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ÊÜèáñóç êñåáôéíßíçò
Clearance creatinine urine

ÕðïëïãéóôéêÞ

500 ìl ïñüò Þ ðëÜóìá (EDTA) êáé ïýñá 24þñïõ
• Ï áóèåíÞò êáôÜ ôç äéÜñêåéá óõëëïãÞò ôùí ïýñùí, ðñÝðåé í' 

áðïöýãåé ôç ëÞøç áíôéâéïôéêþí, êáöÝ êáé Ýíôïíç Üóêçóç.
• Ï ßêôåñïò, ç ëéðéäáéìßá êáé ç áéìüëõóç ìðïñåß íá åðçñåÜóïõí 

ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò êñåáôéíßíçò.

Çëéêßá ¢íäñåò Ãõíáßêåò
0-1 åôþí 52 - 82 ml/min/1.73m252-82
1-2 25 -65 25 -65
2-3 35 -75 35 -75
3-4 40-80 40-80
5-10 52-92 52-92
11-12 75-112 75-112
12 -13 89-129 89-129
20-29 94 -140 71 -110
30-39 59-137 71-121  
40-49 76-120 50-102            
50-59 67-109 50-102
60-69 54-58 45-75
70-79 49-79 37-61
80-89 30-60 27-55

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÊÜèáñóçò êñåáôéíßíçò
• Áíáéìßá 
• Åãêáýìáôá 
• Êýçóç 
• Äßáéôá õøçëÞ óå ðñùôåÀíåò 

ÊÜèáñóçò êñåáôéíßíçò
• Íåöñùóéêü óýíäñïìï
• Óðåéñáìáôïíåöñßôéäá 
• 1/ðáèÞò íåöñéêÞ íüóïò.
• ÇðáôéêÞ áíåðÜñêåéá 
• Áéìïññáãßá, shock, áöõäÜôùóç
• Ðïëëáðëïýí ìõÝëùìá
• ÓõìöïñçôéêÞ êáñäéáêÞ áíåðÜñêåéá



Καλλιέργειες

• Το αποτέλεσµα της καλλιέργειας ενός κλινικού δείγµατος και η ωφέλεια που παρέχει στον κλινικό 
γιατρό εξαρτάται άµεσα από την ποιότητα του δείγµατος.

• Η ποιότητα του δείγµατος εξασφαλίζεται: αν το δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό της λοίµωξης που 
υπάρχει και αν έχει συλλεγεί και µεταφερθεί µε το σωστό τρόπο στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο.

• Πρέπει τα µικρόβια που πιθανόν να βρίσκονται στο δείγµα να διατηρηθούν όσο το δυνατό αριθµητικά 
και βιολογικά αναλλοίωτα. 

Λήψη δείγµατος
Πριν από τη χορήγηση αντιµικροβιακών
Αν παίρνει αντιµικροβιακά,  αµέσως πριν την επόµενη δόση
Πριν από την τοπική εφαρµογή αντισηπτικών, κολλυρίων, αλοιφών κ.λ.π.
Πριν από την αλλαγή των τραυµάτων
Αποφυγή επιµολύνσεων
Επαρκής ποσότητα, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
• Βιοψίες ιστών µπορεί να διατηρηθούν για 20-24 ώρες, αν φυλαχθούν στους 25° C εντός αναερόβιου           

µεταφορικού συστήµατος.
• ∆είγµατα που µπορεί να περιέχουν µικρόβια ευαίσθητα στις συνθήκες του περιβάλλοντος (Shigella 

spp), ή στο κρύο (Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Haemophilus influenzae), πρέπει να 
καλλιεργούνται αµέσως και δεν πρέπει να µπαίνουν στο ψυγείο. 

• Όλα τα δείγµατα πρέπει να µεταφέρονται στο εργαστήριο σε λιγότερο από 2 ώρες.
• Αν προβλέπεται καθυστέρηση, πρέπει να αποθηκεύονται υπό ειδικές συνθήκες.
• Γενικά δεν πρέπει να παραµένουν δείγµατα για καλλιέργεια πάνω από 24 ώρες. Οι ιοί όµως µπορεί 
να µείνουν σταθεροί για 2-3 ηµέρες στους 4 ° C.

• Μικρές ποσότητες δειγµάτων πρέπει να µεταφέρονται εντός 15-30 λεπτών. 

Ποτέ δεν τοποθετούµε στο ψυγείο:
• το ΕΝΥ(εκτός αν ζητούνται ιοί),
• δείγµατα από µέσο ους,
• δείγµατα από γεννητικό σύστηµα,
• δείγµατα από οφθαλµούς. 

Ακατάλληλα δείγµατα Κριτήρια µη αποδοχής
• Μεγάλη καθυστέρηση στην αποστολή του δείγµατος στο εργαστήριο
• ∆είγµατα σε φορµόλη
• ∆είγµατα 24ωρης συλλογής
• Αµφιβολία για την ταυτότητα του δείγµατος
• Ένας στυλεός για πολλαπλές καλλιέργειες (αερόβια, αναερόβια, µύκητες, µυκοβακτηρίδια, χλα

µύδια, µυκοπλάσµατα 
• ∆είγµατα σε ακατάλληλα ή µη αποστειρωµένα δοχεία ή δοχεία µε διαρροή
• Στεγνοί στυλεοί
• ∆είγµατα µε εµφανή επιµόλυνση από ξένα σώµατα (λιπαρές ουσίες, βάριο, χρωστικές κ.λ.π.
• ∆είγµατα πλύσεων (γαστρικών, ούρων, προστατικά, κ.λ.π.)

Για αναερόβια µικρόβια: Κόπρανα, στυλεοί από στοµίες, δείγµατα ανώτερου αναπνευστικού, δέρ-
µατος, περιβάλλοντος.
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1 Άµεση αναζήτηση οξεάντοχων βακτηριδίων

2 Άµεσο παρασκεύασµα-µικροσκοπική εξέταση

3 Αντιβιόγραµµα

• Εντεροβακτηριδιακά

• Εντερόκοκκος

• Στρεπτόκοκκοι β - αιµολυτικοί B,C, G, Gvoup, F

• Στρεπτόκοκκος β - αιµολυτικος Gvoup Α

• Πνευµονιόκοκκος

• Στρεπτόκοκκος πρασινίζων

• Acinetobacter spp

• Neisseria Gonorrhoeoe

• Branhamella Catarhalis

• Staphylococcus aureus, MRSA

• Ψευδοµονάδα Aeruginosa cepacia, maltophilia

4 Αντιβιόγραµµα µυκοπλασµάτων

5 Αερόβια, αναερόβια καλλιέργεια

6 Καλιέργεια κοπράνων για salmonella, shigella

7 Καλιέργεια κοπράνων για campylobacter

8 Καλιέργεια κοπράνων για Yersinia Enterocolitica

9 Καλλιέργεια ονύχων, δερµατικής βλάβης, τριχών για δερµατόφυτα και µύκητες

10 Καλλιέργεια ούρων

11 Καλλιέργεια για µυκόπλασµα-ουρεόπλασµα

Καλλιέργεια σε Α7 agar στους 37οC σε µικροαερόφιλο περιβάλλον
ή PCR real time

Ουριθρικό, τραχηλικό έκκριµα, ούρα, σπέρµα

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

12Καλλιέργεια Χλαµυδίων

Ουριθρικό, τραχηλικό έκκριµα, ούρα, υλικό από έµµηνο ρύσηÄåßãìá

ÓõíôÞñçóç Βαµβακοφόρος στυλεός darcon

13 Εντεροπαθογόνο E. Coli (Epec τριδύναµοι και πολυδύναµοι αντιοροί)

