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1. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 
1) Οι Αιµοληψίες πρέπει να γίνονται τις πρωινές ώρες και ιδανικά περί τις 8,00 πµ, αφού 

έχει προηγηθεί δωδεκάωρη νηστεία. 
 

2) Ωράριο παραλαβής δειγµάτων : 
Για την εύρυθµη λειτουργία του εργαστηρίου παρακαλούµε για τα προγραµµατισµένα 
ραντεβού και τα δείγµατα ρουτίνας των κλινικών, αυτά να παραδίδονται στο 
εργαστήριο πριν τις 12.00 το µεσηµέρι. Σε έκτακτες περιπτώσεις παρακαλούµε πριν 
την αποστολή των δειγµάτων να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία µε το αρµόδιο 
προσωπικό του εργαστηρίου. Στις περιπτώσεις όπου πρέπει να γίνει ταµειακή 
τακτοποίηση, παρακαλούµε αυτή να γίνεται πριν την παράδοση των δειγµάτων στο 
εργαστήριο. 

 

3) Όλα τα προς εξέταση δείγµατα που φθάνουν στο εργαστήριο πρέπει να 
συνοδεύονται από παραπεµπτικό, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει (σε ετικέτα όπου 
είναι δυνατόν) τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

 

α) Ονοµατεπώνυµο ασθενούς (µε κεφαλαία γράµµατα) 
β) Πατρώνυµο ασθενούς 
γ) Ηλικία 
δ) Αριθµό µητρώου ασθενούς 
ε) Προέλευση δείγµατος (Κλινική, ΤΕΠ, εξωτερικά ιατρεία, κλπ.) 
στ) Ηµεροµηνία και ώρα αιµοληψίας  
ζ) ∆ιάγνωση 
η) Ζητούµενες εξετάσεις 
θ) Σφραγίδα και υπογραφή θεράποντος ιατρού για χειρόγραφα παραπεµπτικά, 

ή τουλάχιστον το ονοµατεπώνυµο θεράποντος ιατρού, σε περίπτωση 
ηλεκτρονικής παραγγελίας. 

 

4) Το ίδιο το δείγµα πρέπει να φέρει σήµανση µε ετικέτα στην οποία να αναφέρονται 
τουλάχιστον τα ακόλουθα :  

 

α) Ονοµατεπώνυµο ασθενούς (µε κεφαλαία γράµµατα) 
β) Πατρώνυµο ασθενούς 
γ) Αριθµό µητρώου ασθενούς 
δ) Προέλευση δείγµατος (Κλινική, ΤΕΠ, εξωτερικά ιατρεία, κλπ.) 
ε) Ηµεροµηνία και ώρα αιµοληψίας 
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5) Επείγουσες εξετάσεις πρέπει να φέρουν την επισήµανση "ΕΠΕΙΓΟΝ" µε υπογραφή 
και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού  

 

6) Το Τµήµα πρέπει να ενηµερώνεται για προηγούµενα εκτός ορίων ευρήµατα του 
ασθενούς και ιδιαίτερα για την παρουσία υψηλών τιµών ανοσοσφαιρινών ή 
κρυοσφαιρινών. 

 

7) Είναι αναγκαίο να υπάρχει προσυνεννόηση µε το αρµόδιο προσωπικό του Τµήµατος 
για τις εξετάσεις του καταλόγου που ακολουθεί, όπου αυτό ενδείκνυται. 

 

8) Είναι αναγκαίο να υπάρχει προσυνεννόηση µε το αρµόδιο προσωπικό του Τµήµατος 
σε περιπτώσεις όπου η δειγµατοληψία έχει γίνει ή πρόκειται να γίνει εκτός του χώρου 
του Νοσοκοµείου µας. 

 

9) Αν το δείγµα είναι ολικό αίµα, τότε : 
 

α) η αιµοληψία ∆ΕΝ πρέπει να έχει γίνει από χέρι που λαµβάνει ορό. 
β) η περίδεση πρέπει να είναι χαλαρή και να µην παραµένει για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα 
γ) να γίνεται άµεση ανακίνηση µετά την πλήρωση των σωληναρίων, που 

περιέχουν αντιπηκτικό.  
 

