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WYZNACZANIE ROZMIARÓW KRWINEK METODĄ MIKROSKOPOWĄ 

 

1. Wstęp 

Miarowe oko ludzkie może rozróżnić strukturę przedmiotu z odległości dobrego 

widzenia d = 0,25 m tylko wtedy, gdy składa się ona z elementów oddalonych 

od siebie nie mniej niż o 80 µm. Szczegóły położone w bliższym sąsiedztwie nie 

są przez obserwatora dostrzegane, z powodu ograniczeń wynikających z budowy 

zmysłu wzroku. Sprawiają one, że bez odpowiednich przyrządów optycznych 

człowiek staje się bezradny wobec wielu problemów, związanych z konieczno-

ścią określenia kształtu, rozmiarów lub ruchu mikroobiektów. Trudności te 

można pokonać np. poprzez współpracę oka z mikroskopem, w wyniku której 

najmniejsza odległość między dwoma punktami, rozróżnianymi jeszcze jako od-

dzielne, osiąga wartość około 0,2 µm. Taka zdolność postrzegania szczegółów 

wystarcza do opisu postaci normalnych i chorobowo zmienionych elementów 

morfotycznych krwi, co ma duże znaczenie w diagnostyce hematologicznej. 

 

2. Krwinki czerwone 

Prawidłowo zbudowana, dojrzała krwinka czerwona jest pozbawioną jądra ko-

mórką w kształcie dwuwklęsłego dysku z obustronnym centralnym wgłębie-

niem. Przy średnicy od 7 do 8 µm jej grubość osiąga wartość około 2 µm na ob-

wodzie i 1 µm w środku. Fakt ten stanowi przyczynę nierównomiernego zabar-

wienia w rozmazie krwi każdego idealnego erytrocytu zwanego normocytem. 

Mikroskopowy obraz wzorcowej komórki takiego preparatu powinien być ja-

snym kołem otoczonym ciemniejszym pierścieniem (ryc. 1). 

 Podobną budowę do prawidłowych krwinek 

czerwonych mają makrocyty normobarwliwe o 

średnicy powyżej 9 µm, a nieco inną znacznie 

mniejsze, bo osiągające zaledwie 6 µm, mikrocyty 

niedobarwliwe (ryc. 2). O obecności tych ostatnich 

w rozmazie świadczy nie tylko charakterystyczna 

wielkość, ale także wyraźnie widoczne zmiany sze-

rokości zewnętrznego pierścienia. Odstępstwa od 

standardowej postaci mogą być jeszcze bardziej 

drastyczne. Nadbarwliwe krwinki takie, jak owalne 

megalocyty czy kuliste sferocyty nie mają np. 

wgłębienia w swojej centralnej części. Pierwsze z 

nich o grubości około 3,5 µm należą do makrocy-

tów, pojawiających się w niedokrwistościach megaloblastycznych. Drugie na-

tomiast, charakterystyczne dla mikrosferocytozy wrodzonej, są mikrocytami 

grubszymi o 0,5 µm od poprzednich komórek. 
 

Ryc. 1. Obraz normocytów 

uzyskany przy użyciu mikro-

skopu. 
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Kształt i rozmiary normo-, megalo- i sferocytów różnią się tak bardzo, że bez 

trudu udaje się je odnaleźć w rozmazie krwi. Jednym z dowodów poprawnie do-

konanej klasyfikacji krwinek mogą być np. wyniki pomiarów średnicy tych ko-

mórek, wykonane za pomocą mikroskopu z okularem mikrometrycznym. 

 

3. Zasada działania i powiększenie mikroskopu 

Mikroskop składa się z dwóch podstawowych części: obiektywu i okularu o od-

powiednio dobranych ogniskowych fob i fok. W obecnie spotykanych rozwiąza-

niach konstrukcyjnych oba wymienione elementy nie są pojedynczymi soczew-

kami skupiającymi, ale złożonymi układami optycznymi umieszczonymi na 

końcach tubusu. Do pożądanych w praktyce właściwości wszystkich modeli mi-

kroskopów należy mała wartość fob i większa od niej wartość fok, np. fob = 4 mm, 

a fok = 20 mm. Jeżeli przedmiot AB znajduje się przed obiektywem w odległości 

xob nieznacznie przewyższającej fob, to w miejscu oddalonym od tego układu 

optycznego o yob powstaje rzeczywisty, odwrócony i powiększony obraz A′B′ 

(ryc. 3). 