14 Ταυτοποίηση µυκήτων

15 Μυκτόγραµµα
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16 Καλλιέργεια Αίµατος

Σήψη: 3 ζεύγη αιµοκαλλιεργειών από διαφορετικές θέσεις 
εντός 10 λεπτών
Οξεία ενδοκαρδίτιδα: 3 ζεύγη αιµοκαλλιεργειών από διαφορετι-
κές θέσεις εντός 1-2 ωρών
Υποξεία ενδοκαρδίτιδα: 3 ζεύγη αιµοκαλλιεργειών από διαφορετικές
θέσεις εντός 24 ωρών. Αν είναι αρνητικές παίρνονται άλλα 3 ζεύγη.
Πυρετός αγνώστου αντιγονίας: 3 ζεύγη αιµοκαλλιεργειών από
διαφορετικές θέσεις εντός 1 ώρας. Αν είναι αρνητικές εντός 24
ωρών, παίρνονται άλλα 3 ζεύγη.
Συνεχής πυρετός: τουλάχιστον 2 ζεύγη αιµοκαλλιεργειών εντός
12 ωρών, κατά προτίµηση πριν από τη λήψη αντιβιοτικών

Äåßãìá

17 Καλλιέργεια Βιολογικού Υγρού (περιτοναϊκό, ασκιτικό, περικαρδιακό, πλευριτικό, αρθρικό)

• 1ml υγρού σε αποστειρωµένο σωληνάριο
Μεταφορά σε λιγότερο από 15 λεπτά στο εργαστήριο

• Για την αναζήτηση µυκοβακτηριδίων απαιτείται χωριστό σωληνάριο

Äåßãìá

18 Καλλιέργεια Φαρυγγικού Επιχρίσµατος

Αποφεύγονται στοµατικές πλύσεις µε αντισηπτικά πριν τη λήψη του
δείγµατος.

Äåßãìá

Τοποτέτηση σε υλικό µεταφοράςÓõíôÞñçóç

Óχόλια: Για αναζήτηση Corynebacterium dihtheriae, Neisseriae gonorrhoeae, Bordetella pertusis,
Borellia spp, Fusobacteria spp προηγείται συννενόηση µε το εργαστήριο.

19 Καλλιέργεια Ρινικού Επιχρίσµατος (για φορεία S. aureusή Str. pyogenes)

Λήψη µε στυλεό ο οποίος έχει προηγουµένως υγρανθεί µε αποστει-
ρωµένο φυσιολογικό ορό.

Äåßãìá

Óχόλια:
• Το ρινικό επόχρισµα δεν είναι αντιπροσωπευτικό για την αποµόνωση του αιτιολογικού παράγοντα 
παραρινοκολήτιδας, µέσης ωτίτιδας και λοιµώξεων του κατώτερου αναπνευστικού.

• 2-3 αρνητικά δείγµατα για s-aureus ή s-pyogenes, δηλώνουν αρνητικό αποτέλεσµα για φορεία.
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20 Καλλιέργεια Ρινοφαρυγγικού Εκρίµατος

Λαµβάνεται σε υπερέκταση της κεφαλής µε εύκαµτο συρµάτινο στυ-
λεό µε βαµβάκι Dacrou ή αλγινικό ασβέστιο

Äåßãìá

21 Καλλιέργεια Παραρίνιων Κοιλοτήτων

Υλικό παρακέντησης µε βελόνη της παραρινικής κοιλότητας - µέση
ρινική κόγχη. Το δείγµα αποστέλλεται στο εργαστήριο αµέσως ή το-
ποθετείται σε υλικό µεταφοράς αεροβίων κι αναεροβίων µικροβίων. 

Äåßãìá

22 Καλλιέργεια Πτυέλων (αυτόµατη απόχρεµψη)

Καταλληλότερο δείγµα είναι το πρωινό πριν το πρόγευµα. Αποστολή
στο εργαστήριο σε λιγότερο από 1 ώρα. Τοποθέτηση σε αποστειρω-
µένο σοχεί.

Äåßãìá

Óχόλια: Αν υπάρχει υποψία λοίµωξης για µύκητες, Nocardiaspp ή Mycobacterium spp ζητείται ει-
δική καλλιέργεια.

23 Καλλιέργεια Πτυέλων (προκλητά)

Συλλέγεται µετά από εισπνοή διαλύµατος Νacl 3% υπό µορφή αερο-
σόλης σε νεφελοποιητή για 20-30 λεπτά και µετά απο βαθιά από-
χρεµψη.

Äåßãìá

Óχόλια: Αποτεγούν δείγµα επιλογής για αναζήτηση Pneumonocystis cariuii και Mycobacterium spp.

24 Καλλιέργεια Πτυέλων γιαΜυκοβακτηρίδια

Απαραίτητα η απόχρεµψη να είναι πυώδης ή βλεννοπυώδης όχι λι-
γότερο από 5ml. Απαιτούνται3-5 διαδοχικά πρωινά δείγµατα.

Äåßãìá
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25 Καλλιέργεια Βρογχικού εκπλύµατος (Bronchial Washing)

26 Καλλιέργεια Βρογχoκυψελιδικού εκπλύµατος (BAL)
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27 Καλλιέργεια από Προστατευόµενη Βρογχική Βούρτσα (PBB)

Η βούρτσα τοποθετείται σε 1ml αποστειρωµένου φυσιολογικού ορού
ή σε 1ml Ringers Lactate.

Äåßãìá

30 Καλλιέργεια Ξεσµάτων Ενδοµητρίου για Μυκοβακτηρίδια

Συλλεγονται ξέσµατα ενδοµητρίου ή δείγµα εµµήνου ρύσεως από
τον οπίσθιο θόλο του κόλπου µε αναρρόφηση.

Äåßãìá

32 Καλλιέργεια Ουρηθρικού Εκκρίµατος

Προτιµάται το πρωινό έκκριµα χωρίς πλύσιµο. Αποφεύγεται ή ού-
ρηση πριν τη λήψη του δείγµατος για 3-4 ώρες.

Äåßãìá

33 Καλλιέργεια Προστατικού υγρού

Γίνονται σταδιακά οι λήψεις από τον κλινικό ιατρό VB1, VB2, EPS, VB3

VB1: ούρα σε αποστειρωµένο δοχείο, έναρξη ούρησης (2ml)
VB2: ούρα σε αποστειρωµένο δοχείο, µέσων της ούρησης (5ml)
EPS: Μάλαξη προστάτου και λήψη εκκρίµατος
VB3: ούρα σε αποστειρωµένο δοχείο µετά τη µάλαξη (2ml)

Äåßãìá

31 Καλλιέργεια από Βαρθρολίνειους αδένες

Καθαρίζεται το δέρµα µε ιωδιούχο διάλυµα, αναρροφάται υλικό µε
βελόνη και σύριγγα και τοποθετείται σε αποστειρωµένο σωληνάριο
ή υλικό µεταφοράς για αερόβια κι αναερόβια µικρόβια.