10) Ακολουθούν οδηγίες για την διαδικασία λήψης και διαχείρισης δειγµάτων στα οποία 
πιθανόν να περιέχονται κρυοσφαιρίνες ή πρόκειται να γίνει ανίχνευση και 
τυποποίηση κρυοσφαιρινών 

 

11) Ακολουθούν οδηγίες δειγµατοληψίας και διαχείρισης δειγµάτων σε περιπτώσεις 
προσδιορισµού των Αντιγόνων Ιστοσυµβατότητος για συσχέτιση µε νοσήµατα 

 

12) Ακολουθούν οδηγίες δειγµατοληψίας και διαχείρισης δειγµάτων σε περιπτώσεις 
τυποποίησης των Αντιγόνων Ιστοσυµβατότητος Εθελοντών ∆οτών Μυελού των 
Οστών  

 

13) Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συλλογής και την διαχείριση 
δειγµάτων ούρων εικοσιτετραώρου. 

 

14) Για άλλου είδους δείγµατα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του καταλόγου.  
 

15) Σε περίπτωση αµφιβολίας ή αποριών παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το αρµόδιο 
προσωπικό του τµήµατος. 
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2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 

Εξέταση Είδος 
δείγµατος  Φιαλίδιο Απαιτούµενη 

ποσότητα 
Προετοιµασία 
ασθενούς 

Χρόνος 
παράδοσης 

στο 
Εργαστήριο 

Φυσιολογικές τιµές Χρόνος 
απάντησης Παρατηρήσεις 

Ανοσοκαθήλωση ορού ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml ΟΧΙ < 6 h 

∆εν ανιχνεύται 
µονοκλωνική 
πρωτεϊνη 

8-10 ηµέρες   

Ανίχνευση 
κρυοσφαιρινών ορού 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
20 ml ΟΧΙ 

Η Αιµοληψία 
γίνεται στο 

εργαστήριο µας 
Αρνητική 13-15 ηµέρες 

Αιµοληψίες 
γίνονται ∆ευτέρα 
και Τετάρτη 
κατόπιν 
ραντεβού 

Ανοσοκαθήλωση 
πρωτεϊνών ούρων 

ούρα 24ώρου 
ουρο-

συλλέκτης 
20 ml ΟΧΙ < 3 h 

∆εν ανιχνεύται 
µονοκλωνική 
πρωτεϊνη 

8-10 ηµέρες   

Ελεύθερες αλύσεις  
(κ και λ) ορού 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h 

κ: 3.3-19.4 mg/l 
λ:5.71-26.3 mg/l 
κ/λ ratio: 0.26-1.65 

5-7 ηµέρες   

Ποσοτικός 
προσδιορισµός 

ανοσοσφαιρινών IgG 
ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h 700-1600 mg/dl 5-7 ηµέρες   

Ποσοτικός 
προσδιορισµός 

ανοσοσφαιρινών IgΑ ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h 70-400 mg/dl 5-7 ηµέρες 
 

Ποσοτικός 
προσδιορισµός 

ανοσοσφαιρινών IgΜ ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h 40-320 mg/dl 5-7 ηµέρες 
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Εξέταση Είδος 
δείγµατος  Φιαλίδιο Απαιτούµενη 

ποσότητα 
Προετοιµασία 
ασθενούς 

Χρόνος 
παράδοσης 

στο 
Εργαστήριο 

Φυσιολογικές τιµές Χρόνος 
απάντησης Παρατηρήσεις 

Ανοσοσφαιρίνη IgΕ ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h 0-100 IU/ml 5-7 ηµέρες   

∆είκτης ΕΝΥ (IgG index ) 
µε ποσοτικό 

προσδιορισµό IgG και 
αλβουµίνης ΕΝΥ και 

ορού 

ολικό αίµα & 
ENY 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml αίµατος & 
τουλάχιστον 
0,5 ml ENY  
του ιδίου 
24ώρου 