Ryc. 3. Uproszczony bieg promieni w mikroskopie (Fob, Fok – ogniska odpowiednio obiektywu i 

okularu). 
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Ryc. 2. Elementy morfotyczne krwi: a) normocyt, b) normocyt niedobarwliwy, c) makrocyt nor-

mobarwliwy, d) megalocyt, e) mikrocyt niedobarwliwy, f) sferocyt. 
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Mikroskop ma tak dobraną długość tubusu l = yob+xok, aby wartość xok określa-

jąca położenie A′B′ względem okularu była nieco mniejsza od fok, który tylko 

wtedy tworzy pozorny, odwrócony i powiększony obraz A″B″ w odległości do-

brego widzenia yok = d. 

 Zgodnie z przyjętymi na ryc. 3 oznaczeniami powiększenia p poszczegól-

nych części mikroskopu i całego przyrządu opisują odpowiednio następujące 

wzory: 
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Z ostatniego wyrażenia wynika, że dobierając układy optyczne o krótkich ogni-

skowych można uzyskać duże wartości p. Postępowanie takie miałoby sens tyl-

ko wtedy, gdyby ze wzrostem powiększenia na obrazie końcowym pojawiały się 

coraz drobniejsze szczegóły obserwowanego przedmiotu. Tak jednak nie jest z 

uwagi na ograniczenia zdolności ich postrzegania wynikające z zasad optyki fa-

lowej. Okazuje się bowiem, że dwa punkty preparatu mogą być rozróżniane przy 

użyciu mikroskopu jedynie wówczas, gdy znajdują się w odległości co najmniej 

rzędu długości fali światła wykorzystanego do obserwacji. Przy próbach doboru 

obiektywu i okularu o bardzo dużych powiększeniach pojawiają się także pro-

blemy techniczne związane z koniecznością korekcji aberracji, które prowadzą 

do zmniejszenia pola widzenia. 

 

4. Zdolność rozdzielcza mikroskopu 

Zdolność rozdzielcza dowolnego układu optycznego stanowi miarę możliwości 

rozróżniania szczegółów budowy każdego przedmiotu, obserwowanego za jego 

pomocą. Wielkość ta z definicji jest równa odwrotności najmniejszego kąta wi-

dzenia, pod którym dwa punkty rozpoznawane są jeszcze jako oddzielne lub od-

wrotności odległości między nimi, jeżeli znane jest położenie obu względem 

układu optycznego. W przypadku mikroskopu bardziej adekwatne do istniejącej 

sytuacji wydaje się drugie z przytoczonych sformułowań, z uwagi na stałą odle-

głość preparatu od stosowanego w badaniach obiektywu. Przedstawiona wyżej 

definicja zdolności rozdzielczej dotyczy każdego układu optycznego a więc tak-

że oka. Zrozumienie jej sensu ułatwia ryc. 4, na której zostały umieszczone pa-

rami punkty 1 i 2 oraz 1′ i 2′ nieznacznie oddalone od siebie. Są one rozpozna-

wane przez obserwatora w identyczny sposób, tzn. jako oddzielne. Efekt taki 

wywołuje w obu przypadkach ten sam obraz utworzony na siatkówce oka. Jego 
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wymiary wynikają z faktu, że podczas obserwacji punkty 1 i 2 oraz 1′ i 2′ widać 

pod identycznym kątem α. Jeżeli jest on najmniejszy, czyli α = αmin, a punkty 

obu par są jeszcze rozpoznawane jako oddzielne, to zdolność rozdzielczą oka 

można zdefiniować w sposób jednoznaczny jako: 

 
min

1

α
z  (4) 

Ryc. 4. Parametry wykorzystywane do wyznaczania zdolności rozdzielczej oka. 