Äåßãìá

28 Καλλιέργεια κοπράνων

29 Καλλιέργεια κολπικού-τραχηλικού

138

Óχόλια: Στην οξεία προπστατήτιδα δεν γίνεται µάλαξη του προστάτου, λόγω κινδύνου µικροβιαιµίας



ÊÜëéï, Ê+ ïñïý
Potassium

Óðåêôïöùôüìåôñï

500 ìl ïñüò /ü÷é áéìïëõìÝíïò Þ ðëÜóìá (çðáñßíç). 
• ÁöÞíïõìå ôï äåßãìá ãéá 2 h óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ êáé ìåôÜ 
ðñï÷ùñïýìå óôçí áðïêüëëçóç êáé öõãïêÝíôñçóç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

Çëéêßá ÔéìÝò
0-7 çìåñþí 3,2-5,5 mmol/L
8çì-1ìçíþí 3.4-6.0
2ìçíþí - 6ìçíþí 3.5-5.6
7ìçíþí - 11ìçíþí 3.5-6.1
åíÞëéêåò 3.5-5.0

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç Ôï äåßãìá ðáñáìÝíåé óôáèåñü ãéá 2 åâäïìÜäåò óå èåñìïêñáóßá
äùìáôßïõ, 2 åâäïìÜäåò óôç óõíôÞñçóç & 6 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç

ÊÜëéï ïýñùí 24h
Potassium urine 24h

Çëåêôñüäéá

Ïýñá 24h. Äåí ðñïóèÝôïõìå óõíôçñçôéêü. ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
óõëëïãÞò, ôá öõëÜãïõìå óôç óõíôÞñçóç (2-8ï C).

Áíáìéãíýïõìå êáëÜ ôá ïýñá 24h êáé 2 ml ïýñùí óõíôçñïýíôáé ãéá
24 þñåò óå èåñìïêñáóßá äùìá-ôßïõ, ãéá 2 åâäïìÜäåò óôç

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

25 -125 mEq/24hÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç
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Êáñõüôõðïò
Karyotype

• 4 ml áßìá óå çðáñéíéóìÝíï óùëçíÜñéï.
• Áìíéáêü õãñü

Ôï äåßãìá óõíôçñåßôáé ìüíï ãéá 24h óôç óõíôÞñçóç     (2-8ï C)

Äåßãìá

-Öõóéïëïãéêüò êáñõüôõðïò Üññåíïò 46 ×Õ
-Öõóéïëïãéêüò êáñõüôõðïò èÞëåïò 46 ××

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

Ðßíáêáò 25. Êáñõüôõðïò - ÃåíåôéêÜ óýíäñïìá

ÁõôïóùìáôéêÜ Êáñõüôõðïò Óõ÷íüôçôá Öáéíüôõðïò - åõñÞìáôá

ó. Down 47 ××,  47 ×Õ 1:700 ãåííÞóåéò æþíôùí

ÄõóìïñöéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ, äéáíïçôéêÞ
êáèõóôÝñçóç (IQ25-50) óõããåíÞò êáñäéïðÜèåéá,

áôñçóßá 12/äáêôýëïõ, ôñáã÷åéïïéóïöáãéêü
óõñßããéï, 15ðëÜóéïò êßíäõíïò ëåõ÷áéìßáò

Ôñéóùìßá 18 47 ××, 47 ×Õ, ìåôáèÝóåéò, ìùóáúêÜ 1:8.000

80% åßíáé êïñßôóéá, äéáíïçôéêÞ, áíáðôõîéáêÞ
êáèõóôÝñçóç, õðåñôïíßá óôÝñíï âñá÷ý, ãñïèéÝò

êëåéóôÝò ìå åößððåõóç ôïõ 2ïõ êáé 5ïõ äáêôýëïõ,
óôï 3ï êáé 4ï, ðÝëìáôá óôñåâëÜ, äåñìáôïãëõößåò

Ôñéóùìßá 13 1:25.000

Äéáìáñôõñßåò ÊÍÓ, äéáíïçôéêÞ êáèõóôÝñçóç,
ìÝôùðï êåêëéìÝíï, ìéêñïöèáëìßá, áðïõóßá

ïöèáëìþí, ëáãþ÷åéëïò, ëõêüóôïìá, ïðéóèáîüíéá
ðïëõäáêôõëßá óå ÷Ýñéá êáé ðÝëìáôá, ðáëÜìåò ìå
"ðéèÞêåéåò ãñáììÝò", óõããåíåßò êáñäéïðÜèåéåò,

êñõøïñ÷ßá ê.Ü.

Óýíäñïìï êëÜìáôïò ãáëÞò
(59)

¸ëëåéììá óôï ìéêñü âñá÷ßïíá ôïõ
÷ñùìïóþìáôïò 5

ÓðÜíéá

×áñáêôçñéóôéêü ðñïóùðåßï (ìéêñïêåöáëßá,
õðåñôåëïñéóìüò, áíôéìïããïëïåéäÞò êëßóç

ìåóïâëåöÜñéùí ó÷éóìþí, ÷áìçëÞ ðñüóöõóç
áõôéþí, ìéêñïãíáèßá

Óýíäñïìï öõëåôéêþí
÷ñùìïóùìÜôùí

ó. Klinefelter

47, ××Õ
48, ×××Õ
48, ××ÕÕ

1:1.000 áñóåíéêÜ
1:25.000 áñóåíéêÜ

¢íäñáò øçëüò, óôåßñïò, áôñïöéêïß üñ÷åéò, 65% ìå
ìáèçóéáêÜ ðñïâëÞìáôá (äõóëåîßá), ðéèáíþò
ðåñéïñéóìÝíç øõ÷ïêïéíùíéêÞ ðñïóáñìïãÞ

ó. "ÕðåñÜññåí" Þ óýíäñïìï
47×ÕÕ

47, ×ÕÕ 1:1.000 áñóåíéêÜ
¢íäñáò øçëüò, ìå öõóéïëïãéêÞ áíÜðôõîç

÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõ öýëïõ, öõóéïëïãéêÞ åõöõÀá,
ãüíéìïé, ìå ðñïâëÞìáôá óõìðåñéöïñÜò

Ôñéóùìßá ×
Ôåôñáóùìßá ×
Ðåíôáóùìßá ×

47, ×××
48, ××××

49, ×××××
óðÜíéá

Ãõíáßêåò øçëÝò, õðïãïíéìüôçôá, ðåñéïñéóìÝíï IQ,
70% ìå ìáèçóéáêÝò äõóêïëßåò. Ç ôåôñáóùìßá ×

