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ΘΘρρεεππττιικκάά  υυλλιικκάά  

 

 

Γενικά 

Τα μικρόβια για να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν έχουν ανάγκη από κατάλληλη θερμο-

κρασία και ατμόσφαιρα και από κατάλληλες θρεπτικές ουσίες. Τα θρεπτικά υλικά είναι μίγματα δια-

φόρων ουσιών, τα οποία προσφέρουν τις ευνοϊκές συνθήκες για τη διατροφή και πολλαπλασιασμό των 

μικροβίων in vitro. Μερικές από τις ουσίες αυτές είναι πράγματι θρεπτικές για τα μικρόβια, ενώ άλλες 

είναι παράγοντες αύξησης ή προστατευτικές για την ανάπτυξή τους. 

Από τη μεταβολική τους δραστηριότητα τα μικρόβια αλλοιώνουν το θρεπτικό υπόστρωμα και μετα-

βάλλουν την αρχική του όψη (θόλωση, παραγωγή αερίου, διάσπαση σακχάρων, μεταβολή pH) Έτσι 

παίρνουμε πολύτιμα στοιχεία για τις ιδιότητες γενικά των μικροβίων. 

Πρώτες ύλες 

Για τη παρασκευή θρεπτικών υλικών χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες οι παρακάτω βασικές ουσί-

ες: 

• Πεπτόνες: Παρασκευάζονται από διάφορες λευκωματούχες ουσίες ύστερα από ειδική κατεργασία 

με πρωτεολυτικά ένζυμα1. Είναι διαλυτές στο νερό και δεν καταστρέφονται ούτε πήζουν με τη θέρ-

μανση. Υπάρχουν στο εμπόριο με τη μορφή σκόνης. Οι πιο συνηθισμένες εκτός από την κοινή πε-

πτόνη είναι η τρυπτόζη, πρωτεόζη και η  τρυπτόνη. 

• Σάκχαρα: Αποτελούν βασικό συστατικό πολλών θρεπτικών υλικών. Στο εμπόριο υπάρχουν είτε ως 

διαλύματα , μέσα σε φύσιγγες, είτε ως σκόνη. Εκείνα που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι η 

γλυκόζη, η λακτόζη, η ραφινόζη, η ξυλόζη, το άμυλο κ.α. 

• Εκχύλισμα κρέατος: Από το κρέας εκχειλίζονται στο νερό διάφορες ουσίες, αζωτούχες και μη, όπως 

και διάφορα άλατα. Οι ουσίες αυτές είναι διαλυτές στο νερό και δεν πήζουν με τη θέρμανση. Στο 

εμπόριο υπάρχουν είτε ως σκόνη είτε ως πολτός. 

• Άλατα: Μέσα στα θρεπτικά υλικά προστίθενται άλατα που χρησιμεύουν στα μικρόβια ως συμπλη-

ρωματικές ουσίες και ρυθμίζουν την πυκνότητα των ιόντων υδρογόνου. Επίσης χρησιμεύουν σαν 

ανασταλτικές ουσίες στην ανάπτυξη ορισμένων μικροβίων. 

• Αίμα: Προστίθεται στα θρεπτικά υλικά αφ' ενός γιατί περιέχει θρεπτικές ουσίες και ένζυμα που ευ-

νοούν την ανάπτυξη ορισμένων απαιτητικών μικροβίων (αιμόφιλος), αφ' ετέρου διότι με τα λευκώ-

ματα και τα ένζυμα εξουδετερώνουν τα βλαπτικά για την πιο πέρα ανάπτυξη των μικροβίων προϊό-

ντα της ανταλλαγής της ύλης τους. Χρησιμοποιείται αίμα προβάτου, κουνελιού, αλόγου αλλά και 

ανθρώπου (αίμα που δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάγγιση, αρκεί να είναι στείρο μικροβίων). 

Προστίθεται στα θρεπτικά υλικά σε αναλογία 5-10%. 

• Άγαρ: Είναι ουσία φυτικής προέλευσης και χρησιμοποιείται ως στερεωτικό των υγρών θρεπτικών 

ουσιών. Υπάρχει σε μορφή σκόνης και αποτελείται από πολυσακχαρίδια και άλατα ασβεστίου που 

δεν προσφέρουν θρεπτικές ουσίες στα μικρόβια. Λαμβάνεται από θαλάσσια φυτά (φύκια), διαλύεται 

στο νερό στους 80°C και πήζει σε θερμοκρασία κάτω από 40°C. 

                                                 

1Ενζυμα που διασπούν τις πρωτείνες. 
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• Χολή και ασκιτικό υγρό: Χρησιμοποιείται κυρίως η χολή βοδιού που λαμβάνεται όπως και το ασκι-

τικό υγρό, ασήπτως. 

• Τέλος εκτός από το νερό που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος ενός θρεπτικού υλικού, μπορεί να 

περιέχει εκχύλισμα μυκήτων, δείκτες κ.α. 

Διαίρεση 

Τα θρεπτικά υλικά διαιρούνται: 

• Ανάλογα με την κατάσταση στη οποία βρίσκονται σε: 

1. Υγρά: Τα θρεπτικά συστατικά είναι διαλυμένα σε αποσταγμένο νερό (DH2O) (π.χ θρεπτικός ζω-

μός) 

2. Στερεά: Τα θρεπτικά συστατικά είναι διαλυμένα σε DH2O και περιέχουν άγαρ σε αναλογία 2%. 

3. Ημίρευστα: Τα θρεπτικά συστατικά είναι διαλυμένα σε DH2O και περιέχουν άγαρ σε αναλογία 

1%. 

• Ανάλογα με τη σύνθεσή τους διακρίνονται σε 

1. Κοινά ή συνηθισμένα: Επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων χωρίς αυξημένες μεταβολικές ανά-

γκες. Τέτοια υλικά είναι το θρεπτικό άγαρ, ο θρεπτικός ζωμός κ.α. 

2. Εμπλουτισμένα: Εκτός από τα συστατικά των κοινών θρεπτικών υλικών, περιέχουν ορό αίματος, 

εκχύλισμα μυκήτων, σάκχαρα, αίμα (αιματούχο άγαρ) κ.α. 

3. Εκλεκτικά: Περιέχουν ουσίες που επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός είδους μικροβίων, ενώ ταυτό-

χρονα αναστέλλουν την ανάπτυξη άλλων, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η απομόνωση του 

πρώτου. Τέτοια υλικά είναι το Chapman (περιέχει αλάτι NaCl 5% και ευνοεί την ανάπτυξη του 

σταφυλόκοκκου), το Lowenstein (<λεβενστάιν>, για το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης), το 

Loeffler (<λέφλερ>, για το κορυνοβακτηρίδιο της διφθερίτιδας) κ.α. 

4. Διαφοροποιητικά: Επιτρέπουν την αναγνώριση μιας ιδιότητας με ορατή αλλαγή στο υλικό ή στο 

καλλιέργημα. Τέτοια υλικά είναι το McConkey άγαρ το οποίο υπάρχει σε τρεις τύπους: 

- Το McConkey No1 επιτρέπει την ανάπτυξη μερικών GRAM θετικών κόκκων όπως των στα-

φυλοκόκκων και των αιμολυτικών στρεπτοκόκκων των ομάδων B, C, G (όχι όμως και της ο-

μάδας Α) και όλων των εντερικών στρεπτοκόκκων δηλ. του εντερόκοκκου. 

- Το McConkey No2 επιτρέπει την ανάπτυξη του εντεροκόκκου και γενικά των ανθεκτικών στη 

χολή GRAM θετικών κόκκων. 

- Το McConkey No3 αναστέλλει την ανάπτυξη όλων των GRAM θετικών κόκκων. Το υλικό 

αυτό περιέχει λακτόζη η οποία όταν διασπάται δίνει ένα κόκκινο χρώμα στις αποικίες. 

Προϋποθέσεις 

Ένα θρεπτικό υλικό θεωρείται κατάλληλο για χρήση όταν συμπληρώνει τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Όταν περιέχει τις κατάλληλες θρεπτικές ή άλλες ουσίες σε ορισμένη αναλογία. 

2. Όταν έχει την κατάλληλη συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH). 

3. Όταν είναι στείρο μικροβίων. 

Παρασκευή θρεπτικών υλικών 

Η παρασκευή ενός θρεπτικού υλικού είναι η αρχή της σωστής, γενικότερα, λειτουργίας ενός Μι-

κροβιολογικού εργαστηρίου. Πρέπει να γίνεται προσεκτικά και με τη σωστή ενδεικνυόμενη σειρά. Ι-

διαίτερη προσοχή χρειάζεται ο έλεγχος του pH καθώς και ο έλεγχος της στειρότητας καθώς αυτά είναι 

στάδια εκτίμησης και αξιολόγησης της εργασίας μας. Τα στάδια παρασκευής ενός θρεπτικού υλικού 

είναι συνοπτικά τα εξής: 
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1. .Συγκέντρωση και ζύγιση των υλικών. � 

2. .Διάλυση των συστατικών � 

3. .Διαύγαση  � 

4. .Διόρθωση του pH � 

5. .Αποστείρωση � 

6. .Διανομή � 

7. .Έλεγχος της στειρότητας � 

8. .Διατήρηση και φύλαξη � 

ΆΆσσκκηησσηη  11..  ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααιι  δδιιάάλλυυσσηη  οουυσσιιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ππααρραασσκκεευυήή  θθρρεεππττιι--

κκοούύ  ζζωωμμοούύ  

Βασικές γνώσεις 

Ο θρεπτικός ζωμός ανήκει στα κοινά θρεπτικά υλικά και περιέχει υδατικό εκχύλισμα κρέατος, πε-

πτόνη και χλωριούχο νάτριο (NaCl) Παλαιότερα το εκχύλισμα κρέατος παρασκευαζόταν στο εργαστή-

ριο από γραμμωτές μυϊκές ίνες ή από καρδιά βοδιού. Σήμερα υπάρχει έτοιμο στο εμπόριο 

και είναι προτιμότερο γιατί και καλύτερο είναι και φθηνότερο και πιο εύ-

χρηστο.  

 

Ο βασικός ζωμός παρασκευάζεται ως εξής: 

- Εκχύλισμα κρέατος (beef extract)  3 gr 

- Πεπτόνη .....................................10 gr 

- NaCl ........................................... 5 gr 

- DH2O...............................   εως 1000 ml 

 

Ελέγχεται και ρυθμίζεται το pH στο 7.4, μοιράζεται σε φιάλες ή σωληνάρια και αποστειρώνεται στο 

αυτόκαυστο (121°C για 15')  

Στο εμπόριο υπάρχει έτοιμος ζωμός με τη μορφή αποξηραμένης και υγροσκοπικής σκόνης, που έχει 

κατασκευαστεί με τη μέθοδο της λυοφιλοποίησης. Ο ζωμός αυτός παρασκευάζεται σύμφωνα με τις 

οδηγίες που αναγράφονται στη φιάλη. 

 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Λυοφιλοποιημένος έτοιμος ζωμός από το εμπόριο (Nutrient Broth)  

2. Αποσταγμένο νερό (DH2O) 

3. Αναλυτικός ζυγός ακριβείας 

4. Κωνική φιάλη Erlenmayer 

5. Λυχνία Bunsen 

Πορεία 

1. Ζυγίζουμε τόση σκόνη όσο χρειάζεται για να παρασκευάσουμε 250 

ml θρεπτικό ζωμό. Η σκόνη αυτή είναι εξαιρετικά υγροσκοπική και 

γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε το κουτί ανοιχτό για πολλή ώρα. Ο υπολογισμός της ποσότητας 

που θα ζυγίσουμε γίνεται βάσει των οδηγιών που έχει πάνω η φιάλη. Πάνω στη φιάλη αναγράφο-

νται επίσης η σύνθεση και το pH που πρέπει να έχει το τελικό διάλυμα. 

2. Αδειάζουμε το υλικό που ζυγίσαμε μέσα στην κωνική φιάλη. 

Εικόνα2. Φιάλη 

Erlenmayer. 
Εικόνα1. Λυχνία 

Bunsen. 
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3. Προσθέτουμε στην κωνική φιάλη 250 ml DH2O. Το πιο συνηθισμένο μέσο διάλυσης είναι το 

DH2O εκτός αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες. Το DH2O θα πρέπει να προέρχεται από γυάλινη 

συσκευή και όχι από μεταλλική για να μην περιέχει ίχνη μετάλλων (χαλκός, σίδηρος κλπ) τα οποία 

έχουν βακτηριοστατικές ή βακτηριοκτόνους ιδιότητες. 

4. Θερμαίνουμε ενώ παράλληλα αναδεύουμε (ανακατεύουμε) με τη βοήθεια ενός γυάλινου ραβδιού ή 

πιπέτας, το διάλυμα στη λυχνία Bunsen. Αυτό βοηθά στη γρηγορότερη και καλύτερη διάλυση της 

σκόνης (ιδίως όταν είναι πολύ αφυδατωμένη). Η θέρμανση πρέπει να περιορίζεται στην απολύτως 

αναγκαία γιατί η παρατεταμένη έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα, την πηκτικότητα και το 

χρώμα του θρεπτικού υλικού. 

ΆΆσσκκηησσηη  22..  ΔΔιιααύύγγαασσηη  κκααιι  δδιιόόρρθθωωσσηη  ppHH  θθρρεεππττιικκοούύ  άάγγααρρ  

Βασικές γνώσεις 

Επιδιώκουμε πάντα την παρασκευή διαυγών θρεπτικών υλικών, τα οποία επιτρέπουν τη μελέτη των 

χαρακτήρων των καλλιεργημάτων των μικροβίων. Αυτό επιτυγχάνεται στα μεν αφυδατωμένα θρεπτικά 

υλικά του εμπορίου με απλή διήθηση από διηθητικό ηθμό, στα δε περιέχοντα ζωμό εκχυλίσεως, με 

θέρμανση στους 120°C για 20 λεπτά, οπότε καθιζάνουν τα άλατα που προκαλούν θόλωση. 

Η διόρθωση του pH των θρεπτικών υλικών πριν από την αποστείρωση, είναι απαραίτητη γιατί τα 

περισσότερα από τα παθογόνα για τον άνθρωπο μικρόβια αναπτύσσονται σε ορισμένη τιμή του pH (7 - 

7,2 - 7,6) και επι πλέον, με τη διόρθωση του pH αποφεύγεται η υδρόλυση των συστατικών, ιδιαίτερα 

του άγαρ, και η καθίζηση των αλάτων κατά την αποστείρωση. Υπάρχουν βέβαια και άλλα μικρόβια 

που απαιτούν άλλες τιμές του pH όπως π.χ οι γαλακτοβάκιλλοι, το δονάκιο της χολέρας κ.α. 

Η τιμή του pH ποικίλλει ανάλογα της θερμοκρασίας και μετρείται πάντα όταν το υλικό έχει θερμο-

κρασία κάτω των 50_°C. Το pH των θρεπτικών υλικών παρουσιάζει πτώση κατά την αποστείρωση με 

το αυτόκαυστο, η οποία μάλιστα πολλές φορές είναι σημαντική, γι'αυτό πρέπει κατά τη διόρθωση να 

λαμβάνεται πρόνοια, έτσι ώστε το τελικό προϊόν μετά την αποστείρωση νε έχει το επιθυμητό pH. 

Η διόρθωση του pH των θρεπτικών υλικών γίνεται μετά την παρασκευή τους και πριν από την τελι-

κή αποστείρωση, χρησιμοποιώντας κανονικά (Ν) ή δεκατοκανονικά (Ν/10) διαλύματα οξέων (HCl) ή 

βάσεων (NaOH). 

Το θρεπτικό άγαρ είναι βασικά ένας θρεπτικός ζωμός με στερεωτικό άγαρ (βλέπε σελ. 3). To pH 

ρυθμίζεται στο 7.6. Το θρεπτικό άγαρ λειώνει στους 92°C και πήζει στους 42°C. Υπάρχει και αυτό έ-

τοιμο στο εμπόριο με τη μορφή αφυδατωμένης σκόνης αν και μπορούμε να το παρασκευάσουμε εύκο-

λα από θρεπτικό ζωμό, αν προσθέσουμε σ'αυτόν 2% (12-15 gr στα 1000 ml) άγαρ
2
. Το θρεπτικό άγαρ 

είναι από τα πιο κοινά θρεπτικά υλικά που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο για τις πρωτοκαλλιέργειες. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. 250 ml θρεπτικού ζωμού, όπως τα παρασκευάσαμε στην προηγούμενη πράξη. 

2. Άγαρ 

3. Διηθητικό χαρτί 

4. Γυάλινο χωνί 

5. Ηλεκτρονικό pH-μετρο ή ταινία εμποτισμένη με δείκτη ηλιοτροπίου. 

6. Διάλυμα HCl N/10 

7. Διάλυμα NaOH N/10 

                                                 

2Δε θα πρέπει να συγχέεται ο όρος "άγαρ" από τον όρο "θρεπτικό άγαρ" καθώς το πρώτο δηλώνει μόνο τη στερεωτική, 

μη θρεπτική,  ουσία που παίρνεται από τα φύκια, ενώ το δεύτερο αναφέρεται σε θρεπτικό υλικό. 
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8. Πιπέτα Pasteur 

Πορεία 

1. Παρασκευάζουμε 250 ml θρεπτικού ζωμού. 

2. Ζυγίζουμε και διαλύουμε μέσα στο ζωμό 3 gr στερεωτικού άγαρ. 

3. Εαν το υλικό που παρασκευάσαμε είναι θολό ή έχει διάφορα αδιάλυτα σωματίδια, διηθούμε προσε-

κτικά μέσα από το διηθητικό χαρτί, με τη βοήθεια του γυάλινου χωνιού μεταγγίζοντας το υλικό σε 

μια άλλη κωνική φιάλη. 

4. Με το pH-μετρο μετράμε το pH και ελέγχουμε αν είναι μέσα στα επιθυμητά όρια. 

5. Εαν είναι περισσότερο όξινο από ότι πρέπει (pH < 7.6) προσθέτουμε με την πιπέτα Pasteur μια-μια 

σταγόνες από το διάλυμα της βάσης (NaOH). 

6. Εαν είναι περισσότερο βασικό από ότι πρέπει (pH > 7.6) προσθέτουμε με την πιπέτα Pasteur μια-μια 

σταγόνες από το διάλυμα της οξέος (HCl). 

7. Μόλις ρυθμιστεί το pH το θρεπτικό υλικό είναι έτοιμο για την αποστείρωση. 

ΆΆσσκκηησσηη  33..  ΑΑπποοσσττεείίρρωωσσηη  θθρρεεππττιικκοούύ  άάγγααρρ  

Βασικές γνώσεις 

Η αποστείρωση των θρεπτικών υλικών γίνεται κατά κανόνα στο αυτόκαυστο, σύμφωνα με τις οδη-

γίες που υπάρχουν για κάθε υλικό. Για τα περισσότερα υλικά η αποστείρωση γίνεται στους 121°C για 

15 λεπτά, ενώ γι' αυτά που περιέχουν σάκχαρα, τα οποία είναι ευαίσθητα στις ψηλές θερμοκρασίες, γί-

νεται στους 110 °C ή στους 100 °C ή με τη μέθοδο του τυνταλλισμού (100 °C για 30-60' επί τρεις συ-

νεχείς μέρες). Επίσης η αποστείρωση μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους όπως π.χ με διήθηση σε 

ειδικές συσκευές και με ειδικά φίλτρα. Κατά την αποστείρωση πρέπει να τηρούνται οι κανόνες απο-

στείρωσης που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 

Απαραίτητα υλικά 

1. 250 ml θρεπτικού άγαρ, διαυγασμένο και με σωστό pH. 

2. Ανυδρόφιλο βαμβάκι 

3. Σπάγκος 

4. Λαδόχαρτο 

5. Υαλογράφος 

6. Αυτόκαυστο 

7. Ταινία έλεγχου αποστείρωσης (προαιρετικά) 

Πορεία 

1. Πωματίζουμε την κωνική φιάλη με ανυδρόφιλο βαμβάκι 

2. Σκεπάζουμε το πώμα της κωνικής φιάλης με ένα κομμάτι λαδόχαρτο έτσι 

ώστε να περισσεύει αρκετά. 

3. Δένουμε γύρω-γύρω από το στόμιο το λαδόχαρτο με ένα κομμάτι σπάγγο ή 

με την ειδική ταινία ελέγχου της αποστείρωσης. Η διαδικασία αυτή γίνεται για να μην εκτιναχθεί το 

υλικό κατά την αποστείρωση και για να μη μολύνεται κατά τη φύλαξη. 

4. Σημειώνουμε με τον υαλογράφο το όνομα του υλικού που έχουμε φτιάξει ή τα αρχικά του (π.χ MC 

(McConkey), Ba (Blood agar-αιματούχο) κλπ). 

5. Τοποθετούμε στο αυτόκαυστο και αποστειρώνουμε στους   121°C για 15 λεπτά. 

6. <προαιρετικά> Ελέγχουμε το αν πέτυχε η αποστείρωση με την ειδική ταινία. Η ταινία αυτή έχει κά-

ποιες άσπρες ρίγες (από ειδική ουσία), που όταν η αποστείρωση γίνει κανονικά, γίνονται μαύρες. 

Εικόνα3. Κωνική φιάλη 

με θρεπτικό υλικό έτοιμη 

για την αποστείρωση. 
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ΆΆσσκκηησσηη  44..  ΔΔιιααννοομμήή  θθρρεεππττιικκοούύ  άάγγααρρ  σσεε  ττρρυυββλλίίαα  

Βασικές γνώσεις 

Μετά τη αποστείρωση και για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το θρεπτικό υλικό πρέπει να το 

μοιράσουμε σε μικρότερες ποσότητες. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: α) το θρεπτικό υλικό να είναι 

στερεό και β) το θρεπτικό υλικό να είναι υγρό. 

Η διανομή του υλικού σε τρυβλίο μας δίνει μεγάλη επιφάνεια για τον εμβολιασμό και την ανάπτυξη 

των μικροβίων. Μας δίνει επίσης τη δυνατότητα να παρατηρούμε καλύτερα τους φυσικούς χαρακτήρες 

των μικροβίων (χρώμα, μέγεθος, μορφή αποικιών κλπ), να μελετούμε τη σχέση με την οποία τα μι-

κρόβια βρίσκονται στο παθολογικό υλικό και να αριθμούμε τις αποικίες. Με τη διασπορά τέλος των 

μικροβίων σε μεγάλη επιφάνεια, μπορούμε να τα απομονώσουμε. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. 250 ml θρεπτικού άγαρ (αποστειρωμένο) 

2. Τρυβλία Petri (περίπου 13-15). Τα τρυβλία μπορεί να είναι είτε γυάλινα είτε 

πλαστικά μιας χρήσης. Αν είναι γυάλινα θα πρέπει να είναι πολύ καλά πλυμένα 

και αποστειρωμένα.  

3 Λυχνία Bunsen 

Πορεία 

1. Αν το αποστειρωμένο μας υλικό έχει πήξει (έχει παγώσει) το τοποθετούμε πάνω 

στη φλόγα (όπου υπάρχει πλέγμα αμιάντου) και το ζεσταίνουμε μέχρι να λειώ-

σει καλά. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν πρέπει να αφήνουμε το υλικό να βράσει πολύ γιατί μπορεί να φουσκώ-

σει και να χυθεί. 

2. Αφήνουμε το υλικό να παγώσει λίγο (40-45°C), για να μπορούμε να το μοιράσουμε χωρίς να καιγό-

μαστε και κυρίως για να μη μαζευτούν πολλοί υδρατμοί στο κάλυμμα του τρυβλίου που μπορεί να 

μας δημιουργήσουν προβλήματα κατά την καλλιέργεια. 

3. Απλώνουμε τα τρυβλία γύρω από την λυχνία Bunsen. Η διαδικασία της διανομής γίνεται απαραίτη-

τα κοντά στη φλόγα όπου υπάρχουν συνθήκες σχετικής αντισηψίας (για να μη μολυνθεί το υλικό). 

4. Καίμε το στόμιο της κωνικής φιάλης στη φλόγα (για πολύ λίγο). 

5. Μοιράζουμε το υλικό στα τρυβλία ανασηκώνοντας λίγο το κάλυμμα κάθε τρυβλίου με το άλλο χέρι. 

Η ποσότητα του υλικού που βάζουμε σε κάθε τρυβλίο είναι περίπου 15 ml όση δηλ. χρειάζεται για 

να καλυφθεί ο πυθμένας του τρυβλίου και λίγο παραπάνω. 

6. Περνάμε τη φλόγα από την επιφάνεια του υλικού κάθε τρυβλίου για να σπάσουν οι φυσαλίδες και 

να γίνει λείο και ομοιόμορφο. 

7. Σημειώνουμε με τον υαλογράφο σε μια άκρη του καλύμματος τα αρχικά του υλικού που περιέχει. 

8. Αφήνουμε να παγώσουν χωρίς να τα κουνάμε για να πήξουν. Όταν βεβαιωθούμε ότι έπηξαν τα 

στοιβάζουμε το ένα πάνω στο άλλο ανάποδα. 

ΆΆσσκκηησσηη  55..  ΔΔιιααννοομμήή  θθρρεεππττιικκοούύ  άάγγααρρ  σσεε  σσωωλληηννάάρριιαα  

Βασικές γνώσεις 

Η διανομή ενός στερεού θρεπτικού υλικού σε σωληνάρια είναι απαραίτητη όταν θέλουμε να μελε-

τήσουμε τις βιοχημικές ιδιότητες κάποιου μικροβίου (διάσπαση σακχάρων, υδρόλυση πρωτεϊνών, πα-

ραγωγή υδρόθειου κλπ), όταν θέλουμε να μελετήσουμε την κίνησή του, όταν θέλουμε να δημιουργή-

σουμε σχετικά αναερόβιες ή μικροαερόφιλες συνθήκες για την ανάπτυξή του, ή όταν θέλουμε να δια-

τηρήσουμε κάποιο μικροβιακό στέλεχος κλπ. 

 

Εικόνα4. Τρυβλίο 

Petri. 
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Απαιτούμενα υλικά 

1. 100 ml θρεπτικό άγαρ, αποστειρωμένο. 

2. Δοκιμαστικοί σωλήνες (περίπου 20). Χρησιμοποιούμε πάντα δοκιμαστικούς σωλήνες χημικά πολύ 

καθαρούς, πωματισμένους με ανυδρόφιλο βαμβάκι και αποστειρωμένους. 

3. Στατώ στήριξης σωληναρίων. 

4. Λυχνία Bunsen 

Πορεία 

1. Λειώνουμε το θρεπτικό υλικό (αν είναι παγωμένο) και το αφήνουμε να παγώσει λίγο όπως και με τα 

τρυβλία. 

2. Τοποθετούμε τους σωλήνες στο στατώ δίπλα από τη φλόγα της λυχνίας Bunsen. 

3. Βγάζουμε το πώμα της φιάλης και καίμε το στόμιο της στη φλόγα. 

4. Με τα τρία δάκτυλα του δεξιού χεριού κρατάμε τη φιάλη λίγο κάτω από το στόμιο και με το αρι-

στερό χέρι το σωλήνα (αντίθετα για τους αριστερόχειρες) 

5. Με τα δύο ελεύθερα δάκτυλα του δεξιού χεριού βγάζουμε και κρατάμε το πώμα του σωλήνα 

(ΠΡΟΣΟΧΗ! να μην ακουμπήσει πουθενά το πώμα και μολυνθεί) 

6. Καίμε το στόμιο της φιάλης 

7. Καίμε το στόμιο του σωλήνα 

8. Ρίχνουμε μέσα στο σωλήνα περίπου 5 ml υλικού. 

9. Καίμε πάλι το στόμιο του σωλήνα και πωματίζουμε. 

10. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσει το υλικό μας. 

11. Αφήνουμε τα σωληνάρια για να πήξει το υλικό. Εάν αφήσουμε τα σωληνάρια σε κεκλιμένη θέ-

ση η επιφάνεια του θρεπτικού υλικού μετά την πήξη είναι κεκλιμένη, ενώ αφήνοντας τα σωληνάρια 

σε κατακόρυφη θέση σε ένα στατώ παίρνουμε το υλικό σε στήλη. 

ΆΆσσκκηησσηη  66..  ΔΔιιααννοομμήή  θθρρεεππττιικκοούύ  ζζωωμμοούύ  σσεε  σσωωλληηννάάρριιαα  

Βασικές γνώσεις 

Η διανομή του υγρού θρεπτικού υλικού γίνεται πάντα σε σωληνάρια. Η διαδικασία είναι ίδια μ' αυ-

τήν του στερεού σε σωληνάρια μόνο που εδώ τα σωληνάρια τοποθετούνται μόνο σε κατακόρυφη θέση, 

η ποσότητα του υλικού μπορεί να ποικίλει και τα σωληνάρια μπορεί να είναι και μικρά. 

Με τον εμβολιασμό ενός παθολογικού υλικού σε υγρό θρεπτικό υλικό σε σωληνάριο, μπορούμε να 

επιτύχουμε εύκολη ανάπτυξη των δύσκολων μικροβίων, να μελετήσουμε τις αναπνευστικές τους ιδιό-

τητες, να αραιώσουμε ένα μικροβιακό πληθυσμό για το τεστ ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, να φυλά-

ξουμε κάποιο στέλεχος για λίγο κλπ. 

Απαιτούμενα υλικά 

Τα ίδια με τη "Διανομή  θρεπτικού άγαρ σε σωληνάριο" 

Πορεία 

Τα ίδια με τη "Διανομή  θρεπτικού άγαρ σε σωληνάριο" 

ΆΆσσκκηησσηη  77..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  σσττεειιρρόόττηηττααςς  κκααιι  σσυυννττήήρρηησσηη  θθρρεεππττιικκώώνν  υυλλιικκώώνν  

Βασικές γνώσεις 

Όποια και να είναι τα μέτρα που παίρνουμε κατά την παρασκευή, την αποστείρωση και τη διανομή 

ενός θρεπτικού υλικού, μπορεί στο τέλος να είναι μολυσμένο. Γι' αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος της 

στειρότητας του υλικού με επώαση στους   37°C για 24 ή 48 ώρες οπότε αν υπάρχουν μικρόβια ή 

σπόροι θα αναπτυχθούν (αποικίες στα στερεά θρεπτικά υλικά, θόλωση, ίζημα ή υμένιο στα υγρά). Ο 
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έλεγχος στειρότητας είναι πιο απαραίτητος για τα θρεπτικά υλικά που αποστειρώθηκαν με διήθηση ή 

τυνταλισμό. 

Η διατήρηση των θρεπτικών υλικών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ξήρανσή 

τους. Στα υγρά θρεπτικά υλικά η εξάτμιση του νερού προκαλεί αύξηση της πυκνότητας των συστατι-

κών τους και μπορεί έτσι να ανασταλεί η ανάπτυξη των μικροβίων. Η αποξήρανση των υλικών που πε-

ριέχουν άγαρ τα καθιστά γρήγορα ακατάλληλα, γιατί μειώνεται η ποσότητα του ελεύθερου νερού που 

είναι απαραίτητο για τη ζωή των μικροβίων. 

Τα υλικά διατηρούνται περισσότερο αν δεν τα έχουμε μοιράσει (στις φιάλες). 

Όλα τα θρεπτικά υλικά διατηρούνται στο ψυγείο στους   4°C περίπου. Τα τρυβλία τοποθετούνται 

στο ψυγείο ανάποδα (το υλικό προς τα πάνω) για να κρατούν περισσότερο τους υδρατμούς. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα κοινά θρεπτικά υλικά επιτρέπουν την ανάπτυξη μικροβίων χωρίς 

αυξημένες μεταβολικές ανάγκες. Έχουμε ήδη δει δυο κοινά θρεπτικά υλικά, το θρεπτικό ζωμό και το 

θρεπτικό άγαρ. 

Άλλα κοινά θρεπτικά υλικά είναι: 

• Ο πεπτικός ζωμός του Filde. Διαφέρει από το κοινό ζωμό στο ότι αντί για εκχύλισμα κρέατος περιέ-

χει προϊόν ενζυματικής πέψης ερυθρών αιμοσφαιρίων προβάτου με τρυψίνη και HCl (υδροχλωρικό 

οξύ). 

• Ο πεπτικός ζωμός του Hartley. Διαφέρει από τον κοινό ζωμό στο ότι αντί του εκχυλίσματος κρέατος 

περιέχει προϊόν ενζυματικής, με παγκρεατικό υγρό, πέψης καρδιάς βοδιού ή κρέατος. 

• Άλλοι ζωμοί όπως ο πεπτικός ζωμός Todd-Hewitt, πεπτικός ζωμός κρέατος ίππου κ.α 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Κάποιο θρεπτικό υλικό (υγρό ή στερεό) αποστειρωμένο και μοιρασμένο σε τρυβλία και σωληνάρια 

Προτιμότερο είναι να έχουμε ένα στερεό υλικό σε τρυβλία και κάποιο υγρό υλικό σε σωληνάρια. 

2. Επωαστικός κλίβανος 

3. Ψυγείο 

Πορεία 

1. Τοποθετούμε τα τρυβλία και τα σωληνάρια με το θρεπτικό υλικό στον επωαστικό κλίβανο για 24 

ώρες. Τα σωληνάρια θα πρέπει να είναι στερεωμένα είτε σε στατώ, είτε σε μεταλλικό καλάθι. 

2. Βγάζουμε τα τρυβλία από τον κλίβανο και ελέγχουμε για τυχόν ανάπτυξη αποικιών.  

3. Βγάζουμε τα σωληνάρια και ελέγχουμε για τυχόν θόλωση, ίζημα ή υμένιο. 

3. Τοποθετούμε τα τρυβλία στοιβαγμένα ανάποδα στο ψυγείο. 

4. Τοποθετούμε τα σωληνάρια όπως είναι στο ψυγείο. 

5. Πριν την τελική χρήση (ενοφθαλμισμός) ελέγχουμε εκ νέου. 

ΆΆσσκκηησσηη  88..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  θθρρεεππττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  CCHHAAPPMMAANN  ((υυλλιικκάά  γγιιαα  σσττααφφυυ--

λλόόκκοοκκκκοουυςς))  

Βασικές γνώσεις 

Οι σταφυλόκοκκοι έχουν την ιδιότητα να επιζούν και να πολλαπλασιάζονται μέσα σε θρεπτικά υλι-

κά που περιέχουν χλωριούχο νάτριο (NaCl) σε μεγάλη πυκνότητα, μέσα στα οποία τα περισσότερα από 

τα συνήθη μικρόβια αναστέλλονται. Προκειμένου να απομονώσουμε σταφυλοκόκκους από ένα μι-

κροβιοβριθές υλικό (π.χ κόπρανα), εμβολιάζουμε μέσα σε θρεπτικό υλικό, όπως ο αλατούχος ζωμός, 

το πεπτονούχο ύδωρ, ο ζωμός του Robertson, που περιέχουν χλωριούχο νάτριο 7-10%. 
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Το πιο διαδεδομένο θρεπτικό υλικό για σταφυλόκοκκους είναι το Chapman. Στο υλικό αυτό υπάρ-

χουν πολλοί τύποι, τόσο εμπειρικοί όσο και του εμπορίου. Ένας τύπος που συνίσταται (� Εμ-

μαν.Αρσένη - Μικροβιολογία) είναι: 

 

Θρεπτικό άγαρ ...........................100 ml 

Μαννιτόλη .................................    1 gr 

Χλωριούχο νάτριο .....................7.5 gr 

Ερυθρό της φαινόλης 0.2% .......0.5 ml 

 

Ρυθμίζεται το pH στο 8,3 με διάλυμα NaOH 1Ν. Αποστειρώνεται στους 121°C για 15' και μοιράζε-

ται σε τρυβλία. Στο υλικό αυτό οι αποικίες του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου εμφανίζονται μετά από 48 

ώρες με χροιά κίτρινη μέχρι πορτοκαλί. 

Άλλα υλικά εκλεκτικά για την ανάπτυξη των σταφυλοκόκκων είναι τα εξής: Υλικό με χλωριούχο 

λίθιο και τελλουριώδες κάλιο (Ludlan), άγαρ με γάλα, άγαρ με κρόκο αυγού, άγαρ με μονοακετυλική 

γλυκερίνη, άγαρ με πολυμυξίνη Β 75 mg%. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Υλικά παρασκευής για 100 ml θρεπτικού άγαρ (δες σελ.6) 

2. Μαννιτόλη 

3. Χλωριούχο νάτριο 

4. Ερυθρό της φαινόλης 

5. Διάλυμα NaOH 1N 

 

 

Πορεία 

1. Παρασκευάζουμε το θρεπτικό άγαρ 

2. Προσθέτουμε εν' όσον διαλύουμε, τη μαννιτόλη, το χλωριούχο νάτριο και το ερυθρό της φαινόλης 

σε αναλογία σύμφωνη με τις παραπάνω οδηγίες. 

3. Διορθώνουμε το pH στο 8,3. 

ΆΆσσκκηησσηη  99..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ααιιμμααττοούύχχοουυ  κκααιι  σσοοκκοολλααττόόχχρρωωμμοουυ  άάγγααρρ  ((υυλλιικκάά  γγιιαα  

σσττρρεεππττόόκκοοκκκκοουυςς))  

Βασικές γνώσεις 

Η καλλιέργεια των στρεπτοκόκων δεν απαιτεί ειδικά εκλεκτικά υλικά γιατί αυτοί, όπως και οι πνευ-

μονιόκοκκοι, αναπτύσσονται στο αιματούχο και το σοκολατόχρωμο άγαρ όπως και στους αντίστοιχους 

ζωμούς. 

Για την ενίσχυση της παραγωγής των αντιγόνων των β-αιμολυτικών στρεπτοκόκκων βοηθά η καλ-

λιέργεια μέσα στο ζωμό Todd-Hewitt. 

Για την αναγνώριση των αποικιών τους βοηθά η προσθήκη κρυσταλλικού ιώδους σε αναλογία 

1:500,000 μέσα στο αιματούχο άγαρ. 

Το ορούχο ύδωρ του Hiss ευνοεί επίσης την ανάπτυξη των στρεπτοκόκκων και των πνευμονιοκόκ-

κων. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Βάση αιματούχου άγαρ (Blood Agar Base). Υπάρχει έτοιμη στο εμπόριο. Υπολογίζουμε την ποσό-

τητα για παρασκευή 250 ml άγαρ. 
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2. Αίμα (μπαίνει σε αναλογία 7-10%, περίπου 15 ml στα 250 ml για την άσκηση). Το αίμα μπορούμε 

να το προμηθευτούμε από κάποια Αιμοδοσία (ασκοί που έχουν λήξει αλλά δεν είναι μολυσμένοι) ή 

από αιμοληψία με κιτρικό αντιπηκτικό. 

3. Υλικά παρασκευής θρεπτικών υλικών. 

Πορεία 

1. Παρασκευάζουμε τη βάση του αιματούχου άγαρ. 

2. Μοιράζουμε σε 2 κωνικές φιάλες από 100 ml. 

3. Αποστειρώνουμε 

4. Αφήνουμε να κατέβει η θερμοκασία του στους 42-45°C (να είναι ανεκτό από το χέρι) 

5. Στη συνέχεια δουλεύουμε δίπλα στη λυχνία Bunsen. 

6. Προσθέτουμε το αίμα με ήπια ροή στα τοιχώματα της φιάλης. 

7. Ταυτόχρονα αναδεύουμε με ήπιες κινήσεις. 

8. Μοιράζουμε το υλικό της μιας φιάλης σε τρυβλία. 

9. Θερμαίνουμε την άλλη φιάλη λίγο (≈50°C) μέχρι να αρχίσουν να βγαίνουν ατμοί, όχι περισσότερο 

γιατί υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν κροκίδες και να καταστραφεί το υλικό. Κατά τη θέρμανση 

του αιματούχου άγαρ, η αιμοσφαιρίνη του αίματος μετατρέπεται σε μεθαιμοσφαιρίνη και το υλικό 

παίρνει το χρώμα σοκολάτας. 

10.Μοιράζουμε σε τρυβλία. 

11.Επειδή τα υλικά αυτά σχηματίζουν εύκολα φυσαλίδες, πριν πήξει το υλικό μας, καίμε την επιφάνεια 

του υλικού με τη φλόγα. 

ΆΆσσκκηησσηη  1100..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  θθρρεεππττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  LLOOWWEENNSSTTEEIINN--JJEENNSSEENN  ((υυ--

λλιικκάά  γγιιαα  μμυυκκοοββαακκττηηρρίίδδιιαα))  

Βασικές γνώσεις 

Το υλικό εκλογής για την καλλιέργεια των μυκοβακτηριδίων είναι το Lowenstein-Jensen. Επίσης 

για τις ανακαλλιέργειες του μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης αλλά και για τη διατήρηση καλλιερ-

γειών στρεπτοκόκκων και άλλων μικροβίων, χρησιμοποιούμε το υλικό Dorset: 

 

Εναιώρημα αυγών..................... 75 ml 

Θρεπτικός ζωμός....................... 25 ml 

Πράσινο του μαλαχίτη 2%........ 1,25 ml 

 

Για την πρώτη απομόνωση του μυκοβακτηριδίου υστερεί του υλικού Lowenstein-Jensen. 

Επίσης ένα άλλο υγρό θρεπτικό υλικό, που επιτρέπει την ομοιομερή ανάπτυξη του μυκοβακτηριδίου 

της φυματίωσης, είναι το υλικό του Dubos. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις δοκιμές ευαισθησίας 

στα αντιβιοτικά ή για τις δοκιμές των βιολογικών και βιοχημικών ιδιοτήτων των μικροβίων. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Διάλυμα Α. Περιέχει: 

Δισόξινο φωσφορικό κάλιο .... 0,4 gr 

Θειικό μαγνήσιο ..................... 0,04 gr 

Κιτρικό μαγνήσιο ................... 0,1 gr 

Ασπαραγίνη ............................ 0,6 gr 

Γλυκερίνη ............................... 2,0 ml 

DH2O...................................... 100 ml 
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2. Διάλυμα πράσινου του μαλαχίτη 2% 

3. 3-4 αυγά όρνιθας 

Πορεία 

1. Παρασκευάζουμε 100 ml από το διάλυμα Α σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. 

2. Αποστειρώνουμε το διάλυμα στους 121°C για 25'. 

3. Παρασκευάζουμε εναιώρημα από τα 4 αυγά ανακατεύοντας μέσα σε ποτήρι ζέσεως. 

4. Προσθέτουμε 170 ml από το εναιώρημα των αυγών μέσα στο διάλυμα (πρέπει να έχει κρυώσει 

αρκετά). 

5. Προσθέτουμε 4 ml από το διάλυμα του μαλαχίτη. 

ΆΆσσκκηησσηη  1111..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  θθρρεεππττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  ττοουυ  HHOOYYLLEE  ((υυλλιικκάά  γγιιαα  κκοορρυυ--

ννοοββαακκττηηρρίίδδιιαα))  

Βασικές γνώσεις 

Για την καλλιέργεια των κορυνοβακτηριδίων χρησιμοποιούμε τα παρακάτω θρεπτικά υλικά: 

• Ορούχο υλικό Loeffler: 

Ορός βοδιού (ή άλλου ζώου) .......75 ml 

Θρεπτικός ζωμός..........................25 ml 

Γλυκόζη........................................1,0 gr 

Η αποστείρωση και η διανομή του υλικού αυτού γίνεται με ειδικές συνθήκες (αποστείρωση σε 115°
C, διανομή σε σωληνάρια με βιδωτό πώμα και πήξη σε θερμοκρασία 75-80°C για 2 ώρες. 

• Υλικό του Hoyle:  

Η παρασκευή του περιγράφεται παρακάτω. 

•••• Υλικό του Mc Leod:  

Αυτό είναι σοκολατόχρωμο άγαρ που περιέχει τελλουριούχο κάλιο και αίμα κουνελιού το οποίο 

όμως θερμαίνεται στους 75°C για 15'. Σε αυτό δε γίνεται καλή επίστρωση γι' αυτό και δεν υπερτερεί 

του υλικού Hoyle. 

• Ζωμός του Μonkton: 

Χρησιμοποιείται σαν εμπλουτιστικό υλικό γιατί σ' αυτόν τα κορυνοβακτηρίδια αναπτύσσονται τα-

χύτερα των άλλων μικροβίων. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Υλικό Hoyle 

 θρεπτικό άγαρ.................................100 ml 

 Αιμόλυμα........................................5 ml 

 Τελλουριούχο κάλιο 3.5% .............1 ml 

Το αιμόλυμα το παρασκευάζουμε από αίμα που έχει αιμολυθεί με εναλλασσόμενη κατάψυξη και 

απόψυξη. 

Πορεία 

1. Παρασκευάζουμε και αποστειρώνουμε το θρεπτικό άγαρ. 

2. Αφήνουμε να κρυώσει (≈55°C). 

3. Προσθέτουμε στο διάλυμα το αιμόλυμα και το αλάτι. 

4. Αναμιγνύουμε 

5. Μοιράζουμε σε τρυβλία. 
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ΆΆσσκκηησσηη  1122..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  άάγγααρρ  MMCC  CCOONNKKEEYY  ((υυλλιικκάά  γγιιαα  εεννττεερροοββαακκττηη--

ρριιαακκάά))  

Βασικές γνώσεις 

Το άγαρ Mc Conkey είναι το βασικό διαφοροποιητικό υλικό για την απομόνωση των εντεροβακτη-

ριακών και περιέχει χολή, λακτόζη και δείκτη ουδέτερο ερυθρό. Οι αποικίες των μικροβίων που ζυμώ-

νουν τη λακτόζη γίνονται ρόδινες ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν άχροες. Φέρεται έτοιμο στο εμπόριο 

με τη μορφή αφυδατωμένης σκόνης από την οποία παρασκευάζεται το τελικό προϊόν σύμφωνα με τις 

οδηγίες της φιάλης. Η σύνθεση του είναι η εξής: 

 

Πεπτόνη..................................... 10,0 gr 

Ταυροχολικό νάτριο.................. 5,0 gr 

Λακτόζη .................................... 10,0 gr 

Άγαρ.......................................... 20,0 gr 

Ουδέτερο ερυυθρό 2%.............. 3,5 ml 

DH2O................................. εως 1000 ml 

 

Δια μεταβολής του είδους της χολής και με την προσθήκη κρυσταλλικού ιώδους παρασκευάζονται 

οι διάφοροι τύποι του Mc Conkey (No1, No2, No3). 

Άλλα υλικά για την ανάπτυξη των εντεροβακτηριακών είναι: 

• Το Δεσοξυχολικό κιτρικούχο άγαρ (ή DC υλικό): 

Οι αποικίες των διαπώντων τη λακτόζη μικροβίων είναι ρόδινες στο υλικό αυτό, των μη διασπώ-

ντων άχροες, ενώ του πρωτέα και μερικών σαλμονελλών μερικές φορές έχουν μαύρο κέντρο. 

• Ζωμός του σεληνίτη: 

Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ως εμπλουτιστικό για την απομόνωση σαλμονελλών από τα κόπρα-

να. Υπάρχει έτοιμο στο εμπόριο με την εξής σύνθεση: 

 

Σεληνιακό νάτριο (NaHSeO3) ..........4,0 gr 

Πεπτόνη.............................................5,0 gr 

Λακτόζη ............................................4,0 gr 

Μονόξινο φωσφορικό νάτριο (Na2HPO4.12H2O) 9,5 gr 

Δισόξινο φωσφορικό κάλιο (KH2PO4.2H2O)    0,5 gr 

DH2O........................................ έως 1000 ml 

 

• Τετραθειονικός ζωμός: 

Αυτός χρησιμοποιείται σαν εμπλουτιστικό υλικό για την απομόνωση των σαλ-

μονελλών από τα κόπρανα.  Αναστέλλει την ανάπτυξη των κολοβακτηριδίων, όχι 

όμως και των πρωτέων. 

• Τέλος υπάρχουν και άλλα υλικά όπως το άγαρ με κυανούν του μεθυλενίου και 

ηωσίνης (ΕΜΒ υλικό), το SS-άγαρ, το υλικό Kligler κλπ.  

Απαιτούμενα υλικά 

1. Αφυδατωμένη σκόνη άγαρ Mc Conkey 

2. Υλικά για την παρασκευή θρεπτικών υλικών 

Πορεία 

1. Εργαζόμαστε όπως και με όλα τα άλλα υλικά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άλατα του σελη-

νίου είναι δηλητήρια για τα ζώα 

και τον άνθρωπο. 

Εικόνα5. Μεταλλικό καλά-

θι με σωληνάρια προς επώ-

αση. 
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ΆΆσσκκηησσηη  1133..  ΕΕννοοφφθθααλλμμιισσμμόόςς  ππααθθοολλοογγιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  σσεε  υυγγρρόό  θθρρεεππττιικκόό  υυλλιικκόό  

Βασικές γνώσεις 

Η διαδικασία της τοποθέτησης ενός παθολογικού υλικού σε ένα θρεπτικό υλικό, προκειμένου να 

αναπτυχθεί για να μπορέσουμε να το μελετήσουμε λέγεται ενοφθαλμισμός ή εμβολιασμός ή σπορά 

του υλικού. 

Ακολουθείται, ανάλογα με το θρεπτικό υλικό που έχουμε και το σκοπό που θέλουμε να πετύχουμε, 

συγκεκριμένη τεχνική διαδικασία για να πετύχουμε καλύτερη απομόνωση των μικροβίων, εξασφαλίζο-

ντας παράλληλα άσηπτες συνθήκες. 

Ο ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ γίνεται όταν θέλουμε να εμβολιάσουμε 

μικρή ποσότητα υλικού ή όταν γίνεται ανακαλλιέργεια από στερεό υλικό. Γίνεται συνήθως με τη βο-

ήθεια ενός κρίκου αλλά μπορεί επίσης στις πρωτοκαλλιέργειες να γίνει με βαμβακοφόρο στειλεό και 

με πιπέττα όταν θέλουμε να εμβολιάσουμε μεγαλύτερη ποσότητα μικροβιακού εναιωρήματος. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Τρυβλίο στο οποίο έχουμε καλλιεργήσει κάποιο μικρόβιο ή οποιοδήποτε άλλο ύποπτο για μικρόβια 

υλικό (πτύελα, σκόνη εργαστηρίου κ.α) 

2. Σωληνάρια με κάποιο υγρό θρεπτικό υλικό 

3. Κρικοφόρος ή βαμβακοφόρος στειλεός 

4. Λυχνία Bunsen 

Πορεία 

1. Δουλεύουμε συνέχεια κοντά στη φλόγα όπως φαίνεται στο σχήμα. 

2. Πυρακτώνουμε το κρίκο στη φλόγα. 

3. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει 

4. Παίρνουμε λίγο από το μικροβιακό υλικό.  

5. Αποπωματίζουμε ένα σωληνάριο 

6. Καίμε λίγο το στόμιο του σωληναρίου. 

7. Βυθίζουμε τον κρίκο μέσα στο υγρό θρεπτικό υλικό. 

8. Κινούμε τον κρίκο για λίγο πάνω-κάτω 

9. Βγάζουμε τον κρίκο 

10.Καίμε πάλι το στόμιο και πωματίζουμε το σωληνάριο. 

11.Αποστειρώνουμε ξανά τον κρίκο με πυράκτωση στη φλόγα. 

12.Σημειώνουμε πάνω στο σωληνάριο το υλικό που εμβολιάσα-

με (π.χ "αποικία από πιθανό στρεπτόκοκκο" ή "πτύελα") και 

την ημερομηνία. Καλό είναι να αριθμούνται τα σωληνάρια 

βάσει ενός βιβλίου που κρατείται πλήρες ιστορικό του εμβολιασμού και της καλλιέργειας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ίδια διαδικασία γίνεται όταν έχουμε βαμβακοφόρο στειλεό. Όταν θέλουμε να εμβο-

λιάσουμε μεγαλύτερη ποσότητα μικροβιακού εναιωρήματος, ρίχνουμε μια ποσότητα με αποστειρωμέ-

νη πιπέτα στο υγρό θρεπτικό υλικό και ακολούθως ομογενοποιούμε αναδεύοντας το μίγμα. 

 

 

Εικόνα6. Κρικοφόρος στειλεός. 
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ΆΆσσκκηησσηη  1144..  ΕΕννοοφφθθααλλμμιισσμμόόςς  ππααθθοολλοογγιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  σσεε  ττρρυυββλλίίοο  ((ττεεθθλλαασσμμέέννηη  

γγρρααμμμμήή))  

Βασικές γνώσεις 

Ο ενοφθαλμισμός ενός παθολογικού υλικού σε στερεό θρεπτικό υλικό γίνεται ή σε τρυβλία ή σε 

σωληνάρια. Ο ενοφθαλμισμός σε τρυβλία μπορεί να γίνει με τους εξής 5 τρόπους: 

� Σε τεθλασμένη γραμμή. 

� Σε όλη την επιφάνεια 

� Με νύξη 

� Με νύξη και επίστρωση 

� Σε όλη τη μάζα 

Ο ενοφθαλμισμός σε τρυβλία με τον τρόπο της τεθλασμένης γραμμής, εφαρμόζεται όταν θέλουμε 

να πάρουμε μεμονωμένες αποικίες. 

 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο.  

2. Παθολογικό υλικό (αποικία ή υγρό από κάποιο άλλο 

καλλιέργημα) 

3. Κρικοφόρος ή βαμβακοφόρος στειλεός ή πιπέτα 

Pasteur με κλειστό το λεπτό άκρο στη φλόγα, αποστει-

ρωμένο και ελαφρά λυγισμένο.  

4.  Μερικές φορές , κυρίως όταν το ύποπτο υλικό μας εί-

ναι κάποιο υγρό, χρησιμοποιούμε αντί του κρίκου την 

κλειστή άκρη ενός αποστειρωμένου σωληναρίου αιμο-

λύσεως (Wassermann). 

Πορεία 

1. Εμβολιάζουμε αρχικά με κρίκο σε μια μικρή περιοχή του τρυβλίου (1). 

2. Με τον κρίκο ή την πιπέτα Pasteur ξεκινώντας από την περιοχή (1), επιστρώνουμε σε τεθλασμένη ή 

οριζόντιες γραμμές στο νοητό τέταρτο του τρυβλίου (2). 

3. Πυρακτώνουμε τον κρίκο και αφήνουμε λίγο να κρυώσει. 

4. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και στις περιοχές (3) και (4). Στην περιοχή (4) αντί για πολ-

λές γραμμές φέρουμε μια τεθλασμένη προς το κέντρο. 

ΆΆσσκκηησσηη  1155..  ΕΕννοοφφθθααλλμμιισσμμόόςς  ππααθθοολλοογγιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  σσεε  ττρρυυββλλίίοο  ((σσεε  όόλληη  ττηηνν  

εεππιιφφάάννεειιαα))  

Βασικές γνώσεις 

Εκτός από την μέθοδο ενοφθαλμισμού με τεθλασμένη γραμμή, που περιγράψαμε στην προηγούμε-

νη άσκηση, έχουμε και άλλες μεθόδους ανάλογα με το σκοπό που γίνεται η καλλιέργεια, Αυτές είναι: 

Ο ενοφθαλμισμός σε όλη την επιφάνεια ενός υλικού σε τρυβλίο εφαρμόζεται όταν θέλουμε να γίνει 

ομοιογενής ανάπτυξη του μικροβίου σε όλη την επιφάνεια του υλικού προκειμένου να κάνουμε το τεστ 

ευαισθησίας. (περιγράφεται παρακάτω)  

Με τον εμβολιασμό με νύξη μελετάμε μερικές ιδιότητες των μικροβίων μέσα στη μάζα του θρεπτι-

κού υλικού, όπως π.χ η παραγωγή του ενζυμου DNAase. Το μικροβιακό υλικό το παίρνουμε με βελο-

Εικόνα7. Τεθλασμένη γραμμή α. Σε ολόκληρο το τρυβλίο 

β. Στο μισό τρυβλίο. 
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νοκάτοχο από υγρό καλλιέργημα και τρυπάμε την πλάκα του υλικού στο τρυβλίο σε διάφορα σημεία 

που να απέχουν τουλάχιστον 1 cm. 

Η μέθοδος με νύξη και επίστρωση, είναι συνδυασμός της "επίστρωσης σε τεθλασμένη γραμμή" και 

της "νύξης" και χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να μελετήσουμε ιδιότητες των μικροβίων και παράλλη-

λα να επιτύχουμε απομόνωση των αποικιών. Χρησιμοποιούμε βελονοκάτοχο και κρίκο ή πιπέτα Pa-

steur. 

Τέλος, ο ενοφθαλμισμός σε όλη τη μάζα 

είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για 

τη μέτρηση του αριθμού των αποικιών μέσα 

σε οποιοδήποτε υγρό υλικό. Το θρεπτικό 

υλικό, πριν ακόμα το μοιράσουμε σε τρυ-

βλία, θερμαίνεται για να λειώσει και αφού 

παγώσει στους 40-45°C, εμβολιάζεται με το 

μικροβιακό εναιώρημα, αναμιγνύεται, μοι-

ράζεται σε τρυβλία και μετά την πήξη επω-

άζεται στον κλίβανο. Επίσης με τον τρόπο 

αυτό μπορούν να αναπτυχθούν και μικρο-

αερόφιλα μικρόβια. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Μικροβιακό εναιώρημα. Παρασκευάζεται εύκολα με τη διάλυση μιας αποικίας μικροβίων σε μικρή 

ποσότητα θρεπτικού ζωμού, DH2O ή άλλου υγρού. 

2. Θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο 

Πορεία 

1. Καλύπτουμε την επιφάνεια του υλικού στο τρυβλίο με το μικροβιακό εναιώρημα. 

2. Αφήνουμε για λίγα λεπτά. 

3. Απορρίπτουμε την ποσότητα του υγρού που περισσεύει. 

4. <προαιρετικά> Επωάζουμε στον επωαστικό κλίβανο για μερικές ώρες και τοποθετούμε τους δί-

σκους με τα αντιβιοτικά στην επιφάνεια του τρυβλίου. 

ΆΆσσκκηησσηη  1166..  ΕΕννοοφφθθααλλμμιισσμμόόςς  ππααθθοολλοογγιικκοούύ  υυλλιικκοούύ  σσεε  σσωωλληηννάάρριιαα  μμεε  κκεε--

κκλλιιμμέέννοο  άάγγααρρ  

Βασικές γνώσεις 

Ενα στερεό θρεπτικό υλικό μπορεί να βρίσκεται σε σωληνάρια ή με τη μορφή του κεκλιμένου ή την 

επίπεδη μορφή. Διακρίνουμε γενικά τους παρακάτω τρόπους ενοφθαλμισμού τους. 

1. Επίστρωση σε οριζόντιες γραμμές: Γίνεται σε κε-

κλιμένο άγαρ όταν θέλουμε να αναπτυχθεί το μικρόβιο σε 

μεγάλη επιφάνεια του υλικού.  

2. Σε κεντρική γραμμή: Γίνεται επίσης σε κεκλιμένο 

άγαρ για τη διατήρηση μικροβιακών στελεχών και απο-

φεύγουμε έτσι τη μεγάλη εξάπλωση του μικροβίου. 

3. Σε σημεία: Αποτελεί παραλλαγή της κεντρικής 

γραμμής και γίνεται για να πάρουμε ακόμα πιο μικρή α-

νάπτυξη του μικροβίου. 

Εικόνα8. Ενοφθαλμισμός τρυβλίου με πιπέτα. 

Εικόνα9. Ενοφθαλμισμός τρυβλίου με κρικοφόρο στειλεό. 



Ασκήσεις Βιολογικού Εργαστηρίου - Μικροβιολογικό 18 

4. Με νύξη: Γίνεται με βελονοκάτοχο κατά μήκος της κεκλιμένης επιφάνειας του θρεπτικού υλι-

κού για τους ίδιους λόγους όπως και στο τρυβλίο. 

5. Σε όλη τη μάζα: Γίνεται όπως και στο τρυβλίο και βοηθάει την ανάπτυξη των αναεροβίων μι-

κροβίων. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Στερεό θρεπτικό υλικό σε σωληνάρια (κατά προτίμηση κεκλιμένα) 

2. Εναιώρημα μικροβίων 

3. Βελονοκάτοχο 

Πορεία 

1. Βαπτίζουμε το βελονοκάτοχο μέσα στο εναιώρημα των μικροβίων. 

2. Εμβολιάζουμε το θρεπτικό υλικό με νύξη του υλικού όσο πιο βαθιά μπορούμε. 

3. Τραβώντας προς τα έξω το βελονοκάτοχο χαράζουμε απαλά μια κυματοειδή γραμμή όπως φαί-

νεται στο σχήμα (περίπτωση στ). 

4. Αποστειρώνουμε ξανά τον κρίκο στη φλόγα. 

ΆΆσσκκηησσηη  1177..  ΑΑεερρόόββιιαα  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  

Βασικές γνώσεις 

Καλλιεργούμε πάντα τα μικρόβια σε συνθήκες ανάλογες με τις μεταβολικές τους ανάγκες. Τα μι-

κρόβια, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούν το οξυγόνο για τις καύσεις τους χωρίζονται σε α) αερόβια, 

β) αναερόβια και γ) μικοαερόφιλα. Η θερμοκρασία επώασης είναι συνήθως 37°C καθώς μας ενδιαφέ-

ρουν κυρίως τα μικρόβια που αναπτύσσονται στη θερμοκρασία του σώματος. 

Η αερόβια καλλιέργεια γίνεται μέσα σε επωαστικό κλίβανο, όπου η θερμοκρασία διατηρείται στα-

θερή (37°C) και υπάρχει ποσό υγρασίας (≈50% σχετική υγρασία). Η επώαση μπορεί να γίνει και σε 

υδατόλουτρο σταθερής και ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, προκειμένου να επωασθεί μικρός αριθμός 

σωληναρίων.  

Στον επωαστικό κλίβανο τα σωληνάρια τοποθετούνται σε στατώ ή συρμάτινα καλάθια (με βαμβάκι 

στον πυθμένα), τα δε τρυβλία μεμονωμένα ή το ένα 

πάνω στο άλλο (όχι πάνω από 5) και ανεστραμμένα 

δηλ. το κάλυμμα προς το δάπεδο για να πα-

ραμένουν οι υδρατμοί επί του υλικού και να μη 

συμπυκνώνονται στο κάλυμμα. 

Αν η επώαση είναι παρατεταμένη, πρέπει να 

φροντίσουμε να μην αποξηρανθούν τα υλικά μας 

είτε χρησιμοποιώντας φιαλίδιο με βιδωτό πώμα 

(Bizoux) είτε περιτυλίγοντας το στόμιο των σωλη-

ναρίων με παραφίλμ (Parafilm), της περιφέρειας 

των τρυβλίων με λευκοπλάστη ή ταινία. 

Η υγρασία προέρχεται από βρεγμένο βαμβάκι ή 

ποτήρι με νερό που τοποθετείται στον κλίβανο. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Τρυβλία και σωληνάρια εμβολιασμένα με κάποιο 

μικρόβιο. 

2. Συρμάτινα καλάθια ή στατώ 

3. Ένα ποτήρι ζέσεως 

4. Ταινία ή παραφίλμ 

Εικόνα10. Ενοφθαλμισμός σωληναρίων: α. σε οριζόντιες 

γραμμές, β. σε κεντρική γραμμή, γ. σε σημεία, δ. με νύξη, ε. σε 

όλη τη μάζα, στ. με νύξη και επίστρωση. 
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Πορεία 

1. Γεμίζουμε το ποτήρι ζέσεως με νερό και το τοποθετούμε στον κλίβανο για να εξασφαλίσουμε υ-

γρασία. 