Próba posługiwania się np. wartością 1/a1 (ryc. 4) w celu określenia tej wielkości 

ma sens tylko wówczas, gdy podaje się jednocześnie odległość b1 punktów 1 i 2 

od układu optycznego oka. Przy analogicznym jak wyżej znaczeniu symboli a2 i 

b2 z ryc. 4 wynika, że 1/a1 jest większe od 1/a2, chociaż obrazy na siatkówce oka 

odpowiadające punktom obu par niczym się między sobą nie różnią. Potrzeba 

określenia dla jakiej odległości b2 została obliczona wartość 1/a2 jest zatem 

oczywista. Dopiero wówczas ten sposób wyznaczania zdolności rozdzielczej oka 

staje się jednoznaczny. 

 Zgodnie z zasadami optyki falowej obraz uzyskiwany w mikroskopie po-

wstaje w wyniku interferencji promieni ugiętych i nieugiętych na preparacie. 

Każdy przedmiot można więc traktować jako zbiór nałożonych na siebie siatek 

dyfrakcyjnych PQ o różnej stałej am (ryc. 5). Ugięcie równoległej wiązki świa-

tła, padającej ukośnie na jedną z nich, prowadzi do powstania prążków widma 

dyfrakcyjnego, zlokalizowanych w płaszczyźnie ogniskowej obrazowej obiek-

tywu. W wyniku interferencji promieni ugiętych i nieugiętych tworzy się rze-

czywisty, odwrócony i powiększony obraz P′Q′ siatki PQ. Zgodnie z twierdze-

niem Abbego jego powstanie jest możliwe tylko wówczas, gdy do obiektywu 

wejdzie chociaż jedna wiązka ugięta co najmniej pierwszego rzędu. W tym gra-

nicznym przypadku przedstawionym na ryc. 5 w obrazie dyfrakcyjnym pojawia-

ją się tylko dwa prążki a odstęp między szczelinami siatki jest jeszcze dostrze-

galny. Przestaje być on widoczny poniżej wartości określonej przez zależność 

Abbego: 
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gdzie am oznacza najmniejszą odległość dwóch punktów rozróżnianych jeszcze 

jako oddzielne za pomocą mikroskopu, λ długość fali światła użytego do obser-

wacji, n współczynnik załamania ośrodka między preparatem a układem optycz-

nym przyrządu, zaś u kąt aperturowy (ryc. 6). 

Wyrażenie określające kątową rozwartość obiektywu: 

 unA sin  (6) 

nosi nazwę apertury numerycznej. Zgodnie z definicją zdolności rozdzielczej 

Ryc. 5. Graficzna ilustracja twierdzenia Abbego. Symbole 0 i 1 oznaczają prążki widma dyfrak-

cyjnego odpowiednio zerowego i pierwszego rzędu leżące w płaszczyźnie ogniskowej obrazowej 

obiektywu. Jeżeli część wiązki światła padającej ukośnie na siatkę dyfrakcyjną przechodzi przez 

jej szczeliny bez zmiany kierunku, to powstaje prążek zerowego rzędu. Widoczne wyżej promie-

nie ugięte pod najmniejszym kątem względem kierunku padania, tworzą prążek pierwszego rzędu. 
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Ryc. 6. Kąt aperturowy u utworzony przez oś optyczną obiektywu i promień aperturowy, czyli 

promień światła maksymalnie ugiętego na preparacie, który jeszcze wchodzi do mikroskopu. 
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podaną wyżej oraz wobec relacji (5) i (6), wielkość ta w przypadku mikroskopu 

przyjmuje następującą postać: 
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z której wynika, że am jest rzędu długości fali światła użytego do obserwacji. 

