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УВОД 
 

Етилендиаминтетраоцетна киселина (систематично наименование: 2 - ({2 - [бис (карбоксиметил) амино] етил} (карбоксиметил) 
амино), оцетна киселина, съкращение: EDTA), е безцветно, разтворимо във вода твърдо вещество. 

 

 

EDTA е (“хексадентат”) лиганд. Двата N-атома със свободните си двойки електрони, както и 4-карбоксилни 

групи с един кислороден атом всеки (който носи отрицателен заряд) могат да се натрупат до централен йон. 

Този лиганд образува много стабилни комплекси. Могат да се образуват ди-калиев и три-калиев (EDTA) 

комплекси. 

 
Той играе важна роля като хексадентат лиганд и хелатен агент, т.е. способността му да "изолира" метални 

йони като Ca
2+

и Fe
3+

. В лабораторията, EDTA се използва широко в кръвните анализи, поради силното си химическо и необратимо 

свързване с калций. Също така е антикоагулант за кръвни проби, които трябва да бъдат използвани за ПКК (пълна кръвна картина). 

Калцият е необходим за широк набор от ензимни реакции на коагулационната каскада и отстраняването му необратимо предотвратява 

съсирването на кръвта в епруветката за събиране. Тъй като EDTA позволява най-доброто запазване на клетъчните компоненти и 

морфологията на кръвните клетки, е исторически препоръчвана като предпочитан антикоагулант в хематологичните изследвания. 

 
Изборът на K2EDTA или K3EDTA като предпочитан антикоагулант за кръвна картина е решение на лабораторията. 

 

Dr. Sirid Griebenow 

sirid.griebenow@gbo.com 

 

Лигандът е йонна или неутрална молекула, 

която се свързва с централния атом на метала и 

образува координационен комплекс 

 

ПРОДУКТОВИ ПРОУЧВАНИЯ 
 

 

EDTA епруветките се използват за хематологични и имунохематологични изследвания в EDTA пълна кръв. 

Различни проучвания са изследвали еквивалентността на VACUETTE® K2EDTA и VACUETTE®K3EDTA епруветките. 
[1,2,4,5]

 
 

Хематология 

Лабораториите предпочитат да използват K2EDTA или K3EDTA за рутинни хематологични изследвания, в зависимост от насоките на 

институцията. CLSI 
[3] препоръчва на лабораториите да избират между K2EDTA или K3EDTA като предпочитан тип проба за хематологични 

изследвания. В Greiner Bio-One, проведохме собствена клинична оценка, за да сравним ефективността на VACUETTE® K2EDTA епруветката 

спрямо K3EDTA епруветката за хематологичните параметри. Тъй като недостатъчното напълване на епруветката води до свиване на 

клетки, внимание беше обърнато да се осигури цялостното напълване на епруветките. Пълна кръвна картина (ПКК) е извършена с 

помощта на хематологичен анализатор Sysmex XE2100, с включена диференциална кръвна картина. Графика 1 показва съответствието 

между K2EDTA и K3EDTA за параметъра среден обем на еритроцитите (MCV), измерен в рамките на 3 часа след вземането на кръв. За 

всички измерени параметри, епруветката VACUETTE® K3EDTA показа сравними такива с епруветката VACUETTE® K2EDTA, не са 

наблюдавани клинично значими разлики. 
[2]

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Графика 1: 0-3 ч след 

вземането на кръвта 

Графика 2: 24 ч след вземането  

на кръвта 
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Имунохематология 

Различни проучвания са изследвали влиянието на употребата на K2EDTA и K3EDTA епруветки в имунохематологията. 
[1,4,5]

  Проучване, 

проведено от Leathem и др. изследва въздействието на спрей-изсушени VACUETTE® K2EDTA и спрей-изсушени K3EDTA антикоагулирани 

кръвни проби за изследвания за нуждите на кръвопреливането. Събрани са 102 проби от кръвни донори и 100 проби на пациенти. 

Методите за АВ0 / D изследване, скрининг на антитела и идентификация на антитела включваха директен 

хемаглутинационен/микроплаки (Olympus® PK 7,200) метод и метод с гел колона (Ortho ID-Micro Typing System™/ Gel Test™). 

Допълнителните изследвания на проби от кръвни донори включваха забавено тестване на антиген и идентификация на антитела. 

Всички проби на пациенти са изследвани паралелно по метода на твърдата фаза/микроплака (Immu- nocor® ABS 2000) и стандартен 

ръчен метод с епруветка. Всички резултати от тестовете за рутинни изследвания от кръвната банка на донорски проби и проби на 

пациенти са непротиворечиви, което доказва еквивалентността на спрей-изсушените K2EDTA и спрей-изсушените K3EDTA епруветки 

за събиране на кръв в рутинните донорски центрове или за нуждите на кръвопреливането. 
[1]

 
  

     Eva Steindl    

eva.steindl@gbo.com 
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
 

 

Проблем Причина Решение за K2EDTA и K3EDTA 

 
 

 

 
Хемолиза 

 

Метод на флеботомия 
След почистване на мястото на венепункция, оставете да изсъхне на въздух. 

Никога не вземайте кръв през хематом. 

 

 

Епруветките са разклатени 

Веднага след вземането на кръв, трябва да се постигне пълно смесване на венозната 

кръв с EDTA чрез обръщане на епруветката 5-10 пъти без да се разклаща. Енергично 

смесване или разклащане на епруветката може да доведе до хемолиза (Внимание: 

пневматични системи за транспортиране на епруветки!). 

 

 

 
 

Частично съсирване  
На пробата 

 
Непълно или забавено 

смесване на епруветките. 

 

За инхибиране на съсирваемостта на получената венозна кръв чрез свързване 

с калций, пробата трябва да влезе в контакт с EDTA чрез обръщане на 

епруветката 5-10 пъти без да се разклаща. 

 

Препълване на епруветката  
Напълнете EDTA епруветката до предназначения за запълването й обем. В EDTA 

епруветките трябва да има достатъчно пространство, за да се улесни смесването. 

 

 

Флаг или аларми 

за тромбоцити от 

апарата 

 
Псевдотромбоцитопения 

 
Слепване или аглутинация на тромбоцити поради псевдотромбоцитопения. Събирането  
на кръв в коагулационна епруветка (9NC) или CTAD ще даде възможност за  
точното преброяване на тромбоцитите. Умножете по 1.11. 

 

Видими 

частици в 

пробата 

Натрошаване на гумената 

запушалка заради изтъпена 

игла на анализатора. 

Сменете иглата на анализатора. 

 

Melanie Schimpl 

melanie.schimpl@gbo.com 
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