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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
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, κ.λπ.) 
στ) Το είδος του δείγματος 
ζ) Ημερομηνία και ώρα αιμοληψίας  
η) Διάγνωση 
θ) Ζητούμενες εξετάσεις 
ι) 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, κ.λπ.) 
ε) Ημερομηνία και ώρα αιμοληψίας 

 

5) Επείγουσες εξετάσεις πρέπει να φέρουν την επισήμανση "ΕΠΕΙΓΟΝ" με υπογραφή και 
σφραγίδα του θεράποντος ιατρού  
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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 ΔΕΝ 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  

 

11) Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αποριών παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο 
προσωπικό του Τμήματος. 
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Εξέταση Είδος δείγματος  Φιαλίδιο 
Απαιτούμενη 

ποσότητα 
Προετοιμασία 

ασθενούς 

Χρόνος 
παράδοσης στο 

Εργαστήριο 
Τιμές Αναφοράς 

Χρόνος 
απάντησης 

Παρατηρήσεις 

Ποσοτικός 
προσδιορισμός 

ανοσοσφαιρινών IgG 
ολικό αίμα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

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

Ποσοτικός 
προσδιορισμός 

ανοσοσφαιρινών IgΜ ολικό αίμα 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml νηστεία < 6 h 40-230 mg/dl 5-7 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  

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 

Ολιγοκλωνικές 
Ανοσοσφαιρίνες 

ΕΝΥ/ΟΡΟΣ 
ολικό αίμα & ENY 

χωρίς 
αντιπηκτικό 

4 ml αίματος & 
τουλάχιστον 0,5 

ml ENY  
του ιδίου 
24ώρου 

νηστεία < 6 h <0,77 5-7 ημέρες  

Προγονικά αιμοποιητικά 
κύτταρα CD34+ 

ολικό αίμα ή/και 
προϊόν αφαίρεσης 

Κ3 EDTA 
4 ml  

(2 σωληνάρια 
γενικής αίματος) 

ΟΧΙ < 6 h  Αυθημερόν 
Προσυνεννόηση 
με το Εργαστήριο 
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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 

 
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 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 (20) 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 για 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 φυλάσσεται 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. Δείγματα 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 Αντισώματα, Ρευματοειδής Παράγων, παράγοντες 
του Συμπληρώματος, κ.λπ.) 

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.  

 
Πίνακας Τροποποιήσεων  

Ημερομηνία Έκδοση Περιγραφή Αλλαγών 

11.03.2022 1.0 Αρχική Έκδοση 

   

 