 Zdolność rozdzielczą zm można zwiększyć poprzez umieszczenie cieczy im-

mersyjnej o współczynniku załamania n  1 w przestrzeni między preparatem a 

specjalnym, przystosowanym do tego celu obiektywem. Konsekwencją zastą-

pienia powietrza (n = 1) w rozważanym obszarze np. olejkiem cedrowym 

(n = 1,515) lub monobromonaftalenem (n = 1,66) jest nie tylko zmiana współ-

czynnika załamania, ale także wzrost wartości kąta aperturowego, co poglądowo 

ilustruje ryc. 7. 

u

u΄

szkiełko podstawowe

szkiełko nakrywkowe

obiektyw

ciecz immersyjna

 

Dla układu z cieczą immersyjną kąt u jest większy od u, ponieważ tworzy go z 

osią optyczną obiektywu promień aperturowy światła bardziej ugiętego na pre-

Ryc. 7. Wpływ współczynnika załamania ośrodka zawartego miedzy preparatem a obiektywem na 

wartość kąta aperturowego. 
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paracie, należący do wiązki wyższego rzędu niż to widać po lewej stronie ryc. 7. 

Liczba wiązek ugiętych wchodzących do mikroskopu decyduje o ilości rozróż-

nianych szczegółów odwzorowanego przedmiotu czyli o zdolności rozdzielczej. 

Inny sposób zwiększenia tej wielkości wiąże się z wykorzystaniem w badaniach 

światła o mniejszej długości fali. Nie należy jednak sądzić, że odwzorowywane 

szczegóły na obrazie np. w kolorze niebieskim będą lepiej odróżniane, niż to ma 

miejsce w przypadku barwy zielonej czy też żółtej. Takie przekonanie byłoby 

słuszne, gdyby obserwacji przy użyciu mikroskopu, w świetle o coraz to mniej-

szej długości fali, nie towarzyszyły dodatkowe zjawiska. Najważniejsze z nich 

dotyczy wrażliwości widmowej oka, która osiąga maksimum w żółtozielonej 

części widma i szybko maleje w miarę zbliżania do jego krańców. Wizualna 

ocena kontrastu jest zatem trudniejsza w przypadku niebieskiej i czerwonej bar-

wy obrazu. Poza tym światło o mniejszej długości fali ulega w większym stop-

niu rozproszeniu na różnych niejednorodnościach i zanieczyszczeniach elemen-

tów optycznych, w wyniku czego otrzymuje się ciemniejszy obraz. 

 

5. Powiększenie użyteczne i system oznaczeń mikroskopu 

Po omówieniu podstawowych pojęć dotyczących mikroskopu warto jeszcze 

ocenić jakie jego powiększenia można stosować w praktyce z pożądanym skut-

kiem w postaci dobrej jakości obrazu. Nie przy wszystkich wartościach tej wiel-

kości uzyskuje się bowiem dostatecznie dużo informacji o szczegółach obser-

wowanego obiektu. Powiększenie mikroskopu p nazywa się użytecznym wów-

czas, gdy odtwarza on tylko takie elementy struktury przedmiotu, które są roz-

różniane przez miarowe oko. W celu określenia warunku, jaki powinna spełniać 

wartość p należy wykorzystać wyrażenie opisujące zdolność rozdzielczą oka: 
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gdzie a oznacza najmniejszą odległość dwóch punktów rozróżnianych jeszcze 

jako oddzielne przez normalnowzrocznego obserwatora, czyli przy d = 0,25 m. 

Wobec zależności (7) i (8) wzór określający powiększenie użyteczne mikro-

skopu przyjmuje następującą postać: 
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która pozwala oszacować wartości tej wielkości. Ponieważ z doświadczenia wy-

nika, że w procesie widzenia przebiegającym bez wysiłku akomodacyjnego: 

 140 m  
z

1
  280 m (10) 

dlatego p dla długości fali światła  = 0,555 m, odpowiadającej maksimum 

wrażliwości widmowej oka, spełnia nierówność: 



 31 

 500A  p  1000A (11) 