νηστεία < 6 h <0,77 5-7 ηµέρες   

Αντιπυρηνικά 
αντισώµατα (ΑΝΑ) - 
Συµπεριλαµβάνονται 

τα ACA 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 8-10 ηµέρες 

Συντοµότερος 
χρόνος 
απάντησης για 
αρνητικό δείγµα 

Αντι-ds DNA 
αντισώµατα 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h 0-7 IU/ml 18-20 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι 
RNP (ΕΝΑ) 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 18-20 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι Sm 
(ΕΝΑ) 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 18-20 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι Ro 
(EΝΑ) 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 18-20 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι La 
(EΝΑ) 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 18-20 ηµέρες   
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Εξέταση Είδος 
δείγµατος  Φιαλίδιο Απαιτούµενη 

ποσότητα 
Προετοιµασία 
ασθενούς 

Χρόνος 
παράδοσης 

στο 
Εργαστήριο 

Φυσιολογικές τιµές Χρόνος 
απάντησης Παρατηρήσεις 

Αντισώµατα έναντι 
Σκληροδέρµατος (Scl-

70) 
ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 18-20 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι  
Jo-1 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 18-20 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι 
καρδιολιπίνης IgG 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h < 15.0 IU/ml 18-20 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι 
καρδιολιπίνης IgM 

ολικό αίµα χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h < 12.5 IU/ml 18-20 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι β2 
γλυκοπρωτεϊνης Ι 

(IgG) 
ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 0-7 IU/ml 15-17 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι β2 
γλυκοπρωτεϊνης Ι 

(IgM) 
ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h  0-7 IU/ml 15-17 ηµέρες   

Ρευµατοειδής 
παράγων 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
3 ml νηστεία < 6 h < 20 IU/ml 5-7 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι 
CCP 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 18-20 ηµέρες   
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Εξέταση Είδος 
δείγµατος  Φιαλίδιο Απαιτούµενη 

ποσότητα 
Προετοιµασία 
ασθενούς 

Χρόνος 
παράδοσης 

στο 
Εργαστήριο 

Φυσιολογικές τιµές Χρόνος 
απάντησης Παρατηρήσεις 

Αντισώµατα έναντι του 
κυτταροπλάσµατος 
των ουδετεροφίλων  

(C-ANCA/PR3) 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h < 6.0 IU/ml 8-10 ηµέρες   

Αντισώµατα έναντι της 
µυελοπεροξειδάσης 
των ουδετεροφίλων  

(P-ANCA/MPO) 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h < 6.0 IU/ml 8-10 ηµέρες 

 
ΑΘΑ/Μικροσωµιακά 
αυτοαντισώµατα του 

θυρεοειδούς  
(anti-TPO) 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h < 40.0 IU/ml 8-10 ηµέρες 

 

ΑΘΑ/Αυτοαντισώµατα 
έναντι θυρεοσφαιρίνης 

( anti-TG) 
ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h < 120.0 IU/ml 8-10 ηµέρες   

Αυτοαντισώµατα 
έναντι GAD 65 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h < 0.9 IU/ml 10-12 ηµέρες   

Αυτοαντισώµατα 
έναντι IA2/ICA512 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h < 0.75 IU/ml 10-12 ηµέρες   

Αυτοαντισώµατα 
έναντι µιτοχονδρίων 

(ΑΜΑ) 
ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 3-5 ηµέρες 

Συντοµότερος 
χρόνος 
απάντησης για 
αρνητικό δείγµα 
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Εξέταση Είδος 
δείγµατος  Φιαλίδιο Απαιτούµενη 

ποσότητα 
Προετοιµασία 
ασθενούς 

Χρόνος 
παράδοσης 

στο 
Εργαστήριο 

Φυσιολογικές τιµές Χρόνος 
απάντησης Παρατηρήσεις 

Αυτοαντισώµατα 
έναντι λείων µυϊκών 

ινών (SMA) 
ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 3-5 ηµέρες 

Συντοµότερος 
χρόνος 
απάντησης για 
αρνητικό δείγµα 

Αντισώµατα έναντι 
µικροσωµίων ήπατος-

νεφρών (LKM1) 
ολικό αίµα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h < 15.5 IU/ml 18-20 ηµέρες   

Αυτοαντισώµατα 
έναντι τοιχωµατικών 
κυττάρων στοµάχου 

(PCA) 

ολικό αίµα χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h Αρνητικά 10-12 ηµέρες 

Συντοµότερος 
χρόνος 
απάντησης για 
αρνητικό δείγµα 

Αντισώµατα έναντι 
GBM 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h < 20.0 IU/ml 30 ηµέρες   