2. Τοποθετούμε τα σωληνάρια μέσα στο συρμάτινο καλάθι (με βαμβάκι στον πάτο) και βάζουμε το 

καλάθι στον κλίβανο. 

3. Ασφαλίζουμε τα τρυβλία, αν παραμείνουν πολύ, με ταινία που τοποθετείται γύρω-γύρω από το κα-

πάκι και τα τοποθετούμε στον κλίβανο. 

4. Μετά από 24-48 ώρες ελέγχουμε για πιθανόν ανάπτυξη των μικροβίων. 

ΆΆσσκκηησσηη  1188..  ΑΑννααεερρόόββιιαα  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  σσεε  εειιδδιικκάά  δδοοχχεείίαα  

Βασικές γνώσεις 

Η αναερόβια καλλιέργεια επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση των προς επώαση καλλιεργημάτων σε 

ειδικά δοχεία, από τα οποία αφαιρείται το οξυγόνο. Σε περίπτωση όμως που δε διαθέτουμε το ειδικό 

δοχείο και τα μέσα για τη δέσμευση του οξυγόνου, μπορούμε να πετύχουμε αναερόβια καλλιέργεια με 

άλλους τρόπους με τους οποίους επιδιώκεται η αύξηση του οξειδοαναγωγικού δυναμικού του υλικού 

(πάνω από 43 mV). 

Η αναερόβια καλλιέργεια σε ειδικά δοχεία γίνεται με έναν από τους παρακάτω 2 τρόπους: 

1. Δέσμευση του οξυγόνου από πυρογαλλικό οξύ. Γίνεται σε ειδικό δοχείο όπου τοποθετούνται 

στον πυθμένα πυρογαλλικό οξύ και καυστικό νάτριο. Από τη χημική ένωση των ουσιών αυτών απορ-

ροφάται όλο το οξυγόνο. 

2. Δέσμευση του οξυγόνου από υδρογόνο. Η δέσμευση αυτή γίνεται παρουσία καταλύτη (σπογ-

γώδες παλλάδιο), είτε από υδρογόνο που διοχετεύεται στη συσκευή αφού αφαιρεθεί ο αέρας, είτε από 

υδρογόνο που παράγεται μέσα στο ειδικό δοχείο σαν αποτέλεσμα κάποιας χημικής αντίδρασης που 

πραγματοποιείται. Ο έλεγχος της δέσμευσης του οξυγόνου γίνεται με ειδικό δείκτη που αποχρωματίζε-

ται μέσα σε 20-30 λεπτά. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Θρεπτικό υλικό σε τρυβλία ή σωληνάρια εμβολιασμένο με κάποιο μικρόβιο. 

2. Ειδική συσκευή αναεροβίου καλλιέργειας. 

Πορεία 

1. Ετοιμάζουμε τα τρυβλία όπως και στην αερόβια καλλιέργεια. 

2. Εργαζόμαστε στη συνέχεια ανάλογα με τις οδηγίες της συσκευής που διαθέτουμε (αν διαθέ-

τουμε). 

ΆΆσσκκηησσηη  1199..  ΑΑννααεερρόόββιιαα  κκααλλλλιιέέρργγεειιαα  μμεε  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ααννααγγωωγγιικκήήςς  δδύύννααμμηηςς  

Βασικές γνώσεις 

Η αναερόβια καλλιέργεια με αύξηση της αναγωγικής δύναμης του υλικού γίνεται με έναν από τους 

παρακάτω τρόπους: 

1. Βρασμός του θρεπτικού υλικού. Με το βρασμό επιτυγχάνουμε παροδική αύξηση της αναγωγι-

κής δύναμης, εκτός αν προσθέσουμε στην επιφάνεια του υλικού υγρή παραφίνη, βαζελίνη κλπ. 

2. Καλλιέργεια σε υψηλή στήλη. Αυτή γίνεται με νύξη, με εμβολιασμό του μικροβίου στον πυθ-

μένα του σωληναρίου (υλικό στους 45-50°C), ή με εμβολιασμό σε όλη τη μάζα του υλικού. Στην επι-

φάνεια του υλικού τοποθετείται παραφίνη ή βαζελίνη. 

3. Συγκαλλιέργεια αναεροβίων με αερόβια μικρόβια. Σε τρυβλίο με θρεπτικό υλικό και στο κά-

λυμμα, εμβολιάζεται αναερόβιο μαζί με αερόβιο μικρόβιο, κατά προτίμηση χορτοβακτηρίδιο το οποίο 
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καταναλώνει γρήγορα το οξυγόνο του τρυβλίου (που έχει κλειστεί αεροστεγώς) και έτσι δημιουργείται 

αναερόβιο περιβάλλον (περιγράφεται παρακάτω). 

4. Καλλιέργεια παρουσία αναγωγικών ουσιών:  

• Μέσα στον μετά κρέατος ζωμό του Robertson διότι το κρέας αυξάνει την αναγωγική ιδιότητα 

του υλικού. 

• Μέσα στον θειογλυκολικό ζωμό. Ο θειογλυκολικός ζωμός είναι θρεπτικός ζωμός 

που περιέχει θειογλυκολικό νάτριο και μικρή ποσότητα άγαρ μέσα στον οποίο διατηρείται 

αρκετό διάστημα χαμηλό οξειδοαναγωγικό δυναμικό. 

• Σε κοινά θρεπτικά υλικά παρουσία σιδήρου. Χρησιμοποιούνται τεμάχια σιδήρου 

από κοινό σύρμα ή καρφιά τα οποία πυρακτώνονται σε φλόγα, ψύχονται μέσα σε αποστει-

ρωμένο ζωμό και τοποθετούνται σε σωληνάρια με κοινό η σακχαρούχο σωμό. Ο σίδηρος 

αυξάνει την αναγωγική ικανότητα του υλικού. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Καλλιέργημα από κάποιο αερόβιο μικρόβιο (χορτοβακτηρίδιο).  

2. Τρυβλία με κάποιο στερεό θρεπτικό υλικό. Θα πρέπει να έχει, κατά τη διανομή, 

τοποθετηθεί και μικρή ποσότητα θρεπτικού υλικού και στο καπάκι του τρυβλίου. 

3. Ύποπτο για αναερόβια μικρόβια υλικό (ούρα, φαρυγγικό επίχρισμα κ.α.) 

Πορεία 

1. Παρασκευάζουμε εναιώρημα από 2-3 αποικίες από το αερόβιο μικρόβιο. 

2. Εμβολιάζουμε το εναιώρημα στο καπάκι του τρυβλίου (σε όλη την επιφάνεια). 

3. Εμβολιάζουμε το ύποπτο υλικό στο θρεπτικό μας υλικό (σε τεθλασμένη γραμ-

μή). 

4. Κλείνουμε το καπάκι και το σφραγίζουμε με ταινία λευκοπλάστης. 

5. Επωάζουμε κανονικά στον κλίβανο. 

ΆΆσσκκηησσηη  2200..  ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα  ππααρροουυσσίίαα  CCOO22  

Βασικές γνώσεις 

Οι τρόποι για την καλλιέργεια αυτή είναι: 

• Σε φιάλη αναερόβιου καλλιέργειας: Με αεραντλία αφαιρείται ο αέρας και εισάγεται CO2 από οβίδα. 

• Σε ειδικό αεροστεγές δοχείο: Με την πραγματοποίηση χημικής αντι-

δράσεως (π.χ HCl και CaCO3) παράγεται αρκετή ποσότητα CO2, το 

οποίο ως πιο βαρύ από τον αέρα καταλαμβάνει τα κάτω στρώματα 

του δοχείου. 

• Με εισαγωγή αερίου CO2. Αυτή γίνεται με σύριγγα σε φιάλες αιμο-

καλλιέργειας, χρησιμοποιώντας CO2 από οβίδα ή συσκευή Kipp. 

• Με κερί. Τοποθετείται αναμένο κερί σε δοχείο που έχουν το-

ποθετηθεί τα καλλιεργήματα και το κλείνουμε ερμητικά. Οταν σβή-

σει το κερί θα έχει παραχθεί αρκετό CO2 για την επώαση (5-10%). 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Παθολογικό υλικό, ύποπτο για αναερόβια (ή μικροαερόφιλα) μικρό-

βια εμβολιασμένο σε κάποιο στερεό θρεπτικό υλικό (σε τρυβλία ή 

σωλήνες) με κάποια από τις ειδικές τεχνικές εμβολιασμού για αναερόβια μικρόβια. 

2. Ένα γυάλινο βάζο (αρκετά μεγάλο ώστε να χωρά μέσα τα καλλιεργήματα) με καπάκι που κλείνει 

ερμητικά. 

Εικόνα11. Καλ-

λιέργεια παρου-

σία σιδήρου. 

Εικόνα12. Καλλιέργεια παρουσία 

CO2. Μέθοδος με κερί. 
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3. Ένα κερί.  

 

Πορεία 

1. Βάζουμε τα τρυβλία ή τους σωλήνες μέσα στο γυάλινο βάζο. 

2. Τοποθετούμε το κερί όρθιο μέσα στο βάζο και το ανάβουμε. 

3. Κλείνουμε ερμητικά το βάζο.  

4. Μόλις σβήσει το κερί (επειδή δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο να συντηρήσει την καύση) το περιβάλ-

λον είναι έτοιμο για την επώαση. 

5. Τοποθετούμε το βάζο στον επωαστικό κλίβανο ή οπουδήποτε αλλού ανάλογα με τις απαιτήσεις ε-

πώασης. 

ΧΧΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Γενικά 

Με τον όρο χρώση εννοούμε το σύνολο των διαδικασιών, με τις οποίες η δημιουργία χρωστικών 

αντιθέσεων που προκύπτει από την προσθήκη των κατάλληλων χρωστικών ουσιών, μας δίνει πολλές 

χρήσιμες πληροφορίες για το εσωτερικό και το εξωτερικό του κυττάρου. 

Σε όλες τις χρωστικές μεθόδους τα σημαντικά προς απάντηση ερωτήματα είναι: Γιατί κάποιο συ-

στατικό του κυττάρου μπορεί να χρωματιστεί, γιατί τα συστατικά παραμένουν βαμμένα μετά την απο-

μάκρυνση της χρωστικής και γιατί δε βάφονται όλα τα συστατικά. 

Η προσθήκη ή η είσοδος μιας χρωστικής σε ένα κύτταρο, μικρόβιο κλπ μπορεί να οφείλεται σε φυ-

σικοχημικό (pH), οσμωτικό, ή φαινόμενο διαπίδυσης καθώς επίσης στην ύπαρξη υδρόφοβων ομάδων, 

υδρογόνου ή ειδικών υποδοχέων ή τέλος στις δυνάμεις Van der Waals και τις Coulomb. 

Τρόποι χρώσης 

Οι τρόποι της χρώσης των μικροβίων διακρίνονται ανάλογα με τη χρώση του μικροβίου ή του υπο-

στρώματος σε θετικές και αρνητικές, ανάλογα με τη χρήση ενός ή περισσοτέρων χρωστικών διαλυμά-

των σε απλές και σύνθετες και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα ή όχι της τεχνικής του χρωστικού αντικει-

μένου ή του επιδιωκόμενου αποτελέσματος σε κοινές και ειδικές, όπως π.χ. οξεάντοχη, χρώση βλεφα-

ρίδων ή ελύτρου, χρώση σπόρων, μυκήτων, DNA, εγκλείστων κλπ. 

Διάκριση χρωστικών ουσιών 

Οι χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη χρώση των μικροβίων και των κυττάρων διακρί-

νονται σε: 

 

  Αιματοξυλίνη 

                 Αιματείνη 

                   Φυτικές   Βραζιλείνη 

                                     Ορσείνη 

ΦΥΣΙΚΕΣ    Κρόκος 

                    
                    Ζωικές       Καρμίνιο 

 

      Πικρικό οξύ 

                      Αουράνθια 

                        Πορτοκαλόχρουν G 

    Οξινες    Εωσίνη 
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                    Ερυθροσίνη 

                     Οξινη φουξίνη 

      
       

     Ιώδεις: ιώδες γεντια- 

                          νής, κρυσταλλικό, του  

                           μεθυλίου κλπ. 

                           Πράσινες: του μεθυλί- 

                           ου, Litgh (στίλβον) του  

                           μαλαχίτη κλπ. 

ΤΕΧΝΗΤΕΣ  Βασικές       Κυανές: μεθυλίου, το- 

                                        λουιδίνης κλπ. 

                           Ερυθρές: Βασική φου 

                           ξίνη, της φαινόλης,  

                           του Κονγκό κλπ. 

                           Μαύρες: Ινδολίνη,  

                           του Colin, του Σουδάν 

      
                   Ουδέτερο ερυθρό, Gi- 

Ουδέτερες    emsa, May-Grunwald, Leishmann κλπ. 

ΆΆσσκκηησσηη  2211..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  κκααιι  μμοοννιιμμοοπποοίίηησσηη  εεππιιχχρρίίσσμμααττοοςς  

Βασικές γνώσεις 

Όταν λέμε παρασκευή επιχρίσματος, εννοούμε την τοποθέτηση μιας ποσότητας από το προς μι-

κροσκόπηση υλικό πάνω σε μια πολύ καλά καθαρισμένη αντικειμενοφόρο πλάκα. Ο τρόπος της τοπο-

θέτησης του υλικού εξαρτάται από το υλικό, αλλά και από την τεχνική μικροσκόπησης που θα χρησι-

μοποιηθεί (νωπό ή ξηρό παρασκεύασμα). 

Η ποσότητα και το πάχος της επίστρωσης δεν πρέπει να είναι μεγάλα, για να μπορούν κατά τη μι-

κροσκόπηση να διακρίνονται ευκρινώς και μεμονωμένα τα κύτταρα (ερυθρά, λευκά κλπ), τα μικρόβια, 

άλλα στοιχεία του επιχρίσματος και χωρίς αλλοίωση της μορφολογίας τους. 

Η στερέωση του υλικού πάνω στην πλάκα οφείλεται στην ύπαρξη λευκωματούχων κυρίως ουσιών 

στα υλικά όπου υπάρχουν (όπου δεν υπάρχουν βάζουμε γλυκερινούχο αλβουμίνη) που κατά τη ξήραν-

ση σταθεροποιούνται στην πλάκα συγκρατώντας και τα άλλα υλικά (κύτταρα κ.α).  

Μονιμοποίηση ονομάζεται η διαδικασία με την οποία τα διάφορα υλικά που θέλουμε να μικροσκο-

πήσουμε (κύτταρα, μικρόβια, οργανίδια, βιοχημικές ενώσεις κλπ), προφυλάσσονται από μεταθανάτιες 

αλλοιώσεις, ενώ τα διάφορα συστατικά παραμένουν αδιάλυτα κατά την τεχνική χρώσης. 

Επίσης με τη χρήση των μονιμοποιητικών διαλυμάτων ή τεχνικών προστατεύονται τα κύτταρα από 

τη συρρίκνωση και την παραμόρφωση και βελτιώνεται η ικανότητα χρώσεώς τους. 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος μονιμοποίησης είναι με πέρασμα πάνω από τη φλόγα αλλά χρησιμο-

ποιούνται και πολλά χημικά μονιμοποιητικά όπως η φορμαλδεύδη (φορμόλη), αλκοόλη (μεθυλική, αι-

θυλική), το οξικό οξύ, το πικρικό οξύ, χλωριούχος υδράργυρος κλπ. 

Απαιτούμενα υλικά 
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1. Ύποπτο υλικό (συνήθως κάποια αποικία από προηγούμενη καλλιέργεια) 

2. Κρικοφόρος στειλεός 

3. 2 αντικειμενοφόρες πλάκες (πολύ καθαρές) 

4. Φυσιολογικός ορός (Φ.Ο) 

5. 1 καλυπτρίδα 

6. Λυχνία Bunsen 

Πορεία 

1. Βάζουμε από μια μικρή σταγόνα Φ.Ο στην κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα. 

2. Αποστειρώνουμε τον κρικοφόρο στειλεό και αφήνουμε λίγο να κρυώσει. 

3. Παίρνουμε, με τον κρικοφόρο στειλεό, μια αποικία από το καλλιέργημα. 

4. Αφήνουμε ένα μικρό μέρος της αποικίας στην μια αντικειμενοφόρο πλάκα και άλλο ένα στη δεύτε-

ρη αντικειμενοφόρο πλάκα (φτιάχνουμε δύο παρασκευάσματα, για την περίπτωση που το ένα κατα-

στραφεί κατά τη χρώση) 

5. Αποστειρώνουμε τον κρικοφόρο στειλεό. 

6. Σκεπάζουμε τη σταγόνα της μιας πλάκας, προσεκτικά, με μια καλυπτρίδα (ΝΩΠΟ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ). 

7. Αφήνουμε να στεγνώσει στον αέρα η άλλη σταγόνα. 

8. Μονιμοποιούμε τέλος το παρασκεύασμα μας περνώντας το 3-5 φορές πάνω από τη φλόγα Bunsen 

χωρίς να θερμανθεί πολύ (ΞΗΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ).  

Παρατηρήσεις 

Στα ξηρά ή βαμμένα παρασκευάσματα υπάρχει διαφοροποίηση στην επίστρωση ανάλογα με το υλι-

κό. Έτσι: 

• το αίμα επιστρώνεται με τη βοήθεια καλυπτρίδας ή πλάκας. 

• το μικροβιακό υλικό (αποικία μικροβίου) αραιώνεται σε σταγόνα Φ.Ο και αποξηραίνεται στον 

αέρα, όπως περιγράψαμε παραπάνω. 

• όταν έχουμε πτύελα ή άλλο βλεννώδες υλικό, τοποθετούμε μικρή ποσότητα σε μια πλάκα και 

το καλύπτουμε με μια άλλη. Στη συνέχεια μετακινούμε τις πλάκες παλινδρομικά μέχρι να σπάσει η 

βλέννη και να γίνει η επίστρωση. 

• τις ιστολογικές τομές τις αφήνουμε να επιπλέουν στην επιφάνεια χλιαρού νερού και κάτω από 

αυτές (μέσα στο νερό), βάζουμε την αντικειμενοφόρο πλάκα (επαλειμμένη με γλυκερινούχο αλβου-

μίνη) έτσι ώστε σηκώνοντάς την η τομή να βρεθεί πάνω και κατά μήκος της πλάκας. 

• κυτταρικά υλικά (στοματικό επιθήλιο) επιστρώνονται απ' ευθείας με το εργαλείο που ελήφθη-

σαν. 

 

 

 

 

 

 

ΆΆσσκκηησσηη  2222..  ΧΧρρώώσσηη  κκυυααννοούύ  ττοουυ  μμεεθθυυλλεεννίίοουυ  

Βασικές γνώσεις 

Περιγράφεται παρακάτω η τεχνική χρώσης κυανού του μεθυλενίου κατά Loeffler. Είναι από τις συ-

νηθέστερες χρώσεις στο Μικροβιολογικό εργαστήριο. 
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ΑΑππααιιττοούύμμεενναα  υυλλιικκάά  

1. Διάλυμα Α (κορεσμένο διάλυμα κυανού του μεθυλενίου) 

Κυανούν του μεθυλενίου (σκόνη).. 1,0 gr 

Αιθυλική αλκοόλη 95° ................... 100,0 ml 

2. Διάλυμα Β (υδατικό διάλυμα καυστικού καλίου 1%) 

KOH............................................... 1,0 gr 

DH2O........................................ έως 100 ml 

3. Διάλυμα Loeffler προς χρήση 

Διάλυμα Α...................................... 1,0 ml 

DH2O............................................. 99,0 ml 

Διάλυμα B ...................................... 30 ml 

Πορεία 

1. Παρασκευή επιχρίσματος 

2. Ξήρανση επιχρίσματος 

3. Μονιμοποίηση στη φλόγα (3-5 φορές) 

4. Χρώση με διάλυμα Loeffler για 3 λεπτά � 

5. Ξέπλυμα με νερό βρύσης 

6. Στέγνωμα (στον αέρα) 

7. Μικροσκόπηση 

Αποτέλεσμα 

Είναι από τις πιο απλές χρώσεις και χρωματίζει όλα τα μικρόβια και τα τυχόν υπάρχοντα κύτταρα 

εντός 3 λεπτών. Κίνδυνος υπέρχρωσης δεν υπάρχει. 

ΆΆσσκκηησσηη  2233..  ΧΧρρώώσσηη  GGRRAAMM  ((ττρροοπποοπποοιιηημμέέννηη  κκααττάά  HHuucckkeerr))  

Βασικές γνώσεις 

Η χρώση GRAM είναι από τις σπουδαιότερες χρώσεις που γίνονται στο Μικροβιολογικό εργαστή-

ριο καθώς βάσει αυτής διαχωρίζονται τα μικρόβια σε GRAM θετικά (+) και GRAM αρνητικά (-). 

Απαιτούμενα υλικά 

1. (Crystal violet - κρυσταλλικό ιώδες) 

 I. Crystal violet ........................ 2.0 gr 

  Αιθυλική αλκοόλη (απόλυτος) 20,0 ml 

  DH2O ................................... 180,0 ml 

 II. Ammonium oxalate 

  Ammonium oxalate .............. 0,8 gr 

  DH2O ................................... 80,0 ml 

 Ανάμιξη των Ι και ΙΙ και διήθηση μετά 24 ώρες. 

2. Lugol (για GRAM) 

 Ιώδιο κρυσταλλικό .................... 1,0 gr 

 Ιωδιούχο κάλιο .......................... 2,0 gr 

 DH2O έως ................................. 100,0 ml 

3. Safranin (ή φουξίνη) 

 Σαφρανίνη ...............0,25 gr 

 Αιθυλική αλκοόλη...10,0 ml 

 DH2O...................... 90,0 ml 
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 Διήθηση μετά 24 ώρες. 

4. Ακετόνη (ή αιθυλική αλκοόλη 95°) 
Πορεία 

1. Καθήλωση επιχρίσματος με θερμότητα (3-5 φορές) 

2. Χρώση με Crystal violet για 30'' (sec) έως 1' (min) � 

3. Απόρριψη χρωστικής - ξέπλυμα με νερό 

4. Κάλυψη με Lugol για 30'' (sec) και απόρριψη � 

5. Ξέπλυμα με νερό 

6. Αποχρωματισμός για 5'' (sec) με απαλή κίνηση με ακετόνη (ή αιθυλική αλκοόλη 95°). 
7. Ξέπλυμα με νερό αμέσως 

8. Χρώση με σαφρανίνη (ή φουξίνη) για 20-30'' (sec) � 

9. Ξέπλυμα με νερό 

10.Στέγνωμα - μικροσκόπηση 

Αποτέλεσμα 

GRAM(+) οργανισμοί μπλέ-μαύροι 

GRAM(-) οργανισμοί κόκκινοι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΆΆσσκκηησσηη  2244..  ΧΧρρώώσσηη  ZZIIEEHHLL--NNEEEELLSSEENN  

  

 

 

 

Βασικές γνώσεις 

Mε τη χρώση Ziehl-Nielsen βάφονται τα οξεάντοχα μικρόβια... 

GRAM(+)   GRAM(-)  

Cocci Bacilli Cocci Bacilli Coccobacilli 

Staphylococcus Bacillus Neisseria Escherichia Brucella 

Streptococcus Clostiridium  Klebsiela Haemophilus 

 Corynobacterium  Salmonella  

 Mycobacterium  Proteus  

 Listeria  Pseudomonas  
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Απαιτούμενα υλικά 

 

1. Φαινικούχος φουξίνη 

 Βασική φουξίνη ............................. 1,0 gr 

 Απόλυτη αιθυλική αλκοόλη........... 10,0 ml 

 Φαινικό οξύ (Phenol - υγροποιημένο) C6H5OH

 5,0 ml 

 DH2O............................................. 85,0 ml 

Πρώτα ρίχνουμε το φαινικό οξύ (που έχει υγροποιηθεί δια θερμάνσεως σε υδατόλουτρο) στο 

DH2O, αναταράσσομε ισχυρά και το αφήνουμε να διαυγασθεί. Στη συνέχεια ρίχνουμε τη φουξίνη η ο-

ποία έχει παρασκευαστεί από πριν και ανακατεύουμε καλά. Πριν τη χρήση πρέπει να διηθηθεί. 

2. Κυανούν του μεθυλενίου (οξυνισμένο) 

 Κυανούν του μεθυλενίου ............... 0,25 gr 

 Οξικό οξύ (παγόμορφο) ................. 1,0 ml 

 DH2O............................................. 100,0 ml 

3. Οξυνισμένη αλκοόλη 

 Πυκνό HCl (εμπορίου)................... 7,0 ml 

 Αιθυλική αλκοόλη 95° ................... 100,0 ml 

Πορεία 

1. Χρώση με φαινικούχο φουξίνη υπό θέρμανση μέχρι να βγουν ατμοί και όχι συνέχεια, για 10' (min) 

περίπου. � 

2. Αφήνουμε λίγο να παγώσει. 

3. Ξέπλυμα με νερό βρύσης 

4. Διαφοροποίηση με οξυνισμένη αλκοόλη (υποκειμενικά) 

5. Χρώση με κυανούν του μεθυλενίου για 10' (min) � 

6. Ξέπλυμα με νερό βρύσης 

7. Στέγνωμα - μικροσκόπηση 

Αποτέλεσμα 

Οξεάντοχα βακτηρίδια......................κόκκινα 

Υπόστρωμα.......................................ωχρό μπλε 

 

 

ΆΆσσκκηησσηη  2255..  ΧΧρρώώσσηη  AALLBBEERRTT  ((ττρροοπποοπποοιιηηθθεείίσσαα  κκααττάά  LLaayybboouurrnn))  

Βασικές γνώσεις 

Χρησιμοποιείται για τη χρώση των κορυνοβακτηρίων 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Χρωστική Α. 

 Κυανούν της τολουιδίνης............... 0,15 gr 

 Πράσινο του μαλαχίτη ................... 0,20 gr 

 Παγόμορφο οξικό οξύ.................... 1,0 ml 

 Αιθυλική αλκοόλη 95° ................... 2,0 ml 

 DH2O............................................. 100,0 ml 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το φαινικό οξύ είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. 
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Οι χρωστικές ουσίες διαλύονται στο οινόπνευμα και έπειτα προστίθεται το νερό και το οξύ. Αφή-

νουμε το διάλυμα για 24 ώρες και κατόπιν διηθούμε. 

 

2. Υδατικό διάλυμα ιωδίου (Lugol) 

 Ιώδιο ...............................................2,0 gr 

 Ιωδιούχο κάλιο ...............................3,0 gr 

 DH2O..............................................300,0 ml 

Πορεία 

1. Προστίθεται η χρωστική Α για 1-3΄(λεπτά) � 
2. Ξεπλένουμε με νερό. 

3. Απομακρύνουμε την περίσσεια του νερού με διηθητικό χαρτί. 

4. Προστίθεται το Lugol για 1-3' � 

5. Ξεπλένουμε με νερό και ξηραίνουμε 
Αποτέλεσμα 

Με τη μέθοδο αυτή έχουμε καλή αντίθεση χρωμάτων. Τα κοκκία χρωματίζονται κυανόμαυρα, το 

πρωτόπλασμα πράσινο και οι άλλοι μικροοργανισμοί ελαφρά πράσινοι. 

ΆΆσσκκηησσηη  2266..  ΧΧρρώώσσηη  FFOONNTTAANNAA  

Βασικές γνώσεις 

Χρησιμοποιείται για τη χρώση των σπειροχαιτών. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Μονιμοποιητικό διάλυμα 

 Οξικό οξύ (Glacial) ........................1,0 ml 

 Φορμόλη .........................................2,0 ml 

 DH2O..............................................100,0 ml 

2. Πρόστυμα 

 Φαινόλη C6H5OH..........................1,0 ml 

 Ταννίνη ...........................................5,0 gr 

 DH2O..............................................100,0 ml 

3. Διάλυμα εναμμώνιου νιτρικού αργύρου 

 Α. Διάλυμα νιτρικού αργύρου 0,25% 

 Β. Διάλυμα αμμωνίας 10,0% 

Σε ποσότητα από το διάλυμα Α προστίθεται διάλυμα Β οπότε σχηματίζεται ίζημα. Η προσθήκη του 

Β εξακολουθεί μέχρι να διαλυθεί το ίζημα. Στη συνέχεια προστίθεται πάλι το Α σε σταγόνες, μέχρις 

ότου εμφανιστεί πάλι ένα ελαφρό θόλωμα μη αναδιαλυόμενο. 

Πορεία 

1. Μονιμοποίηση για 3'' (sec) επί 3 φορές. 

2. Ξέπλυμα με απόλυτη αλκοόλη την οποία αφήνουμε για 3' να επιδράσει. � 

3. Απόρριψη της περίσσειας και αυτό που μένει το Καίμε μέχρι να ξηρανθεί το παρασκεύασμα 

4. Βάζουμε το πρόστυμα και το θερμαίνουμε μέχρι να βγουν ατμοί επί 30'' � 

5. Ξέπλυμα με DH2O και στέγνωμα (στον αέρα) 

6. Προσθήκη διαλύματος εναμμώνιου νιτρικού αργύρου θερμαίνοντας μέχρι να βγουν ατμοί επί 30'', 

οπότε το παρασκεύασμα γίνεται καστανόχρωμο. � 
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7. Ξέπλυμα καλό με DH2O, στέγνωμα και έγκλειση με βάλσαμο του Καναδά, διότι το κεδρέλαιο προ-

καλεί αλλοιώσεις του χρώματος. 

Αποτέλεσμα 

    Σπειροχαίτες ..........................καστανόμαυρες 

Υπόστρωμα ………………...καστανοκίτρινο 

ΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  

Γενικά 

Με τον όρο ιστολογική τεχνική, εννοούμε το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες ιστολογικό υλι-

κό γίνεται κατάλληλο προς μικροσκοπική μελέτη της υφής του, είτε πρόκειται περί φυσιολογικής είτε 

πρόκειται περί κάποιας παθολογικής κατάστασης. 

Στάδια 

Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες: 

1. Παρασκευή: Είναι το πρώτο-πρώτο στάδιο της ιστολογικής τεχνικής που περιλαμβάνει την 

απομόνωση του προς μελέτη οργάνου και την απογύμνωσή του από κάθε τι περιττό, ώστε να μπορέ-

σουμε να το ελέγξουμε εξωτερικά (μακροσκοπικά) και εσωτερικά (μικροσκοπικά), χωρίς να αλλοιώ-

σουμε τις σχέσεις των διαφόρων μερών του. 

2. Μονιμοποίηση: Η αφαίρεση ενός ιστοτεμαχίου από κάποιο ζωντανό οργανισμό, συνοδεύεται 

από ορισμένες αλλαγές στα κύτταρά του. Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αιτία τα μικρόβια που πολλαπλα-

σιάζονται αλλά και την αυτόλυση. Οι μεταβολές αυτές αναφέρονται ως "μεταθανάτιες αλλοιώσεις". 

Για τη μικροσκοπική μελέτη της υφής του ιστοτεμαχίου πρέπει αφ' ενός να αποφευχθούν οι μεταθα-

νάτιες αλλοιώσεις και αφ' ετέρου τα διάφορα συστατικά του κυττάρου να παραμείνουν αδιάλυτα κατά 

την επεξεργασία και να προστατευθούν από τη συρρίκνωση. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η ικανότητα 

χρώσεως αυτών προς βελτίωση της ορατότητας τους. Η επεξεργασία με την οποία επιτυγχάνονται όλα 

αυτά λέγεται μονιμοποίηση και τα χρησιμοποιούμενα υγρά, μονιμοποιητικά διαλύματα. 

3. Έκπλυση: Μετά τη μονιμοποίηση και πριν γίνει τίποτα άλλο στο ιστοτεμάχιο, γίνεται κατά κα-

νόνα πλύσιμο αυτού με τρεχούμενο νερό για να απομακρυνθεί η περίσσεια του μονιμοποιητικού υλι-

κού. Εάν η μονιμοποίηση έγινε με αλκοόλη, δε χρειάζεται το στάδιο αυτό. Μετά από αυτό οι ιστοί πρέ-

πει να διατηρούνται σε αλκοόλη 70° για να αποφευχθεί η κακή επίδραση από τη μακροχρόνια χρήση 

του μονιμοποιητικού, όπως η υπερβολική σκλήρυνση του ιστοτεμαχίου, η δημιουργία ιζημάτων και η 

μείωση της χρωστικότητας των ιστών. 

4. Αφυδάτωση: Οι ιστοί είναι μαλακοί και περιέχουν νερό το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί και τη 

θέση του να καταλάβει άλλο υλικό (παραφίνη, νιτροκελλουλόζη κλπ), που θα παρέχει τον κατάλληλο 

βαθμό σκληρότητας για τον τεμαχισμό. 

Η αφυδάτωση γίνεται με ανιούσα σειρά αλκοολών 30°, 50°, 70°, 80°,  95° και 100°. Ο χρόνος κάθε 

αλλαγής διαρκεί από 30 λεπτά μέχρι 3 ώρες ανάλογα. 

5. Διαφανοποίηση: Με την επεξεργασία αυτή επιδιώκεται η απομάκρυνση της αλκοόλης και η 

αντικατάστασή της από υγρό το οποίο αναμιγνύεται με την παραφίνη έτσι ώστε στο επόμενο στάδιο να 

αντικατασταθεί και αυτό από την παραφίνη. Τέτοια υλικά είναι το χλωροφόρμιο, το βενζόλιο, η το-

λουόλη και η ξυλόλη. Η διαδικασία αυτή διαρκεί 20-30 λεπτά. 

6. Εμπότιση με παραφίνη: Στο στάδιο αυτό αντικαθιστάμε βαθμιαία το διαφανοποιητικό υλικό 

από την παραφίνη. 
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Σε κλίβανο 58°C φέρονται τα ιστοτεμάχια σε μίγμα 1 μέρους παραφίνης και 3 μερών ξυλόλης, κα-

τόπιν σε ίσα μέρη παραφίνης και ξυλόλης και ακολούθως σε 3 μέρη παραφίνης και 1 μέρος ξυλόλης. 

Τέλος φέρεται σε καθαρή παραφίνη. Η διαδικασία διαρκεί 3-6 ώρες περίπου. 

7. Έγκλειση σε παραφίνη: Είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία το εμποτισμένο ιστοτεμάχιο 

φέρεται μέσα στο σε υγρή κατάσταση μέσο εγκλείσεως (π.χ παραφίνη), το οποίο πήζει (σε θερμοκρα-

σία περιβάλλοντος ή με ξηρό CO2), μέσα σε κατάλληλα καλούπια και περικλείει έτσι σε συμπαγές σώ-

μα (block) το ιστοτεμάχιο. 

8. Μικροτόμηση: Με αυτή επιδιώκεται η λήψη πολύ λεπτών, διαφανών στο μικροσκόπιο, τομών 

(πάχους 6 μ συνήθως), οι οποίες μας επιτρέπουν τη μελέτη των διαφόρων ιστολογικών στοιχείων του 

παρασκευάσματος. 

9. Χρώση: Η χρώση των διαφόρων ιστολογικών στοιχείων οφείλεται στην προσρόφηση της χρω-

στικής ή στη διαλυτότητα αυτής σε μια συγκεκριμένη ουσία (λιποδιαλυτές χρωστικές - χρώση λίπους), 

ή τέλος να πρόκειται περί χημικού φαινομένου όπως έχουμε αναφέρει. 

Διαφοροποίηση καλείται η απομάκρυνση της περίσσειας της χρωστικής η οποία έχει συνδεθεί α-

σθενώς με ορισμένα στοιχεία των παρασκευασμάτων. 

10. Επικάλυψη με βάλσαμο του Καναδά και καλυπτρίδα. � Προσοχή στις φυσαλίδες. 

11. Μικροσκόπηση.  

ΆΆσσκκηησσηη  2277..  ΧΧρρώώσσηη  VVAANN  GGIIEESSOONN  

Βασικές γνώσεις 

Πολλές τεχνικές είναι κατάλληλες για τη διαφορική επίδειξη των συνδετικών ιστών, το μεγαλύτερο 

μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στην κατηγορία των "τριχρωμικών χρώσεων". 

Ο όρος "τριχρωμικές χρώσεις" περιλαμβάνει ένα αριθμό τεχνικών για την εκλεκτική επίδειξη μυών, 

ινών κολλαγόνου, ινώδους και ερυθροκυττάρων. 

Σαν συμπέρασμα, τρεις χρώσεις χρησιμοποιούνται, εκ των οποίων η μία ίσως είναι χρώση πυρήνα. 

Μια από τις παλαιότερες τεχνικές με σταθερή χρώση είναι η μέθοδος Van Gieson. 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Το ουδέτερο ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης είναι ικανοποιητικό για τη χρώση. 

2. Τομές παραφίνης. 

3. Χρωστική Van Gieson 

Κεκορεσμένο υδατικό δ. πικρικού οξέος 50 ml 

υδατικό διάλυμα όξινου φουξίνης ....9,0 ml 

DH2O................................................50 ml 

Πορεία 

1. Αποπαραφίνωση και ενυδάτωση των τομών. 

2. Χρώση του πυρήνα δια της σειράς Celestin blue haenalum (ή σιδηρούχου αιματοξυλίνης) 

3. Ξέπλυμα με νερό βρύσης. 

4. Διαφοροποίηση σε οξυνισμένη αλκοόλη 

5. Πλύσιμο καλό σε νερό βρύσης 

6. Χρώση με τη χρωστική Van Giesonγια 3 λεπτά. � 

7. Ταχεία αφυδάτωση με ανιούσα σειρά αλκοολών 

8. Καθαρίζουμε με ξυλόλη και επιθέτουμε βάλσαμο του Καναδά. 

Αποτέλεσμα 

Πυρήνες ....................................... καφέ / μαύρο 
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Κολλαγόνο ...................................κόκκινο 

Ελαστικές ίνες..............................κίτρινο 

Δικτυωτές ίνες..............................κίτρινο 

Αλλοι ιστοί...................................κίτρινο 

ΆΆσσκκηησσηη  2288..  ΧΧρρώώσσηη  ΠΠΑΑΠΠΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  

Βασικές γνώσεις 

Η χρώση Παπανικολάου είναι από τις καλύτερες κυτταρολογικές χρώσεις 

Απαιτούμενα υλικά 

1. Αιματοξυλίνη Harris. Προετοιμάζεται όπως πρέπει εκτός του ότι παραλείπεται το οξικό οξύ. 

2. OG 6 (ORANGE 6) 

 ORANGE 6 έτοιμο (Stock) διάλυμα 

  (0,5% σε 95° αλκοόλη) ................. 100 ml 

 Φωσφοτουγκιστικό οξύ ................. 0,015 gr 

3. EA 50 (EOSIN AZURE 50) 

 Light green S.F (0,1% σε 95° αιθ.αλκοόλη) 45 ml 

 Bismark brown (0,5% σε 95° αιθ.αλκοόλη) 10 ml 

 Eosin azure (0,5% σε 95° αιθ.αλκοόλη) 45 ml 

 Φωσφοτουγκιστικό οξύ ................. 0,2 gr 

 Ανθρακικό λίθιο  

 (κεκορεσμένο υδατικό διάλυμα) .... 1 σταγ. 

Πορεία 

1. Ξέπλυμα σε 95° αλκοόλη. 

2. Ξέπλυμα σε 70° αλκοόλη. 

3. Ξέπλυμα σε DH2O. 

4. Χρώση στην Harris αιματοξυλίνη για 5-30'' (sec). � 

5. Ξέπλυμα με DH2O. 

6. Ξέπλυμα σε 95° αλκοόλη. 

7. Κατεργασία με 0,1% αμμωνία σε 95° αλκοόλη για 1' (min) � 

8. Ξέπλυμα σε 95° αλκοόλη. 

9. Χρώση σε OG 6 για 90'' (sec). � 

10.Ξέπλυμα σε 95° αλκοόλη 2 φορές. 

11.Χρώση σε ΕΑ 50 για 90'' (sec). 

12.Ξέπλυμα σε 95° αλκοόλη 2 φορές. 

13.Ξέπλυμα σε απόλυτη αλκοόλη 2 φορές. 

14.Ξέπλυμα σε ξυλόλη 2 φορές. 

15.Επιθέτουμε βάλσαμο του Καναδά και καλυπτρίδα. 

Αποτέλεσμα 

Πυρήνας......................................... μπλε 

Επιφανειακού κυττάρου κυτταρόπλασμα…..ροζ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρώση αιματοξυλίνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε παλινδρομικά ή προοδευτικά. Το 

τελευταίο είναι προτιμότερο με έλεγχο υπό μικροσκοπική εκτίμηση αφού 2 ή 3 καλάθια έχουν χρω-

στεί. 
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Ενδιαμέσου και παραβασικού 

κυττάρου κυτταρόπλασμα.... μπλε/πράσινο  

 

ΜΜΟΟΡΡΦΦΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΕΕΡΡΓΓΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

Αναγνώριση μορφολογίας 

Οι μεταβολές που προκαλούνται στα θρεπτικά υλικά κατά την ανάπτυξη σ' αυτά των μικροβίων, 

μπορούν να χρησιμεύσουν ως μέσα διαχωρισμού και μερικές φορές αναγνώρισης των μικροβίων. 

Εντός υγρών θρεπτικών υλικών: Η ανάπτυξη μικροβίων σε υγρά θρεπτικά υλικά μπορεί να παρου-

σιάσει τις εξής αλλοιώσεις στο υλικό: Θόλωση σε όλη ή σε μέρος της μάζας του, με ή χωρίς ίζημα, 

κροκκίδωση έντονη ή όχι, αιωρούμενη ή καθιζάνουσα. Επίσης μπορεί να σχηματισθούν νημάτια ή υ-

μένιο λεπτό ή παχύ και ρυτιδώδες. Τέλος κάθε αλλαγή στην όψη και τη χροιά του υλικού μπορεί να 

οφείλεται στην ανάπτυξη μικροοργανισμών. 

Επί στερεών υλικών: Η ανάπτυξη μικροοργανισμών στην επιφάνεια στερεών θρεπτικών υλικών γί-

νεται με τη μορφή των αποικιών. Η μορφή των αποικιών μπορεί να μεταβληθεί από την επίδραση δια-

φόρων παραγόντων. Όταν όμως διατηρηθούν σταθεροί οι όροι της καλλιέργειας, η μορφή των αποι-

κιών παραμένει σταθερή και η ίδια για κάθε είδος μικροβίου. Η μορφή των αποικιών αφορά στο σχή-

μα, το μέγεθος, το ύψος, την όψη της επιφάνειας, τα άκρα, το χρώμα, τη διαφάνεια, τη σύσταση. 

Εντός των στερεών θρεπτικών υλικών: Οι αποικίες εντός των στερεών θρεπτικών υλικών είναι με-

μονωμένες (σπάνια προκαλείται ομοιογενής θολερότητα), έχουν συνήθως σχήμα φακοειδές, αναπτύσ-

σονται προς την επιφάνεια ή τον πυθμένα, ανάλογα με τις ανάγκες του μικροβίου για οξυγόνο. Μικρό-

βια που παράγουν αέριο προκαλούν ρήξη του θρεπτικού υλικού. Οι αποικίες που αναπτύσσονται μέσα 

στο στερεό θρεπτικό υλικό μπορεί να προκαλέσουν και άλλες μεταβολές όπως αιμόλυση, ρευστοποίη-

ση, αλλαγή χρώματος κλπ. 

Διατήρηση καλλιεργημάτων 

Τα μικροβιακά καλλιεργήματα διατηρούνται συνήθως σε ψυγείο θερμοκρασίας 5-7°C και ανακαλ-

λιεργούνται ανά διαστήματα σε υλικά συντηρήσεως όπως Dorset κ.α. Για διατήρηση επί μακρότερο 

χρονικό διάστημα χρησιμοποιούνται καταψύκτες (-70°C περίπου) ή γίνεται αποξήρανση σε κενό και 

με παράλληλη ψύξη (λυοφιλοποίηση). Στην κατάσταση αυτή τα μικρόβια διατηρούνται επί μακρόν 

ακόμα και τα πιο απαιτητικά όπως είναι οι αιμόφιλοι και οι παθογόνες ναϊσσέριες. Η αποξήρανση σε 

κενό και με ψύξη χρησιμοποιείται και για τη διατήρηση των διαφόρων συγκολλητινών και διαγνωστι-

κών ορών. 

 

 

Διατήρηση παρασκευασμάτων 

Παρασκευάσματα χρωματισμένα: Καθαρίζουμε την πλάκα με ξυλόλη (αν έχει χρησιμοποιηθεί κε-

δρέλαιο), ή με αιθυλική αλκοόλη (ή αιθέρα), αν έχει γίνει χρήση συνθετικού ελαίου μικροσκοπίου. 

Αποφεύγεται η χρήση ξυλόλης στα ιστολογικά και κυτταρολογικά παρασκευάσματα γιατί διαλύει το 

βάλσαμο του Καναδά. Αφήνουμε το παρασκεύασμα να ξεραθεί. Με ειδικό υαλογράφο (με διαμάντι), 

χαράζουμε στο πλακάκι τα στοιχεία του παρασκευάσματος και το τοποθετούμε σε ξύλινη ή μεταλλική 

ειδική κασετίνα για αντικειμενοφόρες πλάκες, προς φύλαξη. 

Παρασκευάσματα μη χρωματισμένα: Εδώ διακρίνουμε 2 περιπτώσεις, να έχουμε αχρωμάτιστα ξηρά 

παρασκευάσματα που πρόκειται να χρωματιστούν αργότερα οπότε πρέπει να διατηρηθούν σε κουτί σε 

ξηρό μέρος, ή αχρωμάτιστα νωπά που πρόκειται να μικροσκοπηθούν σε λίγο, οπότε πρέπει να διατη-

ρούνται σε υγρό περιβάλλον (π.χ τρυβλίο με υγρό διηθητικό χαρτί στον πυθμένα). 
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ                          Γ. Λ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΘΗΝΑ 2013 

 
Γενικές οδηγίες λήψης δείγματος για καλλιέργεια 

 
 
 
 

1. Κάθε δείγμα πρέπει να έχει πάνω στο δοχείο μεταφοράς α) την 
αυτοκόλλητη ετικέτα με τον αριθμό μητρώου β) την χρωματιστή αυτοκόλλητη 
ετικέτα με την ένδειξη της κλινικής. 
2. Κάθε δείγμα να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη καρτέλα 
(παραπεμπτικό) που θα έχει και τις δύο προαναφερθείσες αυτοκόλλητες 
ετικέτες στις θέσεις που ορίζει το έντυπο και θα πρέπει να είναι 
συμπληρωμένα όλα τα ενδεικνυόμενα στοιχεία. Αν κατά τη γνώμη του 
κλινικού κάποιες πρόσθετες κλινικές πληροφορίες θα βοηθήσουν το 
μικροβιολόγο, παρακαλούμε να αναγράφονται. Επίσης παρακαλούμε να 
επικοινωνείτε προσωπικά για τα επείγοντα. 
3. Η λήψη του δείγματος θα πρέπει να γίνεται πριν από τη χορήγηση 
αντιμικροβιακών φαρμάκων ή πριν από την τοπική χρήση αντισηπτικών, 
κολλυρίων ή αλοιφών. Όταν πρόκειται για χειρουργικά τραύματα πριν από την 
αλλαγή. 
4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αποφυγή επιμόλυνσης του 
δείγματος κατά τη λήψη, με την φυσιολογική χλωρίδα της περιοχής. Αν αυτό 
είναι αναπόφευκτο η προετοιμασία του ασθενούς και οι οδηγίες πρέπει να 
είναι τέτοιες ώστε να γίνεται η ελάχιστη πρόσμιξη με τα σαπρόφυτα της 
περιοχής π.χ. όταν στέλνομε πτύελα για καλλιέργεια πρέπει ο άρρωστος να 
βήξει και να βγάλει βρογχική έκκριση όχι απλώς να φτύσει σίελο ή 
ρινολαρυγγικά εκκρίματα. 
5. Η απομόνωση του παθογόνου αιτίου έχει σχέση με το στάδιο της 
λοίμωξης γι αυτό η λήψη του δείγματος πρέπει να γίνεται κατά τη φάση 
απελευθέρωσης άφθονων μικροοργανισμών. 
6. Η ποσότητα του δείγματος θα πρέπει να είναι αρκετή και να συμφωνεί με 
τις επί μέρους οδηγίες. 
7. Το δοχείο μεταφοράς θα πρέπει να είναι κατάλληλο (βλέπε οδηγίες) και 
να κλείνει καλά αποφεύγοντας διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών στο 
νοσοκομείο και το προσωπικό. 
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Συμπληρωματικές επεξηγήσεις στη λήψη του δείγματος. 

 
 
 
 
Τοπική αντισηψία δέρματος επιτυγχάνεται ως εξής: 
 
 
 
Τρίβουμε με ένα κομμάτι βαμβάκι βρεγμένο με οινόπνευμα 95% στο σημείο 
του δέρματος που θα γίνει η παρακέντηση, κυκλικά από το κέντρο προς την 
περιφέρεια. Αφήνουμε να στεγνώσει για 2 λεπτά. Μετά με ένα άλλο βαμβάκι 
με βάμμα ιωδίου 2% ή Betadine Solution αλείβομε την περιοχή του δέρματος 
που καθαρίσαμε προηγουμένως. Με τον ίδιο τρόπο καθαρίζουμε και τα 
δάκτυλά μας που θα ψηλαφίσουμε στη συνέχεια την περιοχή. 
 
 
- Η προϊσταμένη κάθε τμήματος θα έχει φροντίσει να έχει προμηθευτεί 
από το μικροβιολογικό τα στείρα δοχεία ή σωληνάρια με υλικό μεταφοράς και 
να μάθει τη χρήση τους. 
 
- Οι ζωμοί αιμοκαλλιεργειών καθώς και τα υλικά μεταφοράς των 
αναερόβιων μικροοργανισμών λόγω σημαντικού κόστους πρέπει κάθε φορά 
να γίνεται συνεννόηση και προμήθεια κατ ευθείαν από το εργαστήριο. 
 
 
- Η ποσότητα αίματος που εμβολιάζεται στους ζωμούς αιμοκαλλιεργειών 

έχει σημασία να πληροί τη σχέση 
10

1

ζωμός

αίμα
= , δηλ. 5 ml αίμα στα 50 ml ζωμό 

(ή 10 ml στα 100). Καθαρίστε το πώμα της φιάλης όπως και το δέρμα δηλ. με 
οινόπνευμα και Betadine και αλλάξτε βελόνα όταν πρόκειται να ενέσετε το 
αίμα στη φιάλη. Προσέχουμε να μην μπει αέρας μέσα στις φιάλες που 
περιέχουν CO2 ή κενό αέρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ                          Γ. Λ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΘΗΝΑ 2013 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 

Α. Καλλιέργεια ούρων: 
 

Τα ούρα σε ένα φυσιολογικό άτομο είναι στείρα μικροβίων, διότι 
παράγονται και συγκεντρώνονται σε κλειστό σύστημα ιστών και οργάνων. 

Σ΄ όλο το τμήμα του ουροποιητικού συστήματος δεν υπάρχουν 
μικρόβια (φυσιολογικά), εκτός από το στόμιο της ουρήθρας όπου 
βρίσκονται ως φυσιολογική χλωρίδα. Τα μικρόβια αυτά αναμειγνύονται με 
τα ούρα κατά την ούρηση και πολλαπλασιάζονται αν τα ούρα παραμείνουν 
σε θερμοκρασία πάνω από 20ο C (περιβάλλοντος). 

Παθολογικά είναι δυνατόν, μικροοργανισμοί να εγκατασταθούν σε 
διάφορα σημεία του ουροποιητικού, από διάφορες αιτίες (ανατομικές, 
λειτουργικές, λίθοι κ.ά.) και να προκαλέσουν φλεγμονές. 

Έτσι, αναζητώντας τους μικροοργανισμούς αυτούς με την καλλιέργεια 
ούρων (με ανάλογη κάθε φορά διαδικασία λήψης του δείγματος), μπορούμε 
να εντοπίσουμε την περιοχή της βλάβης, το είδος του παθογόνου μικροβίου 
και να προτείνουμε το κατάλληλο αντιβιοτικό (αντιβιόγραμμα). 
Συλλογή του δείγματος: 

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: 
1. Με ούρηση: α) Σε ενήλικες: Ο εξεταζόμενος προμηθεύεται 
αποστειρωμένο ποτηράκι μιας χρήσης από το εργαστήριο ή το φαρμακείο 
και το πρωί της μέρας που θα γίνει η καλλιέργεια πλένεται καλά στην 
περιοχή των έξω γεννητικών οργάνων (ουρήθρας και περινέου) με νερό και 
σαπούνι (όχι αντισηπτικό).  

Ξεπλένεται με άφθονο νερό, δεν 
σκουπίζεται με πετσέτα, ουρεί και απορρίπτει τα 
πρώτα ούρα στην λεκάνη και στο μέσο της 
ούρησης, αφού έχει ανοίξει με προσοχή το 
καπάκι του δοχείου για να μην ακουμπήσει 
πουθενά, ουρεί στο δοχείο 5 – 10 ml ούρα 
περίπου και κλείνει το καπάκι. Τα υπόλοιπα 
ούρα απορρίπτονται. 
Σημείωση: Η διαδικασία λήψης του δείγματος 
αλλάζει όταν τα ούρα καλλιεργούνται για 
γενικότερο έλεγχο της ουρογεννητικής οδού 
(εξέταση STAMEY – MEARS βλ. προστατικό 
υγρό). 
β) Σε νεογνά και βρέφη: Για τα νεογνά και τα βρέφη υπάρχουν ειδικά 
νάιλον σακουλάκια για αγοράκια ή κοριτσάκια με αυτοκόλλητη ταινία για να 
κολλιόνται στην περινεϊκή ζώνη, φυσικά αποστειρωμένα. 

Η διαδικασία γίνεται από μεγαλύτερο άτομο, δηλαδή πλένεται το μωρό 
όπως και οι ενήλικες με τη διαφορά ότι σκουπίζεται η περιοχή που θα 
κολληθεί το σακουλάκι με αποστειρωμένη γάζα. 

Αφού κολληθεί το σακουλάκι, περιμένουμε να ουρήσει το μωρό, το 
ξεκολλάμε προσεκτικά και σφραγίζουμε με το αυτοκόλλητο το άνοιγμα του. 

Τα ούρα πρέπει να έρθουν στο εργαστήριο εντός μισής ώρας, 
διαφορετικά διατηρούνται στο ψυγείο (4ο C) έως ότου έρθουν. 

Εικόνα: 1 Ουροσυλλέκτης 
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Το δείγμα πρέπει να συνοδεύουν κλινικές πληροφορίες για λήψη 
αντιβιοτικών, έντονη συχνουρία, ουροκαθετήρα, μεταμόσχευση νεφρού, 
λίθο, πυελονεφρίτιδα κ.ά. 
2. Με ουροκαθετήρα: Γίνεται αντισηψία στο σημείο 
παρακέντησης του σωλήνα. Κάνουμε αποκλεισμό 
του σωλήνα του ουροκαθετήρα 5 εκατοστά από το 
στόμιο της ουρήθρας. Περιμένουμε να μαζευτούν 
λίγα ούρα και με σύριγγα παίρνουμε 1 – 2 ml ούρα 
και τα βάζουμε σε στείρο σωληνάριο. Ποτέ δεν 
πρέπει να καλλιεργούνται ούρα από τον 
ουροσυλλέκτη.  
3. Ουρητηροστομία: Με αντισηψία του δεξιού ή 
αριστερού στομίου και αναγραφή αντίστοιχα στο 
δείγμα, παίρνουμε 1 – 2 ml ούρα και τα βάζουμε σε 
στείρο σωληνάριο. 
4. Με Υπερηβική παρακέντηση: Γίνεται σε επίμονη πυουρία με στείρες 
καλλιέργειες για κοινά παθογόνα και B. Koch. Το δείγμα λαμβάνεται σε 
ειδικό φιαλίδιο μεταφοράς αναερόβιων για την αναζήτηση τους. 
5. Ούρα για B. Koch: Αποστέλλονται τα πρώτα πρωινά ούρα επί τρεις 
συνεχείς ημέρες (ή ούρα 24ώρου) με την ένδειξη «Καλλιέργεια για B. Koch» 
και στη συνέχεια γίνεται κατεργασία κατά Petroff (αν χρειαστεί) και 
εμβολιασμός στο υλικό Lowenstein. 
 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
 

Η ποιοτική ουροκαλλιέργεια γίνεται για να αποκτήσουμε γενική εικόνα 
του αριθμού των μικροοργανισμών που μπορεί να υπάρχουν και της σχέσης 
των διαφόρων ειδών. Επίσης μπορούμε να έχουμε να έχουμε αποτελέσματα 
πιο σύντομα σε πιο επείγουσες καταστάσεις. 

Χρησιμοποιούνται πρωινά ούρα τα οποία εμβολιάζονται σε αιματούχο 
και Mc Conkey No 3 με μια από τις μεθόδους εμβολιασμού σε όλη την 
επιφάνεια (βλ. σημειώσεις Μικροβιολογίας Β΄ τάξης). 

Παράλληλα με την ποιοτική ουροκαλλιέργεια γίνεται και το 
αντιβιόγραμμα. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, η ποιοτική ουροκαλλιέργεια δεν είναι 
αξιόπιστη μέθοδος ενώ συχνά είναι παραπλανητική λόγω της ανάπτυξης και 
μικροβίων που επιμολύνουν το δείγμα και τα οποία μόνο με την αρίθμηση των 
αποικιών στην ποσοτική ουροκαλλιέργεια ξεχωρίζουν. 

 
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΟΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

 
Το δείγμα λαμβάνεται με την κατάλληλη διαδικασία, ενώ καλό είναι ο 

ασθενής να μην παίρνει αντιβιοτικά τουλάχιστον για 48 ώρες. Τα  ούρα 
μεταφέρονται στο εργαστήριο και φυλάσσονται σε κοινό ψυγείο (4ο C) όπου 
μπορούν να παραμείνουν αναλλοίωτα για μερικές ώρες, ακόμη και για 24ωρο. 

Πριν από την καλλιέργεια λαμβάνεται ποσότητα ούρων άσηπτα (με 
αποστειρωμένη πιπέττα, σε αποστειρωμένο σωληνάριο, κοντά σε φλόγα), 
φυγοκεντρείται και το ίζημα επιστρώνεται, βάφεται κατά Gram και 
μικροσκοπείται. Εάν στο δείγμα υπάρχουν πολλά πλακώδη επιθήλια και 

Εικόνα: 2 Ουροκαθετήρας 
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πολλοί κόκκοι και βακτήρια Gram θετικά, τα ούρα απορρίπτονται ως 
ακατάλληλα. Αλλιώς προχωράμε στην καλλιέργεια. 
Τεχνική: 
Απαιτούμενα υλικά: 

• Ένα τρυβλίο με αιματούχο άγαρ (ή θρεπτικό άγαρ) 

• Ένα τρυβλίο με Mc Conkey άγαρ Νο 3 (για ανάπτυξη κυρίως Gram 
αρνητικών) 

• Μία αμπούλα φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9 %) των 5 ml 

• Μία πιπέττα αποστειρωμένη του 1 ml 

• Μία πιπέττα αποστειρωμένη των 0,1 ml 

• Αποστειρωμένα σωληνάρια Wassermann ή αποστειρωμένα παστεράκια 
με κεκαμμένο το κλειστό ρύγχος (όχι πάντως βαμβακοφόρο στυλεό) 

• Λύχνο Bunsen 
 
Πορεία: 
 

• Ανοίγουμε την αμπούλα Φ.Ο κοντά στη φλόγα και με την πιπέττα του 1 
ml παίρνουμε 1 ml Φ.Ο και το χύνουμε. 

• Με την ίδια πιπέττα του 1 ml, παίρνουμε 1 ml από τα ούρα τα οποία 
έχουμε ανακινήσει και το ρίχνουμε στην αμπούλα με τα 4 ml Φ.Ο χωρίς 
να φυσήξουμε στην πιπέττα. 

• Με την πιπέττα των 0,1 ml που γεμίζουμε με αραιωμένα (1:5) ούρα μέχρι 
το 0, βάζουμε 0,01 ml (μια σταγόνα) στο ένα τρυβλίο (αιματούχο ή 
θρεπτικό άγαρ) και 0,01 ml στο άλλο (Mc Conkey άγαρ). 

• Επιστρώνεται η σταγόνα με ξεχωριστό σωληνάριο ή παστεράκι σε όλη 
την επιφάνεια. 

• Επωάζονται και τα δύο τρυβλία στους 37ο C για 24 ώρες και κατόπιν 
διαβάζουμε το αποτέλεσμα. 

 
Αξιολόγηση: 
 

Εάν στα αραιωμένα (1:5) ούρα δεν υπάρχουν μικρόβια το καλλιέργημα 
είναι στείρο, αλλιώς μετράται ο αριθμός των αποικιών. 

Ο υπολογισμός του αριθμού των μικροβίων ανά ml ούρων γίνεται 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των αποικιών επί 500 και αυτό διότι η 

Εικόνα: 3 Θετική ουροκαλλιέργεια 
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εμβολιασθείσα ποσότητα ούρων στην πραγματικότητα είναι το 1:500 της 
αρχικής (0,01 Χ 1:5 = 1:500). 
Παράδειγμα: Αν στην επιφάνεια του ενός τρυβλίου (η μέτρηση γίνεται στο 
τρυβλίο με το αιματούχο ή το θρεπτικό άγαρ, διότι στο Mc Conkey Νο 3 δεν 
αναπτύσσονται όλα τα μικρόβια) μετρηθούν 200 αποικίες, ο αριθμός των 
μικροβίων θα είναι 200 Χ 500 = 100000 ανά ml ούρων.   

                 
Εάν αναπτυχθούν περισσότερα από ένα μικρόβια, εκ των οποίων το ένα 

σε μικρό αριθμό, τότε αυτό θεωρείται χωρίς σημασία (επιμόλυνση). 
Μόνο αν ο αριθμός των μικροβίων είναι άνω των θεωρουμένων ως 

ενδεικτικών ουρολοίμωξης γίνεται αξιολόγηση αυτών, μορφολογική και 
βιοχημική αναγνώριση και η δοκιμασία ευαισθησίας στα αντιβιοτικά. 

Κατά γενική συμφωνία, αριθμός μικροβίων πάνω από 100000/ml ούρων 
δηλώνει πάντα ουρολοίμωξη, ενώ αριθμός κάτω από 1000/ml δηλώνει 
επιμόλυνση κατά τη λήψη και χαρακτηρίζεται ως αρνητική εξέταση. 

Αριθμός από 1000 – 10000/ml δηλώνει είτε επιμόλυνση κατά τη λήψη, 
είτε υποχώρηση της μικροβιουρίας σε ασθενείς που παίρνουν αντιβίωση.  

Αριθμός από 10000 – 100000/ml για μεν τους ενήλικες απλώς 
δημιουργεί υπόνοια ουρολοίμωξης, για δε τα παιδιά δηλώνει ουρολοίμωξη. 

Αριθμός πάνω από 100000/ml δηλώνει πάντα ουρολοίμωξη. 
Εάν αναπτυχθούν δύο μικρόβια σε μεγάλο αριθμό, τότε μετρούνται και τα 

δύο χωριστά και αν οι αριθμοί και των δύο είναι στις 100000, τότε θα 
αξιολογηθούν και τα δύο κυρίως με κλινικά στοιχεία από τον ασθενή αλλά και 
με στοιχεία των μικροβίων. 

Αν αναπτυχθούν τρία είδη μικροβίων, το καλλιέργημα από την αρχή θα 
πρέπει να θεωρηθεί ως «ακατάλληλο δείγμα» και να γίνει επανάληψη. 

