocitoză 
-formarea de anticorpi 
        Leucocitele sau unitaţile mobile ale sistemului de apărare se formează în măduva osoasă 
şi parţial în ţesutul limfatic( limfocite) Acestea au capacitatea de a identifica şi distruge 
agresorii străini organismului. În torentul circulator granulocitele sunt prezente 4-8 ore după 
care trec în ţesuturile în care este necesară prezenţa lor. 
       Numărarea leucocitelor reprezintă o explorare de uz curent în clinică. Se poate executa 
cu ajutorul a două metode : microscopică  
( în hemocitometru) şi electronică. 
     Valori normale  : 4500 ÷10 000/ mm³ 
     Variaţii patologice : 
 Creşterea numărului de leucocite reprezintă leucocitoza. 



 Scăderea numărului de leucocite poartă numele de leucopenie. 
    Variaţii fiziologice : 
1) nou-născutul prezintă leucocitoză de 20 000 ÷ 30 000/mm³ în primele 2-3 săptămâni; 
copilul până la 1 an prezintă leucocitoză; 
2) în graviditate , ultimele două luni de sarcină şi prima după naştere   ( 20 000 ÷ 30 000/ 
mm³); 
3) la menstruaţie  un  număr crescut; 
4) efort fizic : în repaus numeroase leucocite aderă la pereţii capilari şi venule ; în efort,  
crescând viteza de circulaţie,  leucocitele sunt antrenate în torentul circulator; 
5 ) emoţii – leucocitoză . 
    Variaţii patologice : 
-leucocitoze – adaptative, reversibile se întâlnesc în : infecţii cu coci, traumatisme,  inflamaţii 
                      -  neadaptative în : leucemii ( peste 100 000 /mm³, cu celule imature) 
-leucopenii (ocazional când măduva produce un număr mic de leucocite) :  -  iradieri cu raze 
X sau gama 
                   -  infectii virale : gripă, rujeolă, hepatită 
                   -  unele parazitoze : malaria. 
 
Formula leucocitara consta in diferentierea numarului total de leucocite circulante in cele 
cinci tipuri de leucocite, exprimate procentual si respectiv in numar absolut, fiecare dintre 
acestea indeplinind o functie specifica. Actualmente este de preferat raportarea fiecarui tip de 
leucocite in valori absolute. Formula leucocitara este efectuata automat de catre analizor.  
Leucocitele se împart  în : 
 
• POLIMORFONUCLEARE :  Neutrofile 
                                                        Bazofile 
                                                        Eozinofile 
• MONONUCLEARE :   Monocite 
                                               Limfocite 
 
        Neutrofilele prezintă un diametru de aproximativ 12÷15 µm,nucleu polilobat; 
granulaţiile din citoplasmă se colorează în violet ( afinitate pentru coloranţi acizi şi bazici). 
Granulaţiile sunt lizozomi  ce conţin peste 30 tipuri de enzime capabile să degradeze 
substanţe străine înglobate. Datorită acestui conţinut îndeplinesc rol esenţial în distrugerea 
microbilor . Un procent redus ( sub 4 % )  din neutrofilele circulante este reprezentat de 
elemente tinere numite neutrofile nesegmentate. Arneth a clasificat granulocitele după 
numărul de segmente nucleare ; cu cât un granulocit este mai matur, cu atât numărul de lobi 
este mai mare şi invers. Dacă în sânge predomină elementele tinere cu nucleul puţin lobat , se 
consideră deviere la stânga a formulei leucocitare; dacă predomină elementele mature , 
devierea este la dreapta. 
 
       Eozinofilele au un diametru în jur de 13 ÷ 15 µm , nucleu  bilobat granulaţiile sunt mari 
,colorate în roşu ,conţinând enzime. Distrug paraziţii şi detoxifică proteinele străine ajunse în 
organism. Sunt cantonate în număr mare în mucoasa intestinului şi plămâni ( la intrare). 
 
      Bazofilele prezintă un diametru  de 10 ÷12 µm, nucleu trilobat. Granulaţiile albastre ( 
bazofile) sunt inegale ca mărime şi sunt  numeroase. Funcţia lor este mai ales secretorie : 
histamină, factori chemotactici pentru eozinofile. 
 