Ολικό συµπλήρωµα 
ορού (CH50) : 

Αιµολυτικός τίτλος 
    Elisa 

ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h 

125-300 IU/ml 
       69-129 % 

30 ηµέρες   

Παράγων C3 ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h 90-180 mg/dl 5-7 ηµέρες   

Παράγων C4 ολικό αίµα 
χωρίς 

αντιπηκτικό 
4 ml νηστεία < 6 h 10-40 mg/dl 5-7 ηµέρες   

C1 INH - Αναστολέας 
C1 

ολικό αίµα 
4NC 

(φιαλίδιο 
ΤΚΕ) 

4 ml νηστεία < 6 h 0.18-0.32 g/l 5-7 ηµέρες   
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Εξέταση Είδος 
δείγµατος  Φιαλίδιο Απαιτούµενη 

ποσότητα 
Προετοιµασία 
ασθενούς 

Χρόνος 
παράδοσης 

στο 
Εργαστήριο 

Φυσιολογικές τιµές Χρόνος 
απάντησης Παρατηρήσεις 

Αντιγόνα επιφανείας 
Τ-λεµφοκυττάρων 

(AIDS) 
ολικό αίµα Κ3 EDTA 

4 ml  
(2 σωληνάρια 

γενικής αίµατος) 
ΟΧΙ < 3 h 

Βλέπε Παράρτηµα 
Πίνακας 1 3-5 ηµέρες 

Παραλαβή 
δειγµάτων κάθε 
∆ευτέρα   

Μέτρηση CD3+ T-
λεµφοκυττάρων 

ολικό αίµα Κ3 EDTA 
4 ml  

(2 σωληνάρια 
γενικής αίµατος) 

ΟΧΙ < 6 h 
Βλέπε Παράρτηµα 

Πίνακας 2 
Αυθηµερόν 

Προσυνεννόηση 
µε το 
Εργαστήριο 

Προσδιορισµός 
δεικτών 

ενεργοποίησης 
λεµφοκυττάρων 

ολικό αίµα, 
µυελός, ΕΝΥ, 
Ασκιτικό, 
Πλευριτικό  

Κ3 EDTA 
4 ml  

(2 σωληνάρια 
γενικής αίµατος) 

ΟΧΙ < 6 h 
Βλέπε Παράρτηµα 

Πίνακας 2 
15 ηµέρες 

Αποστολή 
δειγµάτων 
κατόπιν 
ραντεβού 

Προγονικά 
αιµοποιητικά κύτταρα 

CD34+ 

ολικό αίµα, 
προϊόν 

αφαίρεσης 
Κ3 EDTA 

4 ml  
(2 σωληνάρια 

γενικής αίµατος) 
ΟΧΙ < 6 h Βλέπε Παράρτηµα Αυθηµερόν 

Προσυνεννόηση 
µε το 
Εργαστήριο 
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Εξέταση Είδος 
δείγµατος  Φιαλίδιο Απαιτούµενη 

ποσότητα 
Προετοιµασία 
ασθενούς 

Χρόνος 
παράδοσης 

στο 
Εργαστήριο 

Φυσιολογικές τιµές Χρόνος 
απάντησης Παρατηρήσεις 

Ανοσοφαινότυπος 
κυττάρων οξείας 

λευχαιµίας 

ολικό αίµα, 
µυελός*, 
Ασκιτικό, 
Πλευριτικό  

Κ3 EDTA 
 
 

*ή ηπαρίνη 

4 ml  
(2 σωληνάρια 

γενικής αίµατος) 
ΟΧΙ < 6 h 

Βλέπε Παράρτηµα 
Πίνακας 2 

15 ηµέρες 
Προσυνεννόηση 
µε το 
Εργαστήριο 

Ανοσοφαινότυπος 
χρονίων 

λεµφοϋπερπλαστικών 
νοσηµάτων/ 

Λεµφωµάτων Β,Τ 

ολικό αίµα, 
µυελός*, ΕΝΥ, 

Ασκιτικό, 
Πλευριτικό  

Κ3 EDTA 
 

*ή ηπαρίνη 

4 ml  
(2 σωληνάρια 

γενικής αίµατος) 
ΟΧΙ < 6 h 

Βλέπε Παράρτηµα 
Πίνακας 2 

15 ηµέρες 

Αποστολή 
δειγµάτων 
κατόπιν 
ραντεβού 

Τυποποίηση 
φάσµατος υποδοχέα 
Τ-λεµφοκυττάρων 

(TCR) 