óõíäÝåôáé ìå óïâáñüôåñç äéáíïçôéêÞ êáé
óùìáôéêÞ êáèõóôÝñçóç 

Óýíäñïìï Turner

45,×, 53%
45,× / 46,×× ìùóáúêÜ 15%

46,×, i (Xq), 10%
45,× / 46,×, i (Xq) ìùóáúêÜ 8%

46,××p åëëåßììáôá 6%
45,× / ; Üëëá ìùóáúêÜ 8%

1:5.000 èÞëåá

Ìéêñü áíÜóôçìá, ãïíáäéêÞ äõóãåíåóßá,
óôåéñüôçôá, ÷áñáêôçñéóôéêü ðñïóùðåßï, ðôåñýãéï
óôïí áõ÷Ýíá, ÷áìçëÞ ìåôùðéêÞ ãñáììÞ ìáëëéþí,

åõñýò èþñáêáò ìå áðïìáêñõóìÝíåò èçëÝò,
ëåìöïÀäçìá ñÜ÷çò ôùí ê. Üêñùí, êáñäéáããåéáêÝò,

íåöñéêÝò áíùìáëßåò, íïçìïóýíç ìÝóç Þ
øçëüôåñç áðü ôï ìÝóï üñï, äõóêïëßåò óôçí

áíôßëçøç ôïõ ÷þñïõ, óôçí ïñãÜíùóç ôçò êßíçóçò
Þ óôçí åêôÝëåóç ëåðôþí êéíÞóåùí ¸íáò áëçèÞò
åñìáöñüäéôïò äéáèÝôåé ôüóï ùïèçêéêü üóï êáé

ïñ÷éêü éóôü, ì’ áóáöÞ ãåííçôéêÜ üñãáíá 

ÁëçèÞò åñìáöñïäéôéóìüò
46,××

46,×Õ 10%
¸íáò áëçèÞò åñìáöñüäéôïò äéáèÝôåé ôüóï ùïèçêéêü

üóï êáé ïñ÷éêü éóôü, ìå áóáöÞ ãåííçôéêÜ üñãáíá 

Øåõäïåñìáöñïäéôéóìüò
¢íäñåò, 46,×Õ, ìùóáúêéóìüò

Ãõíáßêåò, 46,××

Ãïíáäéêüò éóôüò ìüíï ôïõ åíüò öýëïõ, ôá åîùôåñéêÜ
ãåííçôéêÜ üñãáíá åßíáé áóáöÞ Þ ÷áñáêôçñßæïõí ôï

÷ñùìáôïóùìáôéêÜ áíôßèåôï öýëï
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Êáëóéôïíßíç, CT
Calcitonin

Çëåêôñï÷çìåéïöùôáýãåéá

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 2 þñåò óå èåñìï-êñáóßá äùìáôßïõ,
êáé ãéá 3 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÐáéäéÜ <= 70 pg/ml
ÅíÞëéêåò (ïñüò) <= 40 pg/ml
ÅíÞëéêåò (ðëÜóìá) <= 85 pg/ml

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

200 ìl ïñüò Þ ðëÜóìá 
• Ç öõãïêÝíôñçóç êáé ï äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜ-ñùí, ðñÝðåé íá 

ãßíïõí ìÝóá óå 2 þñåò.

CT
• ÌõåëïåéäÝò êáñêßíùìá èõñåïåéäïýò (MTC)
• Cá ðíåýìïíá, ìáóôïý, ðáãêñÝáôïò
• ×.Í.Á
• ÊáêïÞèçò áíáéìßá
• ÊáñêéíïåéäÝò óýíäñïìï
• ÁëêïïëéêÞ êßññùóç
• Èõñåïåéäßôéäá
• ÖÜñìáêá (áëêïüë, ïéóôñïãüíá, áíôéóõëëçðôéêÜ êÜ)
• Ðáãêñåáôßôéäá

ÊáííáâéíïåéäÞ, THCA, Ìáñé÷ïõÜíá, Xáóßò

ÅÌÉÔ

• Ïýñá ôõ÷áßáò ïýñçóçò
• Ç äñáóôéêÞ ïõóßá (ìáñé÷ïõÜíá, ÷áóßò), áíé÷íåýåôáé ãéá 3 çìÝñåò 

óå ôõ÷áßï ÷ñÞóôç Þ ðáèç-ôéêÞ åéóðíïÞ êáé ãéá 3 åâäïìÜäåò óå 
÷ñüíéï ÷ñÞóôç.

• Ðñéí ôçí åêôÝëåóç ôçò åîÝôáóçò öõãïêåíôñïýìå ôï äåßãìá ôùí 
ïýñùí óôéò 1500 óôñïöÝò ãéá 10'. ÅëÝã÷ïõìå þóôå ôï PH 3,0-9,0

Ôá ïýñá óõíôçñïýíôáé ãéá 4-5 çìÝñåò óôç óõíôÞñçóç

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

< 25 ng/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç
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Êáñâáìáæåðßíç (Tegretol)

Çëåêôñï÷çìåéïöùôáýãåéá 

500 ìl ïñüò Þ ðëÜóìá 
• Ôï äåßãìá äåí ðñÝðåé íá åßíáé áéìïëõìÝíï.

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 8 þñåò óå èåñìï-êñáóßá äùìáôßïõ,
ãéá 5 çìÝñåò óôçí óõíôÞñçóç êáé ãéá 6 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÈåñáðåõôéêÜ üñéá  4-12 ìg/ml
ÔïîéêÜ                     >= 14 ìg/ml

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

Êáñäéïëéðßíçò Áíôéóþìáôá (ACA), IgG, M, A
Cardiolipin antibodies, IgG, Ì, Á

Elisa

Ïñüò 200 ìl
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé ëéðáéìéêüò Þ áéìïëõìÝíïò

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 2 çìÝñåò óå èåñìïêñáóßá äùìá-
ôßïõ, ãéá 2 åâäïìÜäåò óôç óõíôÞñçóç êáé ãéá 1 ÷ñüíï óôçí êáôÜøõîç

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

Anti - êáñäéïëéðßíçò IgG
ÁñíçôéêÜ <15 GPL
Áìößâïëá èåôéêÜ 15-19  
Åëáöñþò èåôéêÜ 20-79 
¸íôïíá èåôéêÜ    80 GPL

Anti -êáñäéïëéðßíçò IgA
ÁñíçôéêÜ <12 APL 
Áìößâïëá èåôéêÜ 13-15 APL
¸íôïíá èåôéêÜ >=15 APL

Anti - êáñäéïëéðßíçò IgM
ÁñíçôéêÜ <12 MPL
Áìößâïëá èåôéêÜ 12-19    
Åëáöñþò èåôéêÜ 20-79     
¸íôïíá èåôéêÜ    80 MPL

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç
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Êáñêéíéêü áíôéãüíï Cá 125
Cancer Antigen 125

Çëåêôñï÷çìåéïöùôáýãåéá 

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 24h óôç óõíôÞñçóç êáé ãéá 2 ìÞíåò
óôçí êáôÜøõîç

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

0 -30 U/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

500 ìl ïñüò 
• O äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé ìÝóá óå 2 þñåò.
• O ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé ëéðáéìéêüò Þ áéìïëõìÝíïò.