      Monocitele prezintă un diametru cuprins între 15÷ 24 µm , nucleu reniform, citoplasma 
cenuşie. Granulaţiile numeroase şi mici de coloraţie roşie conţin numeroase enzime. Datorită 
conţinutului enzimatic bogat au o puternică activitate fagocitară : microbi, virusuri,complexe 
antigen-anticorp , resturi celulare, celule tumorale , pulberi minerale etc. Creşterea proporţiei 
se numeşte monocitoză întâlnită în  unele infecţii  virale, infecţii  cronice.  
    
        Limfocitele  sunt celule mici , nucleu  mare , o „sprânceană ” de citoplasmă bazofilă ; 
cromatina este dispusă în grămezi . După mărime se împart  în : 
-mici  cu diametrul între 7 ÷8 µm ( 90 %) 
-mijlocii 
-mari diametrul fiind cuprins între  12  ÷ 16 µm. 
   
     PRINCIPIU : raportul procentual al leucocitelor se apreciază pe frotiul de sânge periferic 
după numărarea a cel puţin 200 de elemente.  
 
       MATERIAL NECESAR 
- lame de sticlă curate, degresate; 
- ace, vată , alcool; 
- coloranţi : May – Grunwald- Giemsa. 
    
        TEHNICA 

 
Figura nr.  Întinderea unui frotiu de sânge 

 
        Se întinde şi se colorează un frotiu de sânge. Se recoltează o picătură de sânge proaspătă 
pe o lamă de sticlă ; se întinde uşor printr-o mişcare de translaţie, cu ajutorul altei lame, între 
cele două lame realizându-se un unghi de 30 grade. Se agită lama în vederea  uscării rapide. 
        Fixarea : se acoperă frotiul cu soluţie May-Grunwald pentru  2-3 minute. Se adaugă  apă 
distilată peste soluţia M-G şi se lasă 2-3 min. Se varsă soluţia de pe lamă şi fără să se spele se 
acoperă cu soluţie Giemsa. Se lasă 20 minute . Apoi se spală lama la jet puternic de apă şi se 
lasă la uscat într-un stativ pentru uscare. Se examinează la microscop în imersie sau cu 
obiectiv 40. Se numără 200 elemente şi se face procentajul fiecărei clase. 
 



 
  
       

Figura nr.     Frotiu de sânge; diferite tipuri de leucocite . 
  
INTERPRETARE    
       Valorile  normale sunt  : 
Neutrofile nesegmentate........ 1÷ 4 % 
Neutrofile segmentate..........60÷ 70 % 
Eozinofile................................1÷ 4  % 
Bazofile...................................0÷1 % 
Limfocite.............................25÷ 35 % 
Monocite.................................4÷ 8 % 
 
       Variaţiile sunt : 
-neutrofilia este creşterea proporţiei de neutrofile întâlnită în : infecţii acute,intoxicaţii exo- şi 
endogene, cum este uremia, acidoza diabetică, după hemoragii acute, intervenţii chirurgicale, 
travaliu, leucemia mieloidă cronică; 
-neutropenia este scăderea proporţiei de neutrofile  în : febra tifoidă, paratifoidă, viroze ca 
gripa, rujeola, rubeola; 
-eozinofilia este creşterea proporţiei de eozinofile – alergii, parazitoze, leucemia mieloidă 
cronică; 
-eozinopenia – reducerea proporţiei-după administrarea de  corticosteroizi, faza de debut a 
unor boli infecţioase; 
-bazofilia reprezintă  creşterea proporţiei de bazofile –leucemia mieloidă cronică, ciroze 
hepatice; 
-limfocitoza este creşterea proporţiei de limfocite; fiziologică la copil; mononucleoza, 
leucemie limfocitară; 
-limfopenia este  reducerea proporţiei de limfocite ; 
-monocitoza – creşterea proporţiei de monocite - febra tifoidă, reumatism articular acut, boli 
parazitare, mononucleoza infecţioasă . 
 
                              
 
 