ολικό αίµα Κ3 EDTA 
4 ml  

(2 σωληνάρια 
γενικής αίµατος) 

ΟΧΙ < 6 h Βλέπε Παράρτηµα 
Πίνακας 2 

15 ηµέρες 

Αποστολή 
δειγµάτων 
κατόπιν 
ραντεβού 

Λεµφοκυτταρώσεις 

ολικό αίµα, 
µυελός*, ΕΝΥ, 

Ασκιτικό, 
Πλευριτικό  

Κ3 EDTA 
 
 

*ή ηπαρίνη 

4 ml  
(2 σωληνάρια 

γενικής αίµατος) 
ΟΧΙ < 6 h 

Βλέπε Παράρτηµα 
Πίνακας 2 

15 ηµέρες 

Αποστολή 
δειγµάτων 
κατόπιν 
ραντεβού 

Έλεγχος 
παροξυσµικής 
νυχτερινής 

αιµοσφαιρινστρίας 
(PNH) 

ολικό αίµα Κ3 EDTA 
4 ml  

(2 σωληνάρια 
γενικής αίµατος) 

ΟΧΙ < 6 h Βλέπε Παράρτηµα 5 ηµέρες 

Αποστολή 
δειγµάτων 
κατόπιν 
ραντεβού 
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Εξέταση Είδος 
δείγµατος  Φιαλίδιο Απαιτούµενη 

ποσότητα 
Προετοιµασία 
ασθενούς 

Χρόνος 
παράδοσης 

στο 
Εργαστήριο 

Φυσιολογικές τιµές Χρόνος 
απάντησης Παρατηρήσεις 

Γονιδιακός 
καθορισµός HLA-

A,B,C (low resolution) 
ολικό αίµα Κ3 EDTA 

4 ml  
(2 σωληνάρια 

γενικής αίµατος) 
ΟΧΙ <  3 µέρες ιστικός τύπος 5 ηµέρες 

Αποστολή 
δείγµατος 
κατόπιν 
ραντεβού  

Γονιδιακός 
καθορισµός HLA-
DRB, DQB (low 

resolution) 

ολικό αίµα Κ3 EDTA 
4 ml  

(2 σωληνάρια 
γενικής αίµατος) 

ΟΧΙ < 3 µέρες ιστικός τύπος 5 ηµέρες 

Αποστολή 
δείγµατος 
κατόπιν 
ραντεβού  

 
Η απαιτούµενη ποσότητα, που αντιστοιχεί σε εξετάσεις που πρόκειται να γίνουν από ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό, αναφέρεται σε 
περίπτωση που ζητείται µόνον µία.  
Για κάθε επιπλέον εξέταση της ίδια κατηγορίας υπολογίστε ότι απαιτείται επιπλέον όγκος ολικού αίµατος περίπου 0,5 ml 
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3. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 
 
 
 

1. Το αίµα συλλέγεται µε προθερµασµένη σύριγγα και διανέµεται στα κατάλληλα για 
κάθε περίπτωση σωληνάρια. 

2. Αν πρόκειται να προσδιορισθεί η παρουσία και ο τύπος κρυοσφαιρινών 
συλλέγουµε είκοσι ml ολικού αίµατος και το διανέµουµε σε σωληνάρια χωρίς 
αντιπηκτικό 

3. Το αίµα αφήνεται να πήξει σε υδατόλουτρο στους 37ο C για 1 έως 2 ώρες 

4. Ο ορός αποχωρίζεται µε φυγοκέντριση 10 min στις 3000 rpm σε θερµαινόµενη 
φυγόκεντρο προθερµασµένη στους 37ο C 

5. Ο ορός αναρροφάται µε προθερµασµένη πιπέτα και το δείγµα µοιράζεται στα 
κατάλληλα για την κάθε περίπτωση σωληνάρια και εν συνεχεία φυλάσσεται στις 
κατάλληλες συνθήκες µέχρι να πραγµατοποιηθεί η εξέταση που ζητείται. 
Χρειάζεται προσοχή ώστε κατά τον διαχωρισµό να µην αναρροφηθούν συγχρόνως 
και ερυθρά αιµοσφαίρια 