Cá-125
• Mç âëåííþäåò åðéèçëéáêü êáñêßíùìá ùïèÞêçò ( 85%)
• Ca ôñá÷Þëïõ ôçò ìÞôñáò ( 80%) 
• Áäåíïêáñêßíùìá åíäïìçôñßïõ (50%) 
• 1-2% öõóéïëïãéêþí áôüìùí (êýçóç, Ýììçíïò ñýóç)
• 5% áôüìùí ìå êáëïÞèç íüóï
• 28% ãõíáéêþí ìå Cá ðáãêñÝáôïò, ðíåõìüíùí, åíôÝñïõ, ïõñïäü÷ïõ êýóôåùò 
• Eíäïìçôñßùóç
• Eãêõìïóýíç ( 27 %) 
• Hðáôßôéäá 
• Kßññùóç Þðáôïò (66%) 
• Iíïìõþìáôá ìÞôñáò
• Óýíäñïìï õðåñäéÝãåñóçò ùïèçêþí
• Óáëðéããïùïèçêéêü áðüóôçìá
• Åêêïëðùìáôßôéäá

Ca 15-3
• ÐñùôïðáèÞò êáñêßíïò ìáóôïý
• Ìåôáóôáôéêüò êáñêßíïò ìáóôïý
• Çðáôßôéäá
• Êßññùóç

• Óáñêïåßäùóç
• Öõìáôßùóç
• Óõóôçìáôéêüò åñõèçìáôþäçò ëýêïò
• ÍåïðëÜóìáôá ðáãêñÝáôïò, ðíåõìüíùí, 

ùïèçêþí, Þðáôïò, åíôÝñïõ

Êáñêéíéêü áíôéãüíï Cá 15-3
Cancer Antigen Breast

Çëåêôñï÷çìåéïöùôáýãåéá

500 ìl ïñüò 
• Ï äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé óå 2h.

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 1 çìÝñá óôç óõíôÞ-ñçóç êáé ãéá 2
ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

0 -30 U/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç
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Cá19-9
• Cá ðáãêñÝáôïò 80%
• Cá ÷ïëáããåßùí 67%
• Cá óôïìÜ÷ïõ 40-50%
• Çðáôïêõôôáñéêü êáñêßíï 30-50%
• Cá êüëïõ êáé ïñèïý
• ÖõóéïëïãéêÜ Üôïìá <1%
• ×ñïíßá Åíåñãüò Çðáôßôéäá
• Ðáãêñåáôßôéäá
• ÓêëçñõíôéêÞ ÷ïëáããåßôéäá
• ×ïëïêõóôßôéäá
• ×ïëïëéèßáóç

Êáñêéíéêü áíôéãüíï Cá 19-9
Cancer Antigen Gl (Cá19-9)

Çëåêôñï÷çìåéïöùôáýãåéá 

500 ìl ïñüò 
•Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé ëéðáéìéêüò Þ áéìïëõìÝíïò

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 24h óôç óõíôÞñçóç êáé 
ãéá 2 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

0 -37 U/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

Êáñêéíéêü áíôéãüíï Cá -50
Cancer Antigen Ca-50

RIA 

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò óôç óõíôÞñçóç ãéá 3 çìÝñåò êáé óôçí
êáôÜøõîç ãéá 3 ìÞíåò

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

0-25 U/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

500 ìl ïñüò Þ ðëÜóìá (EDTA)
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé áéìïëõìÝíïò Þ ëéðáéìéêüò.
• Ï äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé ìÝóá óå 2 þñåò.
• Ï äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé óå 2 þñåò.
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Êáñêéíéêü áíôéãüíï 72-4
Cancer Antigen Cá 72-4

RIA

500 ìl ïñüò 
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé áéìïëõìÝíïò ïýôå ëéðáéìéêüò.

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 2 þñåò óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ,
ãéá 2 çìÝñåò  óôç óõíôÞñçóç êáé ãéá 2 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

0-6,8 U/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

Cá 72-4  
• Öõóéïëïãéêüò ðëçèõóìüò 3%
• ÊáëïÞèçò íüóïò ôïõ ãáóôñåíôåñéêïý 6%
• Cá óôïìÜ÷ïõ, 40%
• Cá ðíåõìüíùí, 36%
• Cá ùïèçêþí, 24%

Êáñêéíéêü áíôéãüíï CyFra 21-1
ÔìÞìá êõôôïêåñáôßíçò 19 (CyFra 21-1)

Çëåêôñï÷çìåéïöùôáýãåéá 

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 2 çìÝñåò óå èåñìïêñáóßá
äùìáôßïõ, êáé ãéá 2 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

0 -3.6 ng/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

500 ìl ïñüò Þ ðëÜóìá (EDTA)
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé áéìïëõìÝíïò Þ ëéðáéìéêüò
• Ï äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé óå 2 þñåò.
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TPA
• Ca ùïèçêþí
• Ca ðíåõìüíùí
• Çðáôßôéäá

• ×ïëáããåßôéäá
• Êßññùóç
• Ðíåõìïíßá
• Ïõñïëïéìþîåéò

Êáñêéíéêü áíôéãüíï ÔÑÁ, Éóôéêü ðïëõðåðôéäéêü áíôéãüíï (ÔÑÁ)
Tissue Plasminogen Actinator Antigen

ÅÉÁ 

Ï ïñüò óõíôçñåßôáé óôïõò 2-8 ïC ãéá 2 çìÝñåò êáé 
ãéá 2 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

0 -90 U/LÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

200 ìl ïñüò Þ ðëÜóìá (EDTA)
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé ëéðáéìéêüò Þ áéìïëõìÝíïò.
• Ï äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé óå 2h.

Êáñêéíéêü áíôéãüíï ÔÑS, Éóôéêü ðïëõðåðôßäéï ïñïý ÔÑS
Tissue Polypeptide Specific, TPS

ÅÉÁ 

Ï ïñüò óõíôçñåßôáé óôïõò 2-8ï C ãéá 2 çìÝñåò êáé ãéá 
2 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

0-83 U/LÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

200 ìl ïñüò Þ ðëÜóìá (EDTA)
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé áéìïëõìÝíïò Þ ëéðáéìéêüò.
• Ï äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé óå 2h.