Wynika z niej, że wzrost powiększenia jest warunkiem koniecznym, ale niewy-

starczającym do pojawienia się drobniejszych szczegółów na obrazie obserwo-

wanego przedmiotu. Przy doborze wartości p nie można bowiem pominąć zdol-

ności rozdzielczej mikroskopu o czym świadczy obecność jego apertury nume-

rycznej we wzorze (11). Dla powiększeń zbyt małych przy danym A (p  500A) 

te elementy struktury mikroobiektu, które były rozróżniane w przypadku okre-

ślonym przez nierówność (11) nie zostaną dostrzeżone. Natomiast za duża war-

tość p przy identycznym A (p  1000A) okazuje się niedogodna dla obserwatora 

z uwagi na małą głębię ostrości osiąganą w takim przypadku. Wielkość ta okre-

śla grubość preparatu mierzoną wzdłuż osi obiektywu i w otoczeniu jego płasz-

czyzny przedmiotowej, w obrębie której szczegóły są odwzorowywane w płasz-

czyźnie obrazowej praktycznie z jednakową ostrością. 

 Wszystkie mikroskopy mają wygrawerowane na obudowie wartości para-

metrów technicznych. W przypadku obiektywu (ryc. 8) podaje się powiększenie, 

aperturę numeryczną, długość tubusu i grubość szkiełka nakrywkowego. Opis 

okularu zawiera tylko powiększenie oraz czasem symbole literowe typu układu 

optycznego. Z uwagi na to, że sposoby oznaczeń używane przez różnych produ-

centów nie są jednakowe, należy zawsze przed rozpoczęciem pracy z przyrzą-

dem zapoznać się z jego instrukcją obsługi. 

6. Okular mikrometryczny 

Ryc. 8. Parametry techniczne obiektywu. 
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Do wyznaczania długości mikroobiektów stosuje się mikroskop z okularem mi-

krometrycznym, który jest wyposażony w dwie płytki. Jedna z nich posiada po-

działkę (ryc. 9) a druga, poruszająca się na tle pierwszej dzięki obrotom śruby 

mikrometrycznej, zawiera krzyż ze wskaźnikiem w postaci dwóch równoległych 

kresek. Pomiar długości sprowadza się do ustawienia krzyża na obrazy dwóch 

oddalonych od siebie punktów i odczytu wskazań z podziałki okularu mikrome-

trycznego. Każdy z otrzymanych wyników składa się z części całkowitej, równej 

działce poprzedzającej położenie dwóch równoległych kresek oraz z części dzie-

siętnej, odczytywanej ze śruby mikrometrycznej. Różnica dwóch uzyskanych 

niemianowanych wskazań jest wielkością zawierającą informację o długości 

mierzonego odcinka. Wartość działki elementarnej podziałki okularu mikrome-

trycznego zależy od powiększenia obiektywu, i dlatego musi być wyznaczana 

przy takim jego wyborze, dla którego wykonuje się pomiary. Do tego celu służy 

wzorzec długości, tzw. mikrometr obiektywowy, w postaci płytki szklanej z na-

niesioną podziałką o działce elementarnej s10 m. Jeżeli odległości s między 

jego dwoma punktami odpowiada N działek podziałki okularu, to współczynnik 

przeliczeniowy: 

 
N

s
k   (12) 

określa ile mikrometrów przypada na jedną działkę. Mnożąc k przez wspo-

mnianą wyżej różnicę dwóch niemianowanych wskazań uzyskuje się informację 

o rozmiarach obserwowanych mikroobiektów. 

 

7. Przebieg ćwiczenia 

1. Ustawić wielkość przesłony aperturowej w taki sposób, by odpowiadała 

użytemu w pomiarach obiektywowi. 
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Ryc. 9. Sposób odczytu położenia krzyża okularu mikrometrycznego. 
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2. Wyznaczyć zdolność rozdzielczą mikroskopu. 

3. Obliczyć długość najmniejszej struktury, którą można zaobserwować za je-

go pomocą. 

4. Wyznaczyć współczynnik przeliczeniowy k określony wzorem (12) oraz 

błąd k. 

5. Wykonać pomiary średnicy Di dziesięciu normocytów. 

6. Obliczyć średnią średnicę normocytów i jej błąd maksymalny. 