Οι περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται ή δεν χρειάζεται επανάληψη της 
ουρικαλλιέργειας είναι οι εξής: 
Δεν χρειάζεται επανάληψη: 

• Όταν η πρώτη καλλιέργεια είναι στείρα 

• Όταν αναπτυχθεί ένα μικρόβιο (ή δύο) και σε αριθμό πάνω από 
100000/ml 

• Όταν αναπτυχθούν 1-2 αποικίες, δηλαδή αριθμός κάτω από 1000/ml 
Χρειάζεται επανάληψη: 

• Όταν το δείγμα αποδείχθηκε ακατάλληλο γιατί αναπτύχθηκαν τρία είδη 
μικροβίων 

Εικόνα: 4 Αρίθμηση αποικιών 
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• Όταν αναπτύχθηκαν δύο είδη μικροβίων, που οικολογικά ανήκουν στα 
μικρόβια του περιβάλλοντος 

• Όταν ο ασθενής έχει πάρει πολύ πρόσφατα χημειοθεραπεία 
 

Μικρόβια που παθολογικά βρίσκονται σε μια ουροκαλλιέργεια: 
 
Κολοβακτηρίδιο (E. Coli), Κλεμπσιέλλα, Πρωτέας, Εντερόκοκκος, 
Σταφυλόκοκκος χρυσίζων, Στρεπτόκοκκος πρασινίζων, Μυκοβακτηρίδιο της 
φυματίωσης (B. Koch), άλλα εντεροβακτηριοειδή κλπ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
 

Β. Καλλιέργεια πτυέλων: 
 
Λήψη δείγματος: Ξέπλυμα του στόματος με νερό βρύσης, πρωινά πτύελα 
με βήχα και αν δεν υπάρχουν υποβοηθούμε με φυσιοθεραπεία και 
ενυδάτωση (στους ενήλικες). 

Στα βρέφη δεν είναι δυνατόν να έχουμε πτύελα προς εξέταση. Στις 
περιπτώσεις αυτές καλό είναι να ληφθούν αυτά από το στομάχι με πλύση 
(όπου είναι δυνατόν) ή να ληφθεί φαρυγγικό επίχρισμα και από αυτό να 
γίνει καλλιέργεια απευθείας ή κατόπιν αραίωσης σε σταγόνα ζωμού για να 
ληφθούν μεμονωμένες αποικίες. 
Ποσότητα: Μέχρι 10 ml (αν είναι για B. Koch επί τρεις μέρες) 
Δοχείο: Στείρο που να κλείνει καλά (ουροσυλλέκτης ή τρυβλίο αν η λήψη 
γίνει στο εργαστήριο) 

Εικόνα: 5 Σαλμονέλα  
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Τεχνική λήψης: Χρειάζονται βλεννοπυώδη πτύελα από τους βρόγχους και 
όχι από τον οπίσθιο ρινοφάρυγγα ή σάλιο από το στόμα. Άμεση μεταφορά 
στο εργαστήριο (μέσα σε μισή ώρα από τη λήψη). Ποτέ τα πτύελα δεν 
καλλιεργούνται για αναερόβια. 
Κλινικές πληροφορίες: Πρέπει να αναφέρεται πνευμονία, χρόνια 
βρογχίτιδα κ.ά., ο προσδιορισμός ειδικού παθογόνου ή για κοινά μικρόβια. 
Άμεση επικοινωνία για τα επείγοντα. 
Καλλιέργεια: 
Α. Για απλά μικρόβια: 

• Αιματούχο με οπτοχίνη (δεν αναπτύσσεται ο πνευμονιόκοκκος) 

• Mc Conkey 

• Sabouraud 

• Σοκολατόχρουν με μπακιτρασίνη (αναπτύσσεται ο πνευμονιόκοκκος ενώ 
δεν αναπτύσσονται σχεδόν όλα τα ευαίσθητα στην πενικιλίνη στελέχη 
των στρεπτόκοκκων της ομάδας Α και αρκετά Gram   ). 

• Chapman 
Ο εμβολιασμός γίνεται σε όλη την επιφάνεια του υλικού για μεμονωμένες 

αποικίες. Επώαση στους 37ο C σε ατμοσφαιρικό αέρα ή παρουσία CO2 5-10 
% 

Ο εμβολιασμός στο αιματούχο άγαρ μπορεί να γίνει και κατόπιν 
αραίωσης των πτυέλων σε θρεπτικό ζωμό. Έτσι έχουμε μεμονωμένες 
αποικίες και γνωρίζουμε την ποσοτική τους σχέση. Επιπλέον επικρατεί το 
μικρόβιο που προκαλεί τη νόσο, λόγω αραίωσης των υπολοίπων. 
Β. Για B. Koch: 
- Κατεργασία κατά Petroff (σκοτώνει τα άλλα μικρόβια πλην των B. Koch) 

• 2 ml εξεταστέου υλικού 

• 4-6 ml διαλύματος NaOH 4% 

• Ισχυρή ανακίνηση και επώαση στους 37ο C για 20 min 

• Εξουδετέρωση με H2SO4 15% (PH=7.0) 

• Φυγοκέντρηση στις 3000 σ.α.λ. επί 15 min 

• Εμβολιασμός από το ίζημα των δειγμάτων και των τριών ημερών 
- Θρεπτικά υλικά: 

• Lowenstein 

• Dorset 
Χρώση: Ziehl – Neelsen  
Τεχνική: 
1. Αραιωμένη φαινικούχος φουξίνη (5-20 min) 
2. Επαναλαμβανόμενη θέρμανση μέχρι να βγουν ατμοί 
3. Ξέπλυμα με νερό βρύσης 
4. Διαφοροποίηση με οξινισμένη αλκοόλη (7% HCl σε αλκοόλη 95ο ) 
5. Ξέπλυμα με νερό βρύσης 
6. Κυανό του μεθυλενίου για 10 min 
7. Ξέπλυμα με νερό βρύσης 
Αποτελέσματα: 
Οξεάντοχα βακτηρίδια – κόκκινα  
Υπόστρωμα – ωχρό μπλε  

Τα μικρόβια που απομονώνονται συνήθως από μια καλλιέργεια 
πτυέλων είναι Σταφυλόκοκκος χρυσίζων, πνευμονιόκοκκος, 
κορυνοβακτηρίδιο της διφθερίτιδας, αιμόφιλοι, μύκητες, B. Koch κ.ά. 
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Καλλιέργεια πτυέλων (απλή) 
 
Δείγμα: Σε τρυβλίο. Από τα πυώδη μέρη μεταφέρονται σε τρεις 
αντικειμενοφόρες πλάκες για χρώση Gram, Giemsa και Ziehl – Neelsen (αν 
χρειάζεται). 
Εμβολιασμός: Σε δύο τρυβλία με αιματούχο άγαρ (αερόβιο, CO2), ένα Mc 
Conkey και ένα κεκλιμένο Sabouraud. 
Ανάγνωση: Αναζητούνται οι ύποπτες αποικίες, γίνεται Gram χρώση, 
ανακαλλιέργειες για απομόνωση, ταυτοποίηση και αντιβιόγραμμα. Το 
Sabouraud εξετάζεται για πολλές μέρες. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
Πνευμονιόκοκκος β- αιμολυτικός Κλεμπσιέλλα, 
Αιμόφιλος στρεπτόκοκκος άλλα Gram 
Σταφυλόκοκκος 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΤΥΕΛΑ 

ZIEHL-NEELSEN 

GIEMSA 

  GRAM 

      SABOURAUD 

ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ 
MC CONKEY 

ΑΕΡΟΒΙΟ CO2 
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Γ. Καλλιέργεια Φαρυγγικού: 
 
Προετοιμασία: Όχι γαργάρες ή ξέπλυμα του στόματος. 
Λήψη: Η λήψη γίνεται περιστρέφοντας τον ειδικό στυλεό μεταφοράς στην 
περιοχή της δεξιάς ή αριστεράς αμυγδαλής και αμέσως μετά τοποθετείται στο 
υλικό μεταφοράς (Stuart). 

Η διαδικασία απαιτεί προσοχή να μην ακουμπήσει ο στυλεός στο 
υπόλοιπο στόμα. 

Το δείγμα πρέπει να συνοδεύει παραπεμπτικό, με το οποίο να ζητάται 
ακριβώς το ή τα είδη των μικροβίων που χρειάζεται να απομονωθούν, δηλαδή 
β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο, γονόκοκκο ή φυσιολογική χλωρίδα στους 
λευκοπενικούς κ.λ.π. 
Εξέταση του υλικού: 

Δεν απαιτείται ταυτοποίηση του συνόλου των μικροβίων που υπάρχουν 
αλλά συνήθως αναζητούνται τα εξής: 
 

• Στρεπτόκοκκος πυογόνος 

• Σταφυλόκοκκος παθογόνος (χρυσίζων) 

• Ναϊσσέρια της μηνιγγίτιδας 

• Κορυνοβακτηρίδιο της διφθερίτιδας 

• Αιμόφιλος του κοκκύτη 

• Μονίλια η λευκάζουσα 

• Ατρακτόμορφο βακτηρίδιο του Vincent 
 

• Στρεπτόκοκκος πυογόνος: 
Εμβολιασμός δύο τρυβλίων αιματούχου άγαρ. Επώαση στους 37ο C για 

24 έως 48 ώρες. Εξετάζεται η παρουσία αποικιών που περιβάλλονται από 
ζώνη αιμολύσεως β (διαυγής). Ακολουθεί η ταυτοποίηση. 

• Σταφυλόκοκκοι παθογόνοι: 
Εμβολιασμός υλικού Chapman. Επώαση στους 37ο C για 24-48 ώρες. 

Ταυτοποίηση κατά τα γνωστά. 

• Ναϊσσέρια της μηνιγγίτιδας: 
Η παρουσία στην ρινοφαρυγγική κοιλότητα πολλών σαπροφυτικών 

ναϊσσεριών καθιστά δύσκολη την ανεύρεση της ναϊσσέριας της μηνιγγίτιδας. 
Συνιστάται η χρήση ειδικού θρεπτικού υλικού (Mueller-Hinton) και ο 

εμβολιασμός να γίνει το αργότερο σε μια ώρα από τη λήψη του υλικού. 
Επώαση στους 37ο C επί 48ωρο και σε ατμόσφαιρα CO2 10%. Απομόνωση. 
Ταυτοποίηση. 

• Κορυνοβακτηρίδιο της διφθερίτιδας: 
Εμβολιασμός σε υλικό Loeffler. Απόχυση του νερού συμπύκνωσης, 

εμβολιάζουμε περιστρέφοντας το στυλεό στην επιφάνεια του υλικού και 
επωάζουμε στους 37ο C . Οι αποικίες του κορυνοβακτηριδίου της διφθερίτιδας 
παίρνουν ένα υποκίτρινο χρώμα στο υλικό Loeffler. 

• Αιμόφιλος του κοκκύτη: 
Ο εμβολιασμός γίνεται στο υλικό Bordet-Gengou μετά πενικιλίνης και 

διαμιδίνης. 
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Καλλιέργεια Φαρυγγικού (απλή) 
 
1. Το Δείγμα μπαίνει αμέσως σε υλικό Stuart ή σε υλικό Loeffler ή 

χρησιμοποιείται αμέσως για εμβολιασμό. 
2. Εμβολιασμός σε δύο τρυβλία αιματούχο άγαρ και επίστρωση με 

κρικοφόρο στυλεό. Επωάζονται το ένα αναερόβια και το άλλο αερόβια 
για 24 ώρες. 

3. Ανάγνωση. Αναζητούνται αποικίες παθογόνων μικροβίων (β-αιμολυτικές, 
πνευμονιόκοκκου, αιμόφιλου). Γίνεται παρασκεύασμα από αυτές, χρώση 
Gram και μικροσκοπούνται. 

4. Από τις ύποπτες αποικίες γίνονται ανακαλλιέργειες σε αιματούχο άγαρ, 
για να έχουμε καθαρό καλλιέργημα για την ταυτοποίηση και το 
αντιβιόγραμμα. 

 

 
 
 
 
 
 

ή ή 

Loeffler Stuart 

2. 

ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ 

ΑΕΡΟΒΙΟ 

 
ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ 

 

1. 
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Καλλιέργεια φαρυγγικού (ή άλλου υλικού) 
για Διφθερίτιδα 

 
Δείγμα: Αμέσως μετά τη λήψη μπαίνει σε υλικό μεταφοράς Stuart ή 
εμβολιάζεται απευθείας στο υλικό Loeffler και στα άλλα υλικά. 
Εμβολιασμός: Σε υλικό με τελλουριώδες κάλιο (Hoyle) και σε ένα αιματούχο. 
Επώαση στους 37ο C για 24 ώρες (το Hoyle για 48 ώρες τουλάχιστον). 
Ανάγνωση: Από το Loeffler χρώση Stoltenberg (ή άλλη παρόμοια) καθώς και 
Gram. Από το αιματούχο αναζήτηση β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου. 

Από το Hoyle μετά 48ωρο αναζήτηση χαρακτηριστικών αποικιών 
(γκριζόμαυρες), χρώση Gram απ αυτές και αν είναι κορυνοβακτηρίδια, 
απομόνωση με ανακαλλιέργεια σε Loeffler. Απ αυτό ή από το Hoyle δοκιμές 
ζυμώσεως σακχάρων για ταυτοποίηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gram 

4. 

ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ 

3. 

Stuart Loeffler 

ή ή 

Stoltenberg 

 
Gram 
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Χρώση Stoltenberg: (Μέθοδος εκλογής για κορυνοβακτηρίδια) 

Η μέθοδος αυτή είναι τροποποίηση της Albert και γίνεται σε έναν χρόνο. 
Χρωστική: 

• Πράσινο του μαλαχίτη………………………………..      2,5  gr 

• Κυανό της τολουϊδίνης……………………………….      0,5  gr 

• Αιματοξυλίνη ………………………………………….      0,1  gr 

• Οξικό οξύ παγόμορφο (Glacial) …………………….    30,0  ml 

• Μεθυλική αλκοόλη ……………………………………    30,0  ml 

• Απεσταγμένο νερό (D.W) …………………………… 1000,0 ml 
Διαλύονται οι χρωστικές στην αλκοόλη, προστίθεται το οξύ και την 

επομένη ημέρα προστίθεται το νερό. 
Τεχνική: 
- Το παρασκεύασμα μονιμοποιείται στη φλόγα (4-5 φορές), προστίθεται η 

χρωστική και παραμένει για 20 min. 
- Ξέπλυμα με νερό βρύσης (απαλή ροή) 
- Στέγνωμα – μικροσκόπηση 
Αποτέλεσμα: 

Τα κοκκία των κορυνοβακτηριδίων χρωματίζονται ερυθροϊώδη, τα 
μικροβιακά σώματα κυανοπράσινα. 

Stoltenberg 

Γ 

+ 

Μ

+ 

Σ 

- 

Loeffler ΣΑΚΧΑΡΑ 

Hoyle ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ ΑΓΑΡ 

Γ = Γλυκόζη 
Μ = Μαλτόζη 

Σ = Σουκρόζη 

Gram 

Loeffler 

Σ 

- 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 

Δ. Καλλιέργεια οφθαλμικού: 
Δείγμα: 
Ι.  Χειρουργικό δείγμα: Γίνεται προσυνεννόηση με το εργαστήριο για άμεσο 
ενοφθαλμισμό και ακολουθείται η διαδικασία μικροσκοπικής εξέτασης και 
καλλιέργειας όπως στα υγρά παρακεντήσεων και το πύο που περιγράφεται 
πιο κάτω (σελ. 33) 
ΙΙ. Από επιπεφυκότα: Δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί αλοιφές ή 
κολλύρια. 

Γίνεται εφύγρανση βαμβακοφόρου στυλεού με φυσιολογικό ορό. Πρέπει 
να σημειωθεί αν το δείγμα είναι από τον αριστερό ή τον δεξιό οφθαλμό. 
Λήψη δείγματος: Η λήψη γίνεται ως εξής: Ανασηκώνουμε τα βλέφαρα και με 
περιστροφική κίνηση του στυλεού παίρνουμε αρκετό υλικό, το οποίο βάζουμε 
σε υλικό μεταφοράς κοινών παθογόνων μικροβίων (Stuart). 

Το δείγμα πρέπει να συνοδεύουν κλινικές πληροφορίες και ακριβής 
εντολή για αναζήτηση συγκεκριμένου παθογόνου μικροβίου που υποπτεύεται 
ο γιατρός της κλινικής. 

Η πορεία που ακολουθείται (μικροσκοπική, καλλιέργεια κ.ά) είναι 
ανάλογη με το αναζητούμενο μικρόβιο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
 

Ε. Καλλιέργεια αίματος: 
 
Λήψη: Παίρνουμε περιφερικό αίμα κατόπιν τοπικής αντισηψίας του δέρματος 
στο σημείο φλεβοκέντησης. Συνήθως απαιτούνται 3 δείγματα αίματος με 
ημίωρη διαφορά στο χρόνο λήψης ή επί ενδοκαρδίτιδας μέχρι 7 δείγματα το 
24ωρο (συνεννόηση με το εργαστήριο). Αναλογία αίματος – ζωμού 1/10. 

Η λήψη γίνεται σε 2 φιάλες (κάθε φορά) Castaneda (1 για αναερόβια 
καλλιέργεια). Η φλεβική παρακέντηση γίνεται μετά από προσεκτική τοπική 
αντισηψία. Επί συνεχούς πυρετού λήψη αιμοκαλλιεργειών οποτεδήποτε. Επί 
κυματοειδούς πυρετού η λήψη γίνεται πριν το ρίγος. 

Στο παραπεμπτικό που συνοδεύει τα δείγματα πρέπει να αναφέρεται η 
λήψη αντιβιοτικών (συνεννόηση με το εργαστήριο), η ανοσολογική κατάσταση 
του ασθενούς, αν υπάρχει φλεβοκαθετήρας ή μόσχευμα. 
Διφασικό υλικό Hemoline (Castaneda): 

Οι φιάλες με το διφασικό υλικό περιέχουν υλικά με ειδικούς παράγοντες 
που καθιστούν δυνατή την αποκάλυψη των αερόβιων και αναερόβιων 
μικροβίων που αποτελούν την συγκεκριμένη αιτία μιας σηψαιμίας. 

  Το υλικό αυτό συνιστάται για την ταχεία αύξηση των εντεροβακτηριοειδών, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemoline (Castaneda) θρεπτικό υλικό 
 

      Διφασικό υλικό           Υλικό για αναερόβια           Διπλό υλικό(DUO) 

Σχήμα: 1 
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της ψευδομονάδας, του σταφυλόκοκκου του στρεπτόκοκκου και της Candida. 
Οι εμπλουτιστικοί παράγοντες περιλαμβάνονται για να ευνοήσουν την 
ανάπτυξη των δύσκολα αναπτυσσόμενων βακτηριδίων. 

Τέτοιοι παράγοντες εμπλουτιστικοί είναι: 
α. Αμινοξέα (που περιέχονται στην καζεΐνη και τη ζελατίνη) 
β. Βιταμίνες και νουκλεϊνικά οξέα 
γ. NAD και Αιμίνη (κυρίως για τον αιμόφιλο) 
δ. Βιταμίνη B6 (κυρίως για στρεπτόκοκκο και σταφυλόκοκκο) 
ε. CO2 (απαραίτητο για ναϊσσέρια, βρουκέλλα, αιμόφιλο και 

πνευμονιόκοκκο). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επανατοποθετούμενο 

κάλυμμα   

Βιδωτό πώμα 

Μεγάλη διαφανής πλάκα 
θρεπτικού άγαρ, όπου 
ακόμη και οι μικρές 
αποικίες είναι εύκολα 

ορατές   

Άγαρ + ζωμός συμπληρόνωνται 
με παράγοντες ανάπτυξης (NAD, 
αιμίνη, Βιταμίνη Β6, πουρίνες και 

πυριμιδίνες κ.ά)   

Ατμόσφαιρα CO2 σε άμεση 
επαφή με το ζωμό και το 

άγαρ 

Όγκος αίματος:  

Πάνω από 10 ml 

40 ml ζωμός  
+ SPS αντιπηκτικό 

(0,025%) 

SPS αντιπηκτικό = 
πολυανηθολικό 

σουλφονικό νάτριο 

Εικόνα: 6 Διφασικό υλικό (Castaneda) 
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Χρήση: 
- Η συλλογή του αίματος πρέπει να γίνει σε συνθήκες απόλυτης 
αντισηψίας και σε ποσότητα 10 ml αίματος (λιγότερο έως 5 ml αν υπάρχει 
δυσκολία) για κάθε φιάλη (Castaneda), αφού προηγουμένως η φιάλη έχει 
παραμείνει στους 37ο C για 4 ώρες (Σημείωση: οι φιάλες διατηρούνται σε 
ψυγείο στους 4ο C μέχρι τη χρήση και έως την ημερομηνία λήξης τους). 
- Επάλειψη του άγαρ με το ζωμό με ανακίνηση της φιάλης. 
- Αν υπάρχουν 2 φιάλες (Castaneda DUO) για κάθε ασθενή, την μία την 
αερίζουμε (για αερόβια τρυπώντας το ελαστικό πώμα με διαφορετική βελόνα 
μιας χρήσεως για την κάθε μια υπό αυστηρά άσηπτες συνθήκες). 
- Εάν είναι μόνο μία φιάλη (διφασική) για τον ασθενή, την αερίζουμε 
εκτός αν ζητούν καλλιέργεια για βρουκέλλα. 
- Ελέγχουμε όλες τις αερόβιες εάν έχουν αποικίες πάνω στο άγαρ 
καθημερινά για 13 ημέρες, οπότε ανοίγεται υποχρεωτικά (την 13η) πριν 
πεταχτεί. (Σημείωση: οι αναερόβιες αιμοκαλλιέργειες και για βρουκέλλα 
φυλάσσονται 16 ημέρες). 
Θετική αιμοκαλλιέργεια: (σχ. 2) 
1. Την ανοίγουμε με σύριγγα (αφού έχουμε καθαρίσει προσεκτικά το πώμα 

με αντισηπτικό κυρίως οινόπνευμα την περίσσεια του οποίου στη 
συνέχεια καίμε για καλύτερο αποτέλεσμα αντισηψίας) 

2. Στάζουμε 2 σταγόνες σε ένα πλακάκι και βάφουμε κατά Gram 
3. Εμβολιάζουμε σε αιματούχο και Mc Conkey στάζοντας 3-4 σταγόνες στο 

κάθε τρυβλίο και κουνώντας το για να απλωθεί. 

Βιδωτό πώμα 

Επανατοποθετούμενο 

κάλυμμα   

Πλαστικό περιλαίμιο   

Διφασικό υλικό   

Αναερόβιο υλικό   

Μερική πίεση  
(-700 mbar) και 
ατμόσφαιρα 
εμπλουτισμένη 

με CO2   

Όγκος αίματος:  

Πάνω από 10 ml 

100 ml τροποποιημένος 
ζωμός Wilkins Chalgren 

+ SPS αντιπηκτικό (0,025%)   

Διαυγής ζωμός 

για εύκολη ανάγνωση   

Πτο-μειωμένο (κυστεΐνη) 
οξειδοαναγωγικό δυναμικό: 

- 200 mVolts   

Εικόνα: 7 Διάφοροι τύποι Θρ. Υλικών για αιμοκαλλιέργεια 
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4. Σε ένα ζωμό για το test ευαισθησίας ρίχνουμε 2-3 σταγόνες από τη 
φιάλη, τον επωάζουμε μέχρι να θολώσει και στη συνέχεια βάζουμε test. 

 
 
Αναερόβιες: Στις 72 ώρες τυφλή ανακαλλιέργεια (φαίνεται ή όχι ανάπτυξη 
αποικιών) με σύριγγα σε αιματούχο, Mc Conkey και Br άγαρ (το αιματούχο και 
το Mc Conkey αερόβια, το Br άγαρ αναερόβια). Υποψία θετικής (θολή ή ίζημα) 
στρώνουμε ένα πλακάκι. 

 

Σχηματική παράσταση της τεχνικής ανοίγματος θετικής αιμοκαλλιέργειας 

 
 
 
 
 
 
 

Ανάγνωση αιμοκαλλιέργειας 
 

Όπως προαναφέραμε, μια αιμοκαλλιέργεια διαρκεί 13 ημέρες (και για 
βρουκέλλα 16), εκτός αν θετικοποιηθεί νωρίτερα. Στο διάστημα αυτό περνάει 
από διάφορα στάδια: 
Ι. Επισκόπηση (καθημερινός έλεγχος) χωρίς ανακίνηση των φιαλιδίων. Αυτό 
γίνεται από την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού και κάθε μέρα μέχρι να 
εντοπισθούν σημάδια θετικής αιμοκαλλιέργειας. Αν δεν εντοπισθούν, η 
αιμοκαλλιέργεια ανοίγει οπωσδήποτε την 13η ή 16η ημέρα. 
Τέτοια σημάδια μπορεί να είναι: 
α)  Αιμόλυση (έντονη ή ελαφρά) 
β)  Θολερότητα διάχυτη στο ζωμό σε κάποιο από τα δείγματα 
γ)  Θολερότητα κοκκιώδης ή με ίζημα 
δ)  Αποικίες ή άλλη αλλαγή στην επιφάνεια του άγαρ 
ε)  Υμένιο (μεμβράνη) στην επιφάνεια του ζωμού 

Σχήμα: 2 
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στ) Πήξη του ζωμού χαλαρή (σαν ζελατίνα) 
ζ)  Αλλαγή στο χρώμα του ζωμού ή του άγαρ 
η)  Καμία αλλαγή, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία φανερή ανάπτυξη 
μικροβίων χωρίς όμως και να αποκλείεται. 
ΙΙ. Ανακαλλιέργεια 

 Η ανακαλλιέργεια μετά την 24ωρη επώαση (έχει δεν έχει ενδείξεις) και 
κατόπιν όταν εμφανιστούν ενδείξεις θετικής αιμοκαλλιέργειας και οπωσδήποτε 
την 13η ή 16η ημέρα πριν κλείσουν (κατά το σχήμα 2 σελ. 19): 
α. Λήψη δείγματος με σύριγγα υπό άσηπτες συνθήκες, από την ύποπτη 
περιοχή. 
β. Κάνουμε παρασκευάσματα (Gram ή απαιωρημένη σταγόνα) και 
εμβολιασμό σε αιματούχο άγαρ και Mc Conkey Νο 3 (ή άλλο υλικό όπως TSA, 
Brucella άγαρ, σοκολατόχρουν κ.ά) 
γ. Παρασκεύασμα από το τρυβλίο, ανακαλλιέργεια και τεστ ευαισθησίας. 
 
ΙΙΙ. Ανάγνωση της ανακαλλιέργειας 

Η ανακαλλιέργεια (και όλη η αιμοκαλλιέργεια) χαρακτηρίζεται στείρα αν 
δεν παρατηρηθούν αποικίες ή διάχυτη ανάπτυξη στα τρυβλία. Αν όμως 
παρατηρηθεί ανάπτυξη, προχωρούμε στην ταυτοποίηση και το τεστ 
ευαισθησίας. 
ΙV. Ταυτοποίηση μικροβίων (Πίνακας Ι σελ. 20) 

Η ταυτοποίηση των μικροβίων από τη μορφολογία των αποικιών, τη 
μικροσκοπική εξέταση και με μία ή περισσότερες από τις χαρακτηριστικές 
δοκιμασίες κάθε μικροβίου (βιολογικές, βιοχημικές, ορολογικές κ.λ.π). 
 

Πίνακας Ι. Μικρόβια που ζητάμε στην αιμοκαλλιέργεια και βασικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Μικρόβια 
Μορφολογία 

και Gram χρώση 
Αποικίες στο αιματούχο 

άγαρ 
Δοκιμές ταυτοποιητικές 

Σταφυλόκοκκος χρυσίζων 
Θ. κόκκοι 
Σταφυλοειδείς 

Μεγάλες, χρυσωπές,  
Αιμόλυση 

Κοαγκουλάση = θετική 

Στρεπτόκοκκος 
πρασινίζων 

Θ. κόκκοι, αλυσίδες 
ή ζεύγη 

Μικρές, πράσινη ζώνη  
Αιμολύσεως 

Καταλάση = αρνητική 

Στρεπτόκοκκος β-αιμολυτι- 
κος  Α – ομάδος 

Θ. κόκκοι, αλυσίδες 
πιεσμένες 

Μικρές, διαυγής κυκλική 
ζώνη αιμολύσεως 

Μπακιτρασίνη = ευαισθη- 
σία  

Πνευμονιόκοκκος 
Θ. κόκκοι λογχοειδείς, 
ζεύγη, άλως 

Μικρές, με κεντρική κοί- 
λανση, πρασινίζουσες 

Υπεροξειδάση = θετική, 
Διαλυτός στη χολή 

Εντερόκοκκος 
Θ. κόκκοι 
ζεύγη, αλυσίδες 

Μικρές, μερικές β-αιμολυ- 
τικές  

Ανάπτυξη σε Mc Conkey 

Μηνιγγιτιδόκοκκος Α. κόκκοι διπλόκοκκοι 
Μέσου μεγέθους, γκριζω- 
πές  

Οξειδάση = θετική, Συγκόλ 
ληση με ειδικούς ορούς 

Αιμόφιλος γρίπης 
Α. βακτηρίδια μικρά 
πολυμορφισμός 

Μικρές χωρίς αιμόλυση 
Δορυφορισμός αποικιών 
γύρω από σταφυλόκοκκο 

Σαλμονέλες Α. βακτηρίδια 
Μεγάλες (άχρωμες στο 
Mc Conkey) 

Συγκόλληση με ειδικούς 
ορούς. Βιοχημικές δοκιμές 

Βρουκέλλες Α. κοκκοβακτηρίδια 
Μικρές με βραδεία ανά- 
πτυξη  

Συγκόλληση με ειδικούς 
ορούς. Βιοχημικές δοκιμές 
ευαισθησία σε χρωστικές 

Εσχερίχιες (E. coli) Α. βακτηρίδια 
Μεγάλες (ροδέρυθρες στο 
Mc Conkey) 

Βιοχημικές δοκιμές 

Κλεμπσιέλλες Α. βακτηρίδια Ως άνω, βλεννώδεις Βιοχημικές δοκιμές 

Πρωτείς Α. βακτηρίδια 
Ερπίζουσες, άχρωμες στο 
Mc Conkey 

Ερπυσμός, PPA = θετική 

Ψευδομονάδες Α. βακτηρίδια 
Πράσινη χροιά στο άγαρ, 
άχρωμες στο Mc Conkey 

Οξειδάση = θετική 

Σταφυλόκοκκος λευκός Θ. κόκκοι σταφυλοειδείς 
Μεγάλες, άσπρες χωρίς 
αιμόλυση  

Νιτρικά = θετικά 
Κοαγκουλάση = αρνητική 

 
Θ = Gram θετικό 
 

 
Α = Gram αρνητικό 
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Επαλήθευση επιμολύνσεως αιμοκαλλιέργειας κατά τη λήψη 
 

Αν υπάρχει υποψία (από το είδος του μικροβίου) ότι το μικρόβιο που 
αναπτύχθηκε δεν προέρχεται από το αίμα αλλά από το δέρμα του ασθενή, 
επαναλαμβάνεται η λήψη από τον Μικροβιολόγο αυτή τη φορά και γίνεται η 
ακόλουθη δοκιμή επιμόλυνσης: 

Μετά την άσηπτη λήψη και τον εμβολιασμό στα φιαλίδια (Castaneda), 
από το αίμα που έμεινε στη σύριγγα, εμβολιάζεται 1 ml αίμα σε 15 ml περίπου 
λειωμένο άγαρ (θερμοκρασίας 45ο C περίπου). Το μίγμα ανακινείται και 
χύνεται σε τρυβλίο, παγώνει και επωάζεται στους 37ο C για 24ωρο. 

Αν υπάρχουν πάνω από 5 αποικίες μικροβίων, πιθανόν αυτό προέρχεται 
από το αίμα, ενώ αν είναι λιγότερες ή καθόλου τότε το μικρόβιο που 
αναπτύχθηκε στην προηγούμενη αιμοκαλλιέργεια είναι πολύ πιθανό να 
προέρχεται από επιμόλυνση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
 

ΣΤ. Καλλιέργεια Ε.Ν.Υ: 
 
Λήψη: Η λήψη γίνεται κατόπιν αυστηρής τοπικής αντισηψίας. 
Όγκος: Όσα περισσότερα ml επιτρέπεται, μοιράζονται σε τρία διαδοχικά 
σωληνάρια:  
 1ο σωληνάριο (στείρο) 
 2ο σωληνάριο (στείρο) 
 3ο σωληνάριο (ηπαρινισμένο) 
Τεχνική λήψης: Ωσφυονωτιαία ή αυχενική παρακέντηση από πολύ έμπειρο 
άτομο με πολύ μεγάλη προσοχή και άμεση μεταφορά στο εργαστήριο. 
Α. Άμεση μικροσκοπική εξέταση: 

Φυγοκέντρηση ΕΝΥ στις 5000 στροφές ανά λεπτό (σ.α.λ.) επί 20 min 
μέσα σε κωνικά σωληνάρια αποστειρωμένα. 

Άδειασμα του υπερκείμενου υγρού σε άλλο σωληνάριο προκειμένου να 
γίνουν οι βιοχημικές εξετάσεις. 

Επίστρωση, ξήρανση, μονιμοποίηση, χρώση με: 
   α. Κυανό του μεθυλενίου (ή Giemsa) 
   β. Gram 
   γ. Ziehl – Neelsen 

Μικρόβια που αναζητούνται στο Ε.Ν.Υ: 
Μηνιγγιτιδόκοκκος, πνευμονιόκοκκος, αιμόφιλος, εντεροβακτηριακά, 

ψευδομονάδα, μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης κ.ά. 
Χρώση κυανού του μεθυλενίου (κατά Loefler): 

- Κυανό του μεθυλενίου 30% σε D.W. (από μητρικό) επί 3 min 
- Ξέπλυμα με νερό βρύσης (απαλή ζωή) 

Χρώση Gram: 
1. Ξήρανση και μονιμοποίηση 
2. Crystal Violet 1% ή Methyl Violet για 30 sec – 1 min 
3. Ξέπλυμα με νερό βρύσης 
4. Lugol για 30 sec 
5. Έκχυση Lugol και αποχρωματισμός με αλκοόλη 
6. Ξέπλυμα με νερό βρύσης 
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7. Σαφρανίνη ή φουξίνη για 20 sec 
8. Ξέπλυμα με νερό βρύσης 
9. Στέγνωμα 

Β. Καλλιέργεια: 
Εκτός των περιπτώσεων τραυματικής μηνιγγίτιδας, σπάνια στις άλλες 

περιπτώσεις ανευρίσκονται περισσότερα από ένα είδη μικροβίων στο Ε.Ν.Υ. 
Ο ενοφθαλμισμός (εμβολιασμός) γίνεται ως εξής: 
- Ένα υλικό για αναερόβια (10 σταγόνες Ε.Ν.Υ) 
- Αιματούχο άγαρ (4-5 σταγόνες Ε.Ν.Υ) 
- Mc Conkey 
- Σοκολατόχρουν άγαρ και CO2 10% και άγαρ Levinthal 
- Επώαση στους 37ο C 

Απομόνωση και ταυτοποίηση των μικροβίων κατά τα γνωστά. 
(Σημείωση: Το υλικό Levinthal είναι βρασμένο αιματούχο άγαρ σε 
σωληνάριο, πηγμένο σε λοξή θέση). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Σχήμα 3 

Α 

Αρ. κυττάρων 

Σάκχαρο Λεύκωμα 

Τύπος κυττάρων 

Β 

ΕΝΥ ΕΝΥ 

Gram 

Levinthal 

ΕΠΩΑΣΗ στους 37
ο
 C σε ατμόσφαιρα CO2   5-10% 

Ενδεδειγμένη χρώση 

Αντιβιόγραμμα 

Ανακαλλιέργεια 
Levinthal 

ΕΝΥ (ίζημα) 
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Γενική εξέταση (Α) και καλλιέργεια (Β) εγκεφαλονωτιαίου υγρού (Ε.Ν.Υ) 
Α. Από το δείγμα, χωρίς φυγοκέντρηση, μεταφέρονται σταγόνες ΕΝΥ σε 
πλάκα Neubauer (ή Thoma’s) και οι απαραίτητες ποσότητες για τον 
προσδιορισμό σακχάρου και λευκώματος. 
Β. Από το άλλο δείγμα (άσηπτο παρμένο και διατηρημένο) μετά από 
φυγοκέντρηση μεταφέρονται με πιπέττα Pasteur (αποστειρωμένη) σταγόνες 
σε αντικειμενοφόρους πλάκες και στα τρία θρεπτικά υλικά. 
Μετά από 24ωρη επώαση γίνεται μικροσκοπική εξέταση, αν υπάρχουν 
αποικίες ανακαλλιέργειες, τεστ ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα) και ταυτοποίηση. 
 

Κυτταρολογική και Χημική εξέταση Ε.Ν.Υ 
 
Ι. Κυτταρολογική εξέταση: 

Περιλαμβάνει την μέτρηση του αριθμού των κυττάρων και τον 
προσδιορισμό του τύπου τους. 

 
Ια. Μέτρηση κυττάρων: 

Θα χρησιμοποιηθεί Ε.Ν.Υ χωρίς πήγμα (με αντιπηκτικό), χωρίς 
φυγοκέντρηση και χωρίς αραίωση. Η μέτρηση γίνεται σε κυτταρομετρική 
πλάκα (π.χ Neubauer). Αν υπάρχουν πολλά ερυθρά, τότε μπορεί να 
προστεθεί μια σταγόνα οξικού οξέος 33% σε 10 σταγόνες Ε.Ν.Υ αρκεί να 
πολλαπλασιαστεί ο τελικός αριθμός των κυττάρων επί 1,1. Φυσιολογικά στο 
Ε.Ν.Υ υπάρχουν 1-10 κύτταρα ανά ml και είναι κυρίως μονοπύρηνα. Στα 
βρέφη ο αριθμός μπορεί να φθάσει στα 30. 

 
Ιβ. Τύπος κυττάρων: 

Το ίζημα (μετά από φυγοκέντρηση σε κωνικό στις 5000 σ.α.λ για 20 min) 
ή αυτούσιο το Ε.Ν.Υ αν είναι θολερό, θα χρωματιστεί με May – Grunwald 
Giemsa και θα υπολογιστεί η εκατοστιαία αναλογία (λευκοκυτταρικός τύπος) 

Στον πίνακα ΙΙ που ακολουθεί αναφέρονται τα κυτταρολογικά και χημικά 
ευρήματα στο Ε.Ν.Υ στις διάφορες μορφές μηνιγγίτιδας.  

 
Πίνακας ΙΙ. Ευρήματα στο Ε.Ν.Υ στις διάφορες μορφές μηνιγγίτιδας 

 

Μηνιγγίτιδες Όψη Σάκχαρο 
Αριθμός 

Κυττάρων 
Τύπος κυττάρων 

Φυσιολογικό Ε.Ν.Υ Διαυγής 
½ του αίματος.  
50-60 mgr % 

0 – 30 παιδιά 
1 – 10 ενήλικες 

Μονοπύρηνα 

Μηνιγγιτιδοκοκκική Θολή 0 – 40 100 – 10000 
95% πολυμορφοπύ- 
ρηνα  

Πνευμονιοκοκκική Θολή 0 – 40 100 – 10000  
Πολυμορφοπυρη-
νικός 

Αιμόφιλου Θολή 0 – 40 200 – 3000 
90% πολυμ/κός στην 
αρχή λεμφοκυτ/κός 

Φυματιώδης 
Διαυγής -  
ελ. θολή 

0 – 40 20 – 1000 Λεμφοκυτταρικός 

Άσηπτος από ιούς Διαυγής 50 – 60 10 – 200 Λεμφοκυτταρικός 
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ΙΙ. Χημική εξέταση: 

Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του ποσού του λευκώματος και του 
σακχάρου στο Ε.Ν.Υ καθώς και άλλων στοιχείων όπως τα χλωριούχα. 

 
ΙΙα. Προσδιορισμός λευκώματος: 

Γίνεται συνήθως με θολομετρική μέθοδο με την οποία συγκρίνεται η 
θολερότητα που εμφανίζεται στο Ε.Ν.Υ όταν προστεθεί θειοσαλικυλικό οξύ, με 
την θολερότητα μιας σταθερής θολομετρικής κλίμακας ή καμπύλης. Η 
σύγκριση γίνεται με φωτόμετρο. 

Φυσιολογικά υπάρχουν 15 – 45 mgr %. Μεγάλη αύξηση υπάρχει στις 
μικροβιακές μηνιγγίτιδες. 

 
ΙΙβ. Προσδιορισμός σακχάρου: 

Γίνεται με την ενζυματική μέθοδο προσδιορισμού γλυκόζης στο αίμα. 
Επειδή όμως φυσιολογικά το ποσό του σακχάρου στο Ε.Ν.Υ είναι περίπου το 
μισό απ αυτό του αίματος, η ποσότητα του εξεταστέου Ε.Ν.Υ είναι διπλάσια 
από αυτή του αίματος για κάθε μέθοδο που εφαρμόζεται. 

Στα νεογνά το ποσό είναι περίπου όσο και στο αίμα. 
 
Σχηματική παράσταση της καλλιέργειας Ε.Ν.Υ και ταυτοποίησης των τριών 
συχνότερων μικροβίων που προκαλούν μηνιγγίτιδα (μηνιγγιτιδόκοκκος, 
αιμόφιλος, πνευμονιόκοκκος) στο Σχήμα 4 στη σελίδα 25 που ακολουθεί: 
1. Το Ε.Ν.Υ φυγοκεντρείται 
2. Με πιπέττα Pasteur αποστειρωμένη μεταφέρονται σταγόνες από το 
ίζημα σε αντικειμενοφόρες πλάκες για μικροσκοπική εξέταση (Giemsa, 
Gram και Ziehl Neelsen) και για καλλιέργεια στα τρία θρεπτικά υλικά (αν δεν 
υπάρχουν και τα τρία, τότε μόνο στο Levinthal). Μετά 24ωρη επώαση 
αναζητούνται αποικίες, γίνεται μικροσκοπική εξέταση και προχωρούμε στην 
ταυτοποίηση. 
3. Ανάπτυξη Μηνιγγιτιδόκοκκου. Gram αρνητικοί καφεοειδείς 
διπλόκοκκοι. Οξειδάση θετικοί (βαθύ ιώδες ή μαύρο χρώμα αποικιών γύρω 
από το δισκίο Οξειδάσης). Συγκολλούνται με τον ειδικό αντιορό. 
4. Ανάπτυξη Αιμόφιλου. Gram αρνητικά βακτηρίδια με έντονο 
πολυμορφισμό. Δοκιμή δορυφορισμού θετική (αν σε τρυβλίο με 
σοκολατόχρωμο άγαρ που έχει εμβολιαστεί πιθανός αιμόφιλος, εμβολιάσουμε 
στέλεχος σταφυλόκοκκου κατά προτίμηση χρυσίζοντα που παράγει τον 
παράγοντα ανάπτυξης V του αιμόφιλου, σε ευθεία γραμμή και οι αποικίες που 
περιβάλουν αυτές του σταφυλόκοκκου είναι μεγαλύτερες από τις υπόλοιπες 
του καλλιεργήματος, τότε πρόκειται για αιμόφιλο) 
5. Ανάπτυξη Πνευμονιόκοκκου. Gram θετικοί λογχοειδείς διπλόκοκκοι, 
ευαίσθητοι στην οπτοχίνη, ξάσπρισμα στο σοκολατόχρωμο άγαρ, θετική 
δοκιμή διαλυτότητας στη χολή. 
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Σχήμα 4 

Levinthal 

Ziehl-Neelsen 

Gram 

Giemsa 

Αιματούχο Σοκολατόχρωμο 

Οξειδάση 

Μηνιγγιτιδόκοκκος 

Μικροσκοπική 

Μορφολογία 

Οροσυγκόλληση 

Αιμόφιλος της γρίπης 

Δορυφορισμός 

Οπτοχίνη 

Πνευμονιόκοκκος 
Χολή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 
 

Ζ. Καλλιέργεια κοπράνων: 
 
Λήψη: Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αντιδιαρροϊκά ή καθαρτικά. Η λήψη 
γίνεται σε ειδικό στείρο δοχείο μεταφοράς κοπράνων (με κουταλάκι) ή σε 
τρυβλίο αποστειρωμένο. 

Λήψη 5 gr περίπου κοπράνων από το βλεννοπυώδες μέρος, όχι 
ανάμειξη με ούρα. Άμεση μεταφορά στο εργαστήριο. Αν προβλέπεται 
καθυστέρηση ζητάμε ειδικό Buffer μεταφοράς κοπράνων. Αν ψάχνουμε για 
κλωστηρίδιο Difficile, γίνεται συνεννόηση με το εργαστήριο. Αν ψάχνουμε για 
σιγγέλλα, πρέπει να έρθουν αμέσως στο εργαστήριο για ενοφθαλμισμό. 

Το δείγμα πρέπει να συνοδεύει παραπεμπτικό με κλινικές πληροφορίες 
όπως ο επακριβής προσδιορισμός του εντεροπαθογόνου δηλαδή σαλμονέλα 
ή σιγγέλλα, Cl. Difficile ή Campylobacter κ.λ.π., σχέση της νόσου με ταξίδια, ή 
τροφή. 

Αν μετά την καλλιέργεια το δείγμα βγει αρνητικό ως προς το 
ερευνούμενο μικρόβιο, καλό είναι να ζητηθεί επανάληψη σε τρία δείγματα 
διαδοχικών ημερών. 
Επίχρισμα ορθού: Σε έντονο διαρροϊκό σύνδρομο, γίνεται λήψη με 
βαμβακοφόρο στυλεό ή κατά την ορθοσκόπηση από φλεγμονώδεις 
αλλοιώσεις. 

Αν ψάχνουμε για Cl. Difficile, η λήψη γίνεται με αναερόβιο σετ (στυλεός – 
υλικό μεταφοράς). Κατάλληλο ορθικό δείγμα είναι αυτό που έχει χρωματίσει το 
βαμβάκι. Αμέσως μετά τη λήψη ο βαμβακοφόρος στυλεός μπαίνει σε 
σωληνάριο με το υλικό μεταφοράς Stuart. 
Μικροσκοπική εξέταση: Δεν χρειάζεται να γίνει λόγω πολλών 
μικροοργανισμών που υπάρχουν στα κόπρανα ως φυσιολογική χλωρίδα. 
Καλλιέργεια: Για μια πλήρη και γενική καλλιέργεια κοπράνων θα 
χρησιμοποιηθούν όλα ή τα περισσότερα από τα παρακάτω θρεπτικά υλικά. 
Μπορεί όμως να γίνει καλή καλλιέργεια (απλή) μόνο με Mc Conkey Νο 3 και 
θρεπτικό άγαρ ή με Mc Conkey Νο 3 και DCA. 

Κατά σειρά αναγκαιότητας, τα θρεπτικά υλικά που χρειάζονται για την 
καλλιέργεια των κοπράνων είναι τα εξής: 
1. Mc Conkey άγαρ Νο 3. Είναι το βασικό υλικό για την ανάπτυξη των 
κολοβακτηριδίων αλλά εν ανάγκη και για την ανάπτυξη σαλμονελλών και 
σιγγελλών. 
2. DCA (δεσοξυχολικό κιτρικούχο άγαρ), ή SS άγαρ κατάλληλα για την 
ανάπτυξη των σαλμονελλών και των σιγγελλών. 
3. Ζωμός σεληνίτη, κατάλληλο εμπλουτιστικό υλικό για την ανάπτυξη των 
σαλμονελλών. 
4. Θρεπτικό άγαρ (κοινό), κατάλληλο για την εύκολη αναγνώριση των 
πρωτέων (ερπυσμός) και της ψευδομονάδας Aeroginosa (γαλαζοπράσινο 
χρώμα). 
5. Chapman (άγαρ), κατάλληλο για την ανάπτυξη σταφυλόκοκκου και την 
αρίθμηση των αποικιών. 
6. Sabouraud (άγαρ), κατάλληλο για την ανάπτυξη μυκήτων. 
7. ΕΜΒ άγαρ (άγαρ με ηωσίνη και κυανό του μεθυλενίου) για την 
ανακαλλιέργεια από το ζωμό σεληνίτη. 
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 Στη σχηματική παράσταση που ακολουθεί (Σχήμα 5) απεικονίζεται όλη η 
διαδικασία μιας πλήρους καλλιέργειας κοπράνων. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Mc Conkey DCA Θρεπτικό άγαρ Chapman Sabouraud 

Lact (+) Lact (-) Lact (-) 

 
Lact (-) 

 

E. Coli Salmonella Sigella Salmonella 

Οροσυγκολλήσεις 

DCA ή EMB 

Απομόνωση και 
 

Βιοχημικές δοκιμές 

Δοκιμή ευαισθησίας 
 

σε αντιβιοτικά 

Σχήμα 5 

Ζωμός Σεληνίτη 

Υλικό μεταφοράς (π.χ.Stuart) 
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Καλλιέργεια κοπράνων πλήρης: 
Δείγμα: Σε βαμβακοφόρο στυλεό από το ορθό ή από πρόσφατη κένωση 
μέσα σε υλικό μεταφοράς Stuart. 

 
 
Εμβολιασμός (Σπορά): Σε 6 θρεπτικά υλικά κατά το Σχήμα 5 (σελ. 27). Από 
τον ζωμό σεληνίτη μετά από 4ωρη επώαση στους 37ο C, ανακαλλιέργεια σε 
EMB. Όλα τα τρυβλία επωάζονται στους 37ο C για 24 ώρες. 
Ανάγνωση: Στο Mc Conkey Νο 3 αναγνωρίζονται οι αποικίες 
κολοβακτηριδίου (E. Coli) και γίνεται οροσυγκόλληση με ειδικούς αντιορούς, 
όταν πρόκειται για κόπρανα βρεφών και νεογνών. 

Στο DCA αναζητούνται άχρωμες αποικίες σαλμονελλών και σιγγελλών 
καθώς και στο EMB ανακαλλιέργειας από το ζωμό σεληνίτη. Οι άχρωμες 
αποικίες ανακαλλιεργούνται σε κοινό άγαρ και την επόμενη ή αυθημερόν 
εφόσον είναι πολλές, γίνονται δοκιμές συγκόλλησης με ορούς σαλμονελλών 
και σιγγελλών. 

Στο θρεπτικό άγαρ αναγνωρίζονται εύκολα ο πρωτέας από τον 
ερπυσμό και η ψευδομονάδα από το γαλαζοπράσινο χρώμα. 

Στο Chapman αναγνωρίζονται οι πορτοκαλί αποικίες του χρυσίζοντα 
σταφυλόκοκκου και γίνεται δοκιμή παραγωγής κοαγκουλάσης. Συνήθως το 
τρυβλίο αυτό διαβάζεται μετά 48ωρο. 

Στο Sabouraud αναγνωρίζονται οι αποικίες των Candida (μύκητες). 
Γίνεται δοκιμή παραγωγής χλαμυδοσπορίων (σε καλλιέργεια στους 20ο C). 

Στα μικρόβια που συγκολλήθηκαν με ορούς σαλμονελλών ή σιγγελλών 
μπαίνουν απαραίτητα και βιοχημικές δοκιμασίες κατά προτίμηση με API. Σε 
κάθε αξιολογήσιμο μικρόβιο γίνεται αντιβιόγραμμα (τεστ ευαισθησίας στα 
αντιβιοτικά). 
 
 

Μικρόβια εντεροπαθογόνα στα κόπρανα 
 
 

Πάντοτε παθογόνα Ευκαιριακά παθογόνα 

Σαλμονέλες και αριζόνες Χρυσίζων σταφυλόκοκκος 

Σιγγέλλες Κιτροβακτηρίδια 

Εσχερίχιες, εντεροπαθογόνοι ορότυποι Κλεμπσιέλλες 

(μόνο για παιδιά κάτω των 2 ετών) Πρωτείς 

Δονάκια χολέρας, παρααιμολυτικά κ.ά. Ψευδομονάδες 

 Κοινά κολοβακτηρίδια εντεροτοξινογόνα 

 Κάντιντες-Γεώτριχα 

 Κλωστηρίδια, Καμπυλοβακτηρίδια κ.ά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα: 8   E. Coli Εικόνα: 9  Pseudomonas aeruginosa 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI 
 

Η. Καλλιέργεια κολπικού: 
 

Η (Γενική) καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος γίνεται σε χρόνια κολπίτιδα 
(λευκόρροια) μόνο εφόσον από την απλή μικροσκοπική εξέταση διαπιστωθεί 
ότι υπάρχουν άφθονα πυοσφαίρια και αποκλεισθεί η (οξεία) κολπίτιδα από 
τριχομονάδες και μύκητες. Επίσης μπορεί να γίνει σε περίπτωση σηπτικής 
αποβολής, οπότε θα εξεταστεί σαν πύο τραύματος και σε περίπτωση 
τραχηλίτιδας. 
Λήψη: Το έκκριμα λαμβάνεται στο Μικροβιολογικό εργαστήριο ή σε εξωτερικό 
γυναικολογικό ιατρείο από έμπειρο άτομο. Προηγείται τοπικό πλύσιμο από 
την εξεταζόμενη με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Δεν πρέπει να γίνει 
ενδοκολπική πλύση, ή χρήση αλοιφών και αντισηπτικών. Χρησιμοποιούνται 
τρεις βαμβακοφόροι στυλεοί: 
1ος στυλεός + 1 ml φυσιολογικό ορό (για τριχομονάδες και πυοσφαίρια) 
2ος στυλεός + υλικό μεταφοράς κοινών παθογόνων (Stuart) (για καλλιέργεια) 
3ος στυλεός σε κοινό στείρο σωληνάριο (για μικροσκοπικό παρασκεύασμα και 
χρώση Gram) 

Η λήψη γίνεται από τον οπίσθιο θόλο του κόλπου (κολπικό έκκριμα), τον 
τράχηλο (ενδοτραχηλικό) και τους βαρθολίνειους αδένες. 

Το παραπεμπτικό της εξέτασης πρέπει να αναγράφει τις απαραίτητες 
κλινικές πληροφορίες (π.χ πρόβλημα στειρότητας, αποβολές, παλίνδρομες 
κυήσεις, υπερέκκριση κ.ά.). 
Η λήψη ενδοτραχηλικού ή ουρηθρικού εκκρίματος, γίνεται πριν από την 
ούρηση ή εφόσον έχει προηγηθεί ούρηση 3-4 ώρες πριν τη λήψη. 
Χρησιμοποιούνται βαμβακοφόροι στυλεοί ανάλογα με την ένδειξη: 
1ος στυλεός για γονόκοκκο 
2ος στυλεός για αναερόβια (ενδοτραχηλικό έκκριμα) 
3ος στυλεός για κοινά αερόβια 
4ος στυλεός για μυκοπλάσματα 
5ος στυλεός για χλαμύδια (αποφυγή βλέννης) 

Η γενική καλλιέργεια του κολπικού εκκρίματος περιλαμβάνει τις εξής 
φάσεις: 

• Λήψη του δείγματος 

• Μικροσκοπική εξέταση 

• Εμβολιασμός σε θρεπτικά υλικά και επώαση 

• Ανάγνωση, αναγνώριση και απομόνωση παθογόνων μικροβίων 

• Αξιολόγηση και έκθεση αποτελέσματος 
Μικροσκοπική εξέταση: Γίνεται νωπό παρασκεύασμα (λίγο έκκριμα σε μια 
σταγόνα Φ.Ο.) και ξηρό το οποίο βάφεται κατά Gram. 

Στο νωπό αναζητούνται πυοσφαίρια και τριχομονάδες. Αν βρεθούν 
τριχομονάδες, δεν προχωρά η γενική καλλιέργεια και δίνεται θεραπεία για τις 
τριχομονάδες. Αν δεν βρεθούν πυοσφαίρια, θα αναβάλλουμε την εξέταση για 
μια φάση με έξαρση της κολπίτιδας. 

Στο βαμμένο κατά Gram αναζητούνται πάλι πυοσφαίρια αλλά και 
βλαστοσπόρια και ψευδομυκητύλλια της Candida. Αν βρεθεί Candida, η 
καλλιέργεια θα γίνει και σε Sabouraud για την απομόνωση και ταυτοποίηση 
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του μύκητα. Επίσης με τη μικροσκοπική εξέταση αποκτούμε μια γενική εικόνα 
του μικροβιακού πληθυσμού. 
 
Καλλιέργεια: (Σχήμα 6) 

Τα θρεπτικά υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια 
κολπικού είναι: Σοκολατόχρωμο άγαρ, Thayer-Martin, Mueller-Hinton με 
βανκομυσίνη, κολιστίνη και νυστατίνη (VCN), Αιματούχο άγαρ, Mc Conkey 
άγαρ Νο 2, Sabouraud, ζωμός κρέατος. 

 
 
 
 
 

1.  
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 6 

Sabouraud 

Νωπό Gram 

Αιματούχο άγαρ 

ΑΕ ΑΝ 

Mueller - Hinton 

Mc Conkey 
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Θ. Καλλιέργεια προστατικού – ουρηθρικού εκκρίματος: 

 
Η καλλιέργεια προστατικού ή ουρηθρικού εκκρίματος, γίνεται κυρίως στις 

περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας φλεγμονής (προστατίτιδα ή ουρηθρίτιδα), που 
οφείλεται σε κοινά παθογόνα μικρόβια. Όταν αναζητείται γονόκοκκος, η λήψη 
του δείγματος γίνεται από τον Μικροβιολόγο στο εργαστήριο μετά από τοπικό 
καθαρισμό με αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό, αφού αναβλύσει έκκριμα 
αυτόματα ή μετά από ελαφριά μάλαξη. Το έκκριμα λαμβάνεται με κρίκο 
αποστειρωμένο και κατ ευθείαν επιστρώνεται σε θρεπτικό υλικό για 
γονόκοκκο (Thayer-Martin ή Muller-Hinton με VCN) και στη συνέχεια γίνονται 
παρασκευάσματα (νωπό και ξηρό κατά Gram). 
Λήψη προστατικού υγρού: (κατά Stamey – Mears) 

Γίνεται για τη διάγνωση προστατίτιδας και τη διαφοροποίηση της από 
φλεγμονές της έξω ουρήθρας ή της βαλάνου και της πόσθης αφενός και της 
ανώτερης ουροφόρου οδού αφετέρου, ενώ σε συνδυασμό με καλλιέργεια 
σπέρματος γίνεται αξιολόγηση για ύπαρξη επιδιδυμίτιδας ή ορχίτιδας. Πρέπει 
να υπάρχει αποχή για 5 ημέρες και ο εξεταζόμενος να προσέλθει στον ειδικό 
ιατρό το πρωί μετά από καλό πλύσιμο των έξω γεννητικών οργάνων χωρίς να 
έχει ουρήσει. 

Λαμβάνονται τρία δείγματα ούρων (VB1, VB2 και VB3) και ένα δείγμα 
προστατικό υγρό ως εξής: 
VB1: Σε αποστειρωμένο σωληνάριο λαμβάνονται οι πρώτες σταγόνες των 
ούρων (0,5 ml ούρα). 
VB2: Σε άλλο αποστειρωμένο σωληνάριο λαμβάνονται τα επόμενα 5,0 ml 
ούρων (και η κύστη παραμένει γεμάτη). 
Προστατικό υγρό: Σε αποστειρωμένο τρυβλίο ή ποτήρι λαμβάνονται μερικές 
σταγόνες προστατικό υγρό με δακτυλική μάλαξη του προστάτη. 
VB3: Σε τρίτο αποστειρωμένο σωληνάριο λαμβάνονται μετά τη μάλαξη του 
προστάτη, άλλα 2-3 ml ούρα και τα υπόλοιπα απορρίπτονται. 

Ακολουθεί ο εμβολιασμός των δειγμάτων στα κατάλληλα θρεπτικά υλικά 
για κάθε αναζητούμενο μικρόβιο. 
Λήψη ουρηθρικού εκκρίματος: 

Λαμβάνεται στο εργαστήριο η πρώτη πρωινή σταγόνα ουρηθρικού 
εκκρίματος, χωρίς να έχει προηγηθεί πλύσιμο της ουρήθρας (πέους) και 
χωρίς ο εξεταζόμενος να έχει ουρήσει τις τελευταίες 3-4 ώρες. 

Η λήψη γίνεται με λεπτό κρικοφόρο (αποστειρωμένο μιας χρήσεως 
στυλεό) ή βαμβακοφόρο στυλεό και είτε εμβολιάζεται αμέσως είτε τοποθετείται 
σε υλικό μεταφοράς (Stuart). Γίνεται είσοδος του στυλεού 1-2 cm μέσα στην 
ουρήθρα και περιστρέφεται ελαφρά. Για ειδικές καλλιέργειες (τριχομονάδες, 
μυκοπλάσματα, χλαμύδια κ.ά.) απαιτείται συνεννόηση με το εργαστήριο. Για 
γονόκοκκο πρέπει να γίνει άμεσος εμβολιασμός στα κατάλληλα θρεπτικά 
υλικά και τίθεται για επώαση σε ατμόσφαιρα CO2. 
Καλλιέργεια ουρηθρικού: (ή προστατικού) (Σχήμα 7) 
Θρεπτικά υλικά:  

• Αιματούχο άγαρ (δύο τρυβλία ένα για αερόβιο και ένα για αναερόβιο 
επώαση) 

• Chapman 

• Sabouraud 

• Σοκολατόχρωμο ή άγαρ Herella 
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• Θειογλυκολικός ζωμός (ή ζωμός με εκχύλισμα κρέατος) 
 
 
Εμβολιασμός, επώαση και ανάγνωση καλλιέργειας ουρηθρικού (ή 
προστατικού) εκκρίματος (όπως στην καλλιέργεια κολπικού εκκρίματος). 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Δείγμα: Παίρνεται με κρίκο (αν υπάρχει αρκετό έκκριμα), αλλιώς με 
βαμβακοφόρο στυλεό μέσα από την ουρήθρα. Μεταφέρεται ποσότητα σε 
αντικειμενοφόρες πλάκες και γίνονται τρία παρασκευάσματα (νωπό, Gram, 
Giemsa). 
Εμβολιασμός: Κατ ευθείαν σε δύο τρυβλία αιματούχο άγαρ (το ένα για 
αναερόβια επώαση) σε Mc Conkey, σε Sabouraud. Αν δεν υπάρχουν ευκολίες 
για αναερόβια επώαση, ο εμβολιασμός γίνεται στον θειογλυκολικό ζωμό. 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 7 

ΑΕ ΑΝ 

Mc Conkey Chapman 

Νωπό 

Gram 

Giemsa 
Sabouraud Θειογλυκολικός 

ζωμός 



33 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ                          Γ. Λ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ    ΑΘΗΝΑ 2013 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙII 
 

Ι. Καλλιέργεια πύου: 
 

Το πύο εξετάζεται σαν υλικό χωρίς χλωρίδα, όπως το αίμα και το Ε.Ν.Υ., 
εφόσον πάρθηκε από κλειστή κοιλότητα με παρακέντηση ή μετά από 
χειρουργική διάνοιξη. 

Πύο από συρίγγιο ή από απόστημα που παροχετεύεται, επιμολύνεται 
από μικρόβια του δέρματος και του περιβάλλοντος και θα εξετασθεί ανάλογα. 
Λήψη πύου: Το πύο παίρνεται αναλόγως της φλεγμονής με παρακέντηση ή 
διάνοιξη χειρουργική (από τις παρυφές της κοιλότητας), φροντίζοντας να 
προφυλάξουμε το δείγμα όσο είναι δυνατό από επιμολύνσεις με μικρόβια του 
δέρματος και του περιβάλλοντος. 