Êáñêéíéêü áíôéãüíï Âëåííïìéìçôéêü MCA

ÅÉÁ 

Ï ïñüò óõíôçñåßôáé ãéá 2 çìÝñåò óôïõò 2-8ï C êáé ãéá 2 ìÞíåò 
óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

2-11 U/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

200 ìl ïñüò Þ ðëÜóìá (EDTA)
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé ëéðáéìéêüò Þ áéìïëõìÝíïò.
• Ï äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé óå 2h.
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Êáñêéíéêüò äåßêôçò SCC
Squamous Cell Carcinoma Antigen

ÅÉÁ

200 ìl ïñüò 

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 2 çìÝñåò óå èåñìïêñáóßá äùìá-
ôßïõ, ãéá 4 ìÞíåò óôç óõíôÞñçóç êáé ãéá 4 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

<2,2 ng/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

CEA  
• Êáñêßíïò ôïõ ðá÷Ýïò åíôÝñïõ 70%
• Êáñêßíïò óôïìÜ÷ïõ 50%
• Êáñêßíïò ìáóôïý, ìÞôñáò, ðíåýìïíá 40%
• Êáñêßíïò ôïõ ðáãêñÝáôïò 55%
• Íüóïé åíôÝñïõ (åëêþäçò êïëßôéäá, åêêïëðþìáôá)
• ×ñïíßá åíåñãüò çðáôßôéäá 
• ÍåöñéêÞ áíåðÜñêåéá
• ÊáðíéóôÝò
• Ðáãêñåáôßôéäá
• Áðïöñáêôéêüò ßêôåñïò
• ÉíïêõóôéêÞ íüóïò ìáóôïý
• ÇðáôïðÜèåéåò (áëêïïëéêÞ êßññùóç, ×ÅÇ, áðïöñáêôéêüò ßêôåñïò)

Êáñêéíïåìâñõéêü áíôéãüíï, CEA
Carcinoembryonic Antigen

Çëåêôñï÷çìåéïöùôáýãåéá 

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 8 þñåò óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ, 
6 çìÝñåò óôçí óõíôÞñçóç êáé ãéá 3 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

Ìç êáðíéóôÝò 0 - 3,0 ng/ml
ÊáðíéóôÝò 0 - 5,0 ng/ml

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

500 ìl ïñüò 
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé áéìïëõìÝíïò Þ ëéðáéìéêüò.
• Ï äéá÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé
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Καρνιτίνη σπέρµατος

Ενζυµατική UV στους 37οC

Σπέρµα. Φυγοκεντρείται και το υπερκείµενο σπερµατικό υγρό, αφού
υποστεί αποπρωτεΐνωση συντηρείται για 6 ηµέρες στους 2-8 οC. 

17.0 – 71.0 mg/L

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

Êáôå÷ïëáìßíåò ïýñùí 24-h, (Áäñåíáëßíç, Íïñáäñåíáëßíç, Íôïðáìßíç)
Catecholamines, Fractionated, Urinary Free-24h

HPLC

30 ml ïýñá 24þñïõ 
Ñõèìßæïõìå þóôå ôï ÑÇ íá åßíáé 3

Προετοιµασία
ασθενούς

NORD 20-105 ìg/24h
ADR 4-20 ìg/24h
Íôïðáìßíç 65-400 ìg/24h

3 - 5 çìÝñåò ðñéí ôç óõëëïãÞ ôïõ äåßãìáôïò
ï áóèåíÞò ðñÝðåé íá áðïöåýãåé: 
- ñéíéêÝò óôáãüíåò
- óéñüðé ãéá âÞ÷á
- âñïã÷ïäéáóôáëôéêÜ
- êáôáóôáëôéêÜ üñåîçò
- âñùìïêñõðôßíç
- öáéíïèåéáæßíç
- ôñéêõêëéêÜ áíôéêáôáèëéðôéêÜ
- êáöåÀíç
- ìðáíÜíá
- ôóéãÜñï
- Üóêçóç
- îçñïß êáñðïß

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

Êáôå÷ïëáìßíåò 
• Öáéï÷ñùìïêýôôùìá
• ÌáíéïêáôÜèëéøç 
• ÍåõñïâëÜóôùìá
• ÄéáâçôéêÞ ïîÝùóç (óçìáíôéêÞ áýîçóç)
• Ðáñáãáããëßùìá 
• ¸ìöñáãìá ìõïêáñäßïõ (óçìáíôéêÞ áýîçóç)
• Stress, áëêïïëéóìüò 
• ÍåöñéêÝò ðáèÞóåéò
• Õðïèõñåïåéäéóìüò
• Õðïãëõêáéìßá

148



Α
Β
Γ
∆
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω

17 - ÊåôïóôåñïåéäÞ ïýñùí, (17 - KS)
17 - Ketosteroids urine

×ñùìáôïãñáößá óôÞëçò

Προετοιµασία
ασθενούς

Çëéêßá
1-5 åôþí

6-10 åôþí
11-12 åôþí
13-16 åôþí
17-50 åôþí

>50 åôþí

¢íäñåò
1,0-2,0 mg/24h

1,0-4,4
1,3-8,5
3,4-9,8

5,3-17,6
4,1-12,1

Ãõíáßêåò
1,0-2,0 mg/24h

1,4-3,9
3,8-9,5

4,5-17,1
4,4-14,2
3,2-10,6

Äýï ìÝñåò ðñéí ôçí åîÝôáóç ï áóèåíÞò, ðñÝðåé í' áðïöåýãåé: 
-êåöáëïóðïñßíåò 
-ðåíéêéëëßíç
-åñõèñïìõêßíç
-ACTH
-Stress

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

Ïýñá 24þñïõ
• Ôá ïýñá óõëëÝãïíôáé óå ðëáóôéêü ìðïõêÜëé ìå óõíôçñçôéêü 

30 ml 6N HCL, þóôå ôï ÑÇ íá åßíáé 2-4

17 - KS
• ¼ãêïé åðéíåöñéäßùí
• ¼ãêïé üñ÷åùí
• Åãêõìïóýíç
• Ãõíáéêåßïò øåõäïåñìáöñïäéôéóìüò
• Óýíäñïìï Stein - Levental
• Ù÷ñéíéêïß üãêïé ùïèÞêçò
• ÓõããåíÞò õðåñðëáóßá åðéíåöñéäßùí
• Êýçóç 3ïõ 3/ìÞíïõ
• Íåïðëáóßá Þ õðåñðëáóßá õðüöõóçò
• ¸íôïíï stress
• ÌåôÜ áðü ÷ïñÞãçóç ACTH, Te

17 - KS 
• Óýíäñïìï Cushing
• Í. Addison
• Õðïèõñåïåéäéóìüò
• ÍÝöñùóç
• Ó. Klinefelter
• 2/ðáèÞò õðïãïíáäéóìüò èÞëåïò    
• 1/ðáèÞ áãåíåóßá ùïèçêþí
• ÁäåíïõðïöõóéáêÞ áíåðÜñêåéá

Κιτρικό οξύ σπέρµατος

Ενζυµική UV στους 37 οC.

Σπέρµα. Σταθερό για 2 ηµέρες στους 2-8οC. Πριν τη δοκιµασία φυγο-
κεντρείται για 20 λεπτά στις 3000g. Το σπερµατικό υγρό διατηρείται
για 3 µήνες στους -20οC.

3.50 – 6.70 mg/mL

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò
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ÊïêáÀíçò ìåôáâïëßôåò
(Coke, Crack, Snow, Benzoylecgonine)

ÅÌÉÔ 

Ïýñá ôõ÷áßáò ïýñçóçò
• Ðñéí ôçí åêôÝëåóç ôçò åîÝôáóçò ôá ïýñá öõãïêåíôñïýíôáé óôéò 

1500 óôñïöÝò ãéá 10'.
• ÅëÝã÷ïõìå ôï ÑÇ þóôå íá åßíáé 3,0-9,0.
• Ç äñáóôéêÞ ïõóßá áíé÷íåýåôáé ãéá ðåñßðïõ

2 çìÝñåò ýóôåñá áðü ìéá äüóç.

Ôá ïýñá óõíôçñïýíôáé ãéá 5 çìÝñåò óôç óõíôÞñçóç êáé ãéá 6 ìÞíåò
óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

< 300 ng/mlÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

Êïñåóìüò óéäçñïöõëëßíçò (ôñáíóöåñßíç)

×ñùìáôïìåôñéêÞ, ÕðïëïãéóôéêÞ

200 ìl ïñüò 
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé áéìïëõìÝíïò Þ ëéðáéìéêüò.
• Ï áðï÷ùñéóìüò ôùí êõôôÜñùí ðñÝðåé íá ãßíåé ãñÞãïñá.

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 6 çìÝñåò óôç óõíôÞñçóç êáé 
ãéá 6 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

Çëéêßá
1-5 åôþí
6-9 åôþí
10-14 åôþí
14-19 åôþí
ÅíÞëéêåò (Á)
ÅíÞëéêåò (Ã)

ÔéìÝò áíáöïñÜò
7-44%
17-42%
11-36%
6-33%
18-50%
15-45%

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

Ôñáíóöåñßíç Ôñáíóöåñßíç
• ÓéäçñïðåíéêÞ áíáéìßá • Áíáéìßá ÷ñïíßùí ðáèÞóåùí              
• Êýçóç • Ïîåßá öëåãìïíÞ, èåñìéêÜ åãêáýìáôá
• Èåñáðåßá ìå ïéóôñïãüíá, • ÍÝöñùóç

áíôéóõëëçðôéêÜ • Õðïóéôéóìüò 
• ÃåíåôéêÞ Ýëëåéøç
• Ðïëëáðëïýí ìõÝëùìá
• ×ñüíéåò ëïéìþîåéò
• Õðü÷ñùìç ìéêïïêõôôáñéêÞ

áíáéìßá ÷ñüíéùí ðáèÞóåùí
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Êïñôéæüëç ïñïý, ïýñùí
Cortisol

Çëåêôñï÷çìåéïöùôáýãåéá 

1 ìl ïñüò.
• Ïýñá 24h.

• Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 2 çìÝñåò óôç óõíôÞñçóç êáé ãéá 6 
ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç.

• Óå üëç ôç äéÜñêåéá óõëëïãÞò ôá ïýñá 24h, ðñÝðåé íá 
óõíôçñïýíôáé óôï øõãåßï. Ôïðïèåôïýìå 33% ïîåéêü ïîý, 
ðñïêåéìÝíïõ íá ôá óõíôçñÞóïõìå ãéá 2 çìÝñåò óôï øõãåßï Þ 2 
ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

Oñüò Ïýñá
Ðñùß 4,3 - 22,4  ng/dl 9 - 53 mg/24h
Áðüãåõìá  3,1 - 16,6 ng/dl 

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

Êïñôéæüëç Êïñôéæüëç
• ÕðïöõóéáêÞ õðåñðáñáãùãÞ ACTH • ÁíåðÜñêåéá õðüöõóçò
• ÐáñáãùãÞ ACTH áðü üãêïõò • Áíäñïãåíçôéêü óýíäñïìï
• Åðéíåöñéäéáêü áäÝíùìá • Öõìáôßùóç
• ÖÜñìáêá (áíôéóõëëçðôéêÜ, • ÉóôïðëÜóìùóç

ïéóôñïãüíá, áìöåôáìßíåò ê.Ü.) • Í. Addison
• Ó. Cushing (õøçëÝò ôéìÝò ôï ðñùß êáé • Õðåñðëáóßá åðéíåöñéäßùí

êáìßá ìåôáâïëÞ áñãüôåñá • Çðáôßôéäá 
êáôÜ ôçí çìÝñá) • Êßññùóç

• Stress
• Õðïèõñåïåéäéóìüò
• Ðá÷õóáñêßá
• Õðåñèõñåïåéäéóìüò
• Êáñêßíùìá (õøçëÝò ôéìÝò ôï ðñùß êáé

êáìßá ìåôáâïëÞ áñãüôåñá
êáôÜ ôçí çìÝñá)

!
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ÐáñáôçñÞóåéò: Óôá öõóéïëïãéêÜ Üôïìá ç ACTÇ öèÜíåé óôç ìÝãéóôç ôéìÞ ôçò íùñßò ôï ðñùß (6 - 8 çì.) êáé
ôá åðßðåäÜ ôçò ðÝöôïõí áñãÜ ôç íý÷ôá. ¸ôóé åßíáé êáëýôåñá íá ôçí ìåôñÜìå ôï ðñùß 8 - 10 ðì. Þ áñãÜ ôï
áðüãåõìá. Ãéá ôç äéáöïñïäéÜ-ãíùóç ôùí áóèåíþí ìå v. Cushing åßíáé êáëýôåñá ç áéìïëçøßá íá ãßíåôáé
ôï âñÜäõ ãýñù óôéò 10:00 ì.ì.

ÅñãáóôçñéáêÜ åõñÞìáôá íüóïõ Cushing

Óõìðôþìáôá
Åëåýèåñç
êïñôéæüëç

ïýñùí

DEX ÷áìçëÞ
äüóç

êïñôéæüëç

DEX õøçëÞ
äüóç

êïñôéæüëç
ACTH

Åîáñôþìåíï áðü 
ACTH ó. Cushing 

(65 - 70%)
á) 1/ðáèÝò áäÝíùìá

â) Âáóåüöéëç
õðåñðëáóßá

ã) ÅðéíåöñéäéáêÞ 
ïæþäçò õðåñðëáóßá.

áõîçìÝíç

!
áõîçìÝíç

!
åëáôôùìÝíç

"
ê.ö

¸êôïðç ðáñáãùãÞ 
ACTH (10 - 15%)

áõîçìÝíç

!
áõîçìÝíç

!
áõîçìÝíç

!
áõîçìÝíç

!

Õðåñðëáóßá 
åðéíåöñéäßùí

(18 - 20%)
á) ÁäÝíùìá 10%

â) êáñêßíùìá 15%
ã) 1/ðáèÞò

áäñåíïêïñôéêïåéäÞ
ïæþäçò äõóðëáóßá < 1%

áõîçìÝíç

!
áõîçìÝíç

!
áõîçìÝíç

!
åëáôôùìÝíç

"

Øåõäï-Cushing
áõîçìÝíç

!
áõîçìÝíç

!
åëáôôùìÝíç

"
ê.ö

ÅîùãåíÞ
ãëõêïêïñôéêïåéäÞ 

(ü÷é êïñôéæüëç)

ÁõîçìÝíç !
Þ

åëáôôùìÝíç "

åëáôôùìÝíç

"
åëáôôùìÝíç

"
åëáôôùìÝíç 

"
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Κρυοϊνωδογόνο (Cryo-Fibr)

Ποιοτική ανάλυση

Αρνητικό σε 24 ώρες

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

Πλάσµα (Κιτρικό Na 3.2% ή 0.109Μ, ή EDTA)
(η ηπαρίνη σαν αντιπηκτικό θεωρείται ακατάλληλη)
Αποχωρίζεται αµέσως φυγοκεντρώντας στους 37 οC και αποστέλλε-
ται εντός 24 ωρών στο εργαστήριο στους 4 οC. Το κρυοϊνωδογόνο συ-
νήθως καθιζάνει µέσα σε 3 ώρες στους 37 οC.
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Ðßíáêáò 26. Ôáîéíüìçóç êñõïóöáéñéíþí óå ó÷Ýóç ìå íïóÞìáôá

Êñõïóöáéñßíåò (Cryo)
Cryoglobulin

ÔÉÁ

200 ìl ïñüò Þ ðëÜóìá .
• Ôï äåßãìá äåí ðñÝðåé íá åßíáé áéìïëõìÝíï Þ ëéðáéìéêü
• Ôï äåßãìá ôïðïèåôåßôáé óôï êáôÜëëçëï óùëçíÜñéï ôï ïðïßï Þôáí 
ðñïèåñìáóìÝíï óôïõò 37ï C.

• Êñáôïýìå ôï äåßãìá óôïõò 37ï C ìÝ÷ñé íá öõãïêåíôñçèåß.

ÌåôÜ ôï äéá÷ùñéóìü ôùí êõôôÜñùí ìðïñïýìå íá ôï óõíôçñÞóïõìå
ãéá 8 þñåò óå èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÐïéïôéêÞ: Áñíçôéêü óå 72h
ÐïóïôéêÞ: Åðß èåôéêïý áðïôåëÝóìáôïò, ãßíåôáé ôáõôïðïßçóç ôùí
ôñéþí ôýðùí (É, ÉÉ, ÉÉÉ)

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

Êñõïóöáéñßíåò âñßóêïíôáé:
• Ìáêñïóöáéñéíáéìßá ôïõ 

Waldenstrom
• Åëïíïóßá
• ÌõÝëùìá
• ÔïîïðëÜóìùóç
• ×ñüíéá ëåìöïêõôôáñéêÞ 

ëåõ÷áéìßá
• Ó÷éóôïóùìßáóç

• ×ñïíßá åíåñãüò çðáôßôéäá 
• Íüóïé êïëëáãüíïõ
• Íüóïò ôïõ Lyme
• Ïîåßá ìåôáóôñåðôïêïêéêêÞ 

óðåéñáìáôïíåöñßôéäá
• Óýöéëç, åíäïêáñäßôéäá
• Ëïéìþäçò ìïíïðõñÞíùóç
• Ëïßìùîç áðü CMV  

• ÁõôïÜíïóç ÁéìïëõôéêÞ áíáéìßá
• Óõóôçìáôéêüò åñõèçìáôþäçò ëýêïò
• Ðïñöýñá Henoch - Sconlein
• ÉäéïðáèÞò èñïìâïðåíéêÞ 

ðïñöýñá
• Èõñåïåéäßôéäá
• Óýíäñïìï Behcet
• Óáñêïåßäùóç

Ôýðïò êñõïóöáéñßíçò Áíïóï÷çìéêÞ óýíèåóç ÓõíïäÜ íïóÞìáôá

É
ÌïíïêëùíéêÞ

IgM, IgG, IgM
ÐñùôåÀíç Bence Jones

• Ðïëëáðëïýí ìõÝëùìá 
• Ìáêñïóöáéñéíáéìßá Waldenstrom

• ×ËË

ÉÉ
ÌïíïêëùíéêÞ

ÌéêôÞ

IgM - IgG
IgG - IgG
IgA - IgG

• Ðïëëáðëïýí ìõÝëùìá 
• Ìáêñïóöáéñéíáéìßá Waldenstrom

• ×ËË
• ÑÁ

• Ó. Sjoegren
• ÌéêôÞ éäéïðáèÞò êñõïóöáéñéíáéìßá

ÉÉÉ
ÐïëõêëùíéêÞ

ÌéêôÞ

IgM - IgG
IgM - IgG - IgA

• ÌéêôÞ éäéïðáèÞò êñõïóöáéñéíáéìßá
• ÓÅË
• ÑÁ

• Ó. Sjoegren
• Ëïéìþäçò ìïíïðõñÞíùóç

• CMV
• HBV

• XEH, ê.Ü.
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Κυκλοσπορίνη (CsA)

FPIA

Ολικό αίµα (K-EDTA) χωρίς αιµόλυση. Συντηρείται για 20 ηµέρες
στους 2-8οC. 

Α) 1 – 4 εβδοµάδες µετά τη µεταµόσχευση
α) Νεφρού 150 – 300 ng/ml
β) Ήπατος 150 – 250 ng/ml
γ) Καρδιάς 200 – 300 ng/ml
δ) Μυελού 180 – 300 ng/ml

Β) 4 εβδοµάδες µετά τη µεταµόσχευση
α) Νεφρού 80 – 200 ng/ml
β) Ήπατος 80 – 200 ng/ml
γ) Καρδιάς 100 – 250 ng/ml
δ) Μυελού 100 – 200 ng/ml

Ηµίσεια ζωή: 6 – 12 ώρες

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

Κυστατίνη C (Cystacin C)

PET

Ορός ή Πλάσµα Ηπαρίνης, διατηρείται για 7 ηµέρες στους 5-8 οC ή
για 3 µήνες στους -20 οC.

0.53 – 0.95 mg/L 

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

Αυτοαντισώµατα έναντι Κυτοσολίων ήπατος τύπου I IgG (Anti-LC1)

IFA (µε υπόστρωµα τοµές από ιστό ήπατος και νεφρού αρουραίου)

Ορός χωρίς αιµόλυση ή λιπαιµικότητα. Συντηρείται για 3 ηµέρες
στους 2-8οC ή για 6 µήνες στους -20οC.

Φυσιολογικό < 1:20
Ασθενώς θετικό 1:20 – 1:80
Θετικό > 1:80

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò
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Êõôôáñïìåãáëïúïý  áíôéóþìáôá (CMV)
Cytomegalovirus antibodies

Elisa

500 ìl ïñüò 
• Ï ïñüò äåí ðñÝðåé íá åßíáé áéìïëõìÝíïò Þ ëéðáéìéêüò.

Ï ïñüò ðáñáìÝíåé óôáèåñüò ãéá 2 çìÝñåò óå èåñìïêñáóßá äùìá-
ôßïõ, ãéá 6 çìÝñåò óôç óõíôÞñçóç êáé ãéá 6 ìÞíåò óôçí êáôÜøõîç.

ÌÝèïäïò

Äåßãìá

CMV IgG CMV IgM
Áñíçôéêό < 4 UA/ml < 0.70 UA/ml
Áìößâïëï 4 - 6 UA/ml 0.7 - 0.9 UA/ml
Èåôéêü > 6 UA/ml > 0.9 UA/ml

ÔéìÝò ÁíáöïñÜò

ÓõíôÞñçóç

• Κύβος παραφίνης ή
• Ιστοτεµάχιο του όγκου φρέσκο ή κατεψυγµένο ή
• 6 άβαφες τοµές 10µΜ σε eppendorf 

Äåßãìá

K-RAS µεταλλάξεις

Θερµοκρασία δωµατίου ή ψυγείο.
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