6. Αν το δείγµα µας προορίζεται για έλεγχο κρυοσφαιρινών, µεταφέρεται σε 
βαθµονοµηµένο σωληνάριο πολυπροπυλενίου µε κωνικό πυθµένα χωρίς 
αντιπηκτικό και φυλλάσεται στο ψυγείο σε θερµοκρασία 4ο C. Το δείγµα ελέγχεται 
καθηµερινά. Αν αναπτυχθεί κρυοΐζηµα, ακολουθεί η τυποποίηση του. Αν δεν 
αναπτυχθεί, αναµένουµε και επανελέγχουµε επί επταήµερο.  

7. ∆είγµατα στα οποία πρέπει να προσδιορισθούν εν συνεχεία παράµετροι, των 
οποίων τα αποτελέσµατα επηρεάζονται από την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία, 
δεν πρέπει να έχουν υποστεί την παραπάνω επεξεργασία (π.χ. αντισώµατα έναντι 
Καρδιολιπινών, Αντιθυρεοειδικά Αντισώµτατα, Ρευµατοειδής Παράγων, 
παράγοντες του Συµπληρώµατος, κλπ) 

8. Για δείγµατα που αποστέλλονται για ανοσοφαινότυπο, παρακαλούµε να 
ενηµερώνετε το αρµόδιο προσωπικό του εργαστηρίου, αν γνωρίζετε εκ των 
προτέρων ή έστω υποψιάζεσθε την παρουσία κρυοσφαιρινών ή υψηλών 
συγκεντρώσεων παραπρωτεϊνών.  
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4. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ HLA  

 
 
 

Α) ΓΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
 
 
Για τον έλεγχο των Αντιγόνων Ιστοσυµβατότητας (HLA) απαιτείται δειγµατοληψία 4ml 
ολικού αίµατος που θα διαµοιραστεί σε 2 σωληνάρια κατάλληλα να δεχτούν όγκο 2ml 
έκαστον µε αντιπηκτικό EDTA (σωληνάρια γενικής αίµατος). 
 
Τα δείγµατα αίµατος που φτάνουν στο Τµήµα, παραλαµβάνονται από το προσωπικό 
και εξετάζονται µόνο αν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις. 
 
Τα δείγµατα πρέπει να συνοδεύονται από: 
α) παραπεµπτικό υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από τον θεράποντα ιατρό και /η 

απόδειξη πληρωµής των εξετάσεων από το ταµείο του Νοσοκοµείου για τους 
εξωτερικού ασθενείς. 

β) εσωτερικό παραπεµπτικό του Νοσοκοµείου πάνω στο οποίο πρέπει να είναι 
επικολληµένο το αυτοκόλλητο µε τα στοιχεία του ασθενούς και της Κλινικής στην 
οποία νοσηλεύεται καθώς επίσης και τα στοιχεία του θεράποντος ιατρού. 

 
Τα δείγµατα πρέπει να φέρουν ετικέτα µε ευανάγνωστα γράµµατα, κατά προτίµηση 
τυπωµένη, µε τα στοιχεία του ασθενούς, που να περιλαµβάνει τουλάχιστον, το 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ασθενούς και την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ. 
 
Τα δείγµατα πρέπει να αποστέλλονται στο ενδεικνυόµενο σωληνάριο µε τη σωστή 
ποσότητα αίµατος ώστε να είναι τα κατάλληλα για τις ζητούµενες εξετάσεις. 
 
Ακόµα και αν ένα από τα παραπάνω δεν πληρείται, τα δείγµατα δεν 
παραλαµβάνονται, ζητείται η επανάληψη της δειγµατοληψίας και εκ νέου 
αποστολή µε το σωστό τρόπο. 
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Β) ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ∆ΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
 
 
Για τον έλεγχο των Αντιγόνων Ιστοσυµβατότητας (HLA) απαιτείται δειγµατοληψία 4ml 
ολικού αίµατος που θα διαµοιρασθεί σε 2 σωληνάρια κατάλληλα να δεχτούν όγκο 2 
ml έκαστον µε αντιπηκτικό EDTA (σωληνάρια γενικής αίµατος). 
 
Τα σωληνάρια θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σηµασµένα µε ετικέτες µε το 
ονοµατεπώνυµο του δότη και την ηµεροµηνία αιµοληψίας. Για την ευκολότερη και 
ορθότερη διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας και αποφυγή προβληµάτων από 
συνωνυµίες µε άλλα άτοµα, θα πρέπει να αναγράφεται επίσης το πατρώνυµο του 
δότη και η ηµεροµηνία γέννησης. 
 
Τα δείγµατα θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από την συµπληρωµένη και 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ δήλωση εθελοντή δότη. 
 
Σωληνάρια χωρίς στοιχεία καθώς και δείγµατα χωρίς συµπληρωµένη και 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ δήλωση εθελοντή δότη ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΕΚΤΑ και θα 
απορρίπτονται αµέσως. 
 
Τα δείγµατα θα πρέπει να αποστέλλονται στο εργαστήριο εντός 3 ηµερών από την 
αιµοληψία, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (περίπου 20-24οC) και ύστερα από 
συνεννόηση µε το εργαστήριο. 
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5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΥΡΩΝ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΥ  
 
 

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες παρακάτω µε προσοχή και αφού είστε σίγουροι 
ακολουθείστε τα βήµατα. Το αποτέλεσµα της εξέτασης βασίζεται στο συνολικό ποσό του 
δείγµατος που αποβάλλεται από τον οργανισµό σας κατά τη διάρκεια 24 ωρών. Τα ούρα 
µαζεύονται σε ειδικά µεγάλα δοχεία (τουλάχιστον 2 λίτρων) που πωλούνται από τα 
φαρµακεία και πρέπει να προµηθευτείτε την προηγούµενη ηµέρα. Πριν αρχίσει η συλλογή 
το δοχείο πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό. 

Παρακαλώ φροντίστε να µην ουρήσετε κατ’ ευθείαν στο µπουκάλι αλλά σε κάποιο δοχείο 
πρώτα και στη συνέχεια να µεταγγίστε τα ούρα στο µπουκάλι συλλογής. 

Πώς γίνεται η συλλογή των ούρων? 
1.  Όταν σηκωθείτε το πρωί, ουρήστε στην τουαλέτα. Από εκείνη τη στιγµή και µετά 

αρχίζει η διαδικασία της συλλογής.  
 

Παρακαλώ σηµειώστε την ηµεροµηνία και την ώρα στο δοχείο συλλογής 
καθώς επίσης και στην φόρµα που θα βρείτε στο τέλος αυτού του 
φυλλαδίου. 

 
2.  Από τη στιγµή αυτή και µέχρι την επόµενη µέρα την ίδια ακριβώς ώρα, όσα ούρα 

αποβάλλετε κατά τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, καθώς και της πρώτης 
πρωινής ούρησης της επόµενης ηµέρας θα πρέπει να τοποθετούνται µέσα στο 
µπουκάλι συλλογής  

3.  Η τελευταία ούρηση δεν πρέπει να συλλεγεί περισσότερο από 30 λεπτά από την 
ώρα που άρχισε η µέτρηση την προηγούµενη µέρα. Για παράδειγµα αν αρχίσατε 
να µετράτε στις 8:00 η τελευταία ούρηση δεν πρέπει να είναι αργότερα από τις 
8:30πµ την εποµένη.  

4.  ∆ιατηρήστε το δοχείο συλλογής σε δροσερό µέρος, µακριά από φως όσο διαρκεί 
η συλλογή κατά προτίµηση στο ψυγείο  

5.  Εάν πρέπει να αφοδεύσετε κατά τη διάρκεια της µέτρησης, τα ούρα πρέπει να 
συλλεγούν ξεχωριστά. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε πρέπει να σταµατήσετε τη 
µέτρηση και να επιλέξετε άλλη µέρα για το σκοπό αυτό.  
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Τι κάνετε αφού ολοκληρώσετε τη συλλογή 

1.  Ελέγξτε εάν έχετε σηµειώσει την ηµεροµηνία, το όνοµα και την ώρα στο δοχείο και 
το έντυπο συλλογής 

2.  Ελέγξτε εάν το καπάκι είναι καλά σφιγµένο, έτσι ώστε να µην υπάρχει καµιά 
απώλεια 

3.  Μεταφέρετε το δοχείο µε προσοχή τυλιγµένο σε σακούλα στο µικροβιολογικό 
εργαστήριο το ταχύτερο δυνατόν. 

Τι γίνεται εάν δεν µπορείτε να µεταφέρετε το δείγµα την ηµέρα που τελείωσε η 
συλλογή? 

• Μπορείτε να φυλάξετε το δείγµα σε δροσερό µέρος για 1-2 µέρες. 
• Συµβουλευθείτε τον γιατρό σας αν χρειάζεται να προσθέσετε στο δοχείο 

συλλογής κάποιο συντηρητικό. 
• Το ιδανικό είναι να το παραδώσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από το τέλος 

της συλλογής 

Τι γίνετε αν χυθεί ποσότητα ούρων ή χαθεί µια ούρηση? 

Στην περίπτωση αυτή η µέτρηση θα είναι ανακριβής, οπότε θα πρέπει να ξαναρχίσετε 
από την αρχή. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ 

 

Ονοµατεπώνυµο :  

Ηµεροµηνία γέννησης :  

Κλινική :  

Αρ. Μητρώου :  

Θεράπων Ιατρός :  

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης της συλλογής :  

Ηµεροµηνία και ώρα λήξης της συλλογής :  

Όγκος Ούρων 24ΩΡΟΥ =  
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Παράρτηµα 
 

Στον πίνακα 1 φαίνονται τιµές αναφοράς του Τµήµατος για τα ποσοστά των βασικών 
λεµφοκυτταρικών υποπληθυσµών και τον απόλυτο αριθµό των CD4+ Τ λεµφοκυττάρων 
όταν εκφράζονται στα λεµφοκύτταρα, όπως αναδείχθηκαν από την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων φυσιολογικών ενηλίκων µε την χρήση εξαπλού πάνελ φθοριοχρωµάτων 
µε την µεθοδολογία single platform. 
 

Πίνακας 1 
 

Παράµετρος Αποτέλεσµα 
CD4% 29-55 
CD4αα 477-1415 
CD8% 9-39 
CD3% 57-80 
CD16/56% 4-28 
CD19% 5-23 
CD4/CD8 1-4 

 

 
Στον Πίνακα 2 φαίνονται τιµές αναφοράς του Τµήµατος για τα ποσοστά των συνηθέστερα 
αξιολογούµενων λεµφοκυτταρικών υποπληθυσµών, όπως αυτές προσδιορίσθηκαν από 
την ανάλυση των αποτελεσµάτων φυσιολογικών ενηλίκων µε την χρήση εξαπλού πάνελ 
φθοριοχρωµάτων µε την µεθοδολογία dual platform. 
 

Πίνακας 2 
 

Παράµετρος Αποτέλεσµα % 
CD2% 73-97 
CD3% 65-91 
CD5+% 58-92 
CD7+% 69-91 
CD3+ CD4+% 34-56 
CD3+ CD8+% 15-41 
CD4+ CD8+% 0-3 
CD3- CD16+% 0-20 
CD3+ CD8+ CD57+% 0-15 
CD19% 5-20 
CD20% 5-20 
CD5+ CD19% 0-10 
CD20+ CD23+% 0-10 
Kappa/lambda  < 3 
CD25% 12-57 
CD38% 25-58 
HLA DR% 16-30 

 

 
 
Σε περιπτώσεις διερεύνησης αιµατολογικών νοσηµάτων, η αξιολόγηση του φαινοτύπου 
των κυττάρων του περιφερικού αίµατος, του µυελού των οστών ή άλλων υγρών του 
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ανθρωπίνου σώµατος γίνεται µε την συνεκτίµηση των τιµών των ανωτέρω επιφανειακών 
δεικτών καθώς και από την παρουσία ή την απουσία ή την απρόσφορη έκφραση δεικτών 
στους εκάστοτε αναδεικνυόµενους πληθυσµούς κυττάρων. Σηµαντική για την αξιολόγηση 
είναι και η ανάδειξη της παρουσίας ή της απουσίας κλωνικού πληθυσµού ανάλογα µε την 
περίπτωση. 