Γίνεται τοπική αντισηψία στο σημείο παρακέντησης και με σύριγγα από 
την οποία έχουμε αφαιρέσει όλο τον αέρα (όπως στα αέρια αίματος) 
παίρνουμε 1-2 ml πύο και φράσσουμε το άνοιγμα της βελόνας καρφώνοντας 
την σε ελαστικό πώμα. Αν δεν υπάρχει πολύ υλικό, η λήψη γίνεται με 
βαμβακοφόρο στυλεό που τον βάζουμε σε υλικό Stuart ή για αναερόβια, ή 
ακόμη με λεπτή βελόνα και στέλνεται σε αποστειρωμένο σωληνάριο στο 
εργαστήριο. 

Το δείγμα πρέπει να έλθει στο εργαστήριο σε μισή ώρα, αν προβλέπεται 
καθυστέρηση χρησιμοποιείται ειδικό φιαλίδιο για αναερόβια. 
Λήψη υλικού τραύματος, από επιφανειακά εγκαύματα κ.λ.π: Γίνεται 
καθαρισμός με φυσιολογικό ορό. Δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί 
αντισηπτικά ή αλοιφές. Η λήψη γίνεται με βαμβακοφόρο στυλεό με πίεση στην 
ύποπτη περιοχή. Αν η καλλιέργεια είναι αρνητική ή δώσει σαπρόφυτα, ζητάμε 
2ο και 3ο δείγμα. 

Γενική καλλιέργεια πύου ή υγρών παρακεντήσεως: 
Α. Από το δείγμα (αυτούσιο ή συντηρημένο σε υλικό Stuart ή ίζημα 
προκειμένου για υγρά παρακεντήσεως) μεταφέρονται: 
Β. 1) Σε τρεις αντικειμενοφόρες πλάκες για μικροσκοπική εξέταση (χρώσεις 
Gram, Giemsa και Ziehl-Neelsen αν χρειασθεί)  

2) Σε ένα τρυβλίο με αιματούχο άγαρ για αερόβια ανάπτυξη 
3) Σε ένα δεύτερο τρυβλίο με αιματούχο άγαρ για αναερόβια ανάπτυξη 
4) Σε ένα σωληνάριο με θειογλυκολικό ζωμό ή ζωμό με εκχύλισμα 

κρέατος (για ανακαλλιέργεια σε περίπτωση αρνητικών καλλιεργειών 
στα τρυβλία) 

Γ. Μετά 24ωρη επώαση στους 37ο C αναζητούνται στα τρυβλία αποικίες 
μικροβίων, γίνεται μικροσκοπική εξέταση από κάθε είδος αποικίας και 
προχωρούμε στην απομόνωση και ταυτοποίηση του μικροβίου. 
Δ. Αν δεν παρατηρηθεί ανάπτυξη αποικιών στα τρυβλία, θα γίνει 
ανακαλλιέργεια από το ζωμό σε δύο τρυβλία αιματούχου άγαρ για αερόβια και 
αναερόβια ανάπτυξη και σ αυτά θα αναζητηθούν αποικίες μετά από 24ωρη 
επώαση. Ταυτόχρονα θα ξαναεπωασθούν και τα τρυβλία της 
πρωτοκαλλιέργειας. Στο σχήμα 8 παριστάνεται η περίπτωση ανάπτυξης 
αναερόβιου μικροβίου στην ανακαλλιέργεια από το ζωμό. 

Τα συχνότερα αερόβια μικρόβια που εύκολα ταυτοποιούνται και 
βρίσκονται στο πύο είναι τα εξής: 
Χρυσίζων σταφυλόκοκκος, β-αιμολυτικός στρεπτόκοκκος Α ομάδας, 
πνευμονιόκοκκος, ψευδομονάδα κυανίζουσα (στο πύο ωτίτιδας, σε 
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πυώδεις φλεγμονές μετεγχειρητικών τραυμάτων, εγκαυμάτων κ.ά.), 
κολοβακτηρίδια και κλεμπσιέλλες (βρίσκονται σε μολύνσεις χειρουργικών 
τραυμάτων της κοιλιάς, στο πύο ομφαλίτιδας κ.ά). 
Προβιντένσιες (βρίσκονται στο πύο εγκαυμάτων και μολυσμένων τυχαίων 
τραυμάτων), πρωτείς, κ.ά. 

Η ταυτοποίηση των μικροβίων γίνεται με τις κατάλληλες για κάθε 
μικρόβιο δοκιμασίες. 
 
 
 
 
Α.  
 
 
 

 
 

 ή 
 
 
 
 
Β.  
 α 
 
 
 
 β  
 
 
 
 γ 
 
 1 2 3 4 
 
Γ.  
 
 
 
 
 
 
Δ.  
 
 
 
 1 2 
 
 
 

Σχήμα 8 

ΑΕ ΑΝ 

ΑΕ ΑΝ 

ΑΕ ΑΕ 

ΑΕ 

ΑΝ ΑΝ 

ΑΝ 

Giemsa 

Gram 

Ziehl-Neelsen 

Μικροσκοπική εξέταση 

Θειογλυκολικός ζωμός 

Αιματούχο άγαρ 

Υγρό παρακεντήσεως Πύο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙX 
 

Κ. Δοκιμή ευαισθησίας στα αντιβιοτικά: 
(test ευαισθησίας – αντιβιόγραμμα) 

 
Γίνεται για την μελέτη της ευαισθησίας των μικροβίων στα αντιβιοτικά, με 

την παρατήρηση των ζωνών αναστολής ανάπτυξης της ανάπτυξης τους, που 
προκαλούνται με την τοποθέτηση συγκεκριμένης ποσότητας αντιβιοτικών 
πάνω σε κατάλληλα ενοφθαλμισμένο θρεπτικό υλικό (ενοφθαλμισμός σε όλη 
την επιφάνεια). Η διάμετρος της ζώνης αναστολής εξαρτάται από την 
ευαισθησία του μικροβίου στο αντιβιοτικό. 
Τεχνική: 
Α. Μέθοδος δίσκων: 
Θρεπτικά υλικά: α. Mueller-Hinton 
          β. Αιματούχο άγαρ κυρίως για τον εντερόκοκκο 
Υλικό αραίωσης αποικιών: Trypticase Soy Broth (3-10 αποικίες σε 4 ml) 

• Επώαση στους 37ο C για 2 - 5 ώρες μέχρι να εμφανισθεί μέτρια 
θολερότητα στο ζωμό 

• Ομοιόμορφη επίστρωση του καλλιεργήματος του ζωμού σε όλη την 
επιφάνεια του άγαρ (Mueller-Hinton κ.λ.π) με μια από τις μεθόδους 
εμβολιασμού σε όλη την επιφάνεια (βλ. σημειώσεις Μικροβιολογίας Ι) 

• Παραμονή 5 min και τοποθέτηση των δίσκων των αντιβιοτικών με χρήση 
μεταλλικής λαβίδας που αποστειρώνεται κάθε φορά σε γυμνή φλόγα ανά 
3 cm 

• Επώαση στους 37ο C για 18 - 24  ώρες 

• Μέτρηση διαμέτρου της ζώνης αναστολής 
 

  

 

 

Εικόνα: 10  Διάφοροι δίσκοι με αντιβιοτικά στη συσκευασία τους (σωληνάρια) 

Εικόνα: 11 Εμβολιασμός σε όλη την επιφάνεια Εικόνα: 12 Μέτρηση της διαμέτρου της ζώνης αναστολής 
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Β. Μέθοδος αραιώσεων σε σωληνάρια: 
Η μέθοδος αυτή δεν αποτελεί καθημερινή πράξη στο διαγνωστικό 

εργαστήριο, αλλά χρησιμοποιείται για να προσδιορισθεί με ακρίβεια η 
ελάχιστη πυκνότητα του χημειοθεραπευτικού η οποία αναστέλλει ή σκοτώνει 
έναν μικροοργανισμό. 
Τεχνική: 

• Αραίωση του εξεταστέου στελέχους σε Trypticase Soy Broth (TSB) και 
επώαση στους 37ο C για 18 – 24 ώρες. 

• Αραίωση του καλλιεργήματος αυτού 1:1000 σε TSB (105 – 106 ζωντανά 
κύτταρα/ml) 

• Τοποθετούμε σε στατώ 12 μικρά αποστειρωμένα σωληνάρια 
 

Σωληνάρια (Ν
ο
) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Καλλιέργημα 
    (1:1000)    (ml) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- 1 Γ 

Διάλυμα        (ml) 
Χημειοθεραπευτικού 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- Β 

Trypticase Soy Broth 
(TSB)  (ml) 

--- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Α 

           
ΜΧ ΜΚ 

 

  ΜΧ=Μάρτυρας 
Χημειοθεραπευτικού 

ΜΚ=Μάρτυρας 
Καλιεργήματος 

 

 
 
 
 
 

Σχήμα 9 Σχηματική παράσταση ευαισθησίας στα αντιβιοτικά με τη μέθοδο των αραιώσεων σε σωληνάρια για 
τρία διαφορετικά μικρόβια. 

Μικροοργανισμός Α 

Μικροοργανισμός Β 

Μικροοργανισμός Γ 

Control 

Χημειοθεραπευτικού 

Control 

Χημειοθεραπευτικού 

Control 

Χημειοθεραπευτικού 
Control 

Καλλιεργήματος 

Control 

Καλλιεργήματος 

Control 

Καλλιεργήματος 

Αποτέλεσμα: ΕΑΠ = 0,12 μg/ml 

Αποτέλεσμα: ΕΑΠ = 1,0 μg/ml 

Αποτέλεσμα: ΕΑΠ = 16 μg/ml 

ΕΑΠ = Ελάχιστη Ανασταλτική Ποσότητα (πρώτο σωληνάριο χωρίς θολερότητα), δηλαδή ελάχιστη ποσότητα αντιβιοτικού που αναστέλλει την 

ανάπτυξη του μικροοργανισμού. 
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• Επώαση στους 37ο C για 18 – 24 ώρες 

• Έλεγχος των σωληναρίων για θολερότητα 

• Ανακαλλιέργεια από το σωληνάριο με την ελάχιστη ανασταλτική 
πυκνότητα (ΕΑΠ) πρώτο χωρίς θολερότητα) σε Trypticase Soy Agar 

• Επώαση για 18 – 24 ώρες στους 37ο C 

• Δεν πρέπει να αναπτυχθούν αποικίες. Αν αναπτυχθούν εμβολιάζουμε 
από το προηγούμενο. 

 
 
 

Η Μέθοδος αραιώσεων σε σωληνάρια μπορεί να είναι χρονοβόρα, 
πλεονεκτεί όμως σε σχέση με τη μέθοδο των δίσκων στο ότι μπορούμε να 
προσδιορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια την ελάχιστη ποσότητα του αντιβιοτικού 
που μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το κάθε μικρόβιο. 

Αυτό σημαίνει πως αποφεύγουμε την άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών 
που οδηγεί στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών των μικροβίων. Επίσης ένα 
είδος μικροβίου μπορεί να μεταβάλλει την ευαισθησία του απέναντι σε κάποιο 
συγκεκριμένο αντιβιοτικό μετά από κάποιες φορές που το έχουμε 
χρησιμοποιήσει (μειωμένη ευαισθησία) 

Τέλος, η χρήση της απολύτως απαραίτητης ελαχίστης ποσότητας, 
προφυλάσσει τον ασθενή από την τοξικότητα του χημειοθεραπευτικού τις 
πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και την αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει με 
άλλα φάρμακα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για βαριά νοσήματα και βεβαρημένη 
κατάσταση του ασθενούς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ονομασία Σύμβολο 
Ατομικό 
Βάρος 

Ατομικός 
Αριθμός 

Ονομασία Σύμβολο 
Ατομικό 
Βάρος 

Ατομικός 
Αριθμός 

Άζωτο Ν 14,007    7 Νεοδύμιο Νd 144,242 60 
Αϊνσταΐνιο ES 252 99 Νεπτόνιο Νp 259 93 
Ακτίνιο Αc 227 89 Νικέλιο Νi 58,693 28 
Αμερίκιο Am 243 95 Νιόβιο Νb 92,906 41 
Άνθρακας C 12,01 6 Νομπέλιο Νο 259 102 
Αντιμόνιο Sb 121,76 51 Ντορμοτόνιο Ds 281 110 
Αργίλιο Al  26,981 13 Ντούμπνιο Db 268 105 
Αργό Ar 39,948 18 Ξένο Χe 131,293 54 
Άργυρος Ag 107,868 47 Όλμιο Ηο 164,93 67 
Αρσενικό Αs 74,92 33 Οξυγόνο O 15,999 8 
Ασβέστιο Ca 40,078 20 Όσμιο Os 190,23 76 
Άστατο At 210 85 Ουνακουόνιο Fl 289 114 
Άφνιο Hf 178,49 72 Ουνουνόκιο Uuo 294 118 
Βανάδιο V 50,941 23 Ουνούντριο Uut 284 113 
Βάριον Ba 137,327 56 Ουνουπένιο Uup 288 115 
Βηρύλλιο Βe 9,012 4 Ουνουσέτιο Uus 294 117 
Βισμούθιο Βi 208,98 83 Ουνουχέξιο Lv 293 116 
Βολφράμιο W 183,84 74 Ουράνιο U 238,028 92 
Βόριο Β 10,811 5 Παλλάδιο Ρd 106,42 46 
Βρώμιο BΓ 79,904 35 Πλουτώνιο Ρυ 244 94 
Γαδολίνιο Gd 157,25 64 Πολώνιο Ρο 209 84 
Γάλλιο Ga 69,723 31 Πρασεοδύμιο Pr 140,92 59 
Γερμάνιο Ge 72,63 32 Προμήθειο Pm 145 61 
Δημήτριο Ce 140,116 53 Προονόδυμο Pr 140,907 59 
Δυσπρόσιο Dy 162,5 66 Πρωτακτίνιο Ρa 231,035 91 
Έρβιο Er 167,259 68 Πυρίτιο Si 28,085 14 
Ευρώπιο Εu 151,964 63 Ραδερφόνιο Rf 267 104 
Ζιρκόνιο Zr 91,224 40 Ράδιο Ra 226 88 
Ήλιο He 4,003 2 Ραδόνιο Rn 222 86 
Θάλιο ΤΙ 204,383 81 Ρεντγκένιο Rg 280 111 
Θείο S 32,065 16 Ρήνιο Re 186,207 75 
Θόριο Τh 232.038 90 Ρόδιο Rh 102,905 45 
Θούλιο Tm 168,934 69 Ρουβίδιο Rb 85,467 37 
Ίνδιο Ιn 114,818 49 Ρουθήνιο Ru 101,07 44 
Ιρίδιο Ir 192,47 77 Σαμάριο Sm 150,36 62 
Ιώδιο I 126,904 53 Σελήνιο Se 78,96 34 
Κάδμιο Cd 112,411 48 Σίδηρος Fe    55,845 26 
Καίσιο Cs 132,905 55 Σιμπόργκιο Sg 271 106 
Κάλιο Κ 39,098 19 Σκάνδιο Sc 44,96 21 
Καλιφόρνιο Cf 251 98 Στρόνπο Sr 87,62 38 
Κασσίτερος Sn 118,71 50 Ταντάλιο Τa 180,947 73 
Κιούριο Cm 247 96 Τελλούριο Τe 127,6 52 
Κοβάλτιο Co 58,933 27 Τέρβιο Τb 158,925 65 
Κοπερνίκιο Cn 285 112 Τεχνήτιο Τc 98 43 
Κρυπτό Kr 83,798 36 Τιτάνιο Τι 47,867 22 
Λανθάνιο La 138,905 57 Υδράργυρος Ηg 200,59 80 
Λευκόχρυσος Ρt 195,084 78 Υδρογόνο Η 1,008 1 
Λίθιο Li 6,941 3 Ύτριο Υ 88,91 39 
Λουτίτιο Lu 174,966 71 Υττέρβιο Υb 173,054 70 
Λωρέντσιο Lr 262 103 Φέρμιο Fm 257 100 
Μαγγάνιο Μη 54,938 25 Φθόριο F 18,998 9 
Μαγνήσιο Mg 24,305 12 Φράγκιο Fr 223 87 
Μαϊτνέριο Mt 276 109 Φωσφόρος Ρ 30,973 15 
Μεντελέβιο Μd 258 101 Χαλκός Cu 63,546 29 
Μολυβδόνιο Μο 95,96 42 Χάσιο Hs 270 108 
Μόλυβδος Ρb 207,2 82 Χλώριο Cl 35,453 17 
Μπερκέλιο Βk 247 97 Χρυσός Αυ 196,966 79 
Μπόριο Bh 272 107 Χρώμιο Cr 51,996 24 
Νάτριο Νa 22,969 11 Ψευδάργυρος Ζn 65,38 30 
Νέο Ne 20,179 10     
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 Το παρόν βασίζεται στην ιδέα να αποτυπωθούν και να διασωθούν μια σειρά 
από εργαστηριακές τεχνικές της Κλινικής Βιοχημείας, που υπήρξαν σταθμός της 
ιστορίας και της εξέλιξης της, εφαρμόσθηκαν στην πράξη στα ιατρικά εργαστήρια με 
μεγάλη αξιοπιστία και πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πολλές από τις τεχνικές 
αυτές δεν εφαρμόζονται σήμερα (για να μην πω όλες), έχουν αντικατασταθεί από το 
πάτημα ενός κουμπιού του αυτόματου αναλυτή, που όμως έχει ως αρχή λειτουργίας 
του την ίδια αρχή με πολλές από αυτές τις τεχνικές. 
 Για τους φίλους της εργαστηριακής ανάλυσης, οι τεχνικές αυτές ίσως 
ξυπνήσουν μνήμες από την εργασιακή τους εμπειρία (και καλό θα ήταν αν κάποιος έχει 
μια μέθοδο υπό εξαφάνιση να την καταγράψει και πολύ θα ήθελα να μου τη στείλει), 
από τη μυρωδιά των αντιδραστηρίων, τα χρώματα, τους κινδύνους των χημικών 
ουσιών, τα πρόσωπα που έχει συνδέσει με κάθε εξέταση, την ικανοποίηση που 
ένοιωθε όταν έβγαζε τα αποτελέσματα και τα έδινε στον ασθενή με τη σιγουριά πως 
όλα είχαν πάει καλά. Οι πιο παλιοί θα καταλάβουν την διαφορά ανάμεσα στις παλιές 
τεχνικές, όπου ο άνθρωπος συμμετείχε με το μυαλό και τις δεξιότητες του και ένοιωθε 
πιο ενεργός και δημιουργικός εφαρμόζοντας μια τεχνική, έβλεπε την πορεία, 
αγωνιούσε για το αποτέλεσμα και έπαιρνε ικανοποίηση από αυτό.  
 Οι αυτόματοι αναλυτές όμως άλλαξαν εντελώς την εικόνα της εργαστηριακής 
ανάλυσης. Παρόλο που χάθηκε η ομορφιά της in vitro εργαστηριακής ανάλυσης, έφερε 
την επανάσταση στην ταχύτητα της πραγματοποίησης πολλαπλάσιων εξετάσεων, με 
μέγιστη ακρίβεια και επαναληψιμότητα και άλλαξε το ρόλο και τις απαιτήσεις από τον 
εργαστηριακό.  Ο χειριστής εκτός από τις καλές θεωρητικές αλλά και πρακτικές 
γνώσεις που πρέπει να έχει σε θέματα τεχνολογίας αλλά και λειτουργίας του αναλυτή, 
πρέπει να γνωρίζει καλά και την ιστορία και εξέλιξη των εργαστηριακών μεθόδων, έτσι 
ώστε να μπορεί να έχει εποπτεία στην πορεία των αναλύσεων αλλά και στον ποιοτικό 
έλεγχο των αποτελεσμάτων. Αλλιώς θα είναι απλά θεατής πατώντας ένα κουμπί, θα 
θαυμάζει και θα χαίρεται με τα λαμπάκια και τους ήχους του αναλυτή και θα δέχεται 
οποιοδήποτε αποτέλεσμα του σερβίρει ως πανάκεια. 
 Γι αυτόν ακριβώς το λόγο παρουσιάζω και με τους μαθητές εκτελούμε πολλές 
από τις τεχνικές που αναφέρονται στο παρόν, οι οποίες άλλωστε εκτός από ιστορική 
και συναισθηματική αξία έχουν και πολύ μεγάλο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον, 
συμπληρωματικά με τις τεχνικές του βιβλίου, προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτές 
και να κατανοήσουν σε βάθος τις διαδικασίες μιας αξιόπιστης in vitro ανάλυσης. 
 Το παρόν απευθύνεται πρωτίστως στους Μαθητές μου, στους Συναδέλφους και 
φίλους της εργαστηριακής ανάλυσης, και είναι μια μικρή προσπάθεια καταγραφής 
εργαστηριακών τεχνικών που εφαρμόστηκαν στα εργαστήρια του «Λαϊκού» 
Νοσοκομείου απ’ όπου ξεκίνησα τον εργασιακό μου βίο ως Τεχνολόγος Ιατρικών 
Εργαστηρίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
 

Α. Διαλύματα – Παρασκευή διαλυμάτων: 
 

Διάλυμα είναι ένα ομοιογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων ουσιών 
οι οποίες δεν αντιδρούν μεταξύ τους. Η ουσία στην οποία διαλύονται οι 
υπόλοιπες ουσίες (διαλυμένες ουσίες), λέγεται διαλύτης. 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι διαλυμάτων και διάφοροι τρόποι έκφρασης 
της αναλογίας των διαλυμένων ουσιών προς τον διαλύτη. 
 
Περιεκτικότητα: ενός διαλύματος  είναι ο αριθμός που εκφράζει την 
ποσότητα της διαλυμένης ουσίας σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος 
και εκφράζεται  επί  τοις  εκατό (ο/ο). Υπάρχουν διάφορες εκφράσεις 
περιεκτικότητας όπως: βάρος κατά βάρος (β/β·) βάρος κατ' όγκο (β/ο), 
και όγκο  κατ' όγκο   (ο/ο). 
α. Περιεκτικότητα (β/β): Μας λέει πόσα γραμμάρια, διαλυμένης 
ουσίας υπάρχουν σε συγκεκριμένη μάζα (gr) διαλύματος. 
β. Περιεκτικότητα (β/ο):  Μας λέει πόσα γραμμάρια διαλυμένης ουσίας 
υπάρχουν σε συγκεκριμένο όγκο διαλύματος (ml). 
γ. Περιεκτικότητα (ο/ο): Μας λέει πόσα ml υγρής διαλυμένης ουσίας 
υπάρχουν σε συγκεκριμένο όγκο διαλύματος (ml). 
Η περιεκτικότητα συνήθως εκφράζεται επί τοις εκατό (%) ή επί τοις 
χιλ ίοις (0 /00). 
 
 
Συγκέντρωση: εκφράζει τον αριθμό των γραμμαρίων, γραμμοϊσοδυνάμων ή 
γραμμοϊόντων της διαλυμένης ουσίας  σε ορισμένη  ποσότητα 
διαλύματος ή διαλύτη. Εκφράζεται ως Μοριακότητα ή μοριακή 
συγκέντρωση (Molarity) και συμβολίζεται με το γράμμα (Μ), 
Γραμμομοριακότητα (Molality) και συμβολίζεται με το γράμμα (m), 
Κανονικότητα (Normality) και συμβολίζεται με το γράμμα (Ν) κλπ. 
α. Κανονικό διάλυμα (Ν): Εκφράζει τον αριθμό των γραμμοϊσοδυνάμων σε 1 
λίτρο διαλύματος. Γραμμοϊσοδύναμο είναι το χημικό ισοδύναμο σε 
γραμμάρια και ισούται με το mole (Μ.Β σε γραμμάρια) δια του αριθμού (ν) 
των θετικών ή αρνητικών ιόντων (ενός ηλεκτρολύτη) που 

απελευθερώνονται στο διάλυμα, π.χ το ΝαCl δίνει ένα θετικό +Na  και ένα 

αρνητικό −Cl  ιόν, άρα το ν είναι 1. 

β. Μοριακό διάλυμα (Μ): Εκφράζει τον αριθμό των  γραμμομορίων (moles) σε 
ένα λίτρο διαλύματος. 
γ. Γραμμομοριακό διάλυμα (m): Εκφράζει τον  αριθμό των γραμμομορίων 
(moles) σε 1000 γραμμάρια διαλύτη. 
 

 
Παρασκευή διαλυμάτων: 

 
Άσκηση 1η : 
 
Να παρασκευάσετε διάλυμα (υδατικό) ΝαCΙ 10 % β/β. 
 
Αυτό σημαίνει ότι στα 100 gr διαλύματος τα 10 gr θα είναι ΝαCΙ·. 
- Ζυγίζουμε 10 gr ΝαCΙ 
- Ρίχνουμε το NαCΙ που ζυγίσαμε σε καθαρή και στεγνή κωνική ή 
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σφαιρική φιάλη ή ποτήρι ζέσεως που έχουμε τοποθετήσει σε ζυγό 
ακριβείας και έχουμε μηδενίσει το απόβαρο. 
- Προσθέτουμε με προσοχή απεσταγμένο νερό (D.W) μέχρι ο ζυγός να 
μας δείξει καθαρό βάρος 100 gr (αφού αφαιρέσουμε το απόβαρο της 
φιάλης) 
- Κατεβάζουμε τη φιάλη από το ζυγό και ανακατεύουμε το περιεχόμενο με 
γυάλινο ραβδί μέχρι το ΝαCΙ (ή άλλη  ουσία) να διαλυθεί πλήρως. 
Αν χρειαζόμαστε ποσότητα διαλύματος διαφορετική  των 100 gr κάνουμε 
τους υπολογισμούς με την απλή μέθοδο των τριών. 
 
Άσκηση 2η : 
 
Να παρασκευάσετε  υδατικό  διάλυμα ΝαΗCO3 (διττανθρακικού 
νατρίου) δηλαδή σόδας, 5% β/ο. 
 
Αυτό σημαίνει ότι στα 100 ml διαλύματος πρέπει  να υπάρχουν 5 gr 
ΝαΗCO3 
- Ζυγίζουμε τα 5 gr ΝαΗCO3 
- Ρίχνουμε το ΝαΗCO3 που ζυγίσαμε σε ογκομετρική φιάλη των 100 mΙ με ένα 
στεγνό γυάλινο χωνί προσεκτικά (ή σε ογκομετρικό κύλινδρο των 100 ΜΙ). 
— Συμπληρώνουμε με D.W μέχρι τη χαραγή που δείχνει όγκο 100 mΙ 
Προσοχή: Όταν εκλύεται θερμότητα κατά την διάλυση μιας ουσίας (όπως π. 
H2SO4 CH3COOH κλπ), ρίχνουμε μια ποσότητα D.W, ανακατεύουμε, ψύχουμε το 
διάλυμα στους 20°C περίπου και ύστερα συμπληρώνουμε με D.W μέχρι το 
συνολικό όγκο. 
Σε αυτή μάλιστα την περίπτωση (ισχυρά εξώθερμος αντίδραση), η 
διαλυμένη ουσία, συνήθως θειικό οξύ (Η2S04), οξικό οξύ, οξικός ανυδρίτης 
κλπ, προστίθεται ύστερα από τη μισή περίπου ποσότητα του D.W, σίγα 
σιγά στα τοιχώματα της φιάλης και με ταυτόχρονη ανάδευση και ψύξη. Λόγω 
της ισχυρής εξώθερμης αντίδρασης, μπορεί να εκτιναχθούν σταγονίδια οξέος ή 
ανυδρίτη ή ακόμη και να σπάσει η φιάλη. Ακόμη δε μεγαλύτερη προσοχή 
χρειάζεται όταν θα πάρουμε την ποσότητα του ισχυρού οξέος ή ανυδρίτη από 
τη φιάλη του εμπορίου για να παρασκευάσουμε το διάλυμα, να 
χρησιμοποιήσουμε πιπέττα απόλυτα στεγνή και καθαρή και να αποφύγουμε 
αν γίνεται αναρρόφηση με το στόμα. 
 
Άσκηση 3η: 
 
Να παρασκευάσετε διάλυμα οξικού οξέος 3% (ο/ο ) όγκο κατ' όγκο. 
(Όταν δεν αναφέρουμε τον διαλύτη σημαίνει ότι είναι το νερό). 
 
Αυτό σημαίνει ότι στα 100 ml διαλύματος θα πρέπει να υπάρχουν 3 ml καθαρό 
(100% - Glacial). οξικό οξύ. 
Σε καθαρή ογκομετρική φιάλη βάζουμε περίπου 50 ml D.W 
- Παίρνουμε με πιπέττα των 5 ml, 3 ml καθαρό οξικό οξύ με προσοχή και το 
ρίχνουμε στην ογκομετρική φιάλη σιγά σιγά και με συνεχή ανάδευση. 
- Αφού ψύξουμε το διάλυμα στους 20° C περίπου, συμπληρώνουμε με. D.W 
μέχρι τη χαραγή των 100 ml. 
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Άσκηση 4η: 
 
Να παρασκευάσετε διάλυμα από την ανάμειξη δύο άλλων διαλυμάτων. 
 

 ++++    ==== 
 
     
 

 1111  2222 3333 
 
Έστω ότι θέλουμε να παρασκευάσουμε το διάλυμα 3 από την ανάμειξη των 
διαλυμάτων 1 και 2. 
Με·Π1, Π2, Π3, συμβολίζουμε τις περιεκτικότητες επί τοις εκατό·(%) των 
διαλυμάτων 1 , 2 , 3 .  
Με α, β, γ συμβολίζουμε τις ποσότητες της διαλυμένης ουσίας (σε gr ή ml) στα 
διαλύματα 1, 2 ,  3 .  
Αν λοιπόν εμείς θέλουμε να φτιάξουμε Χ3 ποσότητα (ml) διαλύματος 3, θα 
πρέπει να αναμείξουμε Χ1, ποσότητα από το διάλυμα 1 και Χ2 από το διάλυμα 2. Άρα 
θα ισχύει Χ1+Χ2=Χ3  (Ι) Επίσης θα ισχύει α + β = γ (ΙΙ) 

Με την απλή μέθοδο των τριών μπορούμε να υπολογίσουμε ότι  α = 
100

11ΧΠ ,  

 

β=
100

22ΧΠ
και γ= 

100

33ΧΠ
  (ΙΙΙ) 

 
Από  τις εξισώσεις  (Ι), (ΙΙ) και (III) καταλήγουμε στον γενικό τύπο: 

 
      

(IV) 
 

 
 
Παράδειγμα 1: 
 
Να παρασκευάσετε διάλυμα αλκοόλης 50° (αλκοολικών βαθμών ή 50%), από 
δ. αλκοόλης 95°. 
Αντικαθιστώντας στον τύπο  (IV) την Π2 =0  (καθαρό D.W), Π1 =95, και Π3 =50  
 
έχουμε:    Άρα στα 95 ml τελικού διαλύματος τα 50 ml θα είναι  
 
δ. αλκοόλης 95° και τα 45 ml απεσταγμένο νερό (D.W). 
 
Παράδειγμα 2: 
 
Να παρασκευάσετε διάλυμα ΝαCl 7% από την ανάμειξη δύο διαλυμάτων 
ΝαCl, 4% και 10 %. 
Είναι απλό να το κάνουμε αρκεί να αντικαταστήσουμε στον τύπο IV (σ.7) την Π1=4 
(%), Π2=10 (%) και Π3=7(%), οπότε βρίσκουμε το Χ1=3 (ml) όπου (Χ1 είναι ο όγκος 
από το δ. 4% ) και Χ3=6 (ml), όπου (Χ3 είναι ο όγκος του τελικού διαλύματος 7%). 
Άρα στα 6 ml του τελικού διαλύματος, τα 3 ml θα είναι από το δ. 4% και τα άλλα 3 ml 
από το δ. 10% (ή στα 100 ml τελικού 50 από το δ.1 και 50 από το δ. 2).  
 

Π1 
 
 α 

Π2 
 
 β 

Π3 
 
 γ 

3

1

X

X

95

50
=

3

1

12

32

Χ

Χ

ΠΠ

ΠΠ
=

−

−
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Άσκηση 5η: 
 
Να παρασκευάσετε Μοριακό  διάλυμα 1Μ CαCO3 (ανθρακικό ασβέστιο), Μ.Β: 
100 
 
Θα ζυγίσουμε ποσότητα 100 gr CαCO3 (άνυδρο) και θα τη διαλύσουμε σε μισό  
λίτρο (θερμό) D.W (διότι το άνυδρο CαCO3 δεν διαλύεται σε κρύο νερό), και αφού 
το ψύξουμε στους 20°C περίπου, συμπληρώνουμε με D.W μέχρι συνολικό όγκο 
διαλύματος 1000 ml. 
 
Άσκηση 6η: 
 
Να παρασκευάσετε Γραμμομοριακό διάλυμα C6H12O6 (γλυκόζης) 1 m. Μ Β: 
γλυκόζης: 180 
 
Ζυγίζουμε 180 gr γλυκόζης και τα διαλύουμε δε μισό κιλό (500 gr) D.W σε 
σφαιρική φιάλη των 2 λίτρων. 
Την ποσότητα του νερού (ή άλλου διαλύτη) την υπολογίζουμε με ζύγιση ή με 

ογκομέτρηση, με χρήση του τύπου της πυκνότητας π=
V

m
 

Αφού διαλυθούν τα 180 gr γλυκόζης, προσθέτουμε άλλα 500 ml D.W και 
ανακατεύουμε. 
 
Άσκηση 7η: 
 
Να παρασκευάσετε κανονικό διάλυμα ΝαΟΗ 1Ν. Μ.Β ΝαΟΗ: 40 
 
Ζυγίζουμε ποσότητα ΝαΟΗ ίση με ένα γραμμοϊσοδύναμο (Μ.Β/ν)  (40 gr) και τη 
διαλύουμε σε μισό λίτρο περίπου D.W σε ογκομετρική φιάλη του ενός 
λίτρου. Αφού διαλυθεί και ψυχθεί στους 20°C το διάλυμα, προσθέτουμε D.W 
μέχρι συνολικό όγκο διαλύματος 1000 ml και ανακατεύουμε. 
Για να παρασκευάσουμε πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια Μοριακά, 
Γραμμομοριακά ή Κανονικά διαλύματα, πολλαπλασιάζουμε ή διαιρούμε τις 
ποσότητες που απαιτούνται για διαλύματα 1Μ, 1m, 1Ν, με τον τίτλο. 
 
Άσκηση 8η: 
 
Να παρασκευάσετε κανονικό διάλυμα 0,5 Ν και  όγκου 500 ml ΗCΙ, από δ. HCl 
1Ν. 
 
Θα χρησιμοποιήσουμε τον τύπο Ν1*V1=N2*V2 
N1=1N, N2=0,5N και V2=500 ml. Λύνοντας ως προς V1 βρίσκουμε ότι V1=250 ml. 
Άρα θα αναμείξουμε 250 ml δ. 1N με 250 ml D.W. 
 
Άσκηση  9η: 
 
Να παρασκευάσετε κανονικό  διάλυμα 0 ,1  Ν ΗCl. 
 
Για την παρασκευή κανονικών διαλυμάτων ουσιών που βρίσκονται στο 
εμπόριο με την μορφή πυκνών υδατικών διαλυμάτων (όχι 100%), όπως 
είναι το υδροχλωρικό οξύ (ΗCl), το θειικό οξύ (Η2SO4) το νιτρικό οξύ 
(ΗΝΟ3), το φωσφορικό οξύ (Η3ΡΟ4), η αμμωνία (ΝΗ4ΟΗ) κλπ, 
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χρησιμοποιούμε τον εξής τύπο: 

ν*ε*π

N*(M.B)*100
V =   (V)  όπου: 

V: ο όγκος σε ml από το πυκνό διάλυμα που απαιτούνται για την 
παρασκευή 1000 ml·διαλύματος. 
M.B: το μοριακό βάρος της διαλυμένης ουσίας 
Ν: η ζητούμενη κανονικότητα του  διαλύματος 
π: η επί τοις % περιεκτικότητα του πυκνού διαλύματος του εμπορίου 
ε: το ειδικό βάρος του πυκνού διαλύματος του εμπορίου, το οποίο 
αναγράφεται στην ετικέτα της φιάλης. 
ν: ο αριθμός των θετικών ή αρνητικών ιόντων που απελευθερώνονται από 
τον ηλεκτρολύτη στο διάλυμα (ή η μεταβολή του αριθμού οξειδώσεως στα 
οξειδοαναγωγικά σώματα). 

Με δεδομένα: Μ.Β ΗCl 36,5, ζητούμενη κανονικότητα 0,1 Ν, 
περιεκτικότητα πυκνού ΗCl 37%, ειδικό βάρος πυκνού διαλύματος 1,2 
και ν=1, αντικαθιστώντας στον τύπο (V) έχουμε: 
 
 = 8,2 ml 
 
Άρα θα πάρουμε με προσοχή 8,2 ml από το πυκνό διάλυμα ΗCl·και θα το 
αραιώσουμε με D.W μέχρι συνολικό όγκο διαλύματoς 1000 ml κατά τα 
γνωστά. 
Τιτλοδότηση διαλυμάτων: 

Τιτλοδότηση ή τιτλοποίηση διαλυμάτων είναι ο προσδιορισμός του 
τίτλου, δηλ. της συγκεντρώσεως ενός άγνωστου τίτλου διαλύματος, με 
ογκομέτρηση με τη χρήση διαλύματος γνωστού τίτλου. 
Παράδειγμα: 

Να βρεθεί ο τίτλος 100 ml·διαλύματος ΝαΟΗ με χρήση δ. ΗCl·1Ν. 
Σε κωνική φιάλη ή ποτήρι ζέσεως που περιέχει τα 100 ml του δ. ΝαΟΗ 
προσθέτουμε μερικές σταγόνες δείκτη φαινολοφθαλεΐνης. Το 
περιεχόμενο της φιάλης θα πάρει ερυθρό χρώμα. 
Σε προχοΐδα που έχουμε τοποθετήσει πάνω από τη φιάλη με το ΝαΟΗ 
έχουμε 50 ml δ. ΗCl 1N, και ρίχνουμε σταγόνα σταγόνα μέσα στη φιάλη με 
ταυτόχρονη ανάδευση της φιάλης, μέχρι το περιεχόμενο να γίνει 
άχρωμο. 

Κλείνουμε τη στρόφιγγα της προχοΐδας και μετράμε τον όγκο του δ. ΗCl 
που καταναλώθηκε και έστω ότι είναι 20 ml.Από τον τύπο Ν1*V1=N2*V2 
μπορούμε να βρούμε την κανονικότητα του δ. ΝαΟΗ που στο παράδειγμα μας 
είναι 0,2 Ν. 

Ρυθμιστικά διαλύματα (Buffers): 
Ρυθμιστικό διάλυμα είναι αυτό που διατηρεί το PH του σταθερό έστω 

και αν κατά τη διάρκεια της χημικής αντίδρασης που γίνεται μέσα σ' αυτό 
παράγονται όξινα ή αλκαλικά ιόντα που τείνουν να αλλάξουν το PH του. Είναι 
συνήθως διαλύματα ασθενών οξέων ή βάσεων με κάποιο άλας τους.  

— Παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων: 
Παρασκευάζονται δύο χωριστά διαλύματα Α και Β. Από αυτά το ένα είναι 

μοριακό (Μ) διάλυμα βασικού άλατος και το άλλο μοριακό διάλυμα όξινου 
άλατος ή κανονικό διάλυμα οξέος. Ανακατεύοντας διαφορετικές ποσότητες 
σε ml από τα διαλύματα Α και Β παίρνουμε Buffers με διαφορετικά PH. 

Ακολουθούν κάποιοι ενδεικτικοί πίνακες παρασκευής ρυθμιστικών 
διαλυμάτων (Buffers): 

1*1,2*37

0,1*36,5*100
V =
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Πίνακας Ια: Σύνθεση και Μοριακότητα των σπουδαιότερων Buffers: 

 

 
Αποθεματικά διαλύματα (stock) 

Σύνθεση του "buffer" 
No “Buffer” 

Διακυμάν-
σεις ρΗ 

Α                                              Β Χ και Υ σε cm3 

1. Οξικό (Walpole) 3.6-5.6 0.2 Μ οξικό οξύ 
0.2 Μ οξικό 

νάτριο 

Χ οιτι3 Α+Υ cm3 Β 
συμπληρώνεται σε 
100 cm3 

2. 
Βαρβιτουρικού νατρίου 
(Μichaelis) 

6.8-9.6 
0.1 Μ βαρβιτουρικού 
νατρίου (20.6 g/L) 

0.1 Ν ΗCl 
X cm3 A+(I00-X) 
cm3 B 

3. 
Βαρβιτουρικού – οξικού 
νατρίου (Μichaelis) 

2.6-4.4 

1/7 Μ οξικού νατρίου 
σε 1/7 Μ 
βαρβιτουρικού να-
τρίου (19.43 g 
C2Η3O2·3Η2O+29.43 
βαρβιτουρ. Νa σε ένα 
λίτρο νερό) 

0.1 Ν ΗCl 

50 cm3 Α + Χ cm3 Β + 20 
cm3 διαλύματος 8.5% 
ΝaCl, συμπληρώνεται σε 
250 cm3 

4. 
Βορικό  
(Clark και Bubs) 

7.8-10 

0.1 Μ βορικού οξέος σε 
0.1 Μ ΚCl (6.2 g 
Η3ΒO3+7.46 g ΚCl ανά 
λίτρο) 

0.1-ΝaΟΗ 
50 cm3 Α+Χ cm3 Β 
συμπληρώνεται σε 100 
cm3 

5. 
Βόρακας – Φωσφορικό 
(Κolthoff) 

5.8-9.2 
0.05 Μ βόρακα 

(19.1 g/L) 

0.1 Μ φωσ-
φορικού 
μονοκαλίου 
(13.6 g 

ΚΗ2ΡO4 ανά 
λίτρο) 

Χ cm3 Α+(100 - Χ) 
cm3 Β 

6. 
Ανθρακικό-διτταν- 
θρακικό (Delory και 
King) 

9.2-10.7 
0.2Μ άνυδρου ανθρακι-
κού Na (21.2 g/L) 

0.2Μ 

διτταν- 

θρακικού 

Na 

Χ cm3 Α+Y cm3 Β, 
συμπληρώνεται σε 100 cm3 

7. Κιτρικό (Sorensen) 2.2-4.8 

0.1 Μ κιτρικό δινάτριο 
(21,0 g κιτρικού οξέος 
διαλυμένο σε 200 cm3 1-Ν 
ΝaΟΗ και συμπληρώνεται 
σε 1 λίτρο) 

0.1 Ν ΗCl Χ cm3 Α-(100-Χ) cm3 Β 

8. Κιτρικό (Sorensen) II 5.0-6.8 όπως το Νο 7 0.1Ν ΝaOΗ Χ cm3 Α + (100 - Χ)  cm3 Β 

9. 
Κιτρικό-φωσφορικό 
(Μcllvaine) 

2.2-8.0 
0.1 Μ κιτρικό οξύ (21.0 
g/L C6Η8O7·Η2O) 

0.2Μ φωσ-
φορικό δινά-
τριο (35.6 
g/L 
Νa2ΗΡO3. 
2Η2O 

Χ cm3 Α - (100-Χ) cm3 Β 

10. 
Γλυκίνης (Sorensen) 
Ι 

1.2-3.6 
0.1 Μ γλυκίνης σε 0.1Ν 
ΝaCΙ (7.5 g γλυκίνης — 

5.85 g ΝaCΙ σ' ένα λίτρο) 

0.1 Ν ΗCl X cm3 A+ (100-X) cm3 B 

1 1. »               » 8.4-13.0 Όπως το Νο 10 0.1Ν ΝaOΗ X cm3 A+ (100-X) cm3 B 

12. Φωσφορικό (Sorensen) 5.0-8.2 
1/15Μ Φωσφορικού μονο- 
καλίου (9.08 g/L ΚΗ2ΡO4) 

1/15Μ Φωσ-
φορικό δινά-
τριο (1.8 g/L 
Νa2ΗΡO4· 
2Η2O) 

X cm3 A+ (100-X)  
cm3 B  

13. ΤRIS (Gomori) 7.2-9.0 
0.2Μ tris (24.2 g/L 
Τris) 

0.2Ν ΗCΙ 
25 cm3 Α+Χ cm3 

συμπληρώνεται σε 100 cm3 

14. 
Κιτρικό οξύ- κιτρικό 
νάτριο 

3.0-6.2 
0.1 Μ κιτρικό οξύ 
(C8Η8O7·Η2O μ.β. 
210.14) 

0.1 Μ κιτρικό 
τρινάτριο 
διϋδρικό 
(C6Η5O7Νa3· 
2Η2O  
μ.β. 294 12) 
=29.41 g/L 

Χ cm3 Α+Υ cm3 Β 

15. 
Φωσφορικό 
(μονόξινο- 
δισόξινο φωσφ. Νa) 

5.8-8.0 

0.2Μ (Νa2ΗΡO4·2Η2O)  
μ.β. 178.05=35.61 g/L 
0.2Μ (Νa2ΗΡO4·2Η2O) 
μ.β. 358.22=71.64 g/L 

0.2Μ 
ΝαΗ2ΡΟ4· 
2Η2Ο μ.β. 
156.03= 
31.21 g/L 

Χ cm3 Α+Υ cm3 Β 
συμπληρώνεται σε όγκο 
100 cm3 
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* Τα ρ.δ. πρέπει να παρασκευάζονται και να συμπληρώνονται με απεσταγμένο νερό 
απαλλαγμένο από CO2. Για την παρασκευή τους πρέπει να χρησιμοποιούνται 
τυποποιημένα αντιδραστήρια. Οι ποσότητες Χ και Υ των διαλυμάτων προς φύλαξη 
που απαιτούνται για την επίτευξη ενός επιθυμητού pΗ δίνονται στον πίνακα Ιβ. 

Πίνακας Ιβ: Σύνθεση διαφόρων Buffers σε διαφορετικά pH: 

 
pH  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 
1.0 Χ Υ Χ Χ Χ Χ Χ Υ Χ Χ Χ Χ Χ 

2            15.0  
4            28.7  
6            38.2  
8            45.7  

2.0            52.3  
2         33.0  98.00 58.3  
4         34.6  93.80 64.5  
6    160.5     36.4  89.10 70.2  
8    157.5     38.4  84.15 75.6  

3.0    154.0     40.5  79.45 80.8  
2    150.0     42.8  75.30 85.6  
4    146.0     46.0  71.50 90.3  
6 46.3 3.7  140.0     48.5  67.80 94.5  
8 44.0 6.0  133.5     52.0  64.50   

4.0 41.0 9.0  125.5     55.8  61.45   
2 36.8 13.2  117.5     61.2  58.60   
4 30.5 19.5  109.5     67.8  55.90   
6 25.5 24.5       76.6  53.25   
8 20.0 30.0       88.2  50.70   

5.0 14.8 35.2        96.3 48.50   
2 10.5 39.5        85.0 46.40   
4 8.8 41.2        76.5 44.25   
6 4.8 45.2        69.3 42.00   
8      7.9    63.3 39.55   

6.0      12.3    59.5 36.85   
2      17.0    56.7 33.90   
4      23.0    54.5 30.75   
6      28.8    53.0 27.25   
8   52.2   34.2    51.8 22.75   

7.0   53.6   39.0     18.15   
2   55.4   43.4     13.05   
4   58.1   46.4     9.15   
6   61.5   49.2     6.35   
8   66.2  2.61 52.0     4.30   

8.0   71.6  3.97 55.0     2.75   
2   76.9  5.90 57.6        
4   82.3  8.50 62.0       96.5 
6   87.1  12.00 68.0       94.8 
8   90.8  16.30 75.2       92.1 

9.0   93.6  21.30 86.8       88.5 
2   95.2  26.70 100.0 2.0 23.0     84.2 
4   97.4  32.00  4.8 20.3     79.0 
6   98.5  36.85  8.0 17.0     73.2 
8     40.80  11.0 14.0     67.7 

10.0     43.90  13.8 11.3     63.0 
2       16.5 8.5     59.0 

16. Ιμιδαζόλης (γλυοξαλίνης) 6.2-7.8 0.2Μ ιμιδαζόλης (C3Η4Ν2) 
μ.β.=68.08=13.62 g/L 0.2Ν ΗCl 

25 cm3 Α+Χ cm3 Β 
συμπληρώνεται σε 100 cm3  

με νερό 

17. 
Τριαιθανολαμίνης υδρο- 
χλωρικής 
R. Hems (δεν δημοσιεύτηκε) 

6.8-8.6 

Τριαιθανολαμίνη υδροχλω- 
ρική (C6Η15ΝO3·ΗCl), μ.β.= 
185.7. Η υδροχλωρική τρι- 
αιθανολαμίνη παρασκευάζε- 
ται κατόπιν διαλύσεως κα- 
θαρής τριαιθανολαμίνης σε 
1 όγκο αιθανόλης, εξουδετε- 
ρώνεται με πυκνό ΗCΙ και 
ψύξη στους 0°C Μ.Ρ. 
178.9°. 
0.1 Μ τριαιθανολαμίνη υδρο- 
χλωρική=18.57 g/L 

0.1  ΝaΟΗ 
50 cm3 A+Χ cm3 Β συμπλη- 
ρώνεται σε 100 cm3 με 
νερό 
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4       19.3 5.8     56.1 
6       21.3 3.8     53.7 
8             52.2 

11.0             51.0 
2             50.3 
4             49.7 
6             48.8 
8             47.8 

12.0             46.2 
2             44.0 
4             40.0 
6             33.4 
8             24.2 

13.0             7.5 

 
 

pH 12 13 14  15  16 17 18 
1.0 Χ Χ Χ Υ Χ Υ Χ Χ  

2          
4          
6          
8          

2.0          
2          
4          
6          
8          

3.0   82.0 18.0      
2   77.0 22.5      
4   73.0 27.0      
6   68.5 31.5      
8   63.5 36.5      

4.0   59.0 41.0      
2   54.0 46.0      
4   49.5 50.5      
6   44.5 55.5      
8   40.0 60.0      

5.0 98.8  35.0 65.0      
2 98.0  30.0 69.5      
4 96.7  25.5 74.5      
6 94.8  21.0 79.0      
8 91.9  16.0 84.0 4.00 46.00    

6.0 87.7  11.5 88.5 6.15 43.85    
2 81.5  8.0 92.0 9.25 40.75 21.45   
4 73.2    13.25 36.75 19.90   
6 62.7    18.75 31.25 17.75   
8 50.8    24.50 25.50 15.20 6.00  

7.0 39.2    30.50 19.50 12.15 9.00  
2 28.5 22.1   36.00 14.00 9.30 12.15  
4 19.6 20.7   40.50 9.50 6.80 15.80  
6 13.2 19.2   43.50 6.50 4.65 20.05  
8 8.6 16.3   45.75 4.25 3.00 26.00  

8.0 5.5 13.4   47.35 2.65  31.50  
2 3.3 11.0      36.00  
4  8.3      40.00  
6  6.1      46.00  
8  4.1        

9.0  2.5        
2          
4          
6          
8          

10.0          
2          
4          
6          
8          

11.0          
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Β. PH – Δείκτες: 

 
PH κατά τον Sorensen είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της 

συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου: ][HlogpH 10
+

−=  

Το pH αποδίδει την ενεργό οξύτητα ενός διαλύματος η οποία δεν είναι πάντα 
ανάλογος της συγκέντρωσης του διαλυμένου οξέος, αλλά του αριθμού των ιόντων Η+ 
που αποδίδει. Οι τιμές του pH κυμαίνονται από 0 έως 14. Όταν το διάλυμα έχει pH 
μικρότερο από 7,0 λέγεται όξινο, όταν έχει 7,0 λέγεται ουδέτερο και όταν έχει 
μεγαλύτερο από 7,0 λέγεται αλκαλικό. 

• ΜΕΤΡΗΣΗ pH: 
 
Η μέτρηση του pH γίνεται χρωματομετρικά με τη βοήθεια των δεικτών ή των 

ταινιών μέτρησης του pH (που είναι διηθητικό χαρτί εμποτισμένο με κάποιο δείκτη), ή 
ηλεκτρομετρικά με ειδικά όργανα, τα πεχάμετρα. 

Οι Δείκτες είναι οργανικές χρωστικές ουσίες, συνήθως οργανικά οξέα ή βάσεις, 
που παρουσιάζουν άλλο χρώμα σε όξινο και άλλο σε αλκαλικό περιβάλλον. Η αλλαγή 
του χρώματος ενός δείκτη συνοδεύεται πάντοτε από μεταβολή της δομής του μορίου 
του. 

Οι δείκτες αλλάζουν χρώμα μόνο σε συγκεκριμένα όρια του pH που 
χαρακτηρίζονται «πλαίσιο μεταπτώσεως» ενός δείκτη. 

Χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του τέλους μιας αντιδράσεως κατά την 
ογκομετρία και προστίθενται σε ελάχιστη ποσότητα. 

 
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ: 

 
Μετατροπή χρώματος Δείκτες Όρια 

pH Όξινο Αλκαλικό 
Διαλύτης Περιεκτικότητα 

(%) 
Τροπεολίνη 0,0 1,4 – 2,6 ερυθρό κίτρινο D.W 0,02 
Ηλιανθίνη 3,1 – 4,4 ερυθρό κίτρινο Αλκοόλη 0,5 
Ερυθρό του 
Κονγκό 

3,0 – 5,0 κυανό ερυθρό Αλκοόλη 0,5 

Ερυθρό του 
μεθυλίου 

4,2 – 6,3 ερυθρό κίτρινο Αλκοόλη 0,05 

Ηλιοτρόπιο 4,5 – 8,3 ερυθρό κυανό Αλκοόλη 50,0 
Ουδέτερο ερυθρό 6,8 – 8,0 ερυθρό κίτρινο D.W 0,1 
Ερυθρό της 
φαινόλης 

6,8 – 8,4 κίτρινο ερυθρό Αλκοόλη 0,1 

Φαινολοφθαλεΐνη 
8,3 – 
10,0 

άχρωμο ερυθρό Αλκοόλη 1,0 

Ναφθολοφθαλεΐνη 7,3 – 8,7 ερυθρωπό ιώδες Αλκοόλη 0,8 
Κυανό της 
βρωμοφαινόλης 

3,0 – 4,6 κίτρινο κυανό D.W 0,1 

 
Η εκλογή του δείκτη εξαρτάται από το pH που θα έχει το διάλυμα μετά το τέλος της 

αντίδρασης και συνεπώς από το πλαίσιο μεταπτώσεως του δείκτη. 
Οι ταινίες (ή stix) μέτρησης του pH εμβαπτίζονται στο υγρό που θέλουμε να 

μετρήσουμε το pH (στιγμιαία) και μετά από 20 με 30 sec συγκρίνονται με πρότυπη 
έγχρωμη κλίματα που συνοδεύει τις ταινίες αυτές, με προσέγγιση μισής μονάδος της 
κλίμακας του pH. 
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Το πεχάμετρο είναι ένα όργανο με το οποίο μετράμε με ακρίβεια (εκατοστού της 
μονάδος), το pH ενός διαλύματος. 

Η διαδικασία μέτρησης του pH με το πεχάμετρο είναι η εξής: 
1. Πριν από τη μέτρηση του pH το ηλεκτρόδιο πρέπει να μείνει για 12 ώρες 

τουλάχιστον σε καθαρό D.W. 
2. Βγάζουμε το ηλεκτρόδιο από το D.W., το σκουπίζουμε απαλά με ένα 

απορροφητικό χαρτί (προσοχή να μη σπάσουμε το ηλεκτρόδιο) και το 
τοποθετούμε σ’ ένα ποτηράκι με ειδικό Standard του pH (Buffer) pH 7.01, 
για να ελέγξουμε την αξιοπιστία του οργάνου. Για καλύτερο έλεγχο, 
χρησιμοποιούμε ένα Low Standard (pH 4.00) και ένα High (pH 10.00). 

3. Βγάζουμε το ηλεκτρόδιο από το Standard, το σκουπίζουμε και το βάζουμε 
στο διάλυμα που θέλουμε να μετρήσουμε το pH. 

4. Το αφήνουμε 1–2 λεπτά (min) μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη και 
σημειώνουμε την τιμή του pH. 

5. Βγάζουμε το ηλεκτρόδιο, το σκουπίζουμε και το τοποθετούμε πάλι στο 
ποτήρι με το D.W. ενώ γυρίζουμε το διακόπτη του οργάνου στην επιλογή 
«Standby». 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 
Α. Γενική εξέταση ούρων: 

 
Η Γενική εξέταση των ούρων περιλαμβάνει την ποιοτική, την ποσοτική και την 

μικροσκοπική ανάλυση των ούρων. 
• Συλλογή των ούρων: 

Για τη γενική εξέταση των ούρων, πάντα χρησιμοποιούνται ούρα 
από πρόσφατη ούρηση και αν είναι δυνατόν τα πρώτα πρωινά ούρα. 
Τα  ούρα πρέπει να συλλέγονται σε καθαρά δοχεία (όχι απαραίτητα 
αποστειρωμένα) και να φέρονται σύντομα στο εργαστήριο προς 
εξέταση (σε μισή με μια ώρα από τη λήψη). 

 
 
 

 

Εικόνα2: 
Δοχείο συλλογής 
ούρων 

Εικόνα1: Διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών πεχαμέτρων 
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• Διατήρηση των ούρων: 
Για να διατηρήσουμε τα ούρα περισσότερο από 1–2 ώρες, κυρίως όταν 

συλλέγουμε ούρα 24ώρου για διάφορες εξετάσεις, χρησιμοποιούμε αντισηπτικά 
φάρμακα που εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών. 

Τέτοια φάρμακα (ουσίες) είναι η θυμόλη (0,1 gr σε 100 ml ούρα), το βορικό οξύ (0,3 
gr σε 100 ml ούρα), το χλωροφόρμιο, η φορμόλη (4-8 σταγόνες σε 100 ml ούρα), ο 
αιθέρας και η τολουόλη σε ποσότητα που να σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα στην 
ελεύθερη επιφάνεια των ούρων. 

Από τις ουσίες αυτές προτιμότερη είναι η τολουόλη. Με την τολουόλη τα ούρα 
διατηρούνται για μέρες, πρέπει όμως να παίρνουμε την ποσότητα που θέλουμε να 
εξετάσουμε, με σιφώνιο κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια. 

 
1. Ποιοτική ανάλυση: 

Η ποιοτική ανάλυση περιλαμβάνει τους γενικούς χαρακτήρες των ούρων και την 
ποιοτική ανίχνευση και αξιολόγηση χαρακτήρων ή ουσιών που μπορεί να υπάρχουν 
φυσιολογικά ή παθολογικά στα ούρα (δεν μετράμε ποσοτικά με ακρίβεια). 

1α. Γενικοί χαρακτήρες: 
Ποσότητα: Το ποσό των ούρων 24ώρου ενός φυσιολογικού ατόμου άνω των 15 

ετών είναι 1000-1400 ml περίπου. Το ποσό αυτό εξαρτάται από το φύλο και για τα 
άτομα κάτω των 15 ετών και από την ηλικία. 

Η μέτρηση του όγκου των ούρων γίνεται σε ογκομετρικό κύλινδρο ανάλογης 
χωρητικότητας. 

Χροιά (χρώμα): Τα ούρα εμφανίζουν φυσιολογικά χρώμα κίτρινο, ωχροκίτρινο ή 
αχυρόχρωμο και παθολογικά ηλεκτρόχρωμο (κεχριμπάρι), κεραμόχρωμο, κόκκινο ή 
και τελείως άχρωμο (σαν το νερό). 

Το χρώμα των ούρων οφείλεται στις χρωστικές που υπάρχουν στα ούρα, όπως 
ουρόχρωμα, ουροροζεΐνη, ουροερυθρίνη, ουροπορφυρίνη κ.ά. 

Η χροιά των ούρων μπορεί επίσης να επηρεαστεί από διάφορες χρωστικές που 
υπάρχουν σε τροφές (παντζάρια), ποτά ή φάρμακα. 

Η εκτίμηση της χροιάς των ούρων γίνεται σε γυάλινο ογκομετρικό κύλινδρο και 
αφού πίσω από αυτόν τοποθετήσουμε λευκό χαρτί, περιγράφοντας την χροιά που 
βλέπουμε. 

Όψη: Τα πρόσφατα φυσιολογικά ούρα έχουν όψη διαυγή. Όταν όμως 
παραμείνουν για λίγο χρονικό διάστημα, τότε γίνονται ελαφρώς θολά ή θολά και αυτό 
οφείλεται σε φωσφορικά, ουρικά ή οξαλικά άλατα. 

Τα φωσφορικά άλατα βρίσκονται σε ουδέτερα ή αλκαλικά ούρα και διαλύονται με 
οξικό οξύ. Τα ουρικά βρίσκονται συνήθως σε όξινα ούρα, καθιζάνουν ως άσπρη ή 
κεραμόχρωμη μάζα, διαλύονται με τη θέρμανση και ξαναπαρουσιάζονται όταν τα ούρα 
παγώσουν. Τα οξαλικά άλατα σπάνια θολώνουν τα ούρα, γι αυτό η παρουσία τους έχει 
αξία μόνο όταν βρίσκονται σε πρόσφατα ούρα. 

Τα ούρα παθολογικά έχουν θολή όψη, όταν βρίσκονται σ’ αυτά πολλοί 
μικροοργανισμοί, πύον, βλέννη, πολλά επιθηλιακά κύτταρα και κύλινδροι, αίμα, λίπος 
κ.ά. 

Οσμή: Τα φυσιολογικά ούρα έχουν ιδιάζουσα οσμή που οφείλεται σε πτητικά 
οξέα. Όταν τα ούρα παραμείνουν αρκετά αναδίδουν οσμή αμμωνίας από την 
αποσύνθεση αζωτούχων ουσιών, λόγω της ανάπτυξης μικροοργανισμών. 

Σε κυστίτιδα ή κατακράτηση, η οσμή αμμωνίας είναι έντονη σε πρόσφατα ούρα. 
Μερικά φάρμακα αλλάζουν την οσμή των ούρων. 

Σε εμπύρετες καταστάσεις και όταν υπάρχει οξόνη, τα ούρα έχουν οσμή φρούτων. 
Το νέφτι δίνει οσμή που θυμίζει βιολέτα, τα σπαράγγια παράγουν μερκαπτόνη και 
δίνουν δυσάρεστη οσμή, διάφορες άλλες τροφές επίσης ή ποτά δίνουν χαρακτηριστική 
οσμή στα ούρα καθώς και φάρμακα (αντιβιοτικά). 
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Ειδικό βάρος: Το ειδικό βάρος (Ε.Β) φυσιολογικά κυμαίνεται 
μεταξύ 1010-1025. Μεγάλη επίδραση στο Ε.Β έχει η ποσότητα της 
ουρίας και των χλωριούχων και φωσφορικών αλάτων που υπάρχουν 
κάθε φορά στα ούρα.  

Το Ε.Β το μετράμε με τα ουρινόμετρα (πυκνόμετρα). Βάζουμε 
περίπου 50 ml ούρα σε ογκομετρικό κύλινδρο των 50 ml, με 
προσοχή να μην σχηματιστεί αφρός στην επιφάνεια των ούρων και 
αφού τοποθετήσουμε μέσα στον κύλινδρο το πυκνόμετρο (προσοχή 
να μην ακουμπάει στα τοιχώματα), σημειώνουμε την ένδειξη που 
αντιστοιχεί στο μέσο του μηνίσκου. 

Αν τα ούρα έχουν ίζημα δεν πρέπει να το ανακατέψουμε, ενώ αν 
υπάρχει λεύκωμα πρέπει πρώτα να το κατακρημνίσουμε (με βρασμό 
και οξικό οξύ) και στη συνέχεια να μετρήσουμε το Ε.Β. 

Το Ε.Β το μετράμε και με ταινίες multistix με μικρότερη όμως ακρί- 
βεια. 

Αντίδραση (pH): Τα φυσιολογικά πρόσφατα ούρα έχουν pH ό- 
ξινο (περίπου 6), γιατί περιέχουν δισόξινα φωσφορικά άλατα και μι- 
κρή ποσότητα ουρικού, γαλακτικού και ιππουρικού οξέος. 

Το pH το μετράμε με το χάρτη δείκτη του pH (χάρτη ηλιοτροπίου). Η κούραση, οι 
μυϊκές ασκήσεις καθώς και οι λευχαιμίες, ο διαβήτης και οι αρθρίτιδες μεγαλώνουν την 
οξύτητα των ούρων. 

Αλκαλικά ούρα έχουμε συνήθως σε κυστίτιδες και πυελονεφρίτιδες. 
 
1β. Ποιοτικός προσδιορισμός διαφόρων ουσιών στα ούρα: 
 
Ποιοτικός προσδιορισμός Λευκώματος: Φυσιολογικά στα ούρα δεν υπάρχει 

λεύκωμα ή και αν παρατηρηθεί σε ορισμένα νεαρά άτομα, η κατάσταση αυτή 
διορθώνεται με την πάροδο της ηλικίας. Είναι επίσης δυνατό να παρουσιαστεί 
λεύκωμα στα ούρα φυσιολογικού ατόμου, κατόπιν σωματικής άσκησης 
(«ορθοστατική» λευκωματουρία) ή στις εγκυμονούσες γυναίκες. Παθολογικά 
ανευρίσκεται λεύκωμα στις διάφορες νεφρικές νόσους (νεφρίτιδες). 

Για να προσδιορίσουμε το λεύκωμα στα ούρα πρέπει να είναι διαυγή. Αν δεν είναι, 
φυγοκεντρούμε και παίρνουμε το υπερκείμενο ή διηθούμε ή αν υπάρχει βλέννη την 
κατακρημνίζουμε εν ψυχρώ με οξικό οξύ (10%) και διηθούμε. 

Το λεύκωμα στα ούρα το προσδιορίζουμε ποιοτικά με τρεις τρόπους: 
 
α. Με βρασμό παρουσία οξικού οξέος 33% (1 ml οξικό οξύ 33%)  
• Σε δοκιμαστικό σωληνάριο βάζουμε περίπου 5 ml διαυγή ούρα. 
• Ρίχνουμε σ΄ αυτό μικρή ποσότητα (μια «πρέζα») NaCl (αλατιού) διότι το 

λεύκωμα δεν πήζει όταν τα ούρα είναι φτωχά σε χλωριούχα, αλλά και για να 
αυξήσουμε το Ε.Β έτσι ώστε το πηγμένο λεύκωμα να ανέλθει στην επιφάνεια 
και να σχηματίσει μετρήσιμη στοιβάδα. 

• Θερμαίνουμε το περιεχόμενο μέχρι βρασμού στο λύχνο Bunsen ή σε 
υδατόλουτρο στους 100ο C για 10 λεπτά. 

Αξιολόγηση: 
Αρνητικά ως προς το λεύκωμα αν τα ούρα παραμείνουν διαυγή. 
Ίχνη ελάχιστα (±) αν εμφανιστεί ελαφρά θολερότητα 
Ίχνη (+) αν η θόλωση είναι ευδιάκριτη 

 Ίχνη σαφή (++) αν η θόλωση είναι έντονη χωρίς όμως κροκίδες 
Μετρητό (+++) αν η θόλωση είναι πυκνή με κροκίδες ή και ίζημα. Στην τελευταία 

περίπτωση προχωρούμε στη μέτρηση του λευκώματος με μια από τις μεθόδους 
ποσοτικού προσδιορισμού που θα δούμε παρακάτω. 

Εικόνα3: 
Μέτρηση Ε.Β 
με ουρινόμετρο 
(πυκνόμετρο) 
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β. «Εν ψυχρώ» παρουσία θειοσαλικυλικού οξέος 20%. 
• Σε δοκιμαστικό σωληνάριο βάζουμε περίπου 5 ml ούρα (διαυγή) 
• Ρίχνουμε μερικές σταγόνες δ. θειοσαλικυλικού οξέος 
• Αξιολογούμε το αποτέλεσμα όπως στην περίπτωση του βρασμού. 

γ. Με χάρτη – δείκτη (Albustix, Multistix)  
Με τη μέθοδο αυτή, εμβαπτίζουμε μια ταινία (-stix) 

κατάλληλη για προσδιορισμό λευκώματος στο δοχείο 
συλλογής των ούρων, την βγάζουμε και την αφήνουμε για 
μερικά δευτερόλεπτα (15-30) και κατόπιν την συγκρίνουμε 
με την πρότυπη έγχρωμη κλίμακα που υπάρχει στη 
συσκευασία. Σε αρνητική αντίδραση η ταινία θα παραμείνει 
κίτρινη, ενώ όταν υπάρχει λεύκωμα και ανάλογα με την 
ποσότητα, θα πάρει αποχρώσεις από πράσινο έως 
κυανοπράσινο και κυανό.  

 
Ποιοτικός προσδιορισμός Σακχάρου: Φυσιολογικά 

στα ούρα δεν πρέπει να υπάρχει γλυκόζη. Γλυκόζη στα 
ούρα παρατηρείται όταν 
η τιμή της στο αίμα υπερβεί τον «νεφρικό ουδό» 
για τη γλυκόζη (160 mgr/L) ή όταν υπάρχει διαταραχή στη λειτουργία του νεφρού ή 
τραυματισμός του. Έτσι έχουμε γλυκόζη στα ούρα κατόπιν έντονης μυϊκής άσκησης, 
στον σακχαρώδη διαβήτη κλπ. 

Ο ποιοτικός προσδιορισμός του σακχάρου (γλυκόζης) γίνεται με την αναγωγική 
μέθοδο Benedict (ή παλαιότερα Fehling), με την αναγωγική μέθοδο των δισκίων 
Clinitest, ή με την ενζυματική μέθοδο των ταινιών Clinistix. 

Μέθοδος Benedict (Ποιοτική): 
Αντιδραστήριο Benedict (Ποιοτικό):  
 

Σύνθεση αντιδραστηρίου Benedict (ποιοτικού) 

Θειικός χαλκός ( CuSO4 ) *5Η2Ο 17,3 gr 
Ανθρακικό νάτριο ( Na2CO3 ) Άνυδρο 100,0 gr 
 * Η2Ο 116,8 gr 
 *2 Η2Ο 133,9 gr 
 *5 Η2Ο 184,9 gr 
 *10 Η2Ο 269,7 gr 
Κιτρικό νάτριο(tri-sodium citrate) (Να3C6Η5Ο7) *2 Η2Ο 142,47 gr 

 *5
2
1  Η2Ο 173,0 gr 

Δισαπεσταγμένο νερό (D.W)  1000 ml 
 

Διαλύεται το καθένα ξεχωριστά, με θέρμανση σε ανάλογη ποσότητα D.W. από τα 
1000 ml και αφού παγώσουν αναμειγνύονται.  

Προσοχή: Το ανθρακικό νάτριο πρέπει να διαλύεται σταδιακά σε αρκετά ζεστό 
νερό με συνεχή ανάδευση. 

Τεχνική: 
• Σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει 5 ml αντιδραστηρίου Benedict 

(ποιοτικό) προσθέτουμε 0,4 ml (8 σταγόνες ) ούρα διαυγή. 
• Βράζουμε το περιεχόμενο του σωλήνα σε λύχνο Bunsen με προσοχή να 

μην εκτιναχθεί (με συνεχή ανάδευση), ή σε υδατόλουτρο 100ο C για 5-10 
λεπτά. 

 
 

Εικόνα4: Multistix 
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Αξιολόγηση: 
Ανάλογα με το χρώμα του περιεχομένου του σωλήνα θα έχουμε: 
 

Συγκέντρωση γλυκόζης (gr/dL) Χρώμα Αποτέλεσμα 

Μηδέν Κυανό 0 
Ίχνη Πράσινο (χωρίς ίζημα) ± 

0,5 Πράσινο (με ίζημα) + 
1,0 Καστανό ++ 
1,5 Πορτοκαλί +++ 
2,0 και άνω Κόκκινο ++++ 

 
Μέθοδος Clinitest: Τα δισκία Clinitest περιέχουν θειικό χαλκό, καυστικό νάτριο, 

κιτρικό οξύ και διττανθρακικό νάτριο. 
Σε δοκιμαστικό σωλήνα βάζουμε 5 σταγόνες ούρα, 10 σταγόνες D.W. και 1 δισκίο 

Clinitest. Το δισκίο διαλύεται και το διάλυμα αναβράζει και γίνεται θερμό. Το αφήνουμε 
ακίνητο για 30 δευτερόλεπτα περίπου και γίνεται η αξιολόγηση όπως και στη μέθοδο 
Benedict. 

Μέθοδος Clinistix: Οι ταινίες Clinistix είναι εμποτισμένες με το ένζυμο οξειδάση 
της γλυκόζης, υπεροξειδάση και ορθοτολουϊδίνη. 

Η ταινία εμβαπτίζεται στιγμιαία στο δείγμα των ούρων. Παρουσία γλυκόζης στα 
ούρα, το χαρτί της ταινίας παίρνει κυανό χρώμα μέσα σ΄ ένα λεπτό. 

 
Ποιοτικός προσδιορισμός Οξόνης: (ή κετονικών σωμάτων) 
Σε φυσιολογικά ούρα υπάρχει ελάχιστη ποσότητα οξόνης, μη ανιχνεύσιμη. Αύξηση 

έχουμε σε αυξημένη οξείδωση των λιπών όπως σε βαριές περιπτώσεις σακχαρώδη 
διαβήτη, ασιτία, γαστρεντερικές διαταραχές, μετά από αναισθησία κλπ. 

 
Μέθοδος Lange: 
Αντιδραστήρια: 

1. Αντιδραστήριο Impert: Αναμιγνύουμε ίσες ποσότητες 
α. Νιτροπρωσσικό Na 10% (υδατικό διάλυμα) 
β. Οξικό οξύ Glacial (πυκνό εμπορίου) 

 2. Διάλυμα αμμωνίας 10% 
Τεχνική: 

• 5 ml ούρα ως έχουν 
• 8 σταγόνες (≅ 0,4 ml) Impert 
Ανακινούμε και μετά ρίχνουμε με σιφώνιο Pasteur 1-2 ml δ. αμμωνίας για να 
σχηματισθεί στιβάδα. 

Αποτέλεσμα: Όταν υπάρχει οξόνη ή οξονικά σώματα στα ούρα εμφανίζεται 
ερυθροϊώδης δακτύλιος στην διαχωριστική επιφάνεια αμμωνίας – ούρων. Ανάλογα με 
την ένταση του χρώματος το αποτέλεσμα δίνεται θετικό από έναν (+) έως τέσσερις 
σταυρούς (++++). 

Μέθοδος Acetest: 
Εμβαπτίζουμε δισκίο Acetest, που συγκρατούμε με λαβίδα, στιγμιαία στο δείγμα 

ούρων. Αν υπάρχει οξόνη θα εμφανιστεί ερυθροϊώδες χρώμα στο δισκίο σ΄ ένα λεπτό. 
Η αξιολόγηση είναι η ίδια με τη μέθοδο Lange. 

Μέθοδος Ketostix: 
Εμβαπτίζουμε στιγμιαία την ταινία Ketostix (ή Multistix) στο δείγμα των ούρων και 

μετά από 1 λεπτό περίπου συγκρίνουμε το χρώμα της ταινίας με πρότυπη κλίμακα 
χρωμάτων που βρίσκεται στη συσκευασία. 
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Ανίχνευση αιμοσφαιρίνης (ΗΒ) (ελεύθερης και μη): 
Με πυραμιδόνη:Φυγοκεντρούμε το δείγμα των ούρων (στις 1500 σ.α.λ. για 3 

λεπτά) σε δύο κωνικά σωληνάρια. Χύνουμε το υπερκείμενο. 
Στο ίζημα του πρώτου σωληναρίου ρίχνουμε 3-4 σταγόνες οξικό οξύ 33%. 

Ανακινούμε καλά για να σπάσουν τυχόν υπάρχοντα ερυθρά και προσθέτουμε περίπου 
0,5 ml αλκοολικού διαλύματος 5% πυραμιδόνης. Επιστιβάζουμε μερικές σταγόνες 
(5-6) οξυζενέ (Η2Ο2 3%). 

Σε θετική αντίδραση (ύπαρξη ΗΒ) εμφανίζεται ιώδες χρώμα, ανάλογα με την 
ένταση του οποίου το αποτέλεσμα αξιολογείται με έναν (+) έως τρεις σταυρούς (+++). 

Αν η τεχνική γίνει χωρίς προσθήκη οξικού οξέος, τότε ανιχνεύεται μόνον η 
ελεύθερη ΗΒ (αιμοσφαιρινουρία). 

Διάλυμα πυραμιδόνης:  Πυραμιδόνη………………………………..5,0 gr 
         Αιθυλική αλκοόλη 95ο …………………100,0 ml 
Η ανίχνευση της ΗΒ στα ούρα γίνεται και με τα δισκία Occultest ή τις ταινίες 

Multistix με την ίδια διαδικασία όπως και στην οξόνη. 
Ανίχνευση λευκώματος Bence – Jones: 
Το λεύκωμα Bence – Jones είναι ένα παθολογικό λεύκωμα (παραπρωτεΐνη) που 

παράγεται από τον οργανισμό σε ορισμένες παθολογικές καταστάσεις όπως 
πολλαπλό μυέλωμα, οστεογόνα σαρκώματα, οστεομαλακία, λευχαιμίες κ.ά. 

Το λεύκωμα Bence – Jones έχει την ιδιότητα να πήζει σε θερμοκρασία 50ο – 60ο 
βαθμούς C και σ΄ αυτό στηρίζεται και η ανίχνευση του. Ποιο αξιόπιστα βέβαια 
προσδιορίζεται με ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ούρων. 

Μέθοδος θειοσαλικυλικού οξέος: 
Χρειαζόμαστε 5 ml διαυγή ούρα. Αν τα ούρα δεν είναι διαυγή και μετά από διήθηση 

ή φυγοκέντρηση, προσθέτουμε μερικές σταγόνες Glacial οξικό οξύ και διηθούμε, για να 
απομακρυνθεί η μυκίνη η οποία πιθανώς δημιουργεί τη θόλωση. 

Τεχνική: Σε 5 ml διαυγή ούρα προσθέτουμε 10 σταγόνες διαλύματος 
θειοσαλικυλικού οξέος 20%. 

Αν στα ούρα υπάρχει λεύκωμα ή λεύκωμα Bence – Jones τα ούρα θα θολώσουν. 
Μπορεί να αρχίσει και κροκίδωση. 

Αν η κροκίδωση είναι έντονη, βράζουμε τα ούρα, διηθούμε και αν βγει πάλι θολό 
ξαναβράζουμε και διηθούμε. Αν το διήθημα παραμείνει θολό, το μεταφέρουμε σε 
ποτήρι ζέσεως με νερό που θερμαίνεται και η θερμοκρασία του ελέγχεται με 
θερμόμετρο. 

Αν η θόλωση οφείλεται στο λεύκωμα B.J. θα μειωθεί ή θα εξαφανιστεί σε 
θερμοκρασία πάνω από 60ο C και θα επανεμφανισθεί κατά την ψύξη (60ο C). 

Χολοχρωστικές: 
Σε μερικές παθολογικές καταστάσεις ανιχνεύονται στα ούρα χολοχρωστικές όπως 

είναι η χολερυθρίνη, η ουροχολίνη, το ουροχολινογόνο και τα χολικά άλατα. Όταν τα 
ούρα περιέχουν χολοχρωστικές (στοιχεία χολής), η χροιά τους είναι ηλεκτρόχρωμη ή 
πράσινη και αν τα αναταράξουμε σχηματίζεται αφρός που έχει την ίδια χροιά. Οι 
χολοχρωστικές εμφανίζονται αυξημένες στα ούρα στις διάφορες περιπτώσεις ίκτερων 
ή διαταραχών της ηπατικής λειτουργίας. 

Ανίχνευση χολερυθρίνης: 
Για την ανίχνευση της χολερυθρίνης χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, όπως με 

τα δισκία Ictotest, τις ταινίες (-stix), ενώ πολύ απλή είναι η μέθοδος με το Lugol που 
ακολουθεί: 

Lugol (για χολερυθρίνη): 
Ιώδιο……………………………………………….  2,0 gr 
Ιωδιούχο κάλιο (KJ)………………………………  4,0 gr 
Απεσταγμένο νερό D.W…………………………600,0 ml 
Ανάμειξη ιωδίου με το KJ και ελάχιστο νερό μέχρι να διαλυθεί και συμπληρώνουμε 

το υπόλοιπο νερό. 
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Τεχνική: 
(Αν τα ούρα έχουν χαμηλό Ε.Β. ρίχνουμε λίγο αλάτι (NaCl) γιατί το Lugol σε 

χαμηλό Ε.Β. δεν επιστιβάζεται) 
5 ml ούρα όπως είναι σε δοκιμαστικό σωληνάριο 
1 ml περίπου Lugol (γίνεται επιστίβαση) 

Αν υπάρχει χολερυθρίνη θα εμφανιστεί πράσινος δακτύλιος στη διαχωριστική 
επιφάνεια των δύο υγρών και ανάλογα με την ένταση του χρώματος του το 
αποτέλεσμα θα χαρακτηριστεί θετικό από έναν (+) έως τρεις σταυρούς (+++). 

Ανίχνευση ουροχολίνης: 
Αντιδραστήριο Schlesinger:  
 Οξικός ψευδάργυρος………………………………………………………...10,0 gr 
 Θερμή (προσοχή!!! Σε υδατόλουτρο) αιθυλική αλκοόλη 95ο …..........100.0 ml 
Τεχνική: 

• Σε δοκιμαστικό σωληνάριο αναμιγνύουμε 3 Ml ούρα + 0,4 ml Lugol + 0,4 ml 
δ. αμμωνίας (ΝΗ3) 10% 

• Ανάμειξη και παραμονή για 1-2 λεπτά 
• Προσθέτουμε 3 ml αντιδραστηρίου Schlesinger 
• Ανάμειξη και διήθηση 

Αποτέλεσμα: 
Αν υπάρχει ουροχολίνη το διήθημα εμφανίζει πράσινο φθορισμό που φαίνεται 

καλύτερα αν το φωτίσουμε με ανακλώμενο φωτισμό μπροστά από μαύρη επιφάνεια. 
Ανάλογα με την ένταση του φθορισμού το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται θετικό από έναν 
(+) έως τρεις (+++) σταυρούς. 

ΙΚΤΕΡΟΣ 
Ίκτερος είναι η κίτρινη χροιά του δέρματος και των επιπεφυκότων από εναπόθεση 

χολοχρωστικών (χολερυθρίνης), λόγω αύξησης της πυκνότητας αυτών στο αίμα. 
Κλινικά, ίκτερος εμφανίζεται όταν η τιμή της χολερυθρίνης στον ορό υπερβεί τα 3 mg/dl 
(dl=100ml). Η κύρια πηγή της χολερυθρίνης κατά 90% είναι η αίμη της αιμοσφαιρίνης 
των καταστρεφόμενων εντός των κυττάρων του Δ.Ε.Σ ερυθροκυττάρων, η οποία 
μεταβάλλεται σε χολερυθρίνη με σειρά ενζυματικών αντιδράσεων. 

Ταξινόμηση Ίκτερων: 
Ο Ίκτερος μπορεί να παραχθεί: 

• Α. Από αυξημένη παραγωγή χολερυθρίνης (αιμολυτικός ίκτερος) 
1. Αιμολυτικές καταστάσεις 
2. Ως δευτερεύουσες καταστάσεις επί ηπατίτιδας και κίρρωσης 
• Β. Από πλημμελή πρόσληψη της χολερυθρίνης από το ηπατικό κύτταρο 

(ηπατικός ίκτερος) 
1. Συγγενής υπερχολερυθριναιμία τύπου Gilbert 
2. Ως δευτερεύων παράγοντας σε ιογενή ηπατίτιδα κ.λ.π. 
• Γ. Από πλημμελή σύζευξη προς γλυκουρονίδια (διαταραχές ηπατικής 

λειτουργίας) 
1. Λόγω ένδειας τρανσφεράσης 
2. Λόγω αναστολής της δράσης της τρανσφεράσης 
• Δ. Από πλημμελή έκκριση της συνεζευγμένης χολερυθρίνης 

(αποφρακτικός ίκτερος) 
1. Οικογενή αίτια 
2. Απόφραξη 

α. Ενδοηπατική χολόσταση: Κίρρωση, ιογενής ηπατίτιδα, αλκοολική 
ηπατίτιδα κλπ. 

β. Εξωηπατική χολόσταση: Χολολιθίαση, Καρκίνωμα χοληδόχου πόρου φύματος 
Vater ή παγκρέατος, Ουλώδης απόφραξη χοληδόχου πόρου, ατρησία 
χοληδόχου πόρου κλπ.  
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Ίκτεροι και Στοιχεία Χολής 
 ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΣ ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΤ. ΗΠΑΤ. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Χολοχρωστικές     
Ουροχολινογόνο     
Ουροχολίνη     
Χολικά Άλατα     

 
 

Ανίχνευση ουροχολινιγόνου: 
 
Μέθοδος Ehrlich: 
Αντιδραστήριο Ehrlich: P-Διμεθυλαμινοβενζαλδεΰδη……………………….   2,0 gr 
        HCl 5%..................................................................100,0 ml 
 
Τεχνική: 
• 5 ml ούρα + 1 ml αντιδραστήριο Ehrlich σε δοκιμαστικό σωληνάριο 
• Ανάδευση 
Αποτέλεσμα: 
Αν τα ούρα περιέχουν ουροχολινογόνο (θετικό), εμφανίζεται αμέσως και «εν ψυχρώ» 
κόκκινο χρώμα. Ανάλογα με την ένταση του χρώματος το αποτέλεσμα αναγράφεται με 
έναν (+) έως τρεις σταυρούς (+++). 
Επίσης το ουροχολινογόνο ανιχνεύεται και με ταινίες multistix. 
Ανίχνευση χολικών αλάτων: 
 Σε δοκιμαστικό σωλήνα με 5 ml ούρα (ως έχουν) ρίχνουμε (επίπαση) μικρή 
ποσότητα άνθη θείου (καθαρό θείο). 
Αποτέλεσμα: 
Αν υπάρχουν χολικά άλατα (θετικό), το θείο καθιζάνει με τη μορφή νυφάδων. Αυτό 
συμβαίνει γιατί τα χολικά άλατα ελαττώνουν την επιφανειακή τάση των ούρων. 
Ανάλογα με την ένταση του φαινομένου (αργή ή ταχεία καθίζηση), το αποτέλεσμα 
αναγράφεται με έναν (+) έως τρεις σταυρούς (+++). 
 
ΑΜΥΛΑΣΗ (Διαστάση) ούρων (ή ορού): 
 Ο προσδιορισμός του ενζύμου αυτού δεν περιλαμβάνεται στη γενική εξέταση 
των ούρων. Γίνεται μόνον αν ζητηθεί (συνήθως πρώτα στα ούρα), για τη διάγνωση 
κυρίως της οξείας παγκρεατίτιδας σ΄ ένα επείγον περιστατικό. 
Διαλύματα: 
Α.  δ. Αμύλου 10/00 

1 gr αμύλου διαλύεται σε 1000 ml D.W. ή φυσιολογικό ορό (NaCl 0.9%) με βρασμό 
και συνεχή ανάδευση. Αφού παγώσει φυλάσσεται στο ψυγείο για 15 μέρες. 

Β. δ. Ιωδίου Ν/50 
Παρασκευάζεται από μητρικό Ν/10: (12 gr J2 και 25 gr KJ διαλύονται με D.W έως 
τελικό όγκο 1000 ml) ως εξής: 
10 ml μητρικό και 40 ml D.W. 

Γ.  Φυσιολογικός ορός (NaCl 0.9%) 
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Τεχνική: 
Σε 10 δοκιμαστικά σωληνάρια κάνουμε αραιώσεις των ούρων  (ή του ορού) ως εξής: 
 
Αριθμός σωληναρίου 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Φ.Ο (ml) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ούρα (ή ορός) (ml) 1 Υποδιπλάσιες αραιώσεις και απόρριψη του τελευταίου 1 ml 

Άμυλο 1
ο
/οο  (ml) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ανάδευση και παραμονή σε υδατόλουτρο στους 37
ο
 C για 30 min 

Δ. Ιωδίου Ν/50 
(σταγόνες) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Τίτλος δείγματος 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 

 
Αν σε κάποιο σωληνάριο υπάρχει άμυλο (δεν έχει διασπαστεί από την αμυλάση) με 
την προσθήκη του ιωδίου θα εμφανιστεί κυανό ή κυανέρυθρο χρώμα. Ο τίτλος του 
τελευταίου σωληναρίου που δεν εμφανίζει χρώμα αποτελεί και το αποτέλεσμα με τη 
μέθοδο αυτή. 
Παράδειγμα: Εμφανίζεται χρώμα στο 7ο σωληνάριο. Ο τίτλος του 6ου (1:64) μας δίνει 
το αποτέλεσμα 64 μονάδες Wohlgemuth. 
Φυσιολογικές τιμές (Φ.Τ): Αίματος (ορού) 16-32 μονάδες 
 Ούρων έως           64 μονάδες 
Αν και το τελευταίο σωληνάριο δεν χρωματιστεί (πάνω από 1024 μ. ) κάνουμε αραίωση 
του δείγματος 1:10 με Φ.Ο και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. 
2. Ποσοτική ανάλυση: 

2α. Ποσοτικός προσδιορισμός σακχάρου: 
Ο ποσοτικός προσδιορισμός του σακχάρου στα ούρα μπορεί να γίνει με την 

ενζυματική μέθοδο προσδιορισμού του σακχάρου στο αίμα, ή με μια αναγωγική όπως 
η ποσοτική μέθοδος Benedict. 

Αντιδραστήριο Benedict (Ποσοτικό): 
 

Σύνθεση αντιδραστηρίου Benedict (ποσοτικού) 

Θειικός χαλκός ( CuSO4 ) *5Η2Ο 18,0 gr 
Ανθρακικό νάτριο ( Na2CO3 ) Άνυδρο 100,0 gr 
 * Η2Ο 116,8 gr 
 *2 Η2Ο 133,9 gr 
 *5 Η2Ο 184,9 gr 
 *10 Η2Ο 269,7 gr 
Κιτρικό νάτριο(tri-sodium citrate) (Na3C6H5O7) *2 Η2Ο 164,7 gr 

 *5
2
1  Η2Ο 200,0 gr 

Σισηροκυανιούχο κάλιο (K4[Fe(CN)6]) 5%  5,0 ml 
Δισαπεσταγμένο νερό (D.W)  1000 ml 

Διαλύουμε όπως και στο ποιοτικό 
Τιτλοποιούμε με διάλυμα γλυκόζης 1%. 
Τεχνική: 

Σε δοκιμαστικό σωληνάριο με 5 ml Benedict ποσοτικό, το οποίο βράζει στη λύχνο 
Bunsen, ρίχνουμε σιγά σιγά και με ταυτόχρονη ανάδευση με πιπέττα του 1 ml ούρα. 
Μόλις εξουδετερωθεί το Benedict (ασπρίσει) σταματάμε να ρίχνουμε ούρα και 
σημειώνουμε τον όγκο των ούρων που καταναλώθηκαν. Το σάκχαρο των ούρων 
υπολογίζεται από τον τύπο: 

 
Σάκχαρο ούρων = σε gr % 

 

0,01 Χ 100 

ml ούρων που καταναλώθηκαν 
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2β. Ποσοτικός προσδιορισμός λευκώματος: 
Μέθοδος Esbach: 
Αντιδραστήριο Esbach: 
 
Κιτρικό οξύ (C6H8O7)…………………………… 20,0 gr 
Πικρικό οξύ (2,4,6-Trinitrophenol)(C6H3N3O7)   10,0 gr 
D.W………………………………………. έως 1000,0 ml 
 
Τεχνική: 
 
Βάζουμε φυγοκεντρημένα ή διηθημένα ούρα σε 
λευκωματόμετρο Esbach μέχρι την ένδειξη U (Urine) και 
προσθέτουμε αντιδραστήριο Esbach μέχρι την ένδειξη R 
(Reagent). Ανακατεύουμε και αφήνουμε για 24 ώρες το 
λευκωματόμετρο σε κατακόρυφη θέση σε ειδική (ξύλινη) 
βάση, καλύπτοντας το με ειδικό (ξύλινο) κάλυμμα, για να 
καθιζήσει το λεύκωμα. Ο αριθμός που αντιστοιχεί στην 
επιφάνεια του ιζήματος, δείχνει το ποσό του λευκώματος σε 
gr ο/οο  
 
Μέθοδος Aufrecht: 
 
Αντιδραστήριο Aufrecht: Ίδια σύσταση με το Esbach. 
 
Τεχνική: 

Βάζουμε φυγοκεντρημένα ή διηθημένα ούρα σε 
λευκωματόμετρο Aufrecht μέχρι την ένδειξη U και 
προσθέτουμε αντιδραστήριο Esbach μέχρι την ένδειξη R. 
Ανακατεύουμε και φυγοκεντρούμε στις 3000 σ.α.λ. για 5 
λεπτά. Η ανάγνωση γίνεται όπως και στη μέθοδο Esbach 
μόνο που το αποτέλεσμα εκφράζεται σε gr%. 

Η μέθοδος Aufrecht επειδή είναι πιο γρήγορη και χρησι- 
μοποιείται πιο πολύ από την Esbach. 
 
3. Μικροσκοπική εξέταση των ούρων: 

  
Αναδεύουμε το δοχείο με τα ούρα και γεμίζουμε ένα κωνικό σωληνάριο 

(περίπου 15 ml). Φυγοκεντρούμε στις 1500 σ.α.λ. για 3 λεπτά και χύνουμε (σε άλλο 
σωληνάριο) το υπερκείμενο. Προσοχή: Δεν πρέπει να φυγοκεντρήσουμε σε στροφές 
πάνω από 1500 γιατί θα καταστραφούν οι κύλινδροι που μπορεί να υπάρχουν. 

 Ανακινούμε ελαφρά το ίζημα (κτυπώντας ελαφρά το κωνικό στον πάγκο) και με 
σιφώνιο Pasteur βάζουμε μια σταγόνα σε αντικειμενοφόρο πλάκα και καλύπτουμε με 
καλυπτρίδα (νωπό παρασκεύασμα). 

Μικροσκοπούμε με τον 10Χ ή τον 40Χ φακό. 
Στη μικροσκοπική εξέταση αναζητούμε οργανωμένα (κύτταρα, 

μικροοργανισμοί, κύλινδροι κ.ά.) και μη οργανωμένα (άμορφα άλατα, κρύσταλλοι) 
συστατικά. 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα5: 
Λευκωματόμετρο 
Esbach με ξύλινη 
βάση και κάλυμμα 
για φωτοσκίαση 

Εικόνα6:  
Λευκωματόμετρο Aufrecht 
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3α. Οργανωμένα μικροσκοπικά συστατικά: 
Ι. Ερυθρά αιμοσφαίρια: 
 Φυσιολογικά είναι δυνατόν 
να ανεβρεθούν στα ούρα ελάχιστα 
ερυθρά αιμοσφαίρια (0-2 ανά 
οπτικό πεδίο). Πάνω από 0-2 
ερυθρά α.ο.π., σημαίνει πως 
υπάρχει κάποια μικρή ή 
μεγαλύτερη (αναλόγως του 
αριθμού) βλάβη του ουροποιητικού 
συστήματος (φλεγμονή ή 
τραυματισμός από λίθο ή άλλη 
αιτία), νόσοι γειτονικών οργάνων 
(νεοπλασίες), ακόμη και από 
υπερβολική κόπωση. Η ανεύρεση 
πάνω από 0-2 ερυθρών α.ο.π. στα 
ούρα λέγεται αιματουρία σε 
αντίθεση με την παρουσία 
ελεύθερης αιμοσφαιρίνης που λέγεται αιμοσφαιρινουρία. 
 Τα ερυθρά αιμοσφαίρια τα βλέπουμε στρογγυλά, με ομαλή περιφέρεια, ελαφρά 
υποκίτρινα ή άχρωμα. Σε ούρα με υψηλό Ε.Β. η περιφέρεια των ερυθρών είναι 
οδοντωτή, ενώ σε ούρα με χαμηλό Ε.Β. είναι διογκωμένα. Αν μείνουν για πολύ χρόνο 
μέσα στα ούρα, η όψη τους αλλάζει και δύσκολα τα αναγνωρίζουμε. Πολλές φορές τα 
ερυθρά τα μπερδεύουμε με τα λιποσφαίρια ή τις σφαιρικές μορφές του ουρικού 
αμμωνίου, αλλά με μια σταγόνα οξικού οξέος τα ερυθρά καταστρέφονται ενώ τα άλλα 
παραμένουν. 
ΙΙ. Πυοσφαίρια: 
 Πυοσφαίρια είναι τα νεκρά λευκά αιμοσφαίρια και διακρίνονται από τα ερυθρά 
από τον πυρήνα και το μεγαλύτερο μέγεθος. Φυσιολογικά στα ούρα μπορεί να 
βρεθούν 2-3 πυοσφαίρια α.ο.π. (σπάνια), ενώ μεγαλύτερος αριθμός υποδηλώνει 
κάποια φλεγμονή κατά μήκος του ουροποιητικού συστήματος ή των έξω γεννητικών 
οργάνων. Ο αριθμός των πυοσφαιρίων είναι ανάλογος με τη βαρύτητα της φλεγμονής. 
Για να δώσουμε τον αριθμό των πυοσφαιρίων, των ερυθρών ή άλλων συστατικών των 
ούρων α.ο.π. δεν μετράμε τα συστατικά αυτά σ΄ ένα μόνο οπτικό πεδίο, αλλά σε 
περισσότερα και βγάζουμε τον μέσο όρο ανά οπτικό πεδίο. 
 Το αποτέλεσμα αναγράφεται ως σπάνια πυοσφαίρια, λίγα, αρκετά, πολλά, 
άφθονα και άφθονα κατά σωρούς. 
ΙΙΙ. Σπερματοζωάρια: 
 Τα γνωρίζουμε από την κεφαλή που μοιάζει 
με λόγχη και την μεγάλη ουρά. Ανευρίσκονται σε 
ούρα ανδρών όταν έχει προηγηθεί εκσπερμάτιση τις 
προηγούμενες ώρες ή γυναικών αν έχει προηγηθεί 
συνουσία και δεν τηρήθηκαν σωστά οι οδηγίες 
λήψης των ούρων με αποτέλεσμα ανάμειξης 
κολπικού εκκρίματος με αυτά.  

Υπάρχουν για πολλές ώρες μετά τη 
συγκέντρωση τους ανάλογα με το pH των ούρων. 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα8: Σπερματοζωάρια και 
κηρώδης κύλινδρος 

Εικόνα7: Ερυθρά (δύσμορφα και φυσιολογικά) 
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IV. Επιθηλιακά κύτταρα: 
 Φυσιολογικά είναι δυνατόν να 
ανεβρεθούν στα ούρα λίγα επιθηλιακά 
κύτταρα. Τα πλακώδη επιθήλια είναι 
μεγάλα (μοιάζουν με πλάκες 
πεζοδρομίου), με στρογγυλό και μικρό 
πυρήνα και προέρχονται από τον 
βλεννογόνο των ουρητήρων, της 
ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας.  
 Όταν προέρχονται από τις 
βλάβες της κύστης που είναι βαθιά τότε 
είναι κυβικά ή ατρακτόμορφα. Του 
κόλπου είναι μεγάλα, ανώμαλα και με 
μικρό πυρήνα. Τα επιθήλια της πυέλου 
και του νεφρού είναι μικρά, στρογγυλά, κοκκώδη με μικρό πυρήνα. 
 Τα επιθηλιακά κύτταρα μπορεί ν΄ αλλάξουν σχήμα και μέγεθος όταν τα ούρα 
παραμείνουν.  
V. Μικροοργανισμοί – Παράσιτα: 
 Η παρουσία μικροοργανισμών στα ούρα 
παρατηρείται συχνά (μικρός ή μεγαλύτερος 
αριθμός μικροβίων) και οφείλεται σε επιμόλυνση 
από τη χλωρίδα του δέρματος της ουρήθρας και 
των έξω γεννητικών οργάνων, ή σε κάποια 
λοίμωξη (φλεγμονή) κατά μήκος του 
ουροποιητικού συστήματος όπως π.χ. 
ουρηθρίτιδα, κυστίτιδα, πυελονεφρίτιδα κ.ά.  

 Τα μικρόβια ή παράσιτα που μπορεί να 
βρεθούν στα ούρα συνήθως είναι σταφυλόκοκκος, 
στρεπτόκοκκος, B. Koch, σπειροχαίτες, 
σαλμονέλες, τριχομονάδες, γονόκοκκος, 
εχινόκοκκοι, οξύουροι κ.λ.π. 
VI. Κύλινδροι: 
 Οι κύλινδροι παράγονται από την πήξη λευκώματος (με ή χωρίς άλλα 

συστατικά) στα ουροφόρα 
(νεφρικά) σωληνάρια τα οποία 
αποτελούν και τα εκμαγεία τους 
(καλούπια). Λόγω της μαλακής 
υφής τους, για να βρεθούν στα 
ούρα, πρέπει να γίνει 
φυγοκέντρηση σε χαμηλές στροφές 
(1500 Χ 3 min). Είναι ευθείς ή 
κυρτοί με στρογγυλεμένα ή 
ευθυασμένα άκρα. 
Όταν βρίσκονται σε μεγάλη 
ποσότητα και υπάρχει μαζί 
λευκωματουρία, τότε οφείλονται σε 
νεφρική βλάβη. Όταν όμως 

βρίσκονται λίγοι, χωρίς να υπάρχει λεύκωμα στα ούρα, τότε δεν έχουν παθολογική 
σημασία. Η αναζήτηση κυλίνδρων πρέπει να γίνεται σε πρόσφατα και όξινα ούρα. Οι 
κύλινδροι διακρίνονται σε: 

Εικόνα9: Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα 

Εικόνα 11: Τρόπος σχηματισμού κυλίνδρων 

Εικόνα10: Τριχομονάδες 
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VIα. Υαλοειδείς (ή υελώδεις): 
Είναι διάφανοι και δεν φαίνονται 
εύκολα. Διαλύονται με οξικό οξύ. 
Βρίσκονται μερικές φορές και σε ούρα 
φυσιολογικών ατόμων, συνήθως μετά 
από κούραση ή όταν τα ούρα είναι 
πυκνά.  

 
 
 
 
 
VIβ. Κοκκώδεις: 
Έχουν μάζα υαλώδη γεμάτη κοκκία. Βρίσκονται στην οξεία και υποξεία νεφρίτιδα.  

 
VIγ. Επιθηλιακοί: 

 

Περιέχουν επιθήλια από τα ουροφόρα 
σωληνάρια. Μερικές φορές περιέχουν και 
λευκά αιμοσφαίρια, ενώ οι υαλοειδείς που 
περιέχουν ερυθρά αιμοσφαίρια λέγονται 
Ερυθροκυτταρικοί (αιμορραγικοί) και 
βρίσκονται όπως και οι επιθηλιακοί, σε 
παθήσεις νεφρών.  

 

 
 

 

VIδ. Λιπώδεις: 
Περιέχουν λιποσφαίρια, δεν διαλύονται από 
το οξικό οξύ και βάφονται με τη χρωστική 
Soudan III. Τα λιποσφαίρια είναι μεγαλύτερα 

Εικόνα13: Κοκκώδης κύλινδρος και μύκητες 

Εικόνα12: Υαλώδεις κύλινδροι 

Εικόνα14: Επιθηλιακός κύλινδρος 

Εικόνα17: Λιπώδης κύλινδρος 

Εικόνα16: Ερυθροκυτταρικός κύλινδρος και 
ερυθρά 

Εικόνα15: Επιθηλιακοί κύλινδροι με 
νεφρικά επιθηλιακά κύτταρα 
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από τα κοκκία των κοκκωδών κυλίνδρων. Βρίσκονται σπάνια στα ούρα και ποτέ σε 
φυσιολογικά άτομα. 

VIε. Κηρώδεις: 
Έχουν ομοιογένεια, όψη κεριού και έχουν 
τομές σε διάφορες αποστάσεις. Είναι 
μεγαλύτεροι και πλατύτεροι από τους 
άλλους κυλίνδρους.   
Δεν διαλύονται από το οξικό οξύ. Δεν τους 
βρίσκουμε ποτέ σε φυσιολογικά άτομα και 
χαρακτηρίζουν τις περισσότερες φορές 
βλάβες των νεφρών. 
 

VIστ. Αμυλώδεις: 
Βρίσκονται σε καταστροφή του νεφρού από 
άμυλο. Βάφονται μπλε με Lugol. 
VIζ. Βλεννώδεις ή κυλινδροειδή βλέννης: 
 Έχουν μεγάλο μήκος, είναι διάφανοι 
όπως οι υαλώδεις αλλά πολύ μεγαλύτεροι, 
πιο λεπτοί και με ανώμαλα άκρα. Αποτελούν 
μεγάλες ταινίες με διάφορο πλάτος. 
Σχηματίζονται στην κύστη και δεν έχουν 
παθολογική σημασία.   
 
 
VIη. Κύλινδροι από ουρικά και φωσφορικά άλατα: 

Μερικές φορές τα άλατα συγκεντρώνονται και 
παίρνουν το σχήμα κοκκωδών κυλίνδρων. 
Από τα άλατα αυτά τα φωσφορικά διαλύονται 
με το οξικό οξύ και τα ουρικά με τη 
θερμότητα. 
 
 
 
 
 

3β. Μη οργανωμένα μικροσκοπικά συστατικά: 
Κρύσταλλοι και άμορφο ίζημα: 
 
Η παρουσία των κρυστάλλων και του 
άμορφου ιζήματος έχει σημασία μόνο όταν 
τα βρίσκουμε αμέσως μετά τη συγκέντρωση 
των ούρων. Το ίζημα στα όξινα ούρα 
αποτελείται από οξαλικό ασβέστιο, ουρικό 
οξύ και ουρικά άλατα. Στα αλκαλικά 
αποτελείται από φωσφορικά και ανθρακικά 
άλατα. Τα ουδέτερα ούρα περιέχουν 
φωσφορικό και οξαλικό ασβέστιο. 
 
 
 
 
 

Εικόνα19: Κυλινδροειδή βλέννης 

Εικόνα18: Κηρώδης κύλινδρος 

Εικόνα21: Άμορφα φωσφορικά άλατα 

Εικόνα20: Κύλινδρος που περιέχει 
κρυστάλλους ουρικού οξέος 



 28 

1. Κρύσταλλοι ουρικού οξέος: 

 
Βρίσκονται στα πυκνά ούρα, τους βλέπουμε συνήθως σαν κίτρινα ή μπεζ πρίσματα, με 
σχήμα ρόμβου, πρισματικών βελονών παίρνουν όμως και άλλες μορφές. Το ίζημα έχει 
χρώμα κεραμιδί. Οι κρύσταλλοι διαλύονται από τα αλκάλια και σχηματίζονται αργά αν 
προσθέσουμε οξικό ή υδροχλωρικό οξύ. 

2. Ουρικά άλατα: 

 
Έχουν άμορφη ή κρυσταλλική μορφή. Αποτελούνται από ουρικό νάτριο, κάλιο, 
ασβέστιο, μαγνήσιο. Το ίζημα έχει ρόδινο χρώμα. Τα άμορφα τα βλέπουμε σαν 
αθροίσματα μικρών κόκκων. Διαλύονται με τη θερμότητα. Οι κρύσταλλοι ουρικού 
αμμωνίου είναι μικρές καφεκίτρινες σφαίρες με αγκαθωτή περιφέρεια. 

3. Κρύσταλλοι οξαλικού ασβεστίου: 
 
Έχουν μορφή οκταέδρων (φακέλων), παίρνουν 
όμως και άλλα σχήματα. Διαλύονται με το 
υδροχλωρικό και το κιτρικό οξύ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα22: Κρύσταλλος ουρικού οξέος Εικόνα23: Κρύσταλλοι ουρικού οξέος 

Εικόνα24: Άμορφα ουρικά άλατα Εικόνα25: Κρύσταλλοι ουρικού αμμωνίου 

Εικόνα26: Κρύσταλλοι οξαλικού 
ασβεστίου 
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4. Κρύσταλλοι εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου: 

  
Τους βρίσκουμε σπάνια. Διαλύονται 
στο οξικό οξύ όχι όμως στο καυστικό 

νάτριο ή κάλιο. Έχουν μορφή ρομβοειδή (φερετροειδή) ή αστεροειδή.  
5. Κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου: 

 Είναι άχρωμοι και τους βλέπουμε με τη μορφή κοκκίων ή σφαιρών σε διάφορο 
μέγεθος. 

6. Κρύσταλλοι φωσφορικού ασβεστίου: 

 
Εμφανίζονται στα ούρα άμορφοι ή με κρυσταλλική μορφή πρίσματος ή θυσάνου. Άλλα  

 
σπάνια είδη κρυστάλλων είναι: κυστίνης, τυροσίνης, χοληστερίνης, λευκίνης, 
ιππουρικού οξέος. 

Εικόνα28: Κρύσταλλοι εναμμώνιου 
φωσφορικού μαγνησίου 

 

Εικόνα30: Κρύσταλλοι κυστίνης 

Εικόνα27: Κρύσταλλοι εναμμώνιου φωσφορικού 
μαγνησίου 

Εικόνα29: Κρύσταλλος 
φωσφορικού διασβεστίου 

Εικόνα32: Κρύσταλλοι τυροσίνης Εικόνα31: Κρύσταλλοι σουλφοναμιδών, 
μύκητες και πυοσφαίρια 
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ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ 
 
 
 Οι περισσότερες από τις βιολογικές ουσίες του ανθρώπου (ή άλλες) που 
προσδιορίζονται βιοχημικά, χρειάζονται τη φωτομετρία για να εκφραστούν  (ποσοτικά) 
με κάποια μονάδα μέτρησης. Η αρχή της φωτομετρίας είναι απλή (όσο και πολύπλοκη 
πρακτικά) και παραστατικά έχει ως εξής: 
 Με τα ειδικά όργανα τα 
φωτόμετρα, η φωτεινή δέσμη 
που περνάει μέσα από το τελικό 
προϊόν (που βρίσκεται σε ειδικό 
σωληνάριο την κυβέττα και έχει 
χρώμα ή θολερότητα), 
αποτέλεσμα μιας βιοχημικής 
αντίδρασης ή ανάμειξης υγρών,  
μετατρέπεται με τη βοήθεια ενός 
φωτοκύτταρου σε ηλεκτρικό 
ρεύμα το οποίο και μετράται με 
τη βοήθεια ενός ευαίσθητου 
γαλβανόμετρου. 
 Η τιμή του ηλεκτρικού 
ρεύματος είναι ανάλογη της O.D 
(Οπτικής πυκνότητας) της φωτει- 
νής δέσμης που πέρασε μέσα απ 
την κυβέττα με το τελικό προϊόν 
της βιοχημικής αντίδρασης (ή της ανάμειξης) και μετατρέπεται με μια αρκετά σύνθετη 
διαδικασία σε μετρίσιμο μέγεθος (ποσοτικό) της συγκέντρωσης της προσδιοριζόμενης 
ουσίας με τη βοήθεια τύπου ή κάποιας καμπύλης (ποιοτικός έλεγχος μεθόδου). 
 Όταν μια δέσμη φωτός Ιο περάσει μέσα από ένα διάλυμα που απορροφά φως 
(ακτινοβολία) ορισμένου μήκους κύματος (από το υπεριώδες, ορατό ή υπέρυθρο 
φάσμα), ένα μέρος της δέσμης θα απορροφηθεί από το διάλυμα (Ια) και το υπόλοιπο 
της δέσμης θα εξέλθει από το διάλυμα (Ιε) και θα πέσει στο φωτοκύτταρο. 

• Διαπερατότητα (Τ): (Transmitance) καλείται ο λόγος 
οΙ
εΙ  (ένταση εξερχόμενης 

δέσμης προς ένταση ολικής). Ένα μέρος της δέσμης Ιο αντανακλάται στην επιφάνεια 
της κυβέττας ή απορροφάται από τα τοιχώματα της ή το διαλύτη. Για να εξαλειφθεί το 
σφάλμα αυτό χρησιμοποιείται το Τυφλό (Blank) που περιέχει όλα τα αντιδραστήρια 
εκτός από το εξεταστέο δείγμα (ορός, ούρα, πρότυπο διάλυμα κλπ). 
• Απορρόφηση (Α): (Absorbance) εκφράζει το μέρος της δέσμης που 
απορροφάται από το διάλυμα και είναι ανάλογη με τη συγκέντρωση (C) της εξεταστέας 
ουσίας. 

Η απορρόφηση και η διαπερατότητα συνδέονται με τη σχέση: 
 

Α= Τ λογ
Ι

Ι
 λογ

τ

ε
−=−   (Ιε= ένταση δέσμης εξεταστέου και Ιτ του τυφλού) 

 Οι διάφορες μεταβλητές στη φωτομετρία συνδέονται με τη σχέση Lambert – 
Beer: Α=a.b.c όπου 
Α: απορρόφηση, a: σταθερά αναλογίας (της ουσίας), b: η διαδρομή του φωτός σε cm 
(στην κυβέττα, συνήθως 1 cm) και c: η συγκέντρωση της εξεταστέας ουσίας. 
• Κινητική (Kinetic): είναι η μέθοδος φωτομέτρησης που εφαρμόζεται σε μια 

εξελισσόμενη ενζυματική αντίδραση, με φωτομέτρηση σε τακτά χρονικά 

Εικόνα33: Φασματοφωτόμετρο Milton Roy 401 
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διαστήματα προκειμένου να υπολογιστεί η δραστικότητα του ενζυματικού 
υποστρώματος στη μονάδα του χρόνου (ανά λεπτό κλπ). 

 
Φωτομέτρηση: 
 
 Τις περισσότερες φορές η φωτομέτρηση γίνεται με τη μέθοδο της 
απορρόφησης. Στη μέθοδο αυτή θα πρέπει να έχουμε ένα εξεταστέο (Ε) δείγμα, ένα 
τυφλό (Τ) και ένα πρότυπο (Standard) δείγμα (St) (όταν δεν υπάρχει καμπύλη για τον 
υπολογισμό της συγκέντρωσης). 
 Η φωτομέτρηση αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της χρωμογόνου αντίδρασης 
(μέθοδος τελικού σημείου) στο εξεταστέο δείγμα (χρόνος που υποδεικνύεται από τις 
οδηγίες της μεθόδου). 
Στάδια φωτομέτρησης: 
1. Ανοίγουμε το φωτόμετρο (διακόπτης ON/OFF) και το αφήνουμε μερικά λεπτά 
για να γίνει η βαθμονόμηση (calibration) (2 – 5 λεπτά). 
2. Επιλέγουμε το κατάλληλο, για την εξέταση συγκεκριμένης ουσίας (π.χ γλυκόζη), 
μήκος κύματος της φωτεινής δέσμης του φωτόμετρου (π.χ 510 nm). 
3. Βάζουμε το τυφλό σε πολύ καθαρή και στεγνή κυβέττα και μηδενίζουμε την 
κλίμακα του οργάνου. 
4. Βάζουμε το Standard σε καθαρή και στεγνή κυβέττα και αφού βγάλουμε το 
τυφλό από το φωτόμετρο, μετράμε την απορρόφηση του Standard. 
5. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και με το εξεταστέο. 
6. Υπολογίζουμε την συγκέντρωση της ουσίας με δύο τρόπους: 
 

6α. Από το νόμο των Lambert – Beer (της απορρόφησης), αν τον εφαρμόσουμε 
για την απορρόφηση του εξεταστέου και του Standard έχουμε: 
 

    από τη σχέση αυτή μετά τις απλοποιήσεις θα έχουμε: St
St

ε
ε C x

Α

Α
C =  

όπου:  Αε η απορρόφηση του εξεταστέου 
 ΑSt η απορρόφηση του Standard 
και       CSt η συγκέντρωση του Standard που δίνεται από τον κατασκευαστή (η τιμή που 
γράφει το μπουκαλάκι του Standard). 
 

6β. Με τη βοήθεια καμπύλης που έχουμε κάνει από πριν ως εξής: 
• Ζυγίζουμε με μεγάλη 
ακρίβεια ποσότητες από 
την ουσία (π.χ γλυκόζη) και 
τις διαλύουμε σε D.W ή 
Buffer οπότε έχουμε 
διαλύματα (π.χ γλυκόζης) 
γνωστής συγκέντρωσης 
(υπάρχουν και έτοιμα στο 
εμπόριο). 
• Φωτομετρούμε τα 
δείγματα 1,2,3,4,….. και 
παίρνουμε τις 
απορροφήσεις Α1, Α2, Α3, 
Α4,……  
• Σχεδιάζουμε την καμπύλη σε χαρτί μιλιμετρέ ή στο Excel με συντεταγμένες την 
απορρόφηση (Α) και τη συγκέντρωση (C) και από αυτή βρίσκουμε τις άγνωστες 
συγκεντρώσεις (Cx) μέσα στα όρια της γραμμικότητας. 

Αε=a.b.cε 
ΑSt=a.b.cSt 

Καμπύλη μιας ουσίας (εξεταστέας)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
1. ΓΛΥΚΟΖΗ ΑΙΜΑΤΟΣ (G) 

Η Γλυκόζη αποτελεί το κυριότερο από τα σάκχαρα που κυκλοφορούν στο αίμα 
και αποτελεί μίγμα των ισομερών μορφών α-D(+) και β-D(+) γλυκόζης. Στο αίμα επίσης 
υπάρχουν και μικρά ποσά φρουκτόζης (F) και γαλακτόζης (Ga). 

Η γλυκόζη διαχέεται εύκολα και κατανέμεται σχεδόν ισότιμα μεταξύ του 
πλάσματος και των κυττάρων του αίματος εβρισκόμενη στην ίδια περίπου πυκνότητα, 
γι αυτό και είναι δυνατός ο προσδιορισμός της σε ολικό αίμα ή σε πλάσμα ή (συνήθως) 
σε ορό αίματος. 

Η γλυκόζη του αίματος διασπάται γρήγορα στο σωληνάριο (γλυκόλυση) γι αυτό 
και ο προσδιορισμός πρέπει να γίνει σε σύντομο χρόνο από τη λήψη (3-4 ώρες). Η 
γλυκόλυση μπορεί να ανασταλεί από το φθοριούχο νάτριο (NaF) και το μονοϊωδοξικό 
οξύ (C2H3IO2). 

Η γλυκόζη του αίματος αυξάνεται μετά τη λήψη τροφής (γι αυτό το άτομο πρέπει 

να είναι νηστικό πριν την αιμοληψία), μετά από 1-1
2

1
 ώρα όμως επανέρχεται στο 

μεταξύ των γευμάτων επίπεδο. 
Το επίπεδο της γλυκόζης του αίματος εξαρτάται από την υπάρχουσα σχέση 

μεταξύ εισερχόμενης και εξερχόμενης γλυκόζης του αίματος. 
 

 
 
 
 

 
Υπεργλυκαιμία: Κατάσταση κατά την οποία η τιμή της γλυκόζης του αίματος είναι 
μεγαλύτερη της φυσιολογικής. 
Αίτια: 

• Σιτιογενής: Μικρή αύξηση μετά τη λήψη τροφής που διαρκεί 2 ώρες 
• Κληρονομική προδιάθεση 
• Σακχαρώδης διαβήτης 
• Αύξηση αδρεναλίνης (Stress, αναισθησία κλπ) 
• Παγκρεατίτιδα (χρόνια ή οξεία) 
• Βλάβες στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (μηνιγγίτιδα, όγκοι κλπ) 
• Δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

Υπογλυκαιμία: Κατάσταση κατά την οποία η τιμή της γλυκόζης του αίματος είναι 
μικρότερη της φυσιολογικής. 
Αίτια: 

• Σιτιογενής: Κακή διατροφή (υποσιτισμός) 
• Διαταραχές ορμονών που δρουν υπεργλυκαιμικά 
• Βαριά ηπατική βλάβη (ηπατίτιδα, κίρρωση, όγκοι κλπ) 

 

Εξερχόμενη 
α. Διάχυση στους ιστούς  
β. Αποθήκευση υπό μορφή 
γλυκογόνου 
γ. Οξείδωση στους ιστούς 
δ. Μετατροπή σε λίπος 
(Λιπονεογένεση) 
ε. Αποβολή δια των ούρων σε 
περίπτωση υπεργλυκαιμίας. 

Εισερχόμενη 
α. Απομύζηση από το έντερο  
β. Γλυκόζη από τη διάσπαση 
γλυκογόνου (Γλυκογονόλυση) 
γ. Γλυκόζη προερχόμενη από 
άλλες ουσίες (Γλυκονεογένεση) 
από αμινοξέα (πρωτεΐνες), λίπη και 
γαλακτικό οξύ. 
 

= 



 33 

Ουδός απέκκρισης: Η οριακή τιμή γλυκόζης αίματος 160 mg/dl (όταν ο 
προσδιορισμός γίνει με ενζυματική μέθοδο), ή 180 mg/dl (με αναγωγική μέθοδο), 
πάνω από την οποία η γλυκόζη περνάει από τους νεφρούς στα ούρα με αποτέλεσμα 
την εμφάνιση γλυκοζουρίας. 

Στη ρύθμιση του επιπέδου της γλυκόζης του αίματος συμμετέχουν: 
Α. Το ήπαρ:Αυτό συμπεριφέρεται σαν γλυκοστάτης, διότι σε περίπτωση 
υπογλυκαιμίας διασπά γλυκογόνο σε γλυκόζη, ενώ σε υπεργλυκαιμία μετατρέπει την 
επιπλέον γλυκόζη σε γλυκογόνο. 
Β. Ορμονικοί παράγοντες: 
1. Υπογλυκαιμικά δρα μόνο μια ορμόνη, η ινσουλίνη, 
2. Υπεργλυκαιμικά δρουν οι εξής ορμόνες: 
     2α. Αυτές που προκαλούν ταχεία αντιρρόπηση υπογλυκαιμικών καταστάσεων 
(γλυκαγόνη, κατεχολαμίνες) και 
     2β. Αυτές που προκαλούν βραδεία αντιρρόπηση υπογλυκαιμικών καταστάσεων 
(γλυκοκορτικοειδή, θυροξίνη, ορμόνες πρόσθιου λοβού υπόφυσης). 
Γ. Η συγκέντρωση των ATP, ADP, AMP 
Δ. Η συγκέντρωση των aC-SCoA, λιπαρών οξέων 
Ε. Ο λόγος NADH/NAD 

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ 

  
Για τον προσδιορισμό της γλυκόζης χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες 

μεθόδων, οι αναγωγικές (παλαιότερα) και οι ενζυματικές (σήμερα). 
 Στις αναγωγικές μεθόδους, προσδιορίζεται η αναγωγική ικανότητα του 
δείγματος χρωματομετρικά (με φωτομέτρηση του εγχρώμου προϊόντος μιας 
αναγωγικής αντίδρασης – μέθοδος Hagedorn – Jensen), ή τιτλοδοτικά (με υπολογισμό 
της ποσότητας του δείγματος που απαιτείται για την αναγωγή συγκεκριμένης 
ποσότητας αντιδραστηρίου και κατόπιν υπολογισμό του σακχάρου βάσει τύπου ή 
πίνακα. Είναι μέθοδος παρόμοια με την ποσοτική Benedict). Για προσδιορισμό 
σακχάρου στο αίμα με αναγωγική μέθοδο γίνεται απολευκωμάτωση και 
χρησιμοποιούμε το διήθημα. Οι φυσιολογικές τιμές του σακχάρου του αίματος είναι 80 
– 120 mgr/dl (ψηλότερες από τις Φ.Τ. των ενζυματικών μεθόδων διότι 
συνυπολογίζονται και άλλες αναγωγικές ουσίες εκτός από τη γλυκόζη). 
 Στις ενζυματικές μεθόδους, προσδιορίζεται φωτομετρικά το τελικό έγχρωμο 
προϊόν ειδικών ενζυματικών αντιδράσεων. Επειδή οι ενζυματικές αντιδράσεις είναι 
απόλυτα εξειδικευμένες (προσδιορίζεται μόνο η γλυκόζη) γι αυτό είναι πιο αξιόπιστες 
και έχουν αντικαταστήσει σχεδόν όλες τις αναγωγικές μεθόδους. Επιπλέον στις 
ενζυματικές μεθόδους χρειάζεται πολύ μικρότερη ποσότητα αίματος σε σχέση με τις 
αναγωγικές. 
 Οι Φ.Τ. κυμαίνονται μεταξύ 65-100 mgr/dl με μικρές διακυμάνσεις ανάλογα με 
τη μέθοδο που χρησιμοποιεί κάθε εργαστήριο. 
 Τα αντιδραστήρια των ενζυματικών μεθόδων υπάρχουν έτοιμα (SET) στο 
εμπόριο και συνοδεύονται με οδηγίες για την τεχνική της μεθόδου και άλλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, καθώς και τις Φ.Τ. που προτείνονται. 
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Μέθοδος Hagedorn – Jensen (Αναγωγική) Φ.Τ.: 80 – 120 mgr/dl 
 
(Η μέθοδος αποτέλεσε σταθμό στην εργαστηριακή ανάλυση για τον προσδιορισμό 
υδατανθράκων και άλλων αναγωγικών ουσιών, σήμερα έχει ιστορική αξία και αποτελεί 
σημαντικό παράδειγμα στη διδασκαλία της εξέλιξης της εργαστηριακής Κλινικής 
Βιοχημείας) 
 
Αντιδραστήρια (Διαλύματα): 
 
1. Διάλυμα NaOH  ……………………………………..…………….……………..Ν/10 
2. Θειικός ψευδάργυρος ZnSO4.7H2O…………………………π 0,45% β/ο ή (Ν/50) 
3. Σισηρικυανιούχο κάλιο (K3[Fe(CN)6])…1,65 gr + 10,6 gr Na2CO3. Αναγωγή στα 
1000 ml με D.W. 
4. Θειικός ψευδάργυρος ZnSO4.7H2O 50 gr + 250 gr NaCl. Αναγωγή στα 1000 ml 
με D.W. 
5. Ιωδιούχο κάλιο (KJ) π 12,5% β/ο 
6. Πρόσφατο μίγμα: 1 μέρος από το αντιδραστήριο (5) + 4 μέρη από το (4) 
7. Οξικό οξύ (CH3COOH) p 3% o/o 
8. Υποδιθειώδες νάτριο (Na2S2O3.5H2O) (Ν/10) 24,8 gr. Αναγωγή στα 1000 ml με 
D.W. 
9. Διάλυμα αμύλου π 1% β/ο σε κορεσμένο διάλυμα NaCl (Το κορεσμένο διάλυμα 
NaCl σε θερμοκρασία εργαστηρίου ≅ 20ο C είναι πάνω από 8-10 %, μέχρις ότου το 
αλάτι αρχίσει να παραμένει αδιάλυτο) 
 
Τεχνική: 
 
Α.  Εξεταστέο (Ε): 
 

• 5 ml από το διάλυμα (2) + 1 ml από το (1) 
• 0,1 ml αίμα (ολικό) 
• Βάζουμε το δοκιμαστικό σωληνάριο σε νερό που βράζει, για 3 min για 

απολευκωμάτωση. Διήθηση σε ποτήρι Hagedorn σακχάρου (γυάλινοι σωλήνες 
μεγάλης διαμέτρου). Ξέπλυμα 2 φορές με ζεστό νερό και διήθηση. 

• Προσθήκη στο ποτήρι Hagedorn με σιφώνιο ακριβείας, 2 ml από το διάλυμα (3) 
• Βάζουμε το ποτήρι σε νερό που βράζει (βραστήρα) για 15 min 
• Το βγάζουμε και το ψύχουμε με κρύο νερό 
• Προστίθενται 2 ml από το (6) + 2 ml από το (7) + 1 σταγόνα από το (9) 
• Ογκομέτρηση με το διάλυμα (8), αφού διορθωθεί σε Ν/200 (50 ml (8) έως τα 

1000 ml  με D.W) 
 
Β. Τυφλό (Τ): 
 

• Όλα τα πιο πάνω εκτός από το αίμα 
 

Το αποτέλεσμα υπολογίζεται αφαιρώντας από την τιμή του σακχάρου που 
αντιστοιχεί στο (Ε) (βάσει πίνακα), την τιμή που αντιστοιχεί στο (Τ).  

Το σφάλμα της μεθόδου μπορεί να ανέλθει στο 20% (τεράστιο για τα σημερινά 
δεδομένα), διότι προσδιορίζει εκτός από τη γλυκόζη και άλλες αναγωγικές ουσίες του 
αίματος (όπως γαλακτόζη, φρουκτόζη αλδεΰδες κ.ά). Γι αυτό και έχει σήμερα πλέον 
μόνο εκπαιδευτική αξία, όντας μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές αναγωγικές 
μεθόδους της Κλινικής βιοχημείας. 
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ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ GOD – POD (*) (Οξειδάσης της γλυκόζης) 
(Ενζυματική χρωματομετρική) 

 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Ενζυματικός προσδιορισμός της γλυκόζης 
σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιδράσεις: 
 
Glucose+Ο2+Η2Ο  Gluconic 
     
Acid+Η2Ο2 
 
2Η2Ο2+Phenol+4 Amino-Antipyrine 
 
Red quinone+H2O 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Trinder P. Ann Clin Biochem 6 (1969) 24 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Phosphate buffer pH 7.4           100 mmol/l 
    Phenol                                        24 mmol/l 
 
2. Glucose oxidase                   12000         U/l 
     Peroxidase                               700       U/l 
     4-Amino-antipyrine    0,4   mmol/l 
 
3. Standard glucose  100 mgr/dl 
                                                   5,56  mmol/l 
 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός μη αιμολυμένος 
Πλάσμα με ηπαρίνη 
Εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Ε.Ν.Υ) 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός – πλάσμα                     70 – 105 mgr/dl 
Ε.Ν.Υ.                                    50 – 70   mgr/dl 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 400 mgr/dl (22,2  mmol/l) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Παρασκευή χρωμογόνου: Διαλύστε το περιε- 
χόμενο της φιάλης 2 (enzyme) με το περιεχό- 
μενο της φιάλης 1 (buffer) 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη: 2 εβδομάδες 20 – 25ο C 
                               1 μήνα            2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            510 nm (492-550 nm) 
Θερμοκρασία:                  37ο C ή (20 – 25ο C) 
Μηδενισμός:                  Έναντι blank 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Χρ. αντιδρ. 2 ml 2 ml 2 ml 
Standard - 0,02 ml - 
Δείγμα - - 0,02 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 37ο C (υδατό- 
λουτρο) για 15 min ή στους 20 – 25ο C για 30 
min. Μετρήστε την Abs του δείγματος και την 
Abs του Standard έναντι του Blank. 
Το χρώμα παραμένει σταθερό 2 h. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Αν η συγκέντρωση της γλυκόζης υπερβαίνει 
το όριο γραμμικότητας, επαναλαμβάνεται η 
τεχνική με αραιωμένο δείγμα (ορό) 1/2 ή 1/10 
ανάλογα την τιμή της συγκέντρωσης. 
Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την νέα τιμή 
επί 2 ή 10 αντίστοιχα. Έτσι επιτυγχάνουμε την 
ακριβή μέτρηση της συγκέντρωσης εντός της 
γραμμικότητας της μεθόδου. 

 
(*)Ενδεικτική ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος για τη γλυκόζη. Ανάλογα με την 
εφαρμοζόμενη μέθοδο ακολουθούνται οι οδηγίες που τη συνοδεύουν. Το ίδιο ισχύει και 
για τις υπόλοιπες τεχνικές που αναφέρονται. Επίσης οι Φ.Τ. ποικίλουν ανάλογα με την 
εφαρμοζόμενη μέθοδο. 

Glucose Oxidase 

Peroxidase 

Χ 100 = Γλυκόζη mgr/dl 
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2. ΟΥΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (U) 
Η ουρία του αίματος μαζί με την κρεατινίνη το ουρικό οξύ και τα αμινοξέα, 

αποτελούν τις μη πρωτεϊνικές αζωτούχες ουσίες του αίματος (ουσίες μη πρωτεϊνικού 
αζώτου). 

Η ουρία είναι το σημαντικότερο τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πρωτεϊνών 
και η σύνθεση της γίνεται στο ήπαρ. Εισέρχεται στο αίμα και αποβάλλεται από τους 
νεφρούς (στα εσπειραμένα σωληνάρια μαζί με το νερό, όπου στη συνέχεια το 40% 
περίπου της ουρίας επαναρροφάται λόγω της επαναρρόφησης του νερού) στα ούρα. 
Ο προσδιορισμός της ουρίας γίνεται στον ορό του αίματος αλλά μπορεί να γίνει και στο 
πλάσμα και το ολικό αίμα γιατί η συγκέντρωση της είναι σταθερή. 

Φ.Τ. ουρίας αίματος: 20 – 50 mgr/dl, ουρίας ούρων: 20 – 35 gr/24ωρο 
Αύξηση (ουραιμία): 
• Αυξημένος μεταβολισμός των πρωτεϊνών π.χ. ασιτία, οξύ έμφραγμα του 
μυοκαρδίου, μη ρυθμιζόμενος σακχαρώδης διαβήτης κ.λ.π. 
• Διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας (νεφρική ανεπάρκεια) 
• Προνεφρικές διαταραχές λόγω ελάττωσης του όγκου του αίματος που περνάει 
από τους νεφρούς (αφυδάτωση, αρτηριοσκλήρυνση, υπόταση κ.λ.π.) 
• Μετανεφρικές διαταραχές (απόφραξη ουροφόρων οδών) 
• Καρδιακή ανεπάρκεια, εντερική ή προστατική απόφραξη κ.λ.π. 
Ελάττωση: 
• Αυξημένη σύνθεση πρωτεϊνών (τελευταίο τρίμηνο κύησης, νεογνά) 
• Ηπατική ανεπάρκεια (ηπατίτιδα κ.λ.π.) 
• Μειωμένη απορρόφηση πρωτεϊνών (διατροφή με λίγο λεύκωμα) 
Προσδιορισμός ουρίας: 
Α. Μέθοδος Kowarsky (Ογκομετρική): 
 Η μέθοδος στηρίζεται στον υπολογισμό του 
όγκου του αερίου αζώτου (Ν2) που εκλύεται από την 
αντίδραση της ουρίας με το υποβρωμιώδες νάτριο ως 
εξής: 
 
 
                       + 3BrONa      N2 + 2H2O + CO2 + 3NaBr 
 
 

 Η μέτρηση του όγκου του αζώτου γίνεται με το 
ουριόμετρο Kowarsky. 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: 
1. Τριχλωροξικό οξύ 10% 
2. Διάλυμα Kowarsky (κορεσμένο). Αυτό 

αποτελείται από 350 gr NaCl και 150 gr K2SO4 
σε 1000 ml D.W. Βράζεται μέχρι σχηματισμού 
κρούστας και ψύχεται. 

3. NaOH 33% (Φυλάσσεται στο ψυγείο) 
4. Br2 (υγρή χημικά καθαρή ουσία) 
5. NaOBr (υποβρωμιώδες νάτριο) 

Σε 30 ml NaOH 33% προστίθεται 1 ml Br2 με 
συνεχή ανάδευση μέχρι να διαλυθεί το βρώμιο. 

6.  Αλκοόλη (οινόπνευμα εμπορίου 96ο ) 
 
 
 
 
 

Εικόνα34: Ουριόμετρο Kowarsky 
τοποθετημένο σε στατώ 

               NH2 
O      C     
               NH2 
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ΤΕΧΝΙΚΗ: (εξεταστέο – διήθημα) 
• 5 ml αίμα (ολικό) + 5 ml τριχλωροξικό οξύ 10% σε δοκιμαστικό σωληνάριο. Καλή 
ανάμειξη και διήθηση (απολευκωμάτωση). 
• Γεμίζουμε το δεξιό σκέλος του ουριόμετρου Kowarsky με το αντιδραστήριο 
Kowarsky (να καλύψει τη δεξιά άνω στρόφιγγα) 
• Φέρεται ορισμένη ποσότητα διηθήματος στο άνω της στρόφιγγας αριθμημένο 
τμήμα του υοειδή σωλήνα του ουριόμετρου. Κατόπιν με τη στρόφιγγα μεταφέρεται στο 
κυρίως και επίσης αριθμημένο τμήμα του σωλήνα χωρίς να περάσει αέρας και 
κλείνεται η στρόφιγγα. 
• Προστίθεται ίση με το διήθημα ποσότητα NaOBr η οποία και μεταφέρεται στο 
κυρίως τμήμα του σωλήνα και κλείνεται η στρόφιγγα, οπότε γίνεται η αντίδραση. Το 
εκλυόμενο Ν2 εκτοπίζει μέρος από το αντιδραστήριο Kowarsky αφού ανοίξουμε την 
στρόφιγγα στο αριστερό κάτω σκέλος του ουριόμετρου. Στο άνω δεξιά τμήμα του 
σωλήνα, προστίθεται μικρή ποσότητα αλκοόλης (0,5 ml). 
• Μετά από ολιγόλεπτη παραμονή μετράται ο όγκος του εκλυθέντος Ν2 και 
υπολογίζεται η ποσότητα της ουρίας από τον τύπο: 
 

     00
0 /gr

XΔ
2

T
10XΕ

=  ουρίας        όπου: 

Ε: όγκος εκλυόμενου αζώτου σε ml από το εξεταστέο (διήθημα) 
Δ: όγκος διηθήματος 
Τ: όγκος εκλυόμενου αζώτου από το τυφλό 
 
Τυφλό: Εκτελούμε την πιο πάνω διαδικασία, βάζοντας στο ουριόμετρο 1 ml 
διαλύματος ουρίας 1 0/00. Ο όγκος του εκλυόμενου Ν2 αποτελεί το Τ. 
 Το άζωτο που αντιστοιχεί στην ουρία λέγεται BUN (Blood Urea Nitrogen) (άζωτο 
ουρίας αίματος). 
 Αν πολλαπλασιάσουμε το BUN επί 2,14 μας δίνει τα gr της ουρίας επειδή 60 gr 
ουρίας περιέχουν 28 gr αζώτου (BUN) από τον μοριακό της τύπο (CO(NH2)2). 
3. ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ αίματος (ορού) 

Το ουρικό οξύ είναι το τελικό προϊόν του μεταβολισμού των πουρινών (αδενίνη, 
γουανίνη) του οργανισμού (ενδογενές ουρικό οξύ), αλλά και του μεταβολισμού των 
πυρηνοπρωτεϊνών της τροφής (εξωγενές). Το περισσότερο ουρικό οξύ του αίματος 
βρίσκεται στον ορό (ή πλάσμα), γι αυτό και ο προσδιορισμός του γίνεται στον ορό. 

Φ.Τ. ουρικού οξέος: (ορού): Άνδρες:      3,5 – 7,5  mgr/dl 
 Γυναίκες:    2,5 – 6,2  mgr/dl 
 Παιδιά:       2,0 – 5,5  mgr/dl 
 (ούρων): 250 – 750  mgr/24ωρο 
Αύξηση (υπερουρικαιμία):  

• Ουρική αρθρίτιδα 
• Κληρονομική προδιάθεση 
• Κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών 
• Κρεοφαγία 
• Αυξημένος καταβολισμός νουκλεϊνικών (πυρηνικών) οξέων (λευχαιμία, 

κακοήθης ή αιμολυτική αναιμία, ακτινοβολίες, πολλαπλό μυέλωμα κ.λ.π.) ή 
αυξημένος ρυθμός καταστροφής ιστών (πνευμονία, στεφανιαία νόσος) 

• Ελαττωμένη απέκκριση ουρικού οξέος (νεφρική βλάβη κ.ά.) 
Ελάττωση: 
 Παθολογική ελάττωση του ουρικού οξέος είναι σπανιότερη και παρατηρείται στη 
νόσο Wilson, το σύνδρομο Fanconi, την ακρομεγαλία κ.ά. 
 Επειδή γενικά τα άλατα ουρικού οξέος έχουν μικρή διαλυτότητα όταν βρίσκονται 



 38 

σε μεγάλες συγκεντρώσεις, καθιζάνουν στους ιστούς (ουρική αρθρίτιδα, ουρικοί τόφοι) 
ή στους νεφρούς (νεφρική βλάβη, λίθοι) 
 Ο προσδιορισμός του ουρικού οξέος στα ούρα, γίνεται με μια από τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούμε για τον ορό αίματος (μέθοδος ουρικάσης), αφού πριν 
αραιώσουμε τα ούρα 1/10 με D.W. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΡΙΑΣ (Μέθοδος Ουρεάσης) 
(Ενζυματική μέθοδος) 

 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Ενζυματικός προσδιορισμός της ουρίας 
σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιδράσεις: 
 
Urea + Η2Ο                   2NH3 + CO2    

 
2 NH3 + 2Alpha-ketoglutarate + 2NADH 
 
2L-Glutamate + 2NAD

+
 + H2O 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Talke H. Schubert G.E., Klin. Wochersche 
43, (1965), 174 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Tris buffer                                        pH 8.0 
    a-ketoglutarate                           15 mmol/l 
 
2. ADP                                           1,5 mmol/l 
    GLDH                                      1000       U/l 
    Urease                                  30000       U/l 
    NADH                                       0,32 mmol/l 
 
3. Standard urea    50  mgr/dl 
                                                           0,5  gr/l 
                                                  8,325 mmol/l 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
Πλάσμα με ηπαρίνη 
Ούρα 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός – πλάσμα                       15 – 45 mgr/dl 
Ούρα                                    20 – 35 gr/24ωρο 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 400 mgr/dl    (4 gr/l)    (66,6  mmol/l) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Παρασκευή χρωμογόνου: Διαλύστε το περιε- 
χόμενο της φιάλης 2 (enzyme) με το περιεχό- 
μενο της φιάλης 1 (buffer) 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη: 2 ημέρες      20 – 25ο C 
                               7 ημέρες          2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            340 nm 
Θερμοκρασία:                  30ο C 
Μηδενισμός:                  Έναντι blank 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Χρ. αντιδρ. 2 ml 2 ml 2 ml 
Standard - 0,02 ml - 
Δείγμα - - 0,02 ml 

 
Αναμείξτε και μετρήστε την Abs του δείγματος 
και την Abs του Standard σε 30 sec και μετά 
σε 90 sec. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Αν η συγκέντρωση της ουρίας υπερβαίνει το 
όριο γραμμικότητας, επαναλαμβάνεται η 
τεχνική με αραιωμένο δείγμα (ορό ή ούρα) 1/2 
ή 1/10 ανάλογα την τιμή της συγκέντρωσης. 
Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την νέα τιμή 
επί 2 ή 10 αντίστοιχα. Έτσι επιτυγχάνουμε την 
ακριβή μέτρηση της συγκέντρωσης εντός της 
γραμμικότητας της μεθόδου. 

 

GLDH 

Χ 50 = Ουρία mgr/dl 

Urease 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (Μέθοδος Ουρικάσης) 
(Ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος) 

 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Ενζυματικός προσδιορισμός του ουρικού οξέος 
σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιδράσεις: 
 
Uric Acid + Η2Ο + O2                        Allantoine + CO2   
 
+ Η2Ο2    

 
2Η2Ο2 + 4 Amino Antipyrine + Dichloro 2-4- Phenol 
 
Sulfonat                        Red quinine + 4Η2Ο 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Trivedi R.C. Rebar L., Berka E., Strong L. 
Clin. Chem. 24 (1978) 1908 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Good buffer   pH 7.5                  50 mmol/l 
    Dichloro-2-4 Phenol Sulfon.           4 mmol/l 
 
2. 4-Amino-Antipyrine                      1 mmol/l 
    Peroxidase                            ≥  660       U/l 
    Uricase                                    ≥60       U/l 
     
3. Standard uric Acid      6  mgr/dl 
                                                     357 mmol/l 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
Πλάσμα με ηπαρίνη 
Ούρα αραιωμένα 1/10 με D.W. 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός – πλάσμα                        
Άνδρες    :                             3,4 – 7,0 mgr/dl 
                                           200 – 420 mmol/l 
Γυναίκες  :                             2,4 – 5,7 mgr/dl 
                                           140 – 340 mmol/l 
Ούρα                              250 - 1000 mgr/24ωρο 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 25 mgr/dl        (1487,5  mmol/l) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Παρασκευή χρωμογόνου: Διαλύστε το περιε- 
χόμενο της φιάλης 2 (enzyme) με το περιεχό- 
μενο της φιάλης 1 (buffer) 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη: 5 ημέρες      20 – 25ο C 
                              15 ημέρες          2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            510 nm (492-550 nm) 
Θερμοκρασία:                  37ο C ή (20 – 25ο C) 
Μηδενισμός:                  Έναντι blank 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Χρ. αντιδρ. 2 ml 2 ml 2 ml 
Standard - 0,05 ml - 
Δείγμα - - 0,05 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 37ο C (υδατό- 
λουτρο) για 5 min ή στους 20-25ο C για 15 
min. Μετρήστε την Abs του δείγματος και την 
Abs του Standard έναντι του Blank. 
Το χρώμα παραμένει σταθερό 30 min. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Αν η συγκέντρωση του ουρικού οξέος 
υπερβαίνει το όριο γραμμικότητας, 
επαναλαμβάνεται η τεχνική με αραιωμένο 
δείγμα (ορό ή ούρα) 1/2 ή 1/10 ανάλογα την 
τιμή της συγκέντρωσης. 
Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την νέα τιμή 
επί 2 ή 10 αντίστοιχα. Έτσι επιτυγχάνουμε την 
ακριβή μέτρηση της συγκέντρωσης εντός της 
γραμμικότητας της μεθόδου. 

 

Peroxidase 

Χ 6 = Ουρικό οξύ mgr/dl 

Uricase 
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4. ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ (ορού) 
Η κρεατινίνη προέρχεται από την αυτόματη διάσπαση της φωσφορικής κρεατίνης 

με την δράση του ενζύμου κρεατινικής φωσφοκινάσης (CPK) κατά τον μεταβολισμό 
των μυών (ενδογενής) ή από την κρεατίνη των τροφών (εξωγενής). 
Αύξηση: 

• Υπερπαραγωγή από το ήπαρ και νεφρική ανεπάρκεια 
• Λήψη μεγάλης ποσότητας κρεατίνης με την τροφή 
• Καταστροφή μυϊκών κυττάρων (βαριά μυϊκή νόσος, ασιτία, εγκαύματα) 
• Ελάττωση μυϊκής μάζας και ελαττωμένη αποθήκευση (ηπατική ανεπάρκεια) 

Φ.Τ.: ορού   : Άνδρες: 0,7 – 1,5 mgr/dl, Γυναίκες: 0,6 – 1,3 mgr/dl 
  ούρων: Άνδρες: 14-26 mgr/kgr β. σ./24ωρο, Γυναίκες: 11-20 mgr/kgr β. σ/24ωρο 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ 
(Χρωματομετρική μέθοδος με απολευκωμάτωση) 

 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (Παρασκευή): 
1. Αντιδραστήριο απολευκωμάτωσης (Νο 1) (Τριχλωροξικό οξύ), διατηρείται σε 
κοινή ψύξη (2 – 8 ο C). 
2. Χρωμογόνο αντιδραστήριο: Παρασκευάζεται η απαιτούμενη ποσότητα πριν από 
τη χρήση, με ανάμειξη ίσων όγκων Picric Acid (δ. Νο 2) και Sodium Hydroxide (δ. Νο 3). 
Διατηρείται σταθερό για 8 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και μακριά από ηλιακό 
φως (σε σκοτεινό μέρος).  
3. Standard (κρεατινίνης) (Νο 4): Περιέχει 2 mgr/dl κρεατινίνη και διατηρείται στην 
κοινή ψύξη. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αντιδραστήριο Νο 1 είναι ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 
           Το αντιδραστήριο Νο 2 είναι ΤΟΞΙΚΟ 
           Το αντιδραστήριο Νο 3 είναι ΚΑΥΣΤΙΚΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗ: 
 Τα αντιδραστήρια και το εξεταζόμενο δείγμα φέρονται σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Τα ούρα αραιώνονται με D.W. 1/100. 
 ΕΞΕΤΑΣΤΕΟ STANDARD ΤΥΦΛΟ 
Δείγμα (ορός ή ούρα αραιωμένα)        ml 1 - - 
Standard                                              ml - 0,1 - 
Απεσταγμένο νερό (D.W)                     ml - 0,4 0,5 
Αντιδραστήριο απολευκωμάτωσης      ml 2 1 1 
Καλή ανάμειξη, αποφεύγοντας τον αφρισμό και φυγοκέντρηση του εξεταστέου (Ε) 
μετά από 5 min σε 3000 σ.α.λ. για 5-10 min. Το τυφλό (Τ) και το Standard (St) είναι 
έτοιμα (δεν φυγοκεντρούνται). 
Διαυγές υπερκείμενο υγρό                   ml 1,5 - - 
Χρωμογόνο αντιδραστήριο                   ml 1,5 1,5 1,5 
Καλή ανάμειξη και παραμονή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (22 – 28 ο C) σε 
σκοτεινό χώρο για 15 min. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
     

    X
A

A

St

E   

 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: 
Ορός : Άνδρες: 0,9 – 1,4 mgr/dl                      Γυναίκες: 0,8 – 1,2 mgr/dl 
Ούρα : Άνδρες: 20 – 26 mgr/kgr β. σ/24ωρο, Γυναίκες: 14 – 22 mgr/kgr β. σ/24ωρο. 
 
 

2 = Κρεατινίνη ορού mgr/gl 
 
200 = Κρεατινίνη ούρων mgr/dl 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ 
   (Χρωματομετρική μέθοδος κινητικής) 
 

 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Χρωματομετρικός προσδιορισμός της Κρεατινί- 
νης δια μετρήσεως του εγχρώμου συμπλόκου 
που σχηματίζεται μεταξύ της κρεατινίνης και 
του πικρικού οξέος σε αλκαλικό περιβάλλον. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Bartel S.H. Clin. Chem. Acta 37, (1972), 193. 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Picric Acid                               8,73 mmol/l 
     
 
2. Sodium hydroxide                      300 mmol/l 
    Disodium phosphate                       25 mmol/l 
      
3. Creatinine standard      2  mgr/dl 
                                                         20  mgr/l 
                                                  176,8 mmol/l 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
Πλάσμα με ηπαρίνη 
Ούρα αραιωμένα 1/100 με D.W. 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός – πλάσμα: 0,6 – 1,3 mgr/dl (6-13 mgr/l)       
                           (53 – 115 mgr/dl) 
 
Ούρα:                               0,8 – 1,8 gr/24ωρο 
                                     (7 – 16 mmol/24ωρο) 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 5 mgr/dl     (50 mgr/l)       (442  mmol/l) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
Αν φωτομετρήσουμε σε φωτόμετρο με 
δυνατότητα επιλογής μεθόδου φωτομέτρησης 
(π.χ Milton Roy 401), επιλέγουμε ως μέθοδο 
φωτομέτρησης την κινητική με χρόνο (t) μεταξύ 
των δύο μετρήσεων τα 2 min και ανάλογη 
ρύθμιση των λοιπών παραμέτρων. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Παρασκευή χρωμογόνου: Αναμείξτε 1 όγκο 
από το φιαλίδιο 1 (picric acid) με 1 όγκο από 
το φιαλίδιο 2 (sodium hydroxide). 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη:     1 μήνα      20 – 25ο C 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            510 nm (480-520 nm) 
Θερμοκρασία:                37ο C ή (30ο C) 
Μηδενισμός:                  έναντι D.W. 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
εργασίας δηλ. 37ο C ή 30ο C.  
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Χρ. αντιδρ. - 2 ml 2 ml 
Standard - 0,5 ml - 
Δείγμα - - 0,5 ml 
D.W 2 ml - - 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 37ο C (υδατό- 
λουτρο) για 10 sec. Μετρήστε την A1 του 
Standard και του δείγματος έναντι του D.W. 
πατώντας ταυτόχρονα το χρονόμετρο χειρός. 
Ξανατοποθετούμε στο υδατόλουτρο και σε 2 
min ακριβώς μετρήστε την Α2 του Standard 
και του δείγματος έναντι του D.W. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
(A2-A1) δείγματος 
(A2-Α1) Standard 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Στα ούρα το τελικό αποτέλεσμα 
πολλαπλασιάζεται επί 100. 
Αν η συγκέντρωση της κρεατινίνης 
υπερβαίνει το όριο γραμμικότητας, 
επαναλαμβάνεται η τεχνική με αραιωμένο 
δείγμα (ορό ή ούρα) 1/2 ή 1/10 ανάλογα την 
τιμή της συγκέντρωσης. 
Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την νέα τιμή 
επί 2 ή 10 αντίστοιχα. Έτσι επιτυγχάνουμε την 
ακριβή μέτρηση της συγκέντρωσης εντός της 
γραμμικότητας της μεθόδου. 

 
 

Χ 2 = Κρεατινίνη mgr/dl 
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5. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ (ορού) 
Το μεγαλύτερο μέρος της χολερυθρίνης (περίπου 80%) προέρχεται από την 

φυσιολογική καταστροφή (θάνατος) των ερυθρών αιμοσφαιρίων στα κύτταρα του 
Δ.Ε.Σ. (δικτυοενδοθηλιακού συστήματος) που βρίσκονται σε διάφορα όργανα (ήπαρ, 
σπλήνας, μυελός οστών) και την αποικοδόμηση της αιμοσφαιρίνης τους. Το υπόλοιπο 
ποσοστό προέρχεται από πρωτεΐνες (μυοσφαιρίνη), ένζυμα (κυτοχρώματα), ή από την 
πρόωρη καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίων (ασύμβατη μετάγγιση, ασύμβατη κύηση 
– νεογνικός ίκτερος, τεχνητές βαλβίδες καρδιάς κ.λ.π.). 

Η χολερυθρίνη που προέρχεται από τις πιο πάνω πηγές είναι αδιάλυτη στο νερό 
και μεταφέρεται με το αίμα στο ήπαρ πάνω σε λευκωματίνες. Αυτή είναι η μη 
συζευγμένη (επειδή δεν έχει συνδεθεί με γλυκουρονικό οξύ) ή έμμεση χολερυθρίνη 
(επειδή δεν μπορεί να προσδιοριστεί απ ευθείας). 

Μετά την είσοδο της έμμεσης χολερυθρίνης στο ήπαρ, συνδέεται με 
γλυκουρονικό οξύ και μετατρέπεται σε υδατοδιαλυτή ένωση, την συζευγμένη ή 
άμεση χολερυθρίνη. Το άθροισμα έμμεσης και άμεσης αποτελεί την ολική 
χολερυθρίνη ορού. 

Η άμεση χολερυθρίνη του ήπατος αποβάλλεται με τη χολή στο έντερο, όπου 
μετατρέπεται σε κοπροχολινογόνο (ουροχολινογόνο) το μεγαλύτερο μέρος του οποίου 
αποβάλλεται με τα κόπρανα, ενώ ελάχιστο μέρος επαναεισέρχεται στο αίμα και είτε 
επιστρέφει στο ήπαρ, είτε αποβάλλεται στα ούρα. 
Φυσιολογικές τιμές: (ορού) Ολική: 0,3 – 1,2 mgr/dl 
      Άμεση: 0,1 – 0,4 mgr/dl 
    Έμμεση: 0,1 – 0,8 mgr/dl 
Αύξηση (έμμεσης): 

• Αυξημένος ρυθμός αιμόλυσης (αιμολυτικός ίκτερος, νεογνικός ίκτερος κ.λ.π.) 
• Πλημμελής ερυθροποίηση 
• Δράση ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών (έλλειψη ενζύμου G6PD – κουκιά) 

Αύξηση (άμεσης): 
• Είσοδος της χολής από το ήπαρ στο αίμα (αποφρακτικός ίκτερος, οξεία 

ηπατίτιδα, κίρρωση του ήπατος, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, χολόσταση λόγω 
εγκυμοσύνης, κακοήθειας, χολόλιθων κ.λ.π.) 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ 
(Κλασσική χρωματομετρική μέθοδος μεθανόλης) 

Α. Ενηλίκου: 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 
1. Μεθανόλη: (πυκνό διάλυμα εμπορίου) 
2. Διαζωαντιδραστήριο: Παρασκευάζεται από ανάμειξη 10 μερών δ. Ehrlich Α και 
0,3 μερών Ehrlich Β πριν από τη χρήση (το Ehrlich Β προς χρήση είναι αραιωμένο 
1/10 με D.W. Ehrlich Β μητρικό). 
3. HCl 1,5%: 4,0 ml πυκνό HCl (37%) σε D.W έως τα 100ml, Ανάδευση. 
4. Ehrlich Α: Σουλφανιλικό οξύ……………………………….1,0 gr 
 Πυκνό HCl εμπορίου (37%)………………….15,0 ml 
 D.W………….. έως τα …………………….1000,0 ml 
5. Ehrlich Β: (Μητρικό)  NaNO2 ………………….…………..5,0 gr 
 D.W………….. έως τα …………….……….100,0 ml 
ΤΕΧΝΙΚΗ: 

 ΤΥΦΛΟ ΟΛΙΚΗ ΑΜΕΣΗ 
D.W.                                         ml 5,0 2,1 5,0 
Ορός                                         ml - 0,3 0,3 
Διαζωαντιδραστήριο (2)           ml - 0,6 0,6 
Μεθανόλη                                ml - 3,0 - 
Διάλυμα HCl 1,5% (3)              ml 1,0 - - 
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Παραμονή 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
Φωτομέτρηση σε μ.κ. 560 nm.  

Υπολογισμός: =
23

ΕΧ5
 mgr/dl Χολερυθρίνης 

(Ολική χολερυθρίνη – άμεση = έμμεση) 
Α. Νεογνού: 
 Χρησιμοποιούνται τα ίδια αντιδραστήρια με τη μέθοδο των ενηλίκων. 
ΤΕΧΝΙΚΗ: 
 

 ΕΞΕΤΑΣΤΕΟ (Ε) ΤΥΦΛΟ (Τ) 
Ορός αραιωμένος 1/56            ml 2,8 2,8 
Διαζωαντιδραστήριο (2)           ml 0,7 - 
Σουλφανιλικό οξύ 1%               ml - 0,7 
Ανάμιξη. Παραμονή για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και φωτομέτρηση της 
άμεσης χολερυθρίνης σε μ.κ. 530 nm. 
Μεθανόλη                                ml 3,5 3,5 

Ανάμιξη. Παραμονή για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και φωτομέτρηση της 
ολικής σε μ.κ. 530 nm. Υπολογισμός με καμπύλη. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ 
(Χρωματομετρική μέθοδος καφεΐνης) 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 
1. Διαζωαντιδραστήριο: Περιέχει Σουλφανιλικό διάλυμα (Σουλφανιλικό οξύ 40 
mmol/l, HCl 0,15 mol/l) και Νιτρώδες νάτριο (NaNO2) 30 mmol/l. Παρασκευάζεται πριν 
τη χρήση από 4 μέρη Σουλφανιλικού διαλύματος και 1 μέρος δ. NaNO2 και διατηρείται 
για 5 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου. 
2. Καφεΐνη: Καφεΐνη 0,2 mol/l, Βενζοϊκό νάτριο 0,4 mol/l. 
3. Tartrate (Τρυγικό): Τρυγικό καλιονάτριο 0,7 μολ/λ, ΝαΟΗ 1,5 mol/l 
Δείγμα: 
Ορός. Η χολερυθρίνη του ορού είναι σταθερή για 2 μέρες στην κοινή ψύξη και σε 
σκοτάδι. 
ΤΕΧΝΙΚΗ: 

ΟΛΙΚΗΣ  ΑΜΕΣΗΣ 
 Ε Τ   Ε Τ 
δ. (1) προς χρήση   ml  0,2 0,2   0,2 0,2 
δ. NaNO2      σταγόνες       1  -   1  - 
Καφεΐνη                   ml 1,0 1,0   - - 
Ορός (Ενήλικα)       ml 0,2 0,2   0,2 0,2 
Ορός (Νεογνού)      ml 0,05 0,05   - - 
Φ.Ο (NaCl 0,9%)    ml - -   2,0 2,0 
Ανάμιξη, Παραμονή για 10 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου 

 Ανάμιξη, Παραμονή για 5 λεπτά σε 
θερμοκρασία δωματίου και 
φωτομέτρηση στα 5 λεπτά ακριβώς σε 
μ.κ. 546 nm. 

Tartrate                   ml 1,0 1,0   
Ανάμιξη, Παραμονή για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και φωτομέτρηση σε μ.κ. 
578 nm. Το χρώμα της ολικής παραμένει σταθερό για 30 λεπτά. 

Υπολογισμός: Ολική χολερυθρίνη: Α Χ 10,8 = mgr/dl , Άμεση χολερυθρίνη: Α Χ 14,4 
Φυσιολογικές τιμές: Ορός (ολική): Νεογέννητο:  έως τα 5 mgr/dl 
             5 ημερών:    έως τα 12 mgr/dl 
             1 μήνα:        έως τα 1,5 mgr/dl 
Ενήλικας: Ολική:  1,1   mgr/dl 
 Άμεση: 0,25 mgr/dl 

(Το αποτέλεσμα Χ 4) 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗΣ 
(Χρωματομετρική μέθοδος DCA) 

 
 

 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Η ολική χολερυθρίνη αντιδρά με την 
διαζωμένη διχλωροανιλίνη. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Rand. R.N., Pasque A., clin. chem. 8, 70, 
(1962). 
Leigh E. and al., Med. Clin. 70, 664, (1975). 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Dichloroaniline                              1,7 mmol/l 
    Hydrochloric acid                       80 mmol/l 
    Detergent 
 
2. Sodium nitrite                             70 mmol/l 
     
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
 
 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός : Έως 1,0 mgr/dl   (17 mmol/l)                     
 
 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Κανονική μέθοδος: 20 mgr/dl (200 mgr/l) 
                                             (342 mmol/l) 
 
Παιδιατρική μέθοδος: 40 mgr/dl (400 mgr/l) 
                                                 (684 mmol/l) 
 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Παρασκευή χρωμογόνου: Αναμείξτε 1 όγκο 
από το φιαλίδιο 2  με 50 όγκους από το 
φιαλίδιο 1. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
                        5 ημέρες σε     18 – 25ο C 
                          3 εβδομάδες σε 2 – 8ο C 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            546 nm 
Θερμοκρασία:                20 – 25ο C) 
Μηδενισμός:                  έναντι blank 
                                      (αντιδραστήριο 1) 
 
 
 
 
 ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

(ml) Τ Ε Τ Ε 
Δείγμα 0,2  0,2  0,05  0,05  
Reag. 1 2,0  - 2,0  - 
Reag.1+2 - 2,0  - 2,0  

 
Αναμείξτε και επωάστε επί 5 min. Μετρήστε 
την Abs του δείγματος και την Abs του blank 
δείγματος έναντι του blank (αντιδραστήριο 1). 
Το χρώμα παραμένει σταθερό 1 ώρα. 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
α) Κανονική μέθοδος: 
 
(Α δείγμ. – Α blank δειγμ.) Χ F = mgr/dl όπου 
F = 15 mgr/dl (150 mgr/l, 256 mmol/l) 
 
β) Παιδιατρική μέθοδος: 
 
 (Α δείγμ. – Α blank δειγμ.) Χ F = mgr/dl όπου 
F = 69,5 mgr/dl (695 mgr/l, 1188 mmol/l) 
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6. ΛΙΠΙΔΙΑ (ορού) 
Τα Λιπίδια αποτελούν μία συμπυκνωμένη μορφή και σημαντική πηγή 

αποταμιευμένης ενέργειας, αφού αποδίδουν υπερδιπλάσιες θερμίδες (9,3 kcal/mol) 
απ όσες αποδίδουν τα σάκχαρα (4,1 kcal/mol) ή οι πρωτεΐνες (5,3 kcal/mol). Παρά τον 
αποταμιευτικό ρόλο του, το λίπος του οργανισμού βρίσκεται σε μια δυναμική 
ισορροπία και διακινείται συνεχώς με το αίμα για να χρησιμοποιηθεί (προσφορά 
ενέργειας, γλυκονεογένεση), ή για να ανανεωθεί από νέα λιπίδια (τροφή, λιπογένεση). 

Οι πιο σημαντικοί για τους ζωικούς οργανισμούς (άνθρωπο) τύποι λιπιδίων, 
ταξινομούνται ανάλογα με τη χημική τους δομή σε: 
α. Λιπαρά οξέα: Ονομάζονται και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA, Free Fatty Acids) 
και είναι κυρίως το στεατικό και το παλμιτικό. Τα λιπαρά οξέα δεν τα βρίσκουμε 
ελεύθερα στους ιστούς και τα κύτταρα, αλλά ομοιοπολικά συνδεδεμένα σε διάφορες 
άλλες κατηγορίες λιπιδίων. Στο πλάσμα τα συναντάμε ελεύθερα σε μικρές ποσότητες. 
Επειδή δεν είναι υδατοδιαλυτά κυκλοφορούν συνδεδεμένα χαλαρά με αλβουμίνη 
(λευκωματίνη). 
 Προέρχονται κυρίως από την διάσπαση των τριγλυκεριδίων του λιπώδους ιστού 
(λιπόλυση), ή από την διάσπαση των λιποπρωτεϊνών που μεταφέρουν τριγλυκερίδια 
προς τους ιστούς. 
 Η ινσουλίνη, εκτός από την υποβοήθηση της λιπογένεσης, αναστέλλει τη δράση 
της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης και παρεμποδίζει την παραγωγή FFA στο λιπώδη ιστό. 
Την αντίθετη δράση έχουν η νικοτίνη, η καφεΐνη και μερικές ορμόνες της υπόφυσης 
(ACTH, TSH κ.ά.), του θυρεοειδή και των επινεφριδίων. 
 Φυσιολογικές τιμές: 2 – 16 mgr/dl. 
β. Τριγλυκερίδια: Είναι τα πιο άφθονα είδη λιπιδίων, εστέρες της γλυκερόλης με 
τρία λιπαρά οξέα. Έχουμε τα απλά τριγλυκερίδια (τρία λιπαρά οξέα ίδια) και τα μικτά 
τριγλυκερίδια (διάφορα λιπαρά οξέα). Τα περισσότερα φυσικά λίπη είναι σύμπλοκα 
απλών και μικτών τριγλυκεριδίων. 
 Στα περισσότερα κύτταρα του σώματος τα τριγλυκερίδια βρίσκονται 
σκορπισμένα, εναιωρημένα σαν πολύ μικρά λιπο-σταγονίδια. Στα λιποκύτταρα 
αποθηκεύονται σαν μεγάλες σταγόνες που γεμίζουν σχεδόν όλο το κύτταρο. 
 Τα ενδογενή τριγλυκερίδια που συνθέτονται στο ήπαρ (φωσφολιπίδια, 
χοληστερόλη και τριγλυκερίδια), αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 
τριγλυκεριδίων του πλάσματος και πριν διοχετευτούν από το ήπαρ στο αίμα, 
συνδέονται με χοληστερόλη και σχηματίζουν τις VLDL (Very Low Density Lipoproteins 
- Πολύ Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνες). 

 Ένα μικρό μέρος ενδογενών τριγλυκεριδίων μεταφέρεται με τις HDL (High 

Density Lipoproteins – Υψηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνες) και τις LDL (Low Density 

Lipoproteins – Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνες). Τελικά η τύχη τους είναι 

παρόμοια με εκείνη των εξωγενών τριγλυκεριδίων. 
 Φυσιολογικές τιμές: 20 – 150 mgr/dl. 
Αύξηση (υπερλιπιδαιμία): 

• Παχυσαρκία 
• Με την πάροδο της ηλικίας 
• Εγκυμοσύνη 
• Αλκοολισμός 
• Μη ρυθμιζόμενος σακχαρώδης διαβήτης 
• Παγκρεατίτιδα 
• Νεφρική ανεπάρκεια 
• Ουρική αρθρίτιδα (υπερουρικαιμία) κ.ά. 

Ελάττωση: 
• Συγγενής ανεπάρκεια β-λιποπρωτεϊνών 
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γ. Χοληστερόλη (Στερόλες): Η χοληστερόλη είναι μια στεροειδής αλκοόλη, 
σημαντικό συστατικό των λιποπρωτεϊνών, της εξωτερικής μεμβράνης των κυττάρων 
και μητρική ουσία των στεροειδών ορμονών. Τα 3/4 περίπου της χοληστερόλης είναι 
ενωμένα με λιπαρά οξέα και αποτελούν την εστεροποιημένη χοληστερόλη. Στο 
εργαστήριο συνήθως προσδιορίζεται η «ολική» χοληστερόλη (εστεροποιημένη και 
ελεύθερη). 
 Η ολική χοληστερόλη του σώματος αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από 
την παραγόμενη στο ήπαρ και τους ιστούς (ενδογενής, περίπου 1 gr ημερησίως) και 
λιγότερο από την προσφερόμενη με τις τροφές (εξωγενής ή σιτιογενής 0,4 – 0,6 gr 
ημερησίως), κυρίως με τον κρόκο του αβγού, τα προϊόντα γάλακτος και το κρέας. 
 Η εστεροποιημένη χοληστερόλη μεταφέρεται από το ήπαρ στους ιστούς με τις 

LDL. Τα επίπεδα των LDL στο αίμα, άρα και της χοληστερόλης, αυξάνονται όταν η 

τροφή περιέχει κορεσμένα λιπαρά οξέα (ζωϊκά λίπη). Το αντίθετο συμβαίνει με τα 

ακόρεστα οξέα, πλούσια πηγή των οποίων είναι τα φυτικά έλαια. 
 Φυσιολογικές τιμές: Ενήλικες: 150 – 250 mgr/dl 
    Παιδιά: 120 – 200 mgr/dl 
Αύξηση (υπερχοληστερολαιμία): 

• Κληρονομική προδιάθεση 
• Διατροφή πλούσια σε ζωικά λίπη και χοληστερόλη 
• Με την πάροδο της ηλικίας 
• Λήψη αντισυλληπτικών 
• Εγκυμοσύνη (τελευταίο τρίμηνο) 
• Αλκοολισμός 
• Παγκρεατίτιδα 
• Αυξημένη έκκριση οιστρογόνων 
• Πολλαπλό μυέλωμα κ.ά. 

Ελάττωση: 
• Περιορισμένη κατανάλωση ζωικών λιπών, αβγών και προϊόντων γάλακτος 
• Πλημμελής διατροφή 
• Συγγενής ανεπάρκεια β-λιποπρωτεϊνών 
• Βαριά ηπατική βλάβη 
• Χρόνιες αναιμίες κ.ά. 

δ. Φωσφολιπίδια: Είναι χημικές ουσίες που αποτελούνται από τριγλυκερίδια, 
φωσφορικό οξύ και αζωτούχο βάση. Το σημαντικότερο είναι η λεκιθίνη. Διευκολύνουν 
τη διακίνηση των άλλων λιπιδίων με το αίμα. 
ε. Σφιγγολιπίδια: Δεν περιέχουν γλυκερόλη, αποτελούνται από ένα μόριο ενός 
λιπαρού οξέος με μακριά «ουρά» (πολλά άτομα άνθρακος) και μια αμινοαλκοόλη με 
επίσης μακριά ουρά, τη σφιγγοσίνη. 
 Στα σφιγγολιπίδια ανήκουν οι σφιγγομυελίνες, οι εγκεφαλοσίδες και οι 
γαγγλιοσίδες. Οι σφιγγομυελίνες βρίσκονται στις μεμβράνες των περισσοτέρων 
κυττάρων, ιδιαίτερα το έλυτρο των νευρικών ινών. Συστατικό του μυελινικού ελύτρου 
είναι και οι εγκεφαλοσίδες. Οι γαγγλιοσίδες είναι συστατικό ειδικών θέσεων 
υποδοχέων των κυτταρικών μεμβρανών, αποτελούν το 6% των κυττάρων της φαιάς 
ουσίας του εγκεφάλου. 
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ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ: 
 Τα ολικά λιπίδια αποτελούνται από τα φωσφολιπίδια, τη χοληστερόλη, τα 
τριγλυκερίδια και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA). 
 Φυσιολογικές τιμές: 450 – 800 mgr/dl 
 Η αύξηση των ολικών λιπιδίων οφείλεται στην αύξηση ενός ή περισσοτέρων 
κλασμάτων των λιπιδίων του αίματος η οποία και χαρακτηρίζεται ανάλογα: 
• Υπερλιπαιμία: Η θολερή, γαλακτόχρωμη εμφάνιση του ορού και του 
πλάσματος, που οφείλεται στην αύξηση των τριγλυκεριδίων, είτε με την μορφή των 
χυλομικρών είτε ως VLDL. 
• Υπερλιπιδαιμία: Αύξηση των επιπέδων οποιουδήποτε κλάσματος των λιπιδίων 
του πλάσματος, συνηθέστερα της χοληστερόλης ή των τριγλυκεριδίων ή και των δύο. 
• Υπερλιποπρωτεϊναιμία: Αύξηση μιας ή περισσοτέρων λιποπρωτεϊνών. Σχεδόν 
πάντα συνοδεύεται από υπερλιπιδαιμία. Μπορεί να είναι οικογενής ή δευτεροπαθής. 
ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ: 
 Τα λιπίδια διακινούνται με τη μορφή λιποπρωτεϊνών, δηλαδή συμπλεγμάτων τα 
οποία, εκτός από λιπίδια περιέχουν ένα πολυπεπτίδιο (λευκωματίνη, α και β 
πολυπεπτίδια) που καλείται αποπρωτεΐνη. Οι λιποπρωτεΐνες διαφέρουν μεταξύ τους 
τόσο στο μέγεθος, όσο και στη σύνθεση του μορίου τους και μπορούμε να τις 
κατατάξουμε ανάλογα με την πυκνότητα τους στις εξής βασικές κατηγορίες: 
1. α-λιποπρωτεΐνες (HDL) ή υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες: 
Απομακρύνουν χοληστερόλη από τα κύτταρα. Οι φυσιολογικές τιμές τους είναι κάτω 
από 65 mgr/dl στους άνδρες και κάτω από 80 mgr/dl στις γυναίκες. Αυξάνονται με την 
πάροδο της ηλικίας, την εγκυμοσύνη και με την χρήση αντισυλληπτικών. Ο λόγος 
χοληστερίνη/HDL λέγεται αθηρωματικός δείκτης και πρέπει να είναι κατώτερος ή 
ίσος του 5. 
2. β-λιποπρωτεΐνες (LDL) ή χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες: 
 Μεταφέρουν χοληστερόλη στα κύτταρα. Φυσιολογικά ανώτερα όρια έως 190 
mgr/dl και αυξάνονται με την ηλικία, με τροφές πλούσιες σε ζωικά λίπη και 
χοληστερόλη, το κάπνισμα, τη λήψη αντισυλληπτικών κ.ά. Προέρχονται από τον 
μεταβολισμό των VLDL. 
3. Προ-β-λιποπρωτεΐνες (VLDL) ή πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες: 
 Διακινούν τα ενδογενή τριγλυκερίδια από το ήπαρ προς τους ιστούς. 
Φυσιολογικές τιμές κάτω των 35 mgr/dl αυξάνονται στον αλκοολισμό, τις νόσους των 
στεφανιαίων, την πάροδο της ηλικίας, την διαβητική οξέωση κ.ά. 
4. Χυλομικρά: Μεταφέρουν τα εξωγενή τριγλυκερίδια από το έντερο στα κύτταρα. 
 Σαν πέμπτη κατηγορία λιποπρωτεϊνών θα μπορούσε να θεωρηθεί το σύμπλεγμα 
λευκωματίνης-FFA. 
 Ευρύτερο κλινικό και εργαστηριακό ενδιαφέρον έχουν οι υπερλιποπρωτεϊναιμίες, 
που οι επιδημιολογικές μελέτες των τελευταίων δεκαετιών απέδειξαν ότι σχετίζονται 
άμεσα με την αρτηριοσκλήρυνση και τις καρδιαγγειακές νόσους. Οι μελέτες αυτές 
έδειξαν επίσης, ότι σε μεγάλο ποσοστό οι υπερλιποπρωτεϊναιμίες οφείλονται σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η μεγάλη κατανάλωση κορεσμένων λιπών 
(ζωικά λίπη), η έλλειψη σωματικής άσκησης, το κάπνισμα, η χρήση αντισυλληπτικών 
και αναβολικών και η γενετική προδιάθεση. 
 Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η έγκαιρη διαιτητική ή φαρμακευτική αγωγή 
μπορεί να αναστείλει ή ακόμα και να αναστρέψει την πορεία της νόσου. 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ (ΟΛΙΚΗΣ) 
(Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος) 

 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Ενζυματικός προσδιορισμός της ολικής 
χοληστερόλης σύμφωνα με τις ακόλουθες 
αντιδράσεις: 
 
Cholesterol ester    
 Cholesterol + Fatty acids 
 
Cholesterol  
 
Cholestene-4-one-3 + Η2Ο2 
2Η2Ο2+Phenol+Amino 4 Antipyrine 
 
Red quinine + 4H2O 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Allain C.C. and Al. Clin. Chem 20 (1974) 
470-475 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Pipes buffer pH 6.9                    50 mmol/l 
    Phenol                                        24 mmol/l 
 
2. Cholesterole esterase                 ≥250 U/l 
    Cholesterole oxidase                      ≥250 U/l 
     Peroxidase                               ≥1000 U/l 
     4-Amino-antipyrine    0,5   mmol/l 
     Sodium chlorate                       2,5 mmol/l 
 
3. Standard cholesterole  200 mgr/dl 
                                                   5,17  mmol/l 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός  
Πλάσμα με ηπαρίνη 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός – πλάσμα                     150 – 260 mgr/dl 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 500 mgr/dl (12,9  mmol/l) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Παρασκευή χρωμογόνου: Διαλύστε το περιε- 
χόμενο της φιάλης 2 (enzyme) με το περιεχό- 
μενο της φιάλης 1 (buffer) 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη: 1 εβδομάδα 20 – 25ο C 
                               1 μήνα            2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            510 nm (492-550 nm) 
Θερμοκρασία:                  37ο C 
Μηδενισμός:                  Έναντι blank 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Χρ. αντιδρ. 2 ml 2 ml 2 ml 
Standard - 0,02 ml - 
Δείγμα - - 0,02 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 37ο C (υδατό- 
λουτρο) για 5 min. Μετρήστε την Abs του 
δείγματος και την Abs του Standard έναντι του 
Blank. 
Το χρώμα παραμένει σταθερό 30 min. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Αν η συγκέντρωση της χοληστερόλης 
υπερβαίνει το όριο γραμμικότητας, 
επαναλαμβάνεται η τεχνική με αραιωμένο 
δείγμα (ορό) 1/2 ή 1/10 ανάλογα την τιμή της 
συγκέντρωσης. 
Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε την νέα τιμή 
επί 2 ή 10 αντίστοιχα. Έτσι επιτυγχάνουμε την 
ακριβή μέτρηση της συγκέντρωσης εντός της 
γραμμικότητας της μεθόδου. 

 
 

   Cholesterol esterase 

     Cholesterol oxidase 

Χ 200 = Χοληστερόλης mgr/dl 

Peroxidase 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ 
(Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος) 

 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Οι πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες 
(VLDL) και οι χαμηλής πυκνότητας λιποπρω- 
τεΐνες (LDL) του ορού καθιζάνουν με ιόντα 
μαγνησίου και φωσφοβολφραμικού οξέος. Με 
τη φυγοκέντρηση, οι υψηλής πυκνότητας 
λιποπρωτεΐνες (HDL) υπάρχουν στο υπερ- 
κείμενο. Η χοληστερίνη που υπάρχει προσδι- 
ορίζεται με ενζυματική μέθοδο. 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Lopez-Voreflla M.F. an al. clin. Chem. 23, 
(1977), 882. 
Fruchart J.C. Rev. Fr. des laboratoires 103, 
(1982), 7. 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Precipitating agent : 
    Phosphotungstic acid                      32 gr/l 
    Magnesium chloride                  0,4 mmol/l 
    pH      7,4 
 
2. Βοηθητικό αντιδραστήριο χοληστερίνης 
ενζυματική μέθοδος. Standard χοληστερίνης 
50 mgr/dl (αραιώνουμε το standard των 200 
mgr/dl ¼  με απεσταγμένο νερό). 
 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός  
Πλάσμα με ηπαρίνη 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
 Καλή 

Πρόγνωση 
Standard 
Κίνδυνος 

Υψηλός 
Κίνδυνος 

♂ Άνω 55mgr/dl 35-55 mgr/dl Έως 35mgr/dl 

♀ Άνω 65mgr/dl 45-65 mgr/dl Έως 45mgr/dl 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ LDL CHOLESTEROL 
 
LDL = Total chol. – HDL -  
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Φυσιολογικό    : Έως 150 mgr/dl 
Ύποπτο          :  Από 150 έως 190 mgr/dl 
Παθολογικό    :  Άνω των 190 mgr/dl  
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Το αντιδραστήριο είναι έτοιμο προς χρήση. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Το αντιδραστήριο είναι σταθερό έως την ημε- 
ρομηνία λήξης του set, όταν διατηρείται σε 
θερμοκρασία 20 – 25ο C. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Α. Διαχωρισμός HDL : 
    Σε σωλήνα φυγοκέντρου τοποθετούμε: 
    Ορό                           0,5 ml 
    Αντιδραστήριο         0,05 ml 
    Αναμείξτε και επωάστε για 10 min στους 20 
– 25ο C. Στη συνέχεια φυγοκεντρήστε στις 
3500 σ.α.λ. για 15 min. Σε περίπτωση λιπαιμι- 
κού ορού αραιώστε 1/1 με φυσιολογικό ορό. 
Πολλαπλασιάστε το τελικό αποτέλεσμα επί 2. 
 
Β. Μήκος κύματος:          510 nm (492-550 nm) 
    Θερμοκρασία:                  37ο C 
    Μηδενισμός:                  Έναντι blank 
 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Αντ. Χολησ. 2 ml 2 ml 2 ml 
St.50mgr/dl - 0,1 ml - 
Υπερκείμενο - - 0,1 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 37ο C (υδατό- 
λουτρο) για 5 min. Μετρήστε την Abs του 
δείγματος και την Abs του Standard έναντι του 
Blank. 
Το χρώμα παραμένει σταθερό 30 min. 
 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard 
 
 
 

 
 
 
 

Χ 50 X 1,1 = HDL mgr/dl 

  Triglycerides 
5 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ 
(Ενζυματική Χρωματομετρική μέθοδος) 

 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Ενζυματικός προσδιορισμός των Triglycerid- 
es σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιδράσεις: 
 
Triglycerides + H2O    
 Glycerol + Fatty acids 

Glycerol + ATP 
++

Mg

GK
Glycerol-3-Phosphate 

+ ADP 
 
Glycerol-3-Phosphate+Ο2 
Η2Ο2 + Dehydroxyacetone Phosphate 
2Η2Ο2 + 4Amino – Antipyrine + ESPAS 
 
                       Red quinine + 4H2O 
ESPAS: N-Ethyl-N-Sulfopropyl-n- anisidine 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Bucolo G., David M, Clin. Chem, 19, (1973) 
476 Werner M, Gabrielson D.G, Eastman G, 
Clin. Chem. 21, (1981), 268. Annoni G, 
Bottaso B.M, Ciasi D, Donato MF, Tripoli A, 
Sab S.S. Res. Lab Med. 9, (1982), 115 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Pipes buffer pH 7,5                    50 mmol/l 
    ESPAS                                         1 mmol/l 
 
2. Lipoprotein lipase                      ≥1100 U/l 
    Glycerokinase (GK)                     ≥800 U/l 
    Glycerol-3-phosph. oxidase       ≥3000 U/l 
    Peroxidase                                  ≥350 U/l       
    4 amino antipyrine                     0,7 mmol/l 
    ATP                                          0,30 mmol/l 
 
3. Standard Glycerole in triol.         200 mgr/dl 
                                                    
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός  
Πλάσμα με ηπαρίνη 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός – πλάσμα                      
Γυναίκες:     40 – 140 mgr/dl 
Άνδρες:       60 – 165 mgr/dl 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 1000 mgr/dl  
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Παρασκευή χρωμογόνου: Διαλύστε το περιε- 
χόμενο της φιάλης 2 (enzyme) με το περιεχό- 
μενο της φιάλης 1 (buffer) 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη:     3 ημέρες 20 – 25ο C 
                                 15 ημέρες  2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            550 nm (520-570 nm) 
Θερμοκρασία:                  37ο C 
Μηδενισμός:                  Έναντι blank 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
δωματίου. 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Χρ. αντιδρ. 1 ml 1 ml 1 ml 
Standard - 0,02 ml - 
Δείγμα - - 0,02 ml 
Αναμείξτε και επωάστε στους 37ο C 
(υδατόλουτρο) για 5 min. 
D.W. 1 ml 1 ml 1 ml 

 
Μετρήστε την Abs του δείγματος και την Abs 
του Standard έναντι του Blank. 
Το χρώμα παραμένει σταθερό 30 min. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή 
αυτόματους αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 

 

     Lipoprotein Lipase 

   Glycerole-3-Phosfatase 

Χ 200 = Τριγλυκεριδίων mgr/dl 

Peroxidase 
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7. ΕΝΖΥΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 
Τα ένζυμα είναι οι οργανικοί καταλύτες των περισσοτέρων χημικών αντιδράσεων 

που γίνονται στον οργανισμό. Παράγονται μέσα στα κύτταρα (μερικά ένζυμα 
ανευρίσκονται μόνο σε ορισμένους τύπους κυττάρων) και ανευρίσκονται σε όλους τους 
ιστούς. Τις συγκεντρώσεις των ενζύμων του αίματος μπορούν να επηρεάσουν τόσο 
φυσιολογικές όσο και παθολογικές καταστάσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα των ενζύμων καθορίζονται από το ρυθμό 
παραγωγής τους στα κύτταρα, το ρυθμό απελευθέρωσης των ενζύμων από τα 
κύτταρα και το ρυθμό απομάκρυνσης τους από την κυκλοφορία. Αρκετά ένζυμα 
ανευρίσκονται στους διάφορους ιστούς με ελαφρώς διαφοροποιημένη μοριακή δομή 
αλλά σχεδόν παρόμοια δράση. 

Οι διαφορετικές αυτές μορφές ενός ενζύμου ονομάζονται ισοένζυμα και οι 
σχετικές αναλογίες τους είναι, μέχρι κάποιο όριο, χαρακτηριστικές των διαφόρων 
ιστών. Ο διαχωρισμός τους είναι σχετικά δύσκολος και επιτυγχάνεται με 
ηλεκτροφόρηση, με επίδραση εκλεκτικών αναστολέων ή με ανοσοχημικές μεθόδους. 

 
ΦΩΣΦΑΤΑΣΕΣ: 
 Οι φωσφατάσες είναι ένζυμα τα οποία διασπούν τους φωσφορικούς εστέρες. 
Σχετίζονται με τον μεταβολισμό των φωσφολιποειδών αλλά και των υδατανθράκων, 
των νουκλεϊνικών οξέων και των φωσφοπρωτεϊδών. Ανευρίσκονται σε όλους σχεδόν 
τους ιστούς του σώματος. Διακρίνονται σε αλκαλική και όξινη φωσφατάση. 
α.  ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 
 Η αλκαλική φωσφατάση (Α.Φ.)είναι ένα ευρέως διαδεδομένο ένζυμο (βρίσκεται 
σε όλους σχεδόν τους ιστούς του οργανισμού, ιδιαίτερα όμως στα οστά, το βλεννογόνο 
του εντέρου, το ήπαρ και τους νεφρούς), το οποίο διασπά οργανικούς 
μονοφωσφορικούς εστέρες και ελευθερώνει ανόργανα φωσφορικά με άριστο pH 9-10 
σε συνήθεις συγκεντρώσεις υποστρώματος. 
 Αν και κάθε μία από τις φωσφατάσες περιλαμβάνει αρκετά ισοένζυμα, κατά την 
άποψη της κλινικής βιοχημείας, για διαγνωστικούς λόγους, θεωρούνται ως ενιαία 
ένζυμα. 
 
Φυσιολογικές τιμές (ολικής Α.Φ. ορού): Ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο 
 Ενήλικες: 1,5 – 4,5   U/dl (Bodansky) 
      3,0 – 13,0 U/dl (King-Armstrong) 
 Παιδιά:     5,0 – 14,0 U/dl (Bodansky) 
     15,0 – 30,0 U/dl (King-Armstrong) 
Αύξηση: 
• Παθήσεις οστών (παραμορφωτική οστεΐτιδα, μεταστατικοί καρκίνοι κ.ά. 
• Παθήσεις ήπατος και χολής (αποφρακτικός ίκτερος, κίρρωση, ηπατίτιδα, 

αποστήματα, παράσιτα, φυματίωση κ.ά.). 
• Υπερπαραθυρεοειδισμός 
• Λοιμώδης μονοπυρήνωση 
• Καρδιακή ανεπάρκεια, καρκινικοί όγκοι κυρίως των βρόγχων κ.ά. 
 
Ελάττωση: 
• Υπερβιταμίνωση D 
• Κακοήθης αναιμία 
• Υποβιταμίνωση C 
• Ασιτία ή πλημμελής διατροφή 
• Κρετινισμός κ.ά. 
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β.  ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ 
 Η όξινη φωσφατάση υδρολύει οργανικούς μονοφωσφορικούς εστέρες σε άριστο 
ph 5-6. Υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες στον προστάτη και το σπερματικό υγρό, ενώ 
σημαντικά ποσά υπάρχουν και σε πολλούς άλλους ιστούς π.χ. ερυθροκύτταρα, 
αιμοπετάλια, ήπαρ, σπλήνα, νεφρούς και οστά. 
 Για την διάκριση του προστατικού κλάσματος της όξινης φωσφατάσης από άλλα 
ισοένζυμα της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ανασταλτής L(+)τρυγικό οξύ 
(2,3-διυδροξυ-βουτανοδιικό οξύ). 
 Το προστατικό ισοένζυμο (προστατικό κλάσμα), είναι ένας χρήσιμος δείκτης τόσο 
για τη διάγνωση του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη, όσο και για την 
παρακολούθηση της πορείας της νόσου. 
 Η όξινη φωσφατάση είναι πολύ ευαίσθητο ένζυμο, γι αυτό αν ο προσδιορισμός 
δεν γίνει αμέσως, τα δείγματα ορού πρέπει να διατηρούνται στην κατάψυξη. Η 
αιμόλυση των δειγμάτων αίματος αυξάνει τα επίπεδα της όξινης φωσφατάσης του 
ορού. 
Φυσιολογικές τιμές  
 Ολικής:           0,5 – 2,0   U/ml (Bodansky) 
             1,5 – 5,0   U/ml (King-Armstrong) 
  
 Προστατικής:  0,0 – 3,5   U/l (Hillman) 
             0,0 – 0,8   U/dl (King-Armstrong) 
 
Αύξηση (Ολικής): 
• Αιμολυθέντα δείγματα 
• Παθήσεις των οστών 
• Θρομβοκυτταραιμία κ.ά. 
  (Προστατικής): 
• Μεταστατικός καρκίνος του προστάτη 
• Νοσήματα οστών, νεφρών, ήπατος, χοληφόρων οδών 
• Μάλαξη προστάτη ύστερα από δακτυλική εξέταση κ.ά. 
 
Ελάττωση: Η ελάττωση είναι χωρίς κλινική σημασία. 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ 
(Ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος) 

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: 
1. Buffer Αλκαλικό: 
 Sodium Glycerophosphate…………………………………………… 10,0 gr 
 Diethylbarbito Sodium Sulfate………………………………………….8,5 gr 
 Τα ρίχνουμε μαζί σ μια κωνική φιάλη (Erlenmayer). Προσθέτουμε 5,6 ml ΝαΟΗ 
1Ν. Αναγωγή στα 2 lt (λίτρα) με D.W. 
Ανάδευση. pH = 11.0 Αν όχι, διορθώνουμε προσθέτοντας λίγο NaOH 1N. 
2.  Μολυβδενικό: 
 Μολυβδενικό αμμώνιο (NH4)2MoO7 ………………………………….50,0 gr 
 Θειικό οξύ (H2SO4) πυκνό …………………………………………..168,0 ml 
 Αναγωγή στα 2 lt με D.W. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαλύουμε το πυκνό θειικό οξύ στο μισό περίπου νερό, ρίχνοντας το με 
προσοχή λίγο λίγο στα τοιχώματα της φιάλης με ταυτόχρονη ανάδευση και ψύξη της 
φιάλης σε λεκάνη με κρύο νερό και στη συνέχεια, αφού προσθέσουμε και το 
μολυβδενικό αμμώνιο, συμπληρώνουμε με D.W. έως τα 2 λίτρα. 
3. Τριχλωροξικό οξύ 10 %:  
 Ζυγίζουμε 10,0 gr στερεό τριχλωροξικό οξύ. Αναγωγή στα 100,0 ml με D.W. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ: 
Ορός ………………………………… 0,5 ml 
Buffer αλκαλικό …………………….. 4,5 ml 
Ανακίνηση. Βάζουμε το μίγμα σε υδατόλουτρο 37ο C για 1 ώρα. Το βγάζουμε και 
προσθέτουμε 2,5 ml τριχλωροξικό οξύ 10 %. 
Ανακίνηση.  
Διήθηση. 
 

  Ε Τ 
Διήθημα ml 3,0 - 
Τριχλωροξικό οξύ ml 3,0 3,0 
Μολυβδενικό αμμώνιο ml 1,0 1,0 
1,4 αμινοναφθαλοσουλφονικό οξύ ml 0,5 0,5 
D.W ml 2,5 2,5 

 
Ανακίνηση. Φωτομέτρηση σε μ.κ. 660 nm. (Αν βγει από την κλίμακα του φωτόμετρου, 
προσθέτουμε 10 ml D.W. και διπλασιάζουμε το αποτέλεσμα). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
1. Όταν ο ορός δεν φτάνει, βάζουμε όσο έχει και κάνουμε μετά αναγωγή στα 0,5 ml 
ορό. 
2. Όταν το διήθημα δεν φτάνει τα 3,0 ml, συμπληρώνουμε με D.W. και κάνουμε πάλι 
στο τέλος αναγωγή στα 3,0 ml. 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Γίνεται με χρήση προτύπου διαλύματος φωσφορικού οξέος 
(Αναλυτική και εφαρμοσμένη βιοχημεία Κιμ. Παναγόπουλου σ. 249, 250) και ο 
υπολογισμός σε μονάδες Bodansky με αναγωγή σε 100 ml ορό (σ. 666 του παραπάνω 
βιβλίου) ή με τη χρήση καμπύλης. 
   Α. Δείγματος 

Α. Standard 

Φυσιολογικές τιμές: 2,2 – 8,6 μ. Bodansky/dl. 
 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΙΝΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ 
(Ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος) 

 
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ: 
1. Buffer όξινο: 
Diethylbarbito Sodium Sulfate (βαρβιτουρικό νάτριο) …………… 4,25 gr 
Sodium Glycerophosphate ……………………………………….… 5,0   gr 
Αναγωγή στα 1000 ml με D.W.  pH = 5.0 
Τα υπόλοιπα διαλύματα είναι τα ίδια με της αλκαλικής φωσφατάσης (σ. 52). 
ΤΕΧΝΙΚΗ: 
 Όπως η αλκαλική φωσφατάση (σ. 53). Φωτομέτρηση σε μ.κ 660 nm. Τυφλό D.W. 
Βρίσκουμε την τιμή των απορροφήσεων και μετά πολλαπλασιάζουμε επί 2.  
  Α. Δείγματος 

Α. Standard  
 
Φυσιολογικές τιμές: 2,2 – 8,6 μ. Bodansky/dl. (Ολική όξινη φωσφατάση). 
 
 
 
 
 
 

Χ 5 = Αλκαλική Φωσφατάση μ. Bodansky/dl 

Χ 2 = Όξινη Φωσφατάση μ. Bodansky/dl 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ 
(Κινητική χρωματομετρική μέθοδος) 

 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Κινητικός προσδιορισμός της Alkaline 
Phosphatase σύμφωνα με την Γερμανική 
εταιρία Κλινικής Χημείας (DGKC), με την 
ακόλουθη αντίδραση: 
 
p-Nitrophenylphosphate           p-Nitro-Phenol + 
Phosphate 
ALP=Alkaline phosphatase 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Z. Klin. Chem U. Klin. Biochem 10 (1972) 182 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Diethanolamine buffer pH 9.8      1 mmol/l 
    Magnesium sulfate                         0,5 mmol/l 
 
2. p-Nitrophenylphosfate                 10 mmol/l 
     
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός μη αιμολυμένος 
 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
 25ο C 30ο C 37ο C 
Παιδιά U/l 110-720 145-950 180-1200 
Ενήλικες 60-170 80-220 100-290 

 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Εάν το ΔΑ/min είναι μεγαλύτερο από 0.250 
επαναλάβετε το τεστ χρησιμοποιώντας ορό 
αραιωμένο 1/10 με διάλυμα χλωριούχου 
νατρίου (0,9 gr/dl).  
Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα επί 10. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
α)  Kit 20X3 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 2 (enzyme) με 3,0 ml από το 
φιαλίδιο 1 (buffer). 
β)  Kit 4X20 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 2 (enzyme) με 20,0 ml από το 
φιαλίδιο 1 (buffer). 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη:   24 ώρες      20 – 25ο C 
                                8 ημέρες          2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            405 nm 
Θερμοκρασία:            37ο C (25ο C ή 30ο C ) 
Μηδενισμός:                  Έναντι D.W. 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
Εργασίας δηλ. 37ο C ή  25ο C ή 30ο C 
 
Αντιδραστήριο  3,0 ml 
Ορός 0,05 ml 

 
Μετά την προσθήκη του ορού επωάστε στους 
37ο C (υδατόλουτρο), περίπου 1-2 min. Πάρτε 
την πρώτη απορρόφηση Α1 πατώντας 
ταυτόχρονα το χρονόμετρο χειρός. 
Ξανατοποθετούμε στο υδατόλουτρο και σε 5 
min ακριβώς πάρτε την δεύτερη απορρόφηση 
Α2. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Α2 – Α1 = ΔΑ (5min) Χ 656 = ALP I.U 

ALP 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΙΝΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ 
(Ολικής και προστατικής) 

(Ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος) 
Αρχή Μεθόδου: 
 Ο χρωματομετρικός προσδιορισμός της ολικής όξινης φωσφατάσης, βασίζεται 
στην ακόλουθη αντίδραση: 
      
 Phenylphosphate                                      Phenol + Phosphate 
 
 Η απελευθερωμένη φαινόλη μετράται παρουσία των ουσιών Amino-4-Antipyrine 
και σιδηρικυανιούχο κάλιο (Potassium Ferricyanide). Η παρουσία του αρσενικώδους 
νατρίου (Sodium arsenate) στο αντιδραστήριο (4) σταματά την ενζυματική αντίδραση. 
 Ο προσδιορισμός της προστατικής όξινης φωσφατάσης μπορεί να γίνει με τη 
χρήση του ανασταλτή L (+) τρυγικού. 
Φυσιολογικές τιμές: Ολική όξινη φωσφατάση ορού: 0-4 Kind και King U/dl 
               0-7,1 IU/l 
    Προστατική όξινη φωσφατάση ορού: 0,0-0,8 μ. Κ.Α/dl. 
Σημείωση: Μια μονάδα Kind και King είναι εκείνη η ποσότητα του ενζύμου η οποία 
στις δεδομένες συνθήκες απελευθερώνει 1 mgr φαινόλη σε 1 ώρα στους 37ο C. 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 
1. (Υπόστρωμα): Disodium phenylphosphate …………………………………. 10 mmol/l 
2. (Buffer): Citrate buffer pH 4,9 ………………………………………………… 0,2  mol/l 
3. (Standard): Phenol … ισούται με 20 μονάδες Kind και King 
4. (Blocking reagent): ….. amino-4-antipyrine ………………………………… 30 mmol/l 
             sodium arsenate ………………………………….. 120 mmol/l 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αντιδραστήριο (4) είναι Τοξικό, Καυστικό γι αυτό χρησιμοποιήστε 
αυτόματη πιπέττα. Αποφύγετε επαφή με το δέρμα. 
5. (Χρωμογόνο): Potassium Ferricyanide ……………………………………… 75 mmol/l 
6. (L (+) τρυγικό): Buffer τρυγικού pH 4,9 …………………………………….…..1 mmol/l 
 Όλα τα αντιδραστήρια φυλάσσονται σε ψυγείο στους 2-8ο C. 
ΔΕΙΓΜΑ: ορός μη αιμολυμένος 
ΤΕΧΝΙΚΗ: 
Φωτομέτρηση: σε μ.κ. 510 nm 
Μηδενισμός: με το τυφλό του αντιδραστηρίου (Reagent Blank) 
 Ε ολικής Τ εξεταστέου Standard Τ reagent Ε προστατικής 
Αντιδρ. (1) ml 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Αντιδρ. (2) ml 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Ανακίνηση. Επώαση για 5 min σε υδατόλουτρο 37ο C. 
L (+) τρυγικό - - - - 0,05 ml (1 στ) 
Ορός         μl 50 - - - 50 
Αντιδρ. (3) μl - - 50 - - 
Ανακίνηση. Επώαση για ακριβώς 1 ώρα σε υδατόλουτρο 37ο C. 
Αντιδρ. (4) ml 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Καλή ανάμιξη (στο Vortex) 
Αντιδρ. (5) ml 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ορός         μl - 50 - - - 
D.W.         μl - - - 50 - 

Ανάμιξη. Παραμονή για 10 λεπτά στο σκοτάδι. Φωτομέτρηση. (Το χρώμα παραμένει 
σταθερό για 45 λεπτά. 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ: 
 Για δραστηριότητες πάνω από 40 μ. Kind και King επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία χρησιμοποιώντας μικρότερο όγκο ορού, όπως 20 ή 10 μl και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα επί 2,5 ή 5,0. 

Όξινη φωσφατάση 
 pH 4,9 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Ολική όξινη φωσφατάση:                       Χ η 
 
Προστατική όξινη φωσφατάση:                                     Χ η 
 
Όπου η:  Kind και King η=20, IU/l η=35,4 
 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P-5) 
  
Είναι βασικό συστατικό των οστών και των δοντιών (περιέχουν το 80-85% του ολικού 
φωσφόρου του σώματος) και παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των 
υδατανθράκων. Είναι ακόμα απαραίτητο συστατικό των φωσφολιπιδίων, των 
νουκλεϊνικών οξέων και με τη μορφή της φωσφορικής ρίζας, αποτελεί το ένα από τα 
δύο βασικά ρυθμιστικά συστήματα (Buffers) του οργανισμού (το άλλο είναι των 
διττανθρακικών). Ο φώσφορος τέλος, συνδέεται με το μεταβολισμό του ασβεστίου και 
με την αυξητική ορμόνη της υπόφυσης. 
Φυσιολογικές τιμές: ορού:    Ενήλικες 2,5 – 4,5 mgr/dl 
                    Παιδιά 4,0 – 7,0 mgr/dl 
    ούρων: 0,4 – 1,3 gr/24ωρο 
Αύξηση: 

• Αιμόλυση αίματος (ψευδής αντίδραση) 
• Νεφρική ανεπάρκεια. Υποπαραθυρεοειδισμός, Μεγαλακρία 
• Παθήσεις και βλάβες των οστών κ.ά. 

Ελάττωση: 
• Υπερπαραθυρεοειδισμός 
• Σακχαρώδης διαβήτης 
• Απώλεια φωσφόρου με τα ούρα (σύνδρομο Fanconi) κ.ά. 

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΟΡΟΥ (Η ΟΥΡΩΝ) 

(Ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος) 
  
 Τα διαλύματα και η μέθοδος είναι τα ίδια όπως της αλκαλικής φωσφατάσης (σ. 
52), εκτός από την παραμονή στο υδατόλουτρο που δεν υπάρχει εδώ. Ο φώσφορος 
(P) μπορεί να είναι και ούρων 24ώρου, οπότε γίνεται το ίδιο αλλά σε αραίωση 1/10. Στο 
τέλος κάνουμε αναγωγή στον όγκο του 24ώρου (ή και λιγότερων ωρών) και 
πολλαπλασιάζουμε Χ 10. 
 
Φωτομέτρηση σε μ.κ. 660 nm με τυφλό το ίδιο με της Α.Φ. 
Φυσιολογικές τιμές: ορού 2,4 – 4,4 mgr/dl 
      ούρων 700 – 1200 mgr/24ωρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΕολ – ΑΤεξ 
ΑSt 

ΑΕολ – ΑΕπροστ. – ΑΤεξ 
ΑSt 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 
 
 
 

ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Ο Ανόργανος Φώσφορος προσδιορίζεται 
σύμφωνα με την ακόλουθη αντίδραση: 
Ammonium molybdate + Sulfuric acid 
                       
                       phospho-inorganic molybdate 
 
Η απορρόφηση του συμπλόκου είναι μέγιστη 
στο υπεριώδες φάσμα στα 340 nm. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Baly J.A. Erthinghausen G. Clin. Chem., 8 
(1972) 263. 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Sulfuric acid                             210 mmol/l 
    Ammonium molybdate              0,40  mmol/l 
    Detergent                                 S.Q 
 
2. Standard phosphorus                   5 mgr/dl 
                                                         50 mgr/l 
                                                 1,615  mmol/l 
     
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
Πλάσμα μη αιμολυμένο 
 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Άνδρες:                                     2,1-5,6 mgr/dl 
                                   (0,678 – 1,808 mmol/l) 
Γυναίκες:                                  1,5-6,8 mgr/dl 
                                   (0,484 – 2,196 mmol/l) 
Παιδιά:                                            4-7 mgr/dl 
                                   (1,292 – 2,261 mmol/l) 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 20 mgr/dl (200 mgr/l) (6,46 mmol/l) 
 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι έτοιμη προς χρήση. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι σταθερά έως την 
ημερομηνία λήξεως του σετ, όταν 
διατηρούνται σε θερμοκρασία 20 – 25ο C 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            340 nm 
Θερμοκρασία:            20ο - 25ο C 
Μηδενισμός:                  Έναντι blank 
 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Αντιδραστ. 2,0 ml 2,0 ml 2,0 ml 
Standard - 0,02 ml - 
Δείγμα - - 0,02 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 20 – 25ο C για 5 
min. Μετρήστε την Abs του Standard έναντι 
του blank.  
Το χρώμα παραμένει σταθερό 1 ώρα. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Αν ο ορός είναι λιπαιμικός, χρησιμοποιούμε 
blank ορού (0,02 ml ορού + 2 ml φυσ. ορού) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Phosphorus 
   complex 

Χ 5 = Όξ. Φωσφατάση mgr/dl 
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ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ 
 
 Είναι τα ένζυμα που κατευθύνουν την αντιστρεπτή μεταφορά αμινοομάδων από 
α-αμινοξύ σε α-κετοξύ, γι αυτό παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στο μεταβολισμό των 
αμινοξέων (πρωτεϊνών) (και την εισαγωγή τους στον κύκλο του Krebs). Αν και 
βρέθηκαν αρκετές τρανσαμινάσες σε διάφορους ιστούς, δυο μόνο εμφανίζονται στον 
ορό του αίματος, η Γλουταμινική οξαλοξική τρανσαμινάση (SGOT) και η Γλουταμινική 
πυροσταφυλική τρανσαμινάση (SGPT). 
 

ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗ ΟΞΑΛΟΞΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT) 
 
 Είναι ο καταλύτης της μετακίνησης αμινοομάδας μεταξύ γλουταμινικού και 
οξαλοξικού οξέος κατά την αντίδραση: 
 
Γλουταμινικό οξύ + Οξαλοξικό οξύ  GOT   α-κετογλουταρικό οξύ + Ασπαραγινικό οξύ 
 
 Έχει ευρεία διάδοση μέσα στον οργανισμό, αλλά κυρίως στην καρδιά και το ήπαρ 
και σε μικρότερη συγκέντρωση στους σκελετικούς μύες, νεφρούς, εγκέφαλο, 
πάγκρεας, σπλήνα, πνεύμονες και ερυθρά αιμοσφαίρια. Οποιαδήποτε βλάβη στους 
πιο πάνω ιστούς και όργανα, μπορεί να προκαλέσει αύξηση των επιπέδων της SGOT 
στο αίμα. 
Φυσιολογικές τιμές: (ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο) 8-30 U/ml (Karmen) 
Αύξηση: 

• Αιμολυμένο δείγμα (ψευδής) 
• Καρδιακά νοσήματα (έμφραγμα, αρρυθμίες, περικαρδίτιδα κ.ά) 
• Παθήσεις ήπατος (ηπατίτιδα, αποφρακτικός ίκτερος, κίρρωση κ.ά) 
• Λοιμώδης μονοπυρήνωση, λήψη αντισυλληπτικών κ.ά. 

Ελάττωση: 
• Εγκυμοσύνη. Γενικά είναι χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία. 

 
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΗ ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT) 

  
 Είναι ο καταλύτης της μετακίνησης αμονοομάδας μεταξύ γλουταμινικού και 
πυροσταφυλικού οξέος κατά την αντίδραση: 
 

Γλουταμινικό οξύ + Πυροσταφυλικό οξύ  GPT   α-κετογλουταρικό οξύ + Αλανίνη 
 
 Ανευρίσκεται κυρίως στο ήπαρ, ενώ το μυοκάρδιο και οι άλλοι ιστοί την έχουν σε 
πολύ μικρότερες ποσότητες. Σε νοσήματα ήπατος και χολής η αύξηση της είναι 
παράλληλη με την αύξηση της SGOT, ενώ στο έμφραγμα του μυοκαρδίου τα επίπεδα 
της είναι φυσιολογικά ή ελάχιστα αυξημένα. 
Φυσιολογικές τιμές: (Ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο) 8-36 U/ml (Karmen) 
Αύξηση: 

• Παθήσεις ήπατος και χολής (ηπατίτιδα, κίρρωση, χολόσταση κ.ά) 
• Καρδιακή ανεπάρκεια 
• Μυοσκελετικές νόσοι και εκτεταμένοι τραυματισμοί μυών 
• Λοιμώδης μονοπυρήνωση 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΩΝ (SGOT-SGPT) 
(Ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος) 

Φυσιολογικές τιμές: SGOT: κάτω από 40 U/ml, SGPT: κάτω από 45 U/ml 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 
1. (Υπόστρωμα GOT): Buffer φωσφορικών pH 7,5 …………………………..   85 mmol/l 
        Ασπαρτικό οξύ ………………………………………... 200 mmol/l 

          α-κετογλουταρικό οξύ ………………………………...     2 mmol/l 
2. (Υπόστρωμα GPT): Buffer φωσφορικών pH 7,5 …………………………..   95 mmol/l 
 Αλανίνη ………………………………………………… 200 mmol/l 
 α-κετογλουταρικό οξύ ………………………………...     2 mmol/l 
3. (Χρωμογόνο): 2,4 Dinitrophenylhydrazine …………………………………     1 mmol/l 
4. (Standard): Πυροσταφυλικό οξύ 
5. NaOH 0,4 N 
 Τα αντιδραστήρια φυλάσσονται στο ψυγείο (2-8ο C), το Αντιδρ. (3) σε σκοτάδι. 
ΤΕΧΝΙΚΗ: 
Φωτομέτρηση σε μ.κ. 505 nm, μηδενισμός με D.W. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ: 
Βάζουμε σε 6 δοκιμαστικά σωληνάρια τις πιο κάτω ποσότητες σε ml: 
 

Αριθμός σωληναρίου 1 2 3 4 5 6 
D.W. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Αντιδραστήριο (1) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 
Αντιδραστήριο (4) - 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
Αντιδραστήριο (3) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Ανάμιξη. Παραμονή για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. 
Αντιδραστήριο (5) 10 10 10 10 10 10 
Ανάμιξη. Παραμονή 5 λεπτά. Φωτομέτρηση. 
SGOT  U/ml 0 22 55 95 150 215 
SGPT  U/ml 0 25 50 83 126 - 

 Η καμπύλη κατασκευάζεται όπως περιγράφεται στη σ. 29 του Α΄ μέρους και στη 
συνέχεια κάνουμε πίνακα αντιστοίχησης τιμών απορρόφησης (Α) – συγκέντρωσης (C).  
ΜΕΘΟΔΟΣ: 
 

 GOT GPT 
Αντιδραστήριο (1)      ml 1,0 - 
Αντιδραστήριο (2)      ml - 1,0 
 
 
Ορός                         ml 0,2 0,2 
 
 
Αντιδραστήριο (3)      ml 1,0 1,0 
 
 
Αντιδραστήριο (5)      ml 10,0 10,0 

Ανακίνηση. Παραμονή για 5 λεπτά. Φωτομέτρηση. Υπολογισμός από καμπύλη 
(πίνακα). 
 Για SGOT>165 U/ml και SGPT>125 U/ml αραιώνουμε τον ορό 1/10 με Φ.Ο και 
πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα Χ 10. Το χρώμα παραμένει σταθερό για 1 ώρα. 
 
 
 

Τοποθέτηση των σωληναρίων σε θερμοκρασία 37ο C για 5 λεπτά. 

Ανάμιξη και τοποθέτηση σε υδατόλουτρο 37ο C της SGOT για 1 ώρα και 
της SGPT για 30 λεπτά ακριβώς. 

Ανακίνηση. Παραμονή για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ SGOT 
(Κινητική ενζυματική μέθοδος) 

 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Κινητικός προσδιορισμός της Aspartate 
Amino transferase (GOT) σύμφωνα με τις 
υποδείξεις (IFCC) από τις ακόλουθες 
αντιδράσεις: 
 
L-Aspartate + Alpha ketoglutarate                   
Oxaloacetate + L-Glutamate 
 
Oxaloacetate + NADH + H

+
              L-Malate + NAD

+
 

MDH = Malate dehydrogenase 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Expert panel on enzyme of the IFCC clin. Chim. 
Acta 70 FM (1976) 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. MDH                                             0,6 U/ml 
    LDH                                              0,9 U/ml 
    NADH                                      0,18 mmol/l 
 
 
2. Tris Buffer pH 7.8                        80 mmol/l 
     L-Aspartate                              200 mmol/l 
     Alpha Ketoglutarate                   80 mmol/l 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός μη αιμολυμένος 
 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 

 30ο C 37ο C 
 U/l Έως 30 Έως 46 

 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Εάν το ΔΑ/min είναι μεγαλύτερο από 0.150 
στα 340 nm επαναλάβετε το τεστ 
χρησιμοποιώντας ορό αραιωμένο 1/5 ή 1/10 
με διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 gr/dl).  
Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα επί 5 ή10. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
α)  Kit 20X3 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 1 (enzyme) με 3,0 ml από το 
φιαλίδιο 2 (buffer). 
β)  Kit 4X20 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 1 (enzyme) με 20,0 ml από το 
φιαλίδιο 2 (buffer). 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη:   4 ώρες        20 – 25ο C 
                                2 ημέρες          2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:         340 nm ή 365 nm 
Θερμοκρασία:            37ο C  ή 30ο C  
Μηδενισμός:                  Έναντι D.W. 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
εργασίας δηλ. 37ο C  ή 30ο C 
 
Αντιδραστήριο   3,0 ml 
Ορός 0,3 ml 

 
Μετά την προσθήκη του ορού επωάστε στους 
37ο C (υδατόλουτρο), περίπου 2-3 min. Πάρτε 
την πρώτη απορρόφηση Α1 πατώντας 
ταυτόχρονα το χρονόμετρο χειρός. 
Ξανατοποθετούμε στο υδατόλουτρο και σε 5 
min ακριβώς πάρτε την δεύτερη απορρόφηση 
Α2. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Μπορούμε με την ίδια ακριβώς τεχνική 
χρησιμοποιώντας 3,0 ml αντιδραστήριο και 
0,2 ml ορό οπότε σε μ.κ. 340 nm έχουμε ΔΑ 
(5min) Χ 514 = SGOT I.U ή 
παίρνοντας απορρόφηση στο 1 λεπτό οπότε 
ΔΑ (1 min) Χ 2572 = SGOT I.U 

 

 

340 nm Α1 – Α2 = ΔΑ (5min) Χ 354 = SGOT I.U/l 
365 nm Α1 – Α2 = ΔΑ (5min) Χ 666 = SGOT I.U/l 

 

GOT 

MDH 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ SGPT 
(Κινητική ενζυματική μέθοδος) 

 

 

ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Κινητικός προσδιορισμός της Alanine Amino 
transferase (GPT) σύμφωνα με τις 
υποδείξεις (IFCC) από τις ακόλουθες 
αντιδράσεις: 
 
L-Alanine + Alpha ketoglutarate                   
Pyruvate + L-Glutamate 
 
Pyruvate + NADH + H

+
              L-Lactate + NAD

+
 

LDH = Lactate dehydrogenase 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Expert panel on enzyme of the IFCC clin. Chim. 
Acta 70 (1976) F 19 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. LDH                                              1,2 U/ml 
    NADH                                      0,18 mmol/l 
 
 
2. Tris Buffer pH 7.5                       100 mmol/l 
     L-Alanine                                  500 mmol/l 
     Alpha Ketoglutarate                   15 mmol/l 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός μη αιμολυμένος 
 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 

 30ο C 37ο C 
 U/l Έως 35 Έως 49 

 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Εάν το ΔΑ/min είναι μεγαλύτερο από 0.150 
στα 340 nm επαναλάβετε το τεστ 
χρησιμοποιώντας ορό αραιωμένο 1/5 ή 1/10 
με διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 gr/dl).  
Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα επί 5 ή10. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
α)  Kit 20X3 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 1 (enzyme) με 3,0 ml από το 
φιαλίδιο 2 (buffer). 
β)  Kit 4X20 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 1 (enzyme) με 20,0 ml από το 
φιαλίδιο 2 (buffer). 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη:   4 ώρες        20 – 25ο C 
                                2 ημέρες          2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:         340 nm ή 365 nm 
Θερμοκρασία:            37ο C  ή 30ο C  
Μηδενισμός:                  Έναντι D.W. 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
εργασίας δηλ. 37ο C  ή 30ο C 
 
Αντιδραστήριο   3,0 ml 
Ορός 0,3 ml 

 
Μετά την προσθήκη του ορού επωάστε στους 
37ο C (υδατόλουτρο), περίπου 2-3 min. Πάρτε 
την πρώτη απορρόφηση Α1 πατώντας 
ταυτόχρονα το χρονόμετρο χειρός. 
Ξανατοποθετούμε στο υδατόλουτρο και σε 5 
min ακριβώς πάρτε την δεύτερη απορρόφηση 
Α2. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Μπορούμε με την ίδια ακριβώς τεχνική 
χρησιμοποιώντας 3,0 ml αντιδραστήριο και 
0,2 ml ορό οπότε σε μ.κ. 340 nm έχουμε ΔΑ 
(5min) Χ 514 = SGOT I.U ή 
παίρνοντας απορρόφηση στο 1 λεπτό οπότε 
ΔΑ (1 min) Χ 2572 = SGOT I.U 

 

 

 

340 nm Α1 – Α2 = ΔΑ (5min) Χ 354 = SGOT I.U/l 
365 nm Α1 – Α2 = ΔΑ (5min) Χ 666 = SGOT I.U/l 

 

GPT 

LDH 
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ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΔΕΫΔΡΟΓΕΝΑΣΗ (LDH) 
 
 Η γαλακτική δεϋδρογενάση είναι ένζυμο ευρέως κατανεμημένο στον οργανισμό 
και καταλύει την αντιστρεπτή μετατροπή του πυροσταφυλικού οξέος σε γαλακτικό: 
 
 Γαλακτικό οξύ + NAD+  LDH  πυροσταφυλικό οξύ + NADH2 
 
 Ιδιαίτερα πλούσιοι σε LDH είναι το μυοκάρδιο, οι νεφροί, το ήπαρ και οι 
σκελετικοί μύες. Σε μικρότερες ποσότητες υπάρχει στα ερυθρά αιμοσφαίρια, το 
πάγκρεας και τους πνεύμονες. Λόγω της ευρείας κατανομής της LDH στον οργανισμό, 
η μέτρηση της ολικής LDH αποτελεί έναν γενικό δείκτη κυτταρικής βλάβης, μπορεί 
όμως να χρησιμεύσει στη διάκριση μεταξύ πνευμονικού και καρδιακού εμφράγματος 
και για την παρακολούθηση της χημειοθεραπείας καρκίνου. 
Φυσιολογικές τιμές: Ποικίλουν ανάλογα με τη μέθοδο. (50-200 U/l) 
Αύξηση: 

• Αιμολυμένο δείγμα (ψευδής) 
• Έμφραγμα του μυοκαρδίου (αύξηση από τη 2η μέρα μέχρι τη 10η – 14η ημέρα) 
• Πνευμονικό έμφραγμα (αύξηση από τη 2η μέρα) 
• Ορισμένα αιματολογικά νοσήματα (αιμολυτική ή κακοήθης αναιμία, μεσογειακή 

αναιμία, κοκκιοκυτταρική λευχαιμία κ.ά) 
• Παθήσεις ήπατος (ιογενής ηπατίτιδα, κίρρωση κ.ά) 
• Παθήσεις σκελετικών μυών κ.ά. 

 
ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ της LDH: 
  

Με την ηλεκτροφόρηση αποκαλύπτονται πέντε ισοένζυμα που χαρακτηρίζονται 
ως LD1 (προς την άνοδο), μέχρι και LD5 (προς την κάθοδο). 
LD1: Ανευρίσκεται κυρίως στο μυοκάρδιο, τους νεφρούς και τα ερυθρά αιμοσφαίρια. 
LD5: Είναι το ισοένζυμο του ήπατος και των σκελετικών μυών. 
 Κατά συνέπεια, αύξηση του LD1 (αλλά και του LD2) θα πρέπει να αναμένεται στο 
έμφραγμα του μυοκαρδίου, τη μεγαλοβλαστική αναιμία και το έμφρακτο του νεφρού. 
Αύξηση των LD2 και LD3 παρατηρείται κυρίως στην οξεία λευχαιμία, του LD4 σε 
ηπατικές μεταστάσεις καρκίνου και του LD5 σε ηπατικές και μυοσκελετικές βλάβες. 
 
Φυσιολογικές τιμές: Άνοδος: LD1 : 17-27 % 
    LD2 : 27-37 % 
    LD3 : 18-25 % 
    LD4 :   3-8   % 
    Κάθοδος: LD5 :   0-5   % 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕΫΔΡΟΓΕΝΑΣΗΣ (Ολικής) 
LDH ορού 

(Ενζυματική κινητική μέθοδος) 
 

 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Κινητικός προσδιορισμός της Lactate 
Dehydrogenase (LDH) σύμφωνα με τις 
υποδείξεις (IFCC) από τις ακόλουθες 
αντιδράσεις: 
 
Pyruvate + NADH + H

+
              L-Lactate + NAD

+
 

LDH = Lactate dehydrogenase 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ann Biol. Clin 40 (1982) 123 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Tris Buffer pH 7.2                       80 mmol/l 
    Sodium chloride                         200 mmol/l 
    Pyruvate                                     1,6 mmol/l 
 
2.  NADH                                        0,2 mmol/l 
 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός μη αιμολυμένος 
 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 

 30ο C 37ο C 
 U/l 140-280 200-400 

 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Εάν το ΔΑ/min είναι μεγαλύτερο από 0.100 
στα 340 nm επαναλάβετε το τεστ 
χρησιμοποιώντας ορό αραιωμένο 1/10 με 
διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 gr/dl).  
Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα επί 10. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
α)  Kit 20X3 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 2 (enzyme) με 3,0 ml από το 
φιαλίδιο 1 (buffer). 
β)  Kit 4X20 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 2 (enzyme) με 20,0 ml από το 
φιαλίδιο 1 (buffer). 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη:   4 ώρες        20 – 25ο C 
                                20 ώρες          2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:         340 nm ή 365 nm 
Θερμοκρασία:            37ο C  ή 30ο C  
Μηδενισμός:                  Έναντι D.W. 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
εργασίας δηλ. 37ο C  ή 30ο C 
 
Αντιδραστήριο   3,0 ml 
Ορός 0,05 ml 

 
Μετά την προσθήκη του ορού επωάστε στους 
37ο C (υδατόλουτρο), περίπου 2-3 min. Πάρτε 
την πρώτη απορρόφηση Α1 πατώντας 
ταυτόχρονα το χρονόμετρο χειρός. 
Ξανατοποθετούμε στο υδατόλουτρο και σε 5 
min ακριβώς πάρτε την δεύτερη απορρόφηση 
Α2. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Εναλλακτικά στους 30ο C ή 25ο C μπορούμε 
με την ίδια ακριβώς τεχνική χρησιμοποιώντας 
3,0 ml αντιδραστήριο και 0,1 ml ορό οπότε σε 
μ.κ. 340 nm έχουμε: 
 ΔΑ (5min) Χ 997 = LDH I.U/l ή 
παίρνοντας απορρόφηση στο 1 λεπτό οπότε 
ΔΑ (1 min) Χ 4984 = LDH I.U/l 
 

 
 

340 nm Α1 – Α2 = ΔΑ (5min) Χ 1961 = LDH I.U/l 
365 nm Α1 – Α2 = ΔΑ (5min) Χ 3697 = LDH I.U/l 

 

LDH 
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ΑΛΛΑ ΕΝΖΥΜΑ 
 
ΦΩΣΦΟΚΙΝΑΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (CPK): 
 Είναι το υπεύθυνο ένζυμο για την αντιστρεπτή μετακίνηση φωσφορικής ρίζας 
μεταξύ κρεατινίνης και ATP. Ανευρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στους 
σκελετικούς μύες και το μυοκάρδιο. Μικρότερες ποσότητες υπάρχουν στον εγκέφαλο 
και τις λείες μυϊκές ίνες, ενώ απουσιάζει από το ήπαρ. 
Αύξηση: 

• Παθήσεις γραμμωτών μυών (βαριά μυοκαρδίτιδα, οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, 
μυϊκή δυστροφία, μυϊκές κράμπες κ.ά.). 

• Οξείες ψυχωσικές αντιδράσεις κ.ά. 
 
ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΟΡΟΥ (Ψευδοχοληνεστεράση): 
 Είναι το ένζυμο που κατευθύνει τη διάσπαση των εστέρων της χολίνης και η 
δραστικότητα του μειώνεται χαρακτηριστικά στα νοσήματα του ηπατικού 
παρεγχύματος και σε δηλητηριάσεις με οργανοφωσφορικούς εστέρες (εντομοκτόνα 
της σειράς του παραθείου, χημικά αέρια νεύρων). 
Αύξηση: 

• Ανάρρωση από ηπατική βλάβη, νεφρωσικό σύνδρομο. 
Ελάττωση: 

• Νοσήματα ήπατος, δηλητηρίαση με φυτοφάρμακα, έμφραγμα μυοκαρδίου κ.ά. 
 
γ-Γλουταμυλ-τρανσφεράση (γ-GT): 
 Ανευρίσκεται κυρίως στο ήπαρ, τους νεφρούς και το πάγκρεας, αλλά τα αυξημένα 
επίπεδα της στο αίμα, σχεδόν πάντα, προέρχονται από το ήπαρ. Στο αίμα των 
αλκοολικών είναι ο πιο ευαίσθητος και ειδικός δείκτης από όλα τα άλλα ένζυμα. 
Αύξηση: 

• Παθήσεις ήπατος, αλκοολισμός, παθήσεις νεφρών, παγκρέατος. 
 
α-ΑΜΥΛΑΣΗ: 
 Ονομάζεται και διαστάση. Είναι το ένζυμο που διασπά το άμυλο (και το 
γλυκογόνο) των τροφών σε μαλτόζη. Ανευρίσκεται κυρίως στο πάγκρεας και τους 
σιελογόνους αδένες και λιγότερο στο μυϊκό και το λιπώδη ιστό, το ήπαρ, τους 
ωαγωγούς, τους πνεύμονες, τους νεφρούς, την καρδιά, το γάλα και το σπέρμα. 
Αύξηση: 

• Παθήσεις παγκρέατος (παγκρεατίτιδα οξεία ή χρόνια κ.ά) 
• Νόσοι σιελογόνων αδένων (παρωτίτιδα) 
• Γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις, εξωμήτρια κύηση κ.ά. 

Ελάττωση: 
• Εκτεταμένη καταστροφή του παγκρέατος 
• Βαριά ηπατική βλάβη, κατάγματα, πλευρίτιδα κ.ά. 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ CPK 
(Ενζυματική κινητική μέθοδος) 

 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Κινητικός προσδιορισμός της creatine kinase 
(CPK) σύμφωνα με τις ακόλουθες 
αντιδράσεις: 
 
Creatine phosphate + ADP

+
                Creatine + ATP 

 

Glucose-6 Phosphate + NADP
+
           

6 Phosphogluconate + NADPH + H
+
 

G6-PDH = Glucose -6-Phosphate Dehydrogenase 
CPK = Creatine phospho kinase 
HK = Hexokinase 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ann Biol. Clin 40 (1982) 99 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Imidagole acetate Buffer           100 mmol/l 
    pH 7.3 ± 0.2 (at 30ο C) 
    Magnesium acetate                    10 mmol/l 
 
2. N acetylcysteine                         20 mmol/l 
    ADP                                              2 mmol/l 
    AMP                                              5 mmol/l 
    NADP                                             2 mmol/l 
    D-Glucose                                  20 mmol/l 
    Diadenosine pentaphosphate    10 mmol/l 
    EDTA                                            2 mmol/l 
    Hexokinase                              ≥3500 IU/l 
    G6PD                                        ≥2000 IU/l 
    Creatine phosphate                    30 mmol/l 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός μη αιμολυμένος 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
 25ο C 30ο C 37ο C 
♀  I.U/l 10-70 15-110 24-170 
 ♂ I.U/l 10-80 15-130 24-195 

 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Εάν το ΔΑ/min είναι μεγαλύτερο από 0.250 
στα 340 nm επαναλάβετε το τεστ 
χρησιμοποιώντας ορό αραιωμένο 1/10 με 
διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 gr/dl).  
Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα επί 10. 
 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
α)  Kit 20X3 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 2 (enzyme) με 3,0 ml από το 
φιαλίδιο 1 (buffer). 
β)  Kit 4X20 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 2 (enzyme) με 20,0 ml από το 
φιαλίδιο 1 (buffer). 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη:   12 ώρες        20 – 25ο C 
                                7 ημέρες          2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:         340 nm ή 365 nm 
Θερμοκρασία:            37ο C (25ο C ή 30ο C ) 
Μηδενισμός:                  Έναντι D.W. 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
εργασίας δηλ. 37ο C  ή 30ο C ή 25ο C 
 
Αντιδραστήριο   3,0 ml 
Ορός 0,05 ml 

 
Μετά την προσθήκη του ορού επωάστε στους 
37ο C (υδατόλουτρο), περίπου 4-5 min. Πάρτε 
την πρώτη απορρόφηση Α1 πατώντας 
ταυτόχρονα το χρονόμετρο χειρός. 
Ξανατοποθετούμε στο υδατόλουτρο και σε 5 
min ακριβώς πάρτε την δεύτερη απορρόφηση 
Α2. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Εναλλακτικά στους 30ο C ή 25ο C μπορούμε 
με την ίδια ακριβώς τεχνική χρησιμοποιώντας 
3,0 ml αντιδραστήριο και 0,1 ml ορό οπότε σε 
μ.κ. 340 nm έχουμε: 
 ΔΑ (5min) Χ 997 = CPK I.U/l ή 
παίρνοντας απορρόφηση στο 1 λεπτό οπότε 
ΔΑ (1 min) Χ 4984 = CPK I.U/l 
 

 
 

340 nm Α2 – Α1 = ΔΑ (5min) Χ 1961 = CPK I.U/l 
365 nm Α2 – Α1 = ΔΑ (5min) Χ 3697 = CPK I.U/l 

 

CPK 

G6-PDH 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΨΕΥΔΟ-ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ 
(Ενζυματική κινητική μέθοδος) 

 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Κινητικός προσδιορισμός της Χοληνεστερά- 
σης σύμφωνα με τις ακόλουθες αντιδράσεις: 
 
Buturylthiocholine + H2O  
Thiocholine + Buturate 
Thiocholine + dithio-bis-nitrobenzoate          nitro- 
2-mercapto-5-benzoate  
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Knedel M. and Al. Klein. Wschr., 45, (1967), 
325 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Buffer solution 
    phosphate buffer pH 7,7             52 mmol/l 
    5-5΄-dithio-bis-(2-nitro- 
    benzoic acid)                                  0,26 mmol/l 
 
2. Substrate solution 
   S-Buturylthiocholine iodine         218 mmol/l       
 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός  
Πλάσμα με ηπαρίνη ή EDTA 
 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός, πλάσμα: 3000 – 9300 U/l (23ο C) 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Εάν η ΔΑ/30sec είναι μεγαλύτερη από 0.200 
στα 405 nm επαναλάβετε το τεστ 
χρησιμοποιώντας ορό αραιωμένο 1/5 με 
διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 gr/dl).  
Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα επί 5. 
 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
α)  Διαλύστε το περιεχόμενο του φιαλιδίου 1 
(buffer) με 3,0 ml απεσταγμένο νερό. 
β)  Διαλύστε το περιεχόμενο του φιαλιδίου 2 
(substrate solution) με 1 ml απεσταγμένο 
νερό. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη:   6 εβδομάδες σε 2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:         405 nm (400 – 440) 
Θερμοκρασία:            25ο C  
Μηδενισμός:              Έναντι κενής κυβέττας 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
εργασίας δηλ. 37ο C  ή 30ο C 
 
Αντιδραστήριο  (1)   3,0 ml 
Δείγμα 0,02 ml 
Αντιδραστήριο  (2) 0,1 ml 

 
Αναμείξτε και μετρήστε την Abs του 
δείγματος. Θέστε ταυτόχρονα σε λειτουργία 
το χρονόμετρο χειρός και επαναλάβετε την 
μέτρηση μετά ακριβώς από 30, 60 και 90 sec. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΑ/30 sec Χ 23.460 = U/l (25
ο
 C) 

 

    Cholinesterase 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ γ-GT 
(Ενζυματική κινητική μέθοδος) 

 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Κινητικός προσδιορισμός της γ-Glutamyl 
transferase σύμφωνα με τις ακόλουθες 
αντιδράσεις: 
 
L-γ-Glutamyl-p-nitroanilide + glycylglycin 
 
             L-γ-Glutamyl-glycylglycine + p-nitro- 
aniline. 
 
Η αύξηση της απορρόφησης στα 405 nm, εξ 
αιτίας του σχηματισμού της p-nitroaniline 
είναι ανάλογη με την δραστικότητα της γ-GT. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Szasz G. Clin Chem. 22 (1976) 2 051 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Glycylglycin                                  50 mmol/l 
    2-Amino-2-Methyl-1-3-propanediol 
    buffer (pH = 8.1)                        100 mmol/l 
 
2. L-γ-Glutamyl-glycylglycine + p-nitroaniline. 
                                                         4 mmol/l 
    Solubilisation agent                           S.Q. 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός μη αιμολυμένος 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
 25ο C 30ο C 37ο C 
♀  I.U/l 3-18 4-25 5-32 
 ♂ I.U/l 5-29 7-40 9-52 

 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Εάν το ΔΑ/min είναι μεγαλύτερο από 0.250 
στα 340 nm επαναλάβετε το τεστ 
χρησιμοποιώντας ορό αραιωμένο 1/10 με 
διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9 gr/dl).  
Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα επί 10. 
 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
α)  Kit 20X3 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 2 (enzyme) με 3,0 ml από το 
φιαλίδιο 1 (buffer). 
β)  Kit 4X20 ml: Διαλύστε το περιεχόμενο του 
φιαλιδίου 2 (enzyme) με 20,0 ml από το 
φιαλίδιο 1 (buffer). 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
5 ημέρες στους 20 – 25ο C ή μέχρι το 
διαλυμένο αντιδραστήριο φθάσει σε 
απορρόφηση 0.800 στα 405 nm έναντι 
απεσταγμένου νερού. 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:         405 nm  
Θερμοκρασία:            37ο C (25ο C ή 30ο C ) 
Μηδενισμός:                  Έναντι D.W. 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
εργασίας δηλ. 37ο C  ή 25ο C ή 30ο C 
 
Αντιδραστήριο   3,0 ml 
Ορός 0,3 ml 

 
Μετά την προσθήκη του ορού επωάστε στους 
37ο C (υδατόλουτρο), περίπου 1-2 min. Πάρτε 
την πρώτη απορρόφηση Α1 πατώντας 
ταυτόχρονα το χρονόμετρο χειρός. 
Ξανατοποθετούμε στο υδατόλουτρο και σε 5 
min ακριβώς πάρτε την δεύτερη απορρόφηση 
Α2. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Μπορούμε να δουλεύουμε με την ίδια 
ακριβώς τεχνική χρησιμοποιώντας 3,0 ml 
αντιδραστήριο και 0,2 ml ορό, οπότε σε μ.κ. 
405 έχουμε: ΔΑ (5 min) Χ 323 = U.I/l. 
ή παίρνοντας απορρόφηση ανά 1 λεπτό 
                    ΔΑ (1 min) Χ 1616 = U.I/l. 
 

 
 

405 nm Α2 – Α1 = ΔΑ (5min) Χ 222 = γ-GT I.U/l 
 

γ-GT 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ α - ΑΜΥΛΑΣΗΣ (ορού) 
(Ενζυματική χρωματομετρική μέθοδος) 

 
 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Η a-Amylase καταλύει την υδρόλυση της 
P-nitrophenylmaltoheptaoside και παράγει 
πολυμερή της γλυκόζης και ολιγοσακχαρίτες 
της p-Nitrophenol. Αυτά υδρολύονται 
περαιτέρω με την glucoamylase και την 
a-glucosidase και απελευθερώνουν 
p-nitrophenol. 
Η αύξηση της απορρόφησης στα 405 nm 
είναι ανάλογη της ενεργότητας της 
a-amylase. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Marshall et al., Chimika Acta, 76 (1977) 
277-283 
Marshall, Analytical Biochemistry, 85 (1978) 
541-549 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Pipes pH 6.9 ± 0.1                      50 mmol/l 
    Sodium Chloride                         50 mmol/l 
    Calcium Chloride                           5 mmol/l 
 
2. P-nitrophenylmaltoheptaoside    1,6 mmol/l 
   Gluco-amylase                                     3 U/l       
   a-glucosidase                                      8 U/l       
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός  
Πλάσμα με ηπαρίνη 
Ούρα αραιωμένα 1/3 με D.W. 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
 25ο C 30ο C 37ο C 
Ορός, πλάσμα 
έως U/l 

40 55 90 

Ούρα έως U/l 190 240 490 
Ούρα 24ώρου 
έως U/24ωρο 

110 170 450 

 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Ορός, πλάσμα: έως 1200 U/l 
Ούρα :                έως 3600 U/l 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
α) Διαλύστε το περιεχόμενο του φιαλιδίου 2 
(enzyme) με 3,0 ml από το φιαλίδιο 1 (buffer). 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σε σκοτεινή φιάλη:  5 ημέρες      15 – 25ο C 
                               3 εβδομάδες   2 – 8ο C 
 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:         405 nm  
Θερμοκρασία:            37ο C (25ο C ή 30ο C ) 
Μηδενισμός:                  Έναντι D.W. 
 
Φέρετε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
εργασίας δηλ. 37ο C  ή 25ο C ή 30ο C 
 
Αντιδραστήριο   3,0 ml 
Δείγμα 0,1 ml 

 
Μετά την προσθήκη του ορού επωάστε στους 
37ο C (υδατόλουτρο), περίπου 1-2 min. Πάρτε 
την πρώτη απορρόφηση Α1 πατώντας 
ταυτόχρονα το χρονόμετρο χειρός. 
Ξανατοποθετούμε στο υδατόλουτρο και σε 5 
min ακριβώς πάρτε την δεύτερη απορρόφηση 
Α2. 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

405 nm  
Ορός, πλάσμα: 
 
Α2 – Α1 = ΔΑ (5min) Χ 729 = I.U/l 37

ο
 C 

Α2 – Α1 = ΔΑ (5min) Χ 795 = I.U/l 25
ο
 C 

 
Ούρα: 
 
Α2 – Α1 = ΔΑ (5min) Χ 2187 = I.U/l 37

ο
 C 

Α2 – Α1 = ΔΑ (5min) Χ 2385 = I.U/l 25
ο
 C 
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8.  ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (Πλάσματος - ορού) 
 
Οι πρωτεΐνες του πλάσματος αποτελούνται κατά 62% περίπου από λευκωματίνη 

και κατά το υπόλοιπο από σφαιρίνες και ινωδογόνο. Στο πλάσμα περιέχονται και τα 
τρία παραπάνω είδη, ενώ στον ορό μόνο τα δύο πρώτα. Πολλές από τις πρωτεΐνες 
συνθέτονται στο ήπαρ και ο ρόλος τους είναι πολλαπλός όπως η μεταφορά ουσιών 
(φαρμάκων, βιταμινών, ορμονών), η ρύθμιση της κατανομής του εξωκυτταρίου υγρού 
και η διατήρηση της οσμωτικής πίεσης, η άμυνα κατά των λοιμώξεων και η αντίδραση 
της φλεγμονής, η αιμόσταση κ.ά. 

ΟΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
 Ο ποσοτικός προσδιορισμός των ολικών πρωτεϊνών θα πρέπει να 

συμπληρώνεται με την ηλεκτροφόρηση τους, επειδή μερικές φορές, απολύτως 
φυσιολογικά επίπεδα ολικών πρωτεϊνών μπορεί να υποκρύπτουν σημαντικές 
μεταβολές στις σχετικές συγκεντρώσεις των διαφόρων κλασμάτων τους. Επίσης με την 
ηλεκτροφόρηση αποκαλύπτονται και τα διάφορα κλάσματα παθολογικών πρωτεϊνών 
(Bence – Jones κ.ά.) που μπορεί να υπάρχουν. 

Η σχέση μεταξύ λευκωματίνης και σφαιρινών (Λ:Σ) ονομάζεται λευκωματικό 
πηλίκο και κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 2,5 συνήθως. 
Φυσιολογικές τιμές: Ενήλικοι και παιδιά άνω των 3 ετών: 6,0 – 8,3 gr/dl 
Αύξηση: (Υπερπρωτεϊναιμία) Σχεδόν πάντα οφείλεται σε αύξηση των σφαιρινών. 

• Παρατεταμένη περίδεση κατά την αιμοληψία 
• Αφυδάτωση 
• Κακοήθεις νεοπλασίες (πολλαπλό μυέλωμα) 

Σημείωση: Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, λόγω της εξόδου υγρού από το αγγειακό 
σύστημα, γίνεται συμπύκνωση του αίματος και αυξάνει η συγκέντρωση των 
πρωτεϊνών, χωρίς να αυξάνει και το ολικό ποσό τους. 
Ελάττωση: (Υποπρωτεϊναιμία) 

• Προχωρημένη ασιτία 
• Αιμορραγίες 
• Εγκαύματα 
• Λευχαιμικές καταστάσεις κ.ά. 

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών: 
 Μετά την μέτρηση των ολικών πρωτεϊνών, που γίνεται με τη μέθοδο διουρίας ή 
του πράσινου της βρωμοκρεζόλης (BCG), η ηλεκτροφόρηση μας επιτρέπει να 
προσδιορίσουμε με ακρίβεια τις συγκεντρώσεις των διαφόρων κλασμάτων 
(φυσιολογικών ή παθολογικών). Ο διαχωρισμός τους γίνεται με την επίδραση 
ηλεκτρικού πεδίου, μέσα στο οποίο ανάλογα με το φορτίο τους (ισοηλεκτρικό σημείο), 
το pH και το μοριακό τους βάρος, τα διάφορα κλάσματα μετακινούνται προς την άνοδο 
(σε pH 8.6) με διαφορετικές ταχύτητες. 
 Κατά την ηλεκτροφόρηση ορού αίματος σε ταινία οξικής κυτταρίνης εμφανίζονται, 
ύστερα από ειδική χρώση (Ponceau S), πέντε ζώνες (κλάσματα) οι οποίες είναι κατά 
σειρά: Λευκωματίνη, α1, α2, β και γ σφαιρίνες. Όταν αντί ορού έχουμε πλάσμα 
αίματος, εμφανίζεται και ένα έκτο κλάσμα του ινωδογόνου, μεταξύ β και γ σφαιρινών. 
 Με την ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης, το κλάσμα των β-σφαιρινών 
αναλύεται σε δύο κλάσματα τις β1 και β2-σφαιρίνες. 
 Κάθε μία από τις παραπάνω ζώνες, περιλαμβάνει περισσότερες της μιας 
πρωτεΐνες, οι σπουδαιότερες από τις οποίες είναι οι εξής: 

• Ζώνη α1-σφαιρινών: α1-αντιθρυψίνη, α-λιποπρωτεΐνες (HDL) 
• Ζώνη α2-σφαιρινών: α2-μακροσφαιρίνη, απτοσφαιρίνες 
• Ζώνη β1-σφαιρινών: σιδηροφιλίνη (τρανσφερίνη), β-λιποπρωτεΐνες (LDL) 
• Ζώνη β2-σφαιρινών: κλάσμα C3 του συμπληρώματος 
• Ζώνη γ-σφαιρινών: ανοσοσφαιρίνες (IGG, IGA, IGM, IGD, IGE) 
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Φυσιολογικές τιμές (ορού ενηλίκου σε οξική κυτταρίνη): 
 Ολικές πρωτεΐνες: 6,0-8,3 gr/dl.  
 Λευκωματίνη:        3,2-5,6 gr/dl ή 50,0-65,0 % 
 α1-σφαιρίνες:         0,1-0,4 gr/dl ή   2,5-5,5   % 
 α2-σφαιρίνες:         0,4-1,2 gr/dl ή   6,0-11,0 % 
 β-σφαιρίνες:           0,5-1,1 gr/dl ή   7,0-14,0 % 
 γ-σφαιρίνες:           0,5-1,6 gr/dl ή  10,0-21,0 % 
 

ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ 
 Η σύνθεσή της γίνεται στο ήπαρ και έχει το μικρότερο μοριακό βάρος αλλά και τη 
μεγαλύτερη συγκέντρωση. Σχηματίζει το ακραίο και παχύτερο κλάσμα στην 
ηλεκτροφορητική ταινία. Έχει το ρόλο του μεταφορέα ορμονών, λιπιδίων, φαρμάκων 
και βιταμινών. Με την κατανομή της μέσα και έξω από το αγγειακό σύστημα ρυθμίζει 
την οσμωτική πίεση του πλάσματος, άρα και την κατανομή του νερού μέσα στο σώμα 
και διατηρεί τον όγκο του πλάσματος σταθερό. 
Αύξηση: 

• Παρατεταμένη περίδεση κατά την αιμοληψία 
• Αφυδάτωση, ίκτερος 

Ελάττωση: 
• Προχωρημένη εγκυμοσύνη 
• Γαστρεντερικές παθήσεις (έλκος στομάχου, ελκώδης κολίτιδα κ.ά.) 
• Οξείες φλεγμονές ή εκτεταμένες βλάβες ή νέκρωση ιστών (εγκαύματα) 
• Κακοήθεις όγκοι, πολλαπλό μυέλωμα, μεταστατικοί καρκίνοι κ.ά. 

ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ: 
 Σχηματίζεται στο ήπαρ και ανήκει στις πρωτεΐνες της οξείας φάσης της 
φλεγμονής. Δεσμεύει την αιμοσφαιρίνη που απελευθερώνεται λόγω τοπικής 
αιμόλυσης στην περιοχή της φλεγμονής. 
Φυσιολογικές τιμές: Ενήλικοι: 0,04-0,18 gr/dl 
Αύξηση: 

• Αποφρακτικός ίκτερος 
• Λοιμώξεις, φλεγμονές, τραύματα 
• Νοσήματα κολλαγόνου, νεκρώσεις ιστών κ.ά. 

Ελάττωση: 
• Μεταγγίσεις, αιμόλυση ενδο και εξω αγγειακή 
• Βαριές ηπατικές βλάβες (κίρρωση) κ.ά. 

ΣΙΔΗΡΟΦΙΛΙΝΗ (τρανσφερίνη): 
 Σχηματίζεται στο ήπαρ, είναι η πρωτεΐνη που δεσμεύει το σίδηρο των τροφών, 
μόλις αυτός περάσει τον εντερικό βλεννογόνο και εισέλθει στο αίμα. Με τη βοήθεια της 
σιδηροφιλίνης ο σίδηρος διακινείται μέσα στο σώμα, προς και από τα σημεία 
εναποθήκευσης του. 
 Η απ ευθείας μέτρηση των επιπέδων της σιδηροφιλίνης είναι αρκετά δύσκολη, γι 
αυτό συνήθως υπολογίζεται έμμεσα, με τη μέτρηση της ολικής σιδηροδεσμευτικής 
ικανότητας (TIBC) του ορού. 
Αύξηση: 

• Ανεπάρκεια σιδήρου 
• Λήψη αντισυλληπτικών, εγκυμοσύνη (μετά τον 7ο μήνα) 

Ελάττωση: 
• Ατρανσφαιριναιμία, ασιτία, επανειλημμένες μεταγγίσεις κ.ά. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ: 
 Το συμπλήρωμα είναι ένα σύστημα εννέα πρωτεϊνών που συμβολίζονται C1 έως 
C9 και συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού κατά των λοιμώξεων. Σχηματίζονται 
από τα μακροφάγα ή από τα ηπατικά κύτταρα και στο αίμα κυκλοφορούν με αδρανή 
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μορφή. Η ενεργοποίηση τους γίνεται στην περιοχή της φλεγμονής, είτε με την 
επίδραση του συμπλέγματος αντιγόνο-αντίσωμα, είτε με ορισμένες ουσίες που 
απελευθερώνονται από τα κύτταρα της φλεγμονής (CRP - C-αντιδρώσα πρωτεΐνη). 
Φυσιολογικές τιμές: Συμπλήρωμα ολικό:  75-160 U/l 
    Συμπλήρωμα    C3:   80-150 mgr/dl 
    Συμπλήρωμα    C4:   13-37   mgr/dl 
Αύξηση: 

• Λοιμώξεις (ρευματικός πυρετός, μικροβιαιμία κ.ά.) 
Ελάττωση: 

• Οξεία φλεγμονή, Σ.Ε.Λ. απόρριψη αλλομοσχεύματος κ.ά. 
• Αυτοαλλεργική αιμολυτική αναιμία, μυασθένεια κ.ά. 

 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ 

(Μέθοδος Διουρίας) 
 

Α. Ολικά Λευκώματα: (Φ.Τ.: 6,3-7,9 gr/dl) (Φ.Τ. σφαιρινών: 1,8-3,6 gr/dl) 
Αντιδραστήρια: 
1. Διουρία: 

• 9,0 gr τρυγικού καλιονατρίου (Tartate K Na) διαλύονται σε 500 ml 0,2 N NaOH 
• Προστίθενται 3,0 gr θειικού χαλκού (CuSO4.5H2O) και διαλύονται με καλή 

ανάδευση. 
• Προστίθενται κατόπιν 5,0 gr KJ (ιωδιούχο κάλιο) και συμπληρώνεται ο όγκος 

μέχρι το 1 l με 0,2 N NaOH. 
2. Θειικό νάτριο (Na2SO4) 33% : 

• 230,0 gr θειικό νάτριο διαλύονται σε χλιαρό D.W μέχρι τελικό όγκο 1 l και 
ΠΡΟΣΟΧΗ: διατηρείται σε υδατόλουτρο 37ο C για να μην έχει κρυστάλλους 
οπότε είναι ακατάλληλο. 

3. Φυσιολογικός ορός: (δ. Nacl 0,9 %) 
4. Αιθέρας (Pro-Analyse) 
ΤΕΧΝΙΚΗ: 
Εξεταστέο (Ε): 20,0 ml Φ.Ο + 0,5  ml ορός 
Ανακίνηση. Παίρνουμε 5,0 ml από το μίγμα (Φ.Ο και ορού) και το προσθέτουμε σε 5,0 
ml διουρία (Αντ. 1). 
Ανακίνηση. Υδατόλουτρο 37ο C για 30 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν. 
Τυφλό (Τ): 
5,0 ml διουρία + 5,0 ml Φ.Ο 
Φωτομέτρηση σε μ.κ. 555 nm 

Υπολογισμός: Γίνεται από τον τύπο  St
St

ε
ε C x

Α

Α
C =  (Lambert – Beer σ. 29) ή από 

πίνακα που έχει προκατασκευαστεί με τη βοήθεια προτύπων διαλυμάτων λευκώματος 
γνωστής περιεκτικότητας (Standards). 
Β. Λευκωματίνη: (Φ.Τ.: 3,7-5,3 gr/dl) 
Αντιδραστήρια: Τα ίδια με τα ολικά λευκώματα. 
ΤΕΧΝΙΚΗ: 
Εξεταστέο (Ε): 

• 7,5 ml θειικό νάτριο 23% (Αντ. 2). 
• 0,5 ml ορό 
• 1,0 ml αιθέρα (Αντ. 4). 

Καλή ανακίνηση. Παραμονή μέχρι να διαχωριστούν οι στιβάδες. 
Παίρνουμε 5,0 ml ακριβώς από το υπερκείμενο με σιφώνιο ακριβείας των 5,0 ml και το 
προσθέτουμε σε 5,0 ml διουρία, που έχουμε ετοιμάσει από πριν. 
Ανακίνηση. Υδατόλουτρο 37ο C για 30 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν. 
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Τυφλό (Τ): 5,0 ml Αντ. 1 + 5,0 ml Αντ. 2 
Φωτομέτρηση σε μ.κ 555 nm. Σφαιρίνες = Ολικά λευκώματα – Λευκωματίνες. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗΣ (Abumin) 
(Μέθοδος πράσινου βρωμοκρεζόλης BCG) 

 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Χρωματομετρικός προσδιορισμός της Albumin 
με το πράσινο της βρωμοκρεζόλης σε pH 4.2. 
Η μέθοδος είναι εξειδικευμένη για την 
ανθρώπινη λευκωματίνη (Αλβουμίνη). 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Doumas B, et Al: Clin. Acta (1971), 31, 87. 
Doumas B. et Al: In standard Method of clinical 
chemistry, Acad. Press N.Y. (1972), 7, 175. 
Drupt F.: Pharm, Biol. (1974), 9, 777. 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Bromocresol green                       0,14 gr/l 
    Succinate buffer pH 4.2             75  mmol/l 
    Bris 35                                               7 ml/l 
 
2. Standard (Bovine Albumin)               5 gr/dl 
                                                            50 gr/l 
                                                  
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
Πλάσμα με ηπαρίνη 
 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός – Πλάσμα: 3,8-5,4 gr/dl       (38-54 gr/l) 
                                            0,59-0,78 mmol/l 
 
Η ολική περιεκτικότητα σε σφαιρίνη (G) 
υπολογίζεται με αφαίρεση της 
περιεκτικότητας αλβουμίνης (Α) από την 
περιεκτικότητα σε ολική πρωτεΐνη (TP) που 
βρίσκεται με το τεστ πρωτεϊνών. 
 

G = TP – A ,  
ATP

A

G

A

−

=  

Φυσιολογικές τιμές: 
G

A
= 1,2 – 2,2 

ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 6,9 gr/dl         (69gr/l)  
 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι έτοιμη προς χρήση. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι σταθερά έως την 
ημερομηνία λήξεως του σετ, όταν 
διατηρούνται σε θερμοκρασία 2 – 8ο C. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            630 nm (600 – 650) 
Θερμοκρασία:               20ο - 25ο C 
Μηδενισμός:                 Έναντι blank 
 
Φέρτε τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
εργασίας δηλ. 20 – 25ο C 
 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Αντιδραστ. 5,0 ml 5,0 ml 5,0 ml 
Standard - 0,02 ml - 
Δείγμα - - 0,02 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 20 – 25ο C για 
10 min. Μετρήστε την Abs του δείγματος και 
την Abs του standard έναντι του blank.  
Το χρώμα παραμένει σταθερό 2 ώρες. 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard  
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 

 
 

Χ 5 = Αλβουμίνη gr/dl 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΛΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ (ΟΡΟΥ) 
(Μέθοδος διουρίας - χρωματομετρική) 

 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Τα λευκώματα ορού σχηματίζουν ένα έγχρωμο 
σύμπλοκο με την παρουσία άλατος χαλκού σε 
αλκαλικό διάλυμα (αντίδραση διουρίας). 
Η ένταση του χρώματος είναι ανάλογη με την 
συγκέντρωση των λευκωμάτων. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Gornall A. J. Biol. Chem. 177, C (1949), 751 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Potassium iodide                        30 mmol/l 
    Potassium sodium tartrate       100 mmol/l 
    Cooper sulfate                            30 mmol/l 
    Sodium hydroxide                     3,8 mmol/l 
 
2. Standard bovine albumine               6 gr/dl 
                                                            60 gr/l 
 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
 
 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός: 6,2 – 8,0 g/dl                    (62 – 80 g/l) 
 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 10 gr/dl (100 gr/l) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι έτοιμη προς χρήση. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι σταθερά έως την 
ημερομηνία λήξεως του σετ, όταν 
διατηρούνται σε θερμοκρασία 20 – 25ο C 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            550 nm (546) 
Θερμοκρασία:               20ο - 25ο C 
Μηδενισμός:                 Έναντι blank 
 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Αντιδραστ. 3,0 ml 3,0 ml 3,0 ml 
Standard - 0,05 ml - 
Δείγμα - - 0,05 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 20 – 25ο C για 
30 min. Μετρήστε την Abs του δείγματος και 
την Abs του Standard έναντι του blank.  
Το χρώμα παραμένει σταθερό 1 ώρα. 
 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ 6 = Ολικά λευκώματα mgr/dl 
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ 
 

 Η ηλεκτροφόρηση είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στη Βιοχημεία για το 
διαχωρισμό οργανικών μορίων (λευκωμάτων, αιμοσφαιρινών, λιποπρωτεϊνών, 
ενζύμων κ.ά.), που είναι διαφορετικά μεταξύ τους ως προς το μοριακό βάρος ή τη δομή 
τους. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται υπό την επίδραση ηλεκτρικού δυναμικού, μέσα σε 
κατάλληλο αγώγιμο διάλυμα ηλεκτρολύτη (Buffer). 
 Για να κατανοήσουμε την αρχή της ηλεκτροφόρησης πρέπει να δούμε πως 
συμπεριφέρεται ένα οργανικό μόριο π.χ. πρωτεΐνης, όταν βρεθεί σε ένα ρυθμιστικό 
διάλυμα (Buffer) υπό την επίδραση ηλεκτρικού δυναμικού. Το μόριο του λευκώματος 
εμφανίζεται σαν ένα δίπολο μόριο (αμφολύτης) δηλ. με έναν πόλο όπου υπερισχύουν 
τα θετικά φορτία και έναν που υπερισχύουν τα αρνητικά, επειδή στο μόριο τους 
υπάρχουν οι αμινικές ομάδες (+) και οι καρβοξυλικές ομάδες (-). 
 Από την αλληλεπίδραση των ομάδων αυτών προκύπτει ο τύπος του διπόλου, 
δηλ. ο τύπος                     (Ι) ο οποίος δικαιολογεί την εικόνα διπόλου. 
 
 
 Σε όξινο περιβάλλον (περίσσεια πρωτονίων (+)), το καρβοξυλικό ανιόν δεσμεύει 
ένα πρωτόνιο και σχηματίζεται μη ιονισμένη καρβοξυλομάδα. Έτσι το αμμωνιοκατιόν 
(ΙΙ) που προκύπτει, οδεύει προς την κάθοδο (αρνητικό ηλεκτρόδιο) υπό την επίδραση 
ηλεκτρικού πεδίου. 
 Αντίστροφα, σε αλκαλικό περιβάλλον (Buffer), το αμμωνιοκατιόν εκχωρεί ένα 
πρωτόνιο και μεταπίπτει σε ελεύθερη αμινομάδα. Έτσι, το καρβοξυλικό ανιόν που 
προκύπτει (ΙΙΙ), οδεύει προς την άνοδο (θετικό ηλεκτρόδιο) υπό την επίδραση 
ηλεκτρικού πεδίου (όπως φαίνεται στο σχήμα 1). 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι μετατροπές αυτές είναι αντιστρεπτές και παριστάνονται ως εξής: 
 
  Η+     Η+ 
 
 ΟΗ-      ΟΗ- 
Κατιόν (ΙΙ)                            Δίπολο (Ι)                          Ανιόν (ΙΙΙ) 
 Σε ορισμένη τιμή του pH, το αμινοξύ (λεύκωμα) γίνεται δίπολο ιόν (Ι) πράγμα 
που αποδεικνύεται από το ότι δεν μετακινείται υπό την επίδραση του ηλεκτρικού 
πεδίου. Η τιμή του pH στην οποία συμβαίνει αυτό λέγεται ισοηλεκτρικό σημείο. Ο 
ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός των διαφόρων οργανικών ενώσεων γίνεται με βάση το 
ισοηλεκτρικό σημείο (κατάλληλο pH) και το μοριακό τους βάρος. 

RCH-COO- 
 
   ΝΗ3

+
 

 
 

pH 8,6 

RCH-COΟΗ 
 
   ΝΗ3

+
 

RCH-COO- 
 
   ΝΗ3

+
 

RCH-COO- 
 
   ΝΗ2 

Σχήμα 1: Αρχή της ηλεκτροφόρησης 
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ (Ορού) 
(Σε ταινίες οξικής κυτταρίνης) 

 
 Η χρησιμοποίηση ταινίας οξικής κυτταρίνης (σήμερα) για την ηλεκτροφόρηση 
λευκωμάτων, αιμοσφαιρίνης κ.ά. ουσιών, προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα έναντι 
των ταινιών διηθητικού χαρτιού (παλαιότερα). 
 Η προσρόφηση του δείγματος είναι ελάχιστη συνεπώς δεν υπάρχει κατάλοιπο 
κατά το «τρέξιμο» των διαφόρων κλασμάτων και έτσι τα όρια τους είναι σαφέστερα, 
ενώ η περίσσεια της χρωστικής ξεπλένεται πιο εύκολα και γρήγορα. Ο διαχωρισμός 
των κλασμάτων γίνεται σε σύντομο σχετικά χρόνο (περίπου 30 λεπτά) και οι ταινίες 
διαφανοποιούνται εύκολα προς ανάγνωση (scanning) στο ντενσιτόμετρο. 
ΜΕΘΟΔΟΣ Gelman: 
Απαιτούμενα υλικά – αντιδραστήρια – όργανα: 
1. Συσκευή ηλεκτροφόρησης που αποτελείται από τροφοδοτικό συνεχούς 
ρεύματος και τάσεως (όπως π.χ. το μοντέλο TP-4 ή το Scie-Plas (Sebia) που 
χρησιμοποιείται στο ΣΕΚ Ν. Ιωνίας), κατάλληλα για λουτρά ηλεκτροφόρησης 
διαφόρων τύπων και ταινιών όπως οξικής κυτταρίνης, αγαρόζης, αμύλου ή 
ακριλαμίδης. 

                            
 
 
2. Λουτρό ηλεκτροφόρησης. Υπάρχουν διάφοροι τύποι με διαφορετική 
χωρητικότητα Buffer. 

                 
 
 
3. Γέφυρες για την τοποθέτηση της ταινίας. 
4. Applicator: κατάλληλο εργαλείο που τοποθετεί συγκεκριμένη ποσότητα 
δείγματος (περίπου 1μl ανά cm πλάτους της ταινίας) πάνω στην ταινία 
ηλεκτροφόρησης. 

                   

Εικόνα35:Τροφοδοτικό SCIE-PLAS (Sebia) 

Εικόνα37:Λουτρό – γέφυρες Gelman Εικόνα38:Λουτρό – γέφυρες Sebia 

 Εικόνα40: Τοποθέτηση δειγμάτων με Applicator 
 

Εικόνα39: Applicator Gelman 

Εικόνα36: Πλήρες σετ ηλεκτροφόρησης 
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5. Διηθητικό χαρτί 
6. Ταινίες ηλεκτροφόρησης οξικής κυτταρίνης (septraphore-III) ή αγαρόζης κλπ. 
7. Ρυθμιστικό διάλυμα (Buffer) High resolution buffer (pH 8.8) ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
Δηλητήριο. Παρασκευάζεται με τη διάλυση του 
περιεχομένου ενός φιαλιδίου High resolution 
buffer (Gelman) των 18 gr σε απεσταγμένο νερό  
ως εξής: 

 
 
Γενικά χρησιμοποιείται buffer βαρβιτουρικών (pH 8.6 – 8.8) 
1,66 gr διαιθυλβαρβιτουρικό οξύ και 12,76 gr διαιθυλβαρβιτουρικό νάτριο διαλύονται 
σε D.W. μέχρι τελικό όγκο 1 λίτρο (1l). 
8. Διάλυμα χρώσεως Ponceau S: Παρασκευάζεται με διάλυση του περιεχομένου 
μιας κάψουλας βαφής Ponceau S (0,5 gr) σε 100 ml διαλύματος 7,5% τριχλωροξικού 
οξέος (σε D.W). 
 Άλλο διάλυμα χρώσεως είναι το Amido Black: 0,25 gr Amido Black και 3,0 gr 
τριχλωροξικό οξύ σε 100 ml μεθυλική αλκοόλη (Μεθανόλη). Το διάλυμα πρέπει να είναι 
πρόσφατο. 
9. Διάλυμα αποχρωματισμού: 5% οξικό οξύ. Παρασκευάζεται με αραίωση 
πυκνού (Glacial) οξικού οξέος. 
10. Διάλυμα έκλουσης: Παρασκευάζεται με ανάμειξη ίσων όγκων ακετόνης και 
πυκνού οξικού οξέος (Glacial). 
11. Διάλυμα διαφανοποίησης: Χρησιμοποιείται το Septraclear II ή το Dekalin 
(Δεκαϋδροναφθαλίνη). 
12. Δείγμα: Χρησιμοποιείται πρόσφατος ορός ή πλάσμα. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: 
• Αφήνουμε την ταινία οξικής κυτταρίνης στην επιφάνεια του buffer. Όταν διαβραχεί 

τελείως την βυθίζουμε στο buffer για 10 λεπτά τουλάχιστον. 
• Τοποθετούμε την ταινία ανάμεσα σε δύο φύλλα διηθητικού χαρτιού για μερικά 

δευτερόλεπτα για να αφαιρεθεί η περίσσεια του buffer. 
• Τοποθετούμε με το applicator το δείγμα στη ματ επιφάνεια της ταινίας προς την 

κάθοδο, αφού έχουμε γεμίσει τα αυλάκια της βάσης του applicator με δείγμα 
(περίπου 10 μl) και πιέζοντας το applicator πρώτα στη βάση και κατόπιν στην 
ταινία (η οποία έχει τοποθετηθεί στη γέφυρα από τα άκρα της). Το applicator το 
πιέζουμε ελαφρά πάνω στην ταινία για 10-15 δευτερόλεπτα. 

• Σκεπάζουμε το λουτρό ηλεκτροφόρησης και εφαρμόζουμε τάση (έτσι ώστε να 
πάρουμε ένταση ρεύματος 0,4 mA/cm πλάτους της ταινίας) ως εξής: 

 
Λουτρό Ηλεκτροφόρησης Τάση (V) Χρόνος (min) 
Sepratec (Gelman) 225 20 
Semi-micro II (Gelman) 210 20 
Semi-micro (Gelman) 225 15 
Deluxe (Gelman) 350 30 

• Με το τέλος του χρόνου ηλεκτροφόρησης μεταφέρουμε την ταινία οριζόντια, 
πρώτα στην επιφάνεια του διαλύματος βαφής και στη συνέχεια μέσα σ’ αυτό για 

Λουτρό Ηλεκτροφόρησης D.W (ml) 
Sepratec (Gelman) 800 
Semi-micro II (Gelman) 800 
Semi-micro (Gelman) 1000 
Deluxe (Gelman) 1200 

Εικόνα41: Διαλύματα ηλεκτρ. (Gelman) 
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10 λεπτά. Σκεπάζουμε το δοχείο για να αποφύγουμε την εξάτμιση του 
διαλύματος. 

• Τοποθετούμε την ταινία στο διάλυμα αποχρωματισμού για 10 λεπτά. 
 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΚΛΟΥΣΗ 
• Τοποθετούμε την αποχρωματισμένη ταινία ανάμεσα σε δύο φύλλα διηθητικού 

χαρτιού. Κόβουμε προσεκτικά τα κλάσματα με ψαλίδι και τα τοποθετούμε σε 
αντίστοιχους δοκιμαστικούς σωλήνες. 

• Προσθέτουμε 10 ml διαλύματος έκλουσης σε κάθε σωλήνα (δ. 10). Ανακινούμε 
καλά ώστε να διαλυθούν τα κλάσματα. 

• Φωτομετρούμε στα 525 nm και υπολογίζουμε την αναλογία επί τοις εκατό (%) για 
κάθε κλάσμα ως εξής: 

 
Λευκωματίνη =                                                    Χ 100 
 
 
Σφαιρίνη α1 =                                                      Χ 100, κ.ο.κ  

 
 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΤΕΝΣΙΤΟΜΕΤΡΟ (SCANNING) 
 
• Διαφανοποιούμε την αποχρωματισμένη ταινία ως εξής: 

Τοποθετούμε την ταινία σε διάλυμα διαφανοποίησης (δ. 11) για 5 λεπτά. Μετά 
την μεταφέρουμε πάνω σε αντικειμενοφόρο πλάκα σε κλίβανο θερμοκρασίας 80ο 
- 90ο C για 10-15 λεπτά. 

• Σαρώνουμε την ταινία στο ντενσιτόμετρο στα 525 nm. 

                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 O.D κλάσματος λευκωματίνης 
   SO.D όλων των κλασμάτων 

 O.D κλάσματος α1 σφαιρίνης 
   SO.D όλων των κλασμάτων 

Εικόνα42: Ντενσιτόμετρο Εικόνα43: Ντενσιτόμετρο 

Εικόνα44: Κατανομή κλασμάτων λευκωμάτων Εικόνα45: Κατανομή λευκωμάτων ορού 



 78 

Ηλεκτροφορητικά διαγράμματα σε διάφορες καταστάσεις 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Λευκώματα ορού 
Κατάσταση Λευκωματίνες α1 α2 β γ Παρατηρήσεις 

Κύηση – – + + –  
Επιτείνεται στην τοξιναιμία, 
φυσιολογικά 2-3 μήνες 
μετά τον τοκετό 

Βρεφική ηλικία  + + +  
γ-φυσιολογική στους 6 
μήνες, άλλα κλάσματα στα 
6-10 έτη 

Μυέλωμα    m  + + Παθολογική σφαιρίνη 

Νέφρωση – –  + + + –  

Αγαμασφαιριναιμία     – – Δεν υπάρχει σφαιρίνη 

Αμυλοείδωση –  + +    

Διάσπαρτος 
ερυθυματώδης λύκος –  + +  +  

Διαβήτης –  +    

Ρευματοειδής 
αρθρίτιδα –  +    

Κίρρωση – –   + + + 
Σε προχωρημένες 
περιπτώσεις 

Αποφρακτικός 
ίκτερος    +   

+ και + + σημαίνουν ελαφρά και έντονη αύξηση 
– και – – σημαίνουν ελαφρά και έντονη ελάττωση 

 
 
 

Διάσπαρτος Ερυθηματώδης 

λύκος 

Νέφρωση 

Μυελωμάτωση 
Διαβήτης 

Κίρρωση Ρευματοειδής αρθρίτιδα 
με αμυλοείδωση 
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ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
 
 Οξεοβασική (Ο/Β) ισορροπία είναι η δυναμική διατήρηση τους πυκνότητας των 
ιόντων υδρογόνου (Ph) σταθερής στα διάφορα υγρά του οργανισμού (π.χ. στο 
πλάσμα, στα ερυθρά αιμοσφαίρια, στους ιστούς, τα υγρά των ιστών κλπ), ή θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι οξεοβασική ισορροπία είναι η διατήρηση, κυρίως του 

κλάσματος 
3

32

NaHCO

COH
 στη σταθερή αναλογία του 

20

1
. Το σύνολο των ρυθμιστικών 

συστημάτων, αλλά κυρίως του συστήματος 
3

32

NaHCO

COH
 (διττανθρακικών) που βρίσκεται 

σε μεγαλύτερη ποσότητα και είναι σε άμεση σχέση με όλα τα άλλα, τα οποία διαθέτει ο 
οργανισμός για την διατήρηση του pH εντός σταθερών ορίων, λέγεται αλκαλική 
παρακαταθήκη1 . Η αύξηση ή η ελάττωση του συστήματος των διττανθρακικών, 
προϋποθέτει αύξηση ή ελάττωση όλων των ρυθμιστικών συστημάτων. Επομένως, αν 
προσδιορίσουμε το σύνολο των διττανθρακικών (-HCO3). Η αλκαλική παρακαταθήκη, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορεί να εκφραστεί σε όγκους CO2 που ελευθερώνονται 
υπό ειδικές συνθήκες από το αίμα (σ. 89). 
Πως επιτυγχάνεται: 
  
Η Ο/Β ισορροπία επιτυγχάνεται με διάφορα ρυθμιστικά συστήματα και με τη συμβολή 
διαφόρων οργάνων: 
 

Ι. Ρυθμιστικά συστήματα πλάσματος: α) 
20

1

NaHCO

COH

3

32
= , β) 

5

1

HPONa

PONaH

42

42
= , 

 γ) σταθερό
Λεύκωμα-Na

Λεύκωμα-Η
=  

 

ΙΙ. Ρυθμιστικά συστήματα ερυθρών αιμοσφαιρίων: α) 
2

2

ΗΒΟ-Κ

ΗΒΟ-H
, β) 

ΗΒ-Κ

ΗΒ-H
,  

 γ) 
42

42

HPOΚ

POΚH
 

 Η Ο/Β ισορροπία διαταράσσεται: α) με την παραγωγή διαφόρων οξέων (ή 
όξινων οξειδίων) εντός των ιστών τους CO2, γαλακτικό, πυροσταφυλικό, θειικό, 
φωσφορικό, κετοξέα κ.λ.π και β) με την εισαγωγή στον οργανισμό αλκαλίων. 
 
ΙΙΙ. Όργανα που συμβάλουν στην διατήρηση τους Ο/Β ισορροπίας είναι: 
• Πνεύμονες: Συμβάλλουν δια τους αποβολής του CO2 και διαφόρων πτητικών 

ουσιών. 
• Νεφροί: Συμβάλλουν δια τους αποβολής των μη πτητικών οξέων ή αλκαλίων και 

με τρεις μηχανισμούς: 
1. Επαναρρόφηση του Na στα ουροφόρα σωληνάρια 
2. Απέκκριση 
3. Παραγωγή αμμωνίας 

• Άλλα όργανα: Συμβάλλουν με την εξουδετέρωση μη πτητικών ουσιών π.χ το 
ήπαρ μετατρέπει το γαλακτικό οξύ σε γλυκογόνο και η καρδιά μεταβολίζει το 
γαλακτικό οξύ σε Η2Ο και CO2, το έντερο με την αποβολή οξέων κ.ά. 

 
Ο εργαστηριακός έλεγχος για την εκτίμηση οποιασδήποτε διαταραχής τους Ο/Β 

                                                           
1
 Κιμ. Παναγόπουλου. Αναλυτική και εφαρμοσμένη βιοχημεία (1953) 
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ισορροπίας γίνεται συνήθως με τους παρακάτω προσδιορισμούς: 
1. Προσδιορισμός των διττανθρακικών ή αλκαλική παρακαταθήκη 
2. Μέτρηση του Ph του πλάσματος 
3. Προσδιορισμός ολικού CO2  
4. Προσδιορισμός του ποσού των ηλεκτρολυτών (ιοντόγραμμα) 
5. Προσδιορισμός μερικής πίεσης αερίων (Po2, Pco2) 

Παθολογία: Στο κλάσμα 
3

32

NaHCO

COH
είναι δυνατόν να παρατηρηθούν οι ακόλουθες 

διαταραχές: α) να αυξηθεί ο αριθμητής ( 32COH ) ή να ελαττωθεί ο παρανομαστής 

( 3NaHCO ), οπότε το pH ελαττώνεται. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται ως οξέωση, 

β) αν αντίθετα ελαττωθεί ο αριθμητής ή αυξηθεί ο παρανομαστής, τότε το pH αυξάνει 
και η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως αλκάλωση. 
 Ανάλογα με την κυρία αιτία που προκάλεσε την διαταραχή, οι καταστάσεις αυτές 
διακρίνονται σε μεταβολικές ή αναπνευστικές που ο βασικός τους μηχανισμός και τα 
εργαστηριακά τους σημεία είναι τα εξής: 
Οξέωση μεταβολική: Προκαλείται από αύξηση των μη πτητικών οξέων που 
συγκεντρώνονται στο εξωκυττάριο υγρό όταν υπάρχει κάποια ανωμαλία στο 
μεταβολισμό των διαφόρων ουσιών, τους π.χ. κετονικά οξέα στο διαβήτη. Οξέωση 
μεταβολική μπορεί να προκληθεί και από μεγάλη απώλεια ανιόντων π.χ. 
διττανθρακικών σε παρατεινόμενες διάρροιες. 
 Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε πτώση του Ph (7.05-7.14) και πτώση των 
διττανθρακικών (8-10 mmol/l). 
 
Οξέωση αναπνευστική: Προκαλείται όταν δεν γίνεται καλός αερισμός τους 
πνεύμονες και παρακρατείται περισσότερο CO2 στο εξωκυττάριο υγρό. Αυτό διαλύεται 
και παράγεται Η2CO3. 
 Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε πτώση του Ph (7.24-7.31) αλλά αύξηση των 
διττανθρακικών (29-34 mmol/l). 
 
Αλκάλωση μεταβολική: Προκαλείται όταν χαθούν από τον οργανισμό πολλά όξινα 
ιόντα τους π.χ. γαστρικό υγρό (Η+) με εμετούς ή όταν παίρνει ο άνθρωπος πολλά 
αλκαλικά (σόδα). 
 Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε άνοδο του Ph (7.49-7.59) και αύξηση των 
διττανθρακικών (37-40 mmol/l). 
 
Αλκάλωση αναπνευστική: Προκαλείται όταν χάνεται πολύ CO2 από την αναπνοή, 
τους όταν γίνονται συχνές και βαθιές αναπνοές (εκούσια, από εγκεφαλική βλάβη, από 
θερμοπληξία, από υστερία, από σαλικυλικά). 
 Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε άνοδο του Ph (7.49-7.53) όχι τους και των 
διττανθρακικών, αλλά πτώση τους (20-18 mmol/l). 
 
Φυσιολογικές τιμές: 
 
Διττανθρακικά πλάσματος: 22,5 – 26,0 mmol/l 
 
Ph αίματος: 7.36 – 7.45 
 
Pco2: 4,5 – 6,1 kPa 
 
Ολικό CO2: 24,5 – 30,0 mmol/l 
 
Ολικό Η+: 36 – 44 mmol/l 
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1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ 
 
Οι ηλεκτρολύτες είναι ανιόντα ή κατιόντα, δηλαδή έχουν θετικό ή αρνητικό φορτίο. 

Είναι απαραίτητα στοιχεία των ζωντανών οργανισμών.  
Οι ηλεκτρολύτες που συνήθως προσδιορίζονται στο αίμα είναι από τα κατιόντα το 

νάτριο (Na+), το κάλιο (Κ+), το ασβέστιο (Ca++),  το μαγνήσιο (Mg++) και σπανιότερα το 
λίθιο (Li+) και από τα ανιόντα τα χλωριούχα (Cl–), τα διττανθρακικά (–HCO3), ο 
φώσφορος (ως – –HPO4) κ.ά. 

Άλλα στοιχεία που αναζητούνται είναι το θείο (S) και διάφορα ιχνοστοιχεία όπως 
σίδηρος (Fe), χαλκός (Cu), ψευδάργυρος (Zn) κ.ά. 

 
ΝΑΤΡΙΟ (Να) 

 
Όλο σχεδόν το νάτριο του αίματος βρίσκεται στο πλάσμα. Εντός των ερυθρών 

υπάρχει ελάχιστο. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη της 
αντλίας νατρίου – καλίου που υπάρχει μόνο στα 
ζωντανά κύτταρα και απαιτεί κατανάλωση ενέργειας.     

 Ο μηχανισμός αυτός επηρεάζεται από αναστολείς 
του μεταβολισμού των κυττάρων τόσο στην εξώθηση 
του νατρίου όσο και στην είσοδο του καλίου καθώς και 
από την θερμοκρασία (έντονες μεταβολές).  
 Σε γενικές γραμμές ο ρόλος του νατρίου είναι ο εξής: 
• Είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των νεύρων και των μυών 
• Συμμετέχει στη δημιουργία οσμωτικής πίεσης και συγκρατεί το νερό κυρίως στον 

εξωκυττάριο χώρο 
• Συμβάλλει στη ρύθμιση του pH 
Φυσιολογικές τιμές:`πλάσματος: 135-147 meq/l 

    Ούρων:       40-220 meq/24ωρο 
 

Αύξηση: (υπερνατριαιμία) 
• Μειωμένη αιμάτωση του νεφρού (υπέρταση) 
• Καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες νεφροπάθειες 
• Αφυδάτωση, Άπιος διαβήτης κ.ά. 
 

Ελάττωση: (υπονατριαιμία) 
• Απόφραξη λεπτού εντέρου 
• Πυλωρική απόφραξη 
• Έντονη εφίδρωση, εμετός ή διάρροια κ.ά. 

Σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από μεγάλη απώλεια εξωκυτταρίου υγρού 
π.χ. εμετοί, διάρροιες ή εντερική απόφραξη οι χαμηλές τιμές νατρίου πλάσματος 
γίνονται ακόμη χαμηλότερες, εάν επιχειρηθεί αντικατάσταση των απωλειών του νερού 
χωρίς ταυτόχρονη χορήγηση νατρίου. 

 
Προσδιορισμός Na: Γίνεται με φλογοφωτομετρία ή με αυτόματους μετρητές 
ηλεκτρολυτών (ηλεκτρόδιο). Στη φλογοφωτομετρία, το δείγμα αραιώνεται 1 προς 100 
με D.W. και συγκρίνεται με πρότυπα διαλύματα NaCl σε μ.κ. 589-590 nm 
(κίτρινο-πράσινο). 
 
 
 
 
 

Εικόνα46: Αντλία Na - K 
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ΚΑΛΙΟ (Κ) 
 
 Σε άτομα που διατρέφονται κανονικά δεν εμφανίζεται έλλειψη καλίου, επειδή 
είναι στοιχείο που το βρίσκουμε σ’ όλα τα τρόφιμα. Ιδιαίτερα πλούσια σε κάλιο είναι οι 
ντομάτες, τα πορτοκάλια και οι μπανάνες. Από το συνολικό ποσό του καλίου του 
σώματος μόλις το 2% είναι εξωκυττάριο. 
 Ο ρόλος του καλίου συνδέεται με τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού ιστού, 
του μυϊκού ιστού και της καρδιάς. Η διακίνηση του μεταξύ κυτταρικού και εξωκυτταρίου 
χώρου γίνεται στους νεφρούς και στο έντερο (αντλία νατρίου – καλίου), διαμέσου των 
κυτταρικών μεμβρανών. Αποβάλλεται με τα ούρα και τα κόπρανα (ελάχιστα με τον 
ιδρώτα). 
 Το κάλιο των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι 20πλάσιο περίπου του καλίου του 
πλάσματος, γι αυτό δείγματα με αιμόλυση δεν είναι αξιόπιστα. Επίσης τα λευκά 
αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, κατά την πήξη του αίματος και τη συστολή του 
θρόμβου, απελευθερώνουν κάλιο με συνέπεια την αύξηση του στον ορό με την 
πάροδο του χρόνου. 
 Ο προσδιορισμός του καλίου (Κ) γίνεται φλογοφωτομετρικά ή με τους 
αυτόματους μετρητές καλίου όπως και το νάτριο. Στη φλογοφωτομετρία η μέθοδος 
είναι η ίδια με του νατρίου μόνο που η μέτρηση γίνεται σε μ.κ. 766 – 770 nm (ερυθρό), 
επειδή έχει διαφορετικό φάσμα εκπομπής το στοιχείο κάλιο από το νάτριο. 
Φυσιολογικές τιμές: (ορού) 3,5 – 5,5 meq/l 
 
Αύξηση: 
• Διάρροια οξεία, βαριά ή χρόνια 
• Ολιγουρία λόγω τραύματος, μεγάλης αφυδάτωσης (εμετοί) κ.ά. 
• Νεφρική σπειραματική ανεπάρκεια κ.ά. 
Ελάττωση: 
• Ασιτία 
• Υψηλή συγκέντρωση διττανθρακικών στο πλάσμα 
• Υπεραερισμός, στεατόρροια, εντερίτιδες κ.ά. 

 
ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca) 

 
 Οι ανάγκες σε ασβέστιο μεταβάλλονται όχι μόνο από άτομο σε άτομο, αλλά και 
στο ίδιο άτομο σε διάφορες χρονικές περιόδους, μπορούν όμως να ικανοποιηθούν με 
2 – 3 ποτήρια γάλα την ημέρα. Το ασβέστιο απορροφάται στο έντερο με τη βοήθεια της 
βιταμίνης D. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση του ασβεστίου είναι 
το pH του γαστρικού υγρού, η ομαλή πέψη των λιπών και η αναλογία 
ασβεστίου/φωσφόρου της τροφής. 
 Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για το σκελετό, τα δόντια, την πήξη του αίματος, 
τη μυϊκή συστολή και τη μετάδοση των νευρικών ώσεων κ.ά. 
Φυσιολογικές τιμές: (ορού) 4,0 – 5,2 meq/l ή 8,1 – 10,4 mgr/dl 
Αύξηση: 
• Υπερπαραθυρεοειδισμός (αδένωμα, υπερπλασία, καρκίνωμα) 
• Υπερβιταμίνωση D και A 
• Νεοπλάσματα σχετιζόμενα με τα οστά (μεταστατικά, καρκίνος μαστού, πολλαπλό 

μυέλωμα, λεμφώματα, λευχαιμία) 
• Οξεία οστεοπόρωση κ.ά. 
Ελάττωση: 
• Αβιταμίνωση D (ραχίτιδα, οστεομαλάκυνση) 
• Τελευταίοι μήνες κύησης 
• Μεταγγίσεις αίματος με οξαλικά αντιπηκτικά κ.ά. 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ) 
 
 Ο προσδιορισμός του ασβεστίου γίνεται με διάφορες μεθόδους όπως η 
φλογοφωτομετρική (παλαιότερα), μέθοδοι με καταβύθιση, τιτλοδοτική μέθοδος (με 
EDTA) και με χρωματομετρική μέθοδο (σήμερα), όπως αυτή που ακολουθεί: 
 
ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Χρωματομετρικός προσδιορισμός του calcium 
χωρίς απολευκωμάτωση με το κυανού της 
μεθυλ-θυμόλης. Η 8-υδροξυκινολίνη εμποδίζει 
τα ιόντα Mg

++
 από επιδράσεις ως την 

συγκέντρωση 4 mmol/l (100mgr/l) 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
  
1. Robertson G, and al. –Clin. Chim. Acta, 20, 
(1968), 315 
2. Yendt and al. –Can. Med, Ass. J 98, 
3. Elveback. L. R. –J. Am. Med., 69, (1970), 
211. 
4. Gindler E. and al. –Am. J. Clin. Path., 58, 
(1972), 376. 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Blue methylthymol                        80 mgr/l 
    8-Hydroxyquinoline                         1,6 gr/l 
     
2. Reagent pH>11 
 
3. Calcium standard                         10 mgr/dl 
                                                       100 mgr/l 
                                                     2,5  mmol/l 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
Πλάσμα με ηπαρίνη 
Ούρα αραιωμένα 1/3 με απεσταγμένο νερό. 
Προσθέτουμε σταγόνες HCl N/10 έως ότου 
το pH γίνει 3 – 4. 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός, πλάσμα:                     8,8 – 10,2 mgr/dl       
                                             88 – 102     mgr/l 
                                           2,2 – 2,55  mmol/l 
Ούρα:                           100 – 300 mgr/24ωρο 
                                   2,5 – 7,5 mmol/24ωρο 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 15 mgr/dl (3,75 mmol/l) (150 mgr/l) 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι έτοιμη προς χρήση. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι σταθερά έως την 
ημερομηνία λήξεως του σετ, όταν 
διατηρούνται σε θερμοκρασία 20 – 25ο C 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            612 nm (623) 
Θερμοκρασία:               20ο - 25ο C 
Μηδενισμός:                 Έναντι blank 
 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Αντιδρ. (1) 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 
Αντιδρ. (2) 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 
Standard - 0,02 ml - 
Δείγμα - - 0,02 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 20 – 25ο C για 5 
min. Μετρήστε την Abs του δείγματος και την 
Abs του Standard έναντι του blank.  
Το χρώμα παραμένει σταθερό 1 ώρα. 
 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard  
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μείγμα 
αντιδραστηρίων R1 + R2 σε ίσους όγκους, το 
οποίο παραμένει σταθερό 4 ώρες στους 20 – 
25ο C. 
 

 

Χ 10 = Ασβέστιο mgr/dl 
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ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg) 
 
 Το μαγνήσιο βρίσκεται σε όλες σχεδόν τις τροφές, ώστε έλλειψη του είναι 
σπάνιο φαινόμενο σε άτομα τρεφόμενα με μικτή διατροφή. Περίπου 40% του 
μαγνησίου της τροφής αποβάλλεται με τα ούρα και το 60% με τα κόπρανα. 
 Η σημασία του μαγνησίου για τον μεταβολισμό συνίσταται στην συμμετοχή του 
στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λευκωμάτων καθώς και στον σχηματισμό 
των οστών, σχετίζεται επίσης με την διαβίβαση της νευρομυϊκής διέγερσης. 
Φυσιολογικές τιμές: (ορού) Ενήλικοι 1,0 – 1,5 meq/l ή 1,8 – 3,0 mgr/dl 
 

ΛΙΘΙΟ (Li) 
 

 Το λίθιο δεν υπάγεται στους ηλεκτρολύτες. Χορηγείται θεραπευτικά σε 
ψυχιατρικούς ασθενείς και παρακολουθείται η στάθμη του στο αίμα. Θεραπευτικές 
δόσεις θεωρούνται εκείνες που δημιουργούν επίπεδα λιθίου στον ορό μεταξύ 0,5 και 
1,0 meq/l. Οι παρενέργειες είναι γενικά ήπιες με τιμές λιθίου ορού που δεν ξεπερνούν 
τα 1,5 meq/l. Τιμές πάνω από 2,0 meq/l θεωρούνται τοξικές. 
 

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl–) 
 

 Τα χλωριούχα του αίματος παίζουν σημαντικό ρόλο ρυθμιστικό κατά την 
ανταλλαγή οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Όταν το 
αίμα οξυγονώνεται στους πνεύμονες και αποβάλλει CO2 γίνεται μετακίνηση 
διττανθρακικών ιόντων από το πλάσμα προς τα ερυθροκύτταρα, ενώ ιόντα χλωρίου 
κινούνται αντίστροφα. Στις μετακινήσεις τους αυτές τα χλωριούχα παρακολουθούνται 
από νερό, με αποτέλεσμα τα οξυγονωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια να είναι αφυδατωμένα 
και το πλάσμα του φλεβικού αίματος να έχει λιγότερα χλωριούχα από το πλάσμα του 
αρτηριακού αίματος. 
Φυσιολογικές τιμές: (ορού) Ενήλικοι 95 – 108 meq/l 
Αύξηση: 
• Αφυδάτωση, Άπιος διαβήτης, Οξεία νεφρική ανεπάρκεια κ.ά. 
Ελάττωση: 
• Έντονη εφίδρωση, Διάρροια, Πυλωρική απόφραξη κ.ά. 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΩΝ 
(Χρωματομετρική μέθοδος) 

 
 
 

ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Τα χλωριούχα ιόντα σχηματίζουν ένα έγχρωμο 
σύμπλοκο με διάλυμα νιτρικού υδραργύρου 
(ΙΙ). Η ένταση του χρώματος είναι ανάλογη με 
την συγκέντρωση των χλωριούχων. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
  
Schoenfeld R.G. Lerveller C.V. Clin. Chem. 10 
(1964) 533. 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Mercury (II) thiocyanate               2 mmol/l 
    Iron (III) Nitrat                             20 mmol/l 
    Nitric acid                                    45 mmol/l 
     
2. Chloride standard                       100 meq/l 
                                                    100  mmol/l 
                                                     355 mgr/dl 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
Πλάσμα με ηπαρίνη 
Ούρα 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός, πλάσμα:                       98 – 107 meq/l       
                                           348 – 380  mgr/dl 
                                             98 – 107  mmol/l 
Ούρα:                            Έως:         3,55 gr/24ωρο 
                                           100 mmol/24ωρο 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 130 meq/l           (130 mmol/l)      
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι έτοιμη προς χρήση. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι σταθερά έως την 
ημερομηνία λήξεως του σετ, όταν 
διατηρούνται σε θερμοκρασία 20 – 25ο C 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            480 nm  
Θερμοκρασία:               20ο - 25ο C 
Μηδενισμός:                 Έναντι blank 
 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Αντιδρ. (1) 2,0 ml 2,0 ml 2,0 ml 
Standard - 0,02 ml - 
Δείγμα - - 0,02 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 20 – 25ο C για 5 
min. Μετρήστε την Abs του δείγματος και την 
Abs του Standard έναντι του blank.  
Το χρώμα παραμένει σταθερό 1 ώρα. 
 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ 100 = Χλωριούχα meq/l 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 
(Χρωματομετρική μέθοδος) 

 
 
 

ΑΡΧΗ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
Το Μαγνήσιο σχηματίζει πορφυρούν 
σύμπλοκο με Calmagite σε αλκαλικό 
περιβάλλον. Η αντίδραση εξειδικεύεται με την 
παρουσία του EDTA. Η ένταση του πορφυρού 
χρώματος είναι ανάλογη της συγκέντρωσης 
του μαγνησίου. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
  
Gindler E. Clin. Chem. 17 (1971), 662 
 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 
1. Amino-Methyl-Propanol                   1 mmol/l 
    EDTA                                       0,21 mmol/l 
     
2. Calmagite                                  0,3 mmol/l 
 
3. Magnesium standard                       2 mgr/dl 
                                                         20 mgr/l 
                                                 0,824  mmol/l 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Ορός 
Πλάσμα με ηπαρίνη 
Ούρα αραιωμένα 1/10 με απεσταγμένο νερό. 
Προσθέτουμε σταγόνες HCl N/10 έως ότου 
το pH γίνει 3 – 4. 
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
Ορός, πλάσμα:                      1,6 – 2,5 mgr/dl       
                                                 16 – 25  mgr/l 
                                         0,65 – 1,03  mmol/l 
Ούρα:                            80 – 120 mgr/24ωρο 
                                   3,3 – 4,9  mmol/24ωρο 
ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Έως 5 mgr/dl   (50 mgr/l)   (2,06 mmol/l)    
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Για εφαρμογή σε ημιαυτόματους ή αυτόματους 
αναλυτές ζητήστε πληροφορίες. 
 
 

  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι έτοιμη προς χρήση. 
 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Τα αντιδραστήρια είναι σταθερά έως την 
ημερομηνία λήξεως του σετ, όταν 
διατηρούνται σε θερμοκρασία 20 – 25ο C 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Μήκος κύματος:            510 nm (500 - 550) 
Θερμοκρασία:               20ο - 25ο C 
Μηδενισμός:                 Έναντι blank 
 
 
 BLANK STAND ΔΕΙΓΜΑ 
Αντιδρ. (1) 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 
Αντιδρ. (2) 1,0 ml 1,0 ml 1,0 ml 
Standard - 0,02 ml - 
Δείγμα - - 0,02 ml 

 
Αναμείξτε και επωάστε στους 20 – 25ο C για 5 
min. Μετρήστε την Abs του δείγματος και την 
Abs του Standard έναντι του blank.  
Το χρώμα παραμένει σταθερό 1 ώρα. 
 
 
 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
Α. Δείγματος 
Α. Standard  
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μείγμα 
αντιδραστηρίων R1 + R2 σε ίσους όγκους, το 
οποίο παραμένει σταθερό 24 ώρες στους 20 
– 25ο C ή 4 μέρες στους 2 - 8ο C. 
 

 
 
 
 
 
 

Χ 2 = Μαγνήσιο mgr/dl 
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2. ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 
 

 Στον έλεγχο και την παρακολούθηση της θεραπείας των περιπτώσεων 
αναπνευστικής ανεπάρκειας, είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της μερικής πιέσεως 
των αερίων του αίματος. Αφορά κυρίως στη μέτρηση του CO2 και του Ο2 και γίνεται σε 
αρτηριακό αίμα που λαμβάνεται κυρίως από την κερκιδική αρτηρία με ηπαρινισμένη 
σύριγγα ινσουλίνης (αναρρόφηση λιθιούχου ηπαρίνης και στη συνέχεια απόρριψη της 
έτσι ώστε να υγρανθούν τα τοιχώματα της) και με ειδική τεχνική ή φλεβικό που 
λαμβάνεται κατά τα γνωστά (πάλι με ηπαρινισμένη σύριγγα) και πρέπει να δηλωθεί για 
να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση. Η φυσιολογία της ανταλλαγής των αερίων του 
αίματος σχετίζεται με την οξεοβασική ισορροπία του αίματος γι αυτό και η μέτρηση των 
αερίων συνοδεύεται και από μέτρηση του pH. 
 Πολλές φορές η μέτρηση των αερίων είναι άκρως επείγουσα και πρέπει να γίνει 
άμεσα προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή ο ασθενής, γι αυτό και στις αναπνευστικές 
μονάδες, μονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργεία κ.λ.π. πρέπει να υπάρχει 
αναλυτής αερίων αίματος. 
 Οι αναλυτές αερίων είναι συσκευές που διαθέτουν ιοντοεκλεκτικά ηλεκτρόδια 
(Clark, Severinghaus) και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή που επεξεργάζεται 
τα δεδομένα της μέτρησης και δίνει το αποτέλεσμα οπτικά (σε οθόνη) ή έντυπα (μέσω 
εκτυπωτή). Τα αποτελέσματα δίνουν τα 
στοιχεία του ασθενή, την ημερομηνία και 
την ώρα που έγινε η εξέταση, τον κωδικό 
του χειριστή, τον τύπο του δείγματος 
(αρτηριακό – φλεβικό), θερμοκρασία και 
βαρομετρική πίεση του περιβάλλοντος 
και ακολουθούν τα δεδομένα της 
μέτρησης, όπως αιμοσφαιρίνη, pH, 
pCO2, pO2 καθώς και κάποιοι άλλοι 
δείκτες που βγαίνουν υπολογιστικά από 
τις προηγούμενες μετρήσεις όπως είναι 
π.χ. HCO3, TCO2, ABE (acid base 
excess), SBE (standard base excess), 
SAT (saturation) κ.λ.π.  
 Η Βαθμονόμηση (calibration) του οργάνου γίνεται τακτικά (κάθε 1 ή 2 ώρες). Για 
τη βαθμονόμηση του οξυγόνου χρησιμοποιείται ατμοσφαιρικός αέρας, για το διοξείδιο 
καθαρό διοξείδιο από φιάλη και για το pH δύο πρότυπα (low, high). 
 Απαιτείται μικρή ποσότητα δείγματος (0,225 ml) που τοποθετείται απευθείας σε 
ειδική υποδοχή του αναλυτή έτσι ώστε να αποφευχθεί η επαφή με τον ατμοσφαιρικό 
αέρα. 
Γενικές έννοιες: 
 Η ατμοσφαιρική πίεση (760 mm Hg στην επιφάνεια της θάλασσας), είναι το 
αποτέλεσμα του αθροίσματος των μερικών πιέσεων που ασκούν τα διάφορα αέρια του 
ατμοσφαιρικού αέρα. Η μερική πίεση (ή τάση) ενός αερίου συμβολίζεται με το αγγλικό 
γράμμα p (pressure) και το σύμβολο του μορίου του αντίστοιχου αερίου (π.χ. pCO2 
(μερική πίεση διοξειδίου του άνθρακα), pO2 (μερική πίεση οξυγόνου) κ.λ.π. Η 
ατμοσφαιρική πίεση (αλλά και οι μερικές πιέσεις) μετρείται σε ατμόσφαιρες (atm) ή σε 
Torr (κλίμακα Torricelli) ή σε mm της στήλης υδραργύρου (1 atm = 760 Torr = 760 mm 
Hg). 
 Σημαντικοί παράγοντες για τον ακριβή προσδιορισμό της μερικής πίεσης ενός 
αερίου, είναι η υγρασία (υδρατμοί που έχουν τη δική τους μερική τάση) (νόμος Dalton) 
και η θερμοκρασία (νόμος Boyle – Marriott). Γι αυτό και στον προσδιορισμό των 
αερίων αίματος πρέπει πάντα να υπάρχει μια τιμή ατμοσφαιρικής πίεσης, απόλυτης 
υγρασίας και θερμοκρασίας βάσει των οποίων διορθώνεται το αποτέλεσμα. 

Εικόνα47: Αναλυτής αερίων αίματος και pH 
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 Η μέτρηση των μερικών πιέσεων των αερίων αίματος, αλλά και γενικότερα η 
καλύτερη εκτίμηση και ερμηνεία της συμπεριφοράς των αερίων στην κυκλοφορία του 
αίματος και στη διαδικασία της αναπνοής, στηρίζεται στους παρακάτω γνωστούς 
νόμους των αερίων: 
1.   Νόμος Boyle – Marriott: P1.V1=P2.V2  

2.   Νόμος Charles: 
B

B

A

A

T

P

T

P
=  (V=σταθερό) 

3.  Νόμος Gay – Lussac: 
B

B

A

A

T

V

T

V
=  

4.  Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων: 
 P.V=n.R.T 

5. Νόμος του Avogadro: «Ίσοι όγκοι 
διαφορετικών αερίων σε ίδιες συνθήκες 
πίεσης και θερμοκρασίας, περιέχουν ίσο 
αριθμό μορίων» 

6. Νόμος Dalton: «Η ολική πίεση που ασκείται από μίγμα αερίων, είναι το άθροισμα 
των μερικών πιέσεων που ασκούν το κάθε αέριο ξεχωριστά». 

7. Νόμος του Henry: «Τα μόρια ενός αερίου ανταλλάσσονται μεταξύ ενός υγρού και 
ενός αερίου μίγματος με κατεύθυνση από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη 
μερική πίεση, μέχρι να εξισωθούν οι εκατέρωθεν πιέσεις». Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με το νόμο του Henry «η διαλυτότητα ενός αερίου σ’ ένα υγρό υπό 
σταθερή θερμοκρασία, είναι ανάλογη της μερικής πίεσης που ασκεί το αέριο στην 
επαφή με το υγρό»  Cx = kH.px  (1) όπου: Cx=  η διαλυτότητα ενός αερίου (x), kH= 
η σταθερά του νόμου Henry που εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη φύση του 
αερίου και px= η μερική πίεση του αερίου (στην επιφάνεια του υγρού), στην αέρια 
φάση του (σε atm). 

Συνοψίζοντας: 
 Ειδικά από το νόμο του Dalton προκύπτει ότι η μερική πίεση ενός αερίου θα είναι 
ανάλογη με την περιεκτικότητα (%) του αερίου αυτού. Π.χ. όταν η περιεκτικότητα του 
οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι FiO2 = 20,95%, τότε η μερική πίεση του οξυγό- 
 
νου θα ισούται με: pO2 =                                     (2) όπου  
  
FiO2 = η περιεκτικότητα (%) του ατμοσφαιρικού αέρα σε οξυγόνο, pB = ατμοσφαιρική 
πίεση και pH2O = η μερική πίεση των υδρατμών δηλαδή η απόλυτη υγρασία για μια 
δεδομένη θερμοκρασία. 
 Όταν μετράμε αέρια αίματος, την τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης την παίρνουμε 
συνήθως από κάποιο ενσωματωμένο ή όχι βαρόμετρο και την τιμή της απόλυτης 
υγρασίας τη θεωρούμε σχεδόν πάντοτε ίση με 47 mm Hg δηλαδή υγρασία 
ατμόσφαιρας κορεσμένης υδρατμών σε θερμοκρασία σώματος 37-38ο C (η τιμή αυτή 
θα πρέπει να διορθωθεί όταν ο εξεταζόμενος ασθενής είναι εμπύρετος). 
 Αν εφαρμόσουμε τον παραπάνω τύπο (2) για μια μέτρηση της μερικής πίεσης του 
οξυγόνου της ατμόσφαιρας με ατμοσφαιρική πίεση 1 atm θα έχουμε: 
 
 pO2 =                                     = 149 mm Hg 
 
Το Οξυγόνο και ο ρόλος του στη διαδικασία της αναπνοής: 
 Το οξυγόνο είναι το βασικότερο οξειδωτικό του οργανισμού και χρησιμοποιείται 
κυρίως στην οξειδωτική φωσφορυλλίωση που γίνεται στα μιτοχόνδρια των κυττάρων. 
Είναι δηλαδή απαραίτητο για τη βιολογική οξείδωση διαφόρων ενώσεων και την 
παραγωγή ενέργειας για το κύτταρο και τη συμβολή του στη διαδικασία του 
μεταβολισμού γενικότερα. Τα κύτταρα και οι ιστοί επομένως θα πρέπει να έχουν 

Εικόνα48: Νόμος Boyle - Marriott 

FiO2 x (pB – pH2O) 
 100 

 20,95 x (760 – 47) 
 100 
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συνεχώς στη διάθεσή τους οξυγόνο, προκειμένου να ικανοποιούν τις μεταβολικές τους 
ανάγκες. 
 Η πρόσληψη του οξυγόνου γίνεται από τους πνεύμονες με παθητική ανταλλαγή 
αερίων βάσει του νόμου του Henry. Το οξυγόνο περνάει εύκολα με διάχυση το επιθήλιο 
τη βασική μεμβράνη και το ενδοθήλιο των κυψελίδων και εισέρχεται στο αίμα 
(πνευμονικά τριχοειδή). 
 Το οξυγόνο διαλύεται στο πλάσμα σε σχετικά μικρό ποσοστό. Η μεταφορά του 
οξυγόνου γίνεται βασικά με την αιμοσφαιρίνη (Hb). Το 99% του οξυγόνου που 
μεταφέρεται με το αίμα είναι ενωμένο σε χαλαρή ένωση με την αιμοσφαιρίνη με τη 
μορφή της οξυ-αιμοσφαιρίνης (HbO2). 
 Η κατανάλωση του οξυγόνου είναι ανάλογη με τις εκάστοτε μεταβολικές ανάγκες 
των ιστών. Έτσι σε έντονη μυϊκή εργασία θα έχουμε μεγάλη κατανάλωση οξυγόνου 
από τα μυϊκά κύτταρα, ενώ θα έχουμε μικρή κατανάλωση κατά τη διάρκεια του ύπνου. 
Οι παράγοντες που ρυθμίζουν το ποσό του οξυγόνου που θα αποδεσμευτεί από την 
αιμοσφαιρίνη στους ιστούς είναι: α) η μερική πίεση του οξυγόνου (pO2) και β) το pH. 
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και ο ρόλος του στη διαδικασία της αναπνοής: 
 Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το τελικό προϊόν του κυτταρικού μεταβολισμού και 
παράγεται συνεχώς σε όλα τα κύτταρα και τους ιστούς. Το αίμα προσλαμβάνει το CO2 
από τους ιστούς και το αποβάλλει από τους πνεύμονες. Η κίνηση μέσα από τις 
μεμβράνες γίνεται παθητικά (διάχυση) όπως και το οξυγόνο. 
 Μέσα στο αίμα κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές: Ι. στο πλάσμα: α) διαλυμένο 
στο πλάσμα (νόμος Henry - η διαλυτότητα του είναι 20 φορές μεγαλύτερη από του 
οξυγόνου), β) ως ανθρακικό οξύ (Η2CO3), γ) σαν όξινη ανθρακική ρίζα (HCO3

-) 
(διττανθρακική), ΙΙ. Στα ερυθρά: α) ένα μικρό μέρος ως ανθρακικό οξύ (Η2CO3), β) 
μεγαλύτερο ποσό ενωμένο με τη σφαιρίνη της αιμοσφαιρίνης ως καρβαμινική ένωση 
και γ) το υπόλοιπο μεταφέρεται υπό τη μορφή διττανθρακικών αλάτων του καλίου και 
λιγότερο του νατρίου. 
 Η μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα, καθορίζει και τον ρυθμό 
απορρόφησης και αποβολής του CO2. Τέλος, η παρουσία του CO2 στο αίμα με τις 
διάφορες μορφές του (CO2, HCO3

-, Η2CO3), συμβάλλει στη ρύθμιση του pH του 
αίματος. 

Οι μερικές πιέσεις των αερίων στο περιβάλλον και τον οργανισμό 
 

Αέριο Ατμόσφαιρα 
(εισπνεόμενος) 

Κυψελίδες Εκπνεόμενος 
αέρας 

Αρτηριακό 
αίμα 

Υγρό 
ιστών 

Φλεβικό 
αίμα 

O2  158 100 115 95 40 40 
CO2 0,23 39 33 41 46 46 
Υδρατμοί 
(H2O) 

5,77 47 47 47 47 47 

Άζωτο 
(Ν2) και 
αδρανή 
αέρια 

596 574 565 574 574 574 

Σύνολα 760 760 760 757* 707 707 
(*) Η μείωση αυτή κατά 3 mm Hg οφείλεται στην πρόσμιξη φλεβικού αίματος από τα τριχοειδή των 
βρόγχων με το αίμα των πνευμονικών φλεβών. 

Παθολογία: 
 Νόσοι των πνευμόνων η ανωμαλία στη ρύθμιση της αναπνοής επηρεάζουν 
πρωταρχικά την pCO2 που αυξάνει λόγω μειωμένης αποβολής CO2. Σε περιπτώσεις 
ελαττωμένης πρόσληψης O2 από τους πνεύμονες, η pO2 στο πλάσμα είναι 
χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα και κυμαίνονται μεταξύ 80 και 100 mm Hg. Η 
πτώση όμως της pO2 δεν συνυπάρχει πάντοτε με αύξηση της pCO2.  
 Επίσης, η υπερβολική χορήγηση οξυγόνου έχει σαν αποτέλεσμα τον 
υπεραερισμό του εγκεφάλου και είναι εξίσου επικίνδυνη για τα εγκεφαλικά κύτταρα με 
την έλλειψη οξυγόνου. 
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Τιμές αναφοράς (Φ.Τ): 
 
Ηλικία pO2 (Αρτηριακό αίμα) 

(mm Hg) 
Ηλικία pCO2 (Φλεβικό αίμα) 

(mm Hg) 
Γέννηση 8 – 24 Νεογνό – Βρέφος 27 – 40 
5 – 10 min 33 – 75 Ενήλικες άνδρες 35 – 48 
30 min 31 – 85 Ενήλικες γυναίκες 32 – 45 
> 1 h 55 – 80   
   1 d 54 – 95   
Κατόπιν 83 – 108    

 
3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
   (Αλκαλική παρακαταθήκη2) 
  
 Ο προσδιορισμός των διττανθρακικών στο πλάσμα ή τον ορό μπορεί να γίνει με 
διάφορες μεθόδους. Σ’ όλες μετριέται το ποσό του CO2 που εκλύεται όταν στο δείγμα 
προσθέσουμε οξύ. Το ποσό του CO2 αυτού μπορεί να μετρηθεί ογκομετρικά, 
μανομετρικά ή με εκτίμηση της μεταβολής του pH. 
 Η μέθοδος με το μικροαεριόμετρο Natelson που ακολουθεί, είναι μια αξιόπιστη 
μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί μικρή ποσότητα ορού. 
Μανομετρική μέθοδος (Natelson): 
Περιγραφή του οργάνου: Το μικροαεριόμετρο Natelson (εικόνες 49,50) είναι ένα 
υοειδές σύστημα 4 γυάλινων 
σωλήνων που επικοινωνούν 
μεταξύ τους με μια λεκάνη 
υδραργύρου. Ο υδράργυρος 
αυτός προωθείται προς τα 
επάνω ή απωθείται προς τα 
κάτω, δηλαδή προς τη λεκάνη 
του, με ένα βιδωτό πλωτήρα 
που μετακινείται  με ένα 
χειροκίνητο τροχό. Το ένα 
σκέλος του συστήματος (το 
δεξί) είναι υδραργυρικό 
μανόμετρο αριθμημένο σε mm. 
Το άλλο σκέλος (το αριστερό) 
αποτελείται από ένα κάθετο 
σωλήνα που έχει μια σφαιρική 
κοιλότητα χωρητικότητας 0,12 
ml και στρόφιγγα και λειτουργεί 
σαν θάλαμος ή χώρος 
αντιδράσεως και εκλύσεως των 
αερίων του εξεταστέου 
αίματος. 

Ο σωλήνας αυτός 
επικοινωνεί μέσω μιας στρόφιγγας με μια πιπέττα κεκαμμένη δύο φορές σε ορθές 
γωνίες και αριθμημένη στα 0,01, 0,02, 0,03 και 0,1 ml. Το στόμιο της πιπέττας είναι το 
σημείο εισαγωγής των αντιδραστηρίων. 
 Το όλο γυάλινο αυτό σύστημα στηρίζεται σε μια μεταλλική βάση και έναν κάθετο 
μεταλλικό άξονα. Στο μέσο της βάσης αυτής υπάρχει μια βίδα που όταν λυθεί επιτρέπει 

                                                           
2
 Αλκαλική παρακαταθήκη. Το σύνολο των βάσεων που διαθέτει ο ανθρώπινος οργανισμός για να εξουδετερώνει την παρουσία στο αίμα 

οξέων ισχυρότερων από το ανθρακικό. Η αλκαλική παρακαταθήκη του οργανισμού είναι περίπου 850-1250 meq και αρκούν για την 
εξουδετέρωση οξέων καθημερινής φυσιολογικής παραγωγής (κανονική δίαιτα) για 10-12 ημέρες. 

Εικόνα49: Μικροαεριόμετρο Natelson 
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την κίνηση του γυάλινου συστήματος για την ανάμειξη των αντιδραστηρίων στο 
θάλαμο εκλύσεως των αερίων. 
Το κούνημα γίνεται με το χέρι με ελαφρά μετακίνηση δεξιά - αριστερά, αλλά μπορεί να 
γίνει και με ηλεκτροκίνητη συσκευή (Εικόνα 50). Στον κάθετο άξονα του οργάνου 
βρίσκεται ένα κοινό θερμόμετρο. 

 Όλα τα γυάλινα μέρη του οργάνου 
συναρμολογούνται και είναι ανταλλάξιμα έτσι που να 
μπορούν να αντικατασταθούν αν κάποιο από αυτά 
σπάσει (κάτι που συμβαίνει συχνά. 
Αρχή μεθόδου: 
 Από τα διττανθρακικά άλατα, το ανθρακικό 
οξύ και το διαλυμένο CO2 του ορού εκλύεται αέριο 
διοξείδιο του άνθρακα (με τη βοήθεια ενός οξέος) 
όταν το δείγμα βρεθεί σε ισχυρό κενό. 
 Ο ολικός όγκος του αερίου που εκλύεται, 
συμπεριλαμβανομένου και του αέρα, περιορίζεται σε 
ένα σταθερό όγκο και μετριέται η πίεση του σε mm 
Hg. Επειδή όμως δεν ξέρουμε το ποσό του CO2 
εισάγουμε NaOH που δεσμεύει το CO2 και 
ξαναμετράμε την πίεση των αερίων. Η διαφορά των 
δύο πιέσεων μας δηλώνει την πίεση του CO2. 
 

 
Αντιδραστήρια: 
1. Γαλακτικό οξύ 1 Ν:     Γαλακτικό οξύ 85% …………………  90 ml 
     Νερό απεσταγμένο.. έως ………..  1000 ml 
2. Καυστικό νάτριο 1 Ν: NaOH …………………………………  40 gr 
     Νερό απεσταγμένο.. έως ………..  1000 ml 
3. Νερό απεσταγμένο που βράζεται πριν από τη δοκιμή και ψύχεται. 
 Τα αντιδραστήρια αυτά χρησιμοποιούνται σε μικρές ποσότητες σε φιαλίδια 
ευρύστομα με βιδωτό πώμα. Στο φιαλίδιο με το γαλακτικό οξύ, μπαίνει από κάτω 
υδράργυρος και από πάνω λίγη καπρυλική αλκοόλη. Στο φιαλίδιο με το NaOH βάζουμε 
από κάτω 5 ml υδράργυρο. Στο φιαλίδιο με το νερό βάζουμε 5 ml υδράργυρο. Επί 
πλέον υπάρχει και ένα φιαλίδιο με υδράργυρο. 
 Ένα ποτήρι ζέσεως τοποθετείται κάτω από το στόμιο της πιπέττας για να 
μαζεύεται ο υδράργυρος που πέφτει καθώς και τα ξεπλύματα (αντιδραστήρια και νερό) 
του πλυσίματος του οργάνου. 
Δείγμα: 
 Μπορεί να είναι πλάσμα ή ορός. Θα πρέπει να ληφθεί, να διατηρηθεί και να 
εξετασθεί με τέτοιο τρόπο που να αποκλείει κάθε επαφή του με τον αέρα. Τέτοιοι 
τρόποι είναι να γίνει η λήψη σε vacutainer ή με σύριγγα ινσουλίνης (ηπαρινισμένη με 
λιθιούχο ηπαρίνη) και αμέσως να «καρφωθεί» σε ελαστικό πώμα και να έρθει στο 
εργαστήριο σε ποτήρι με λειωμένο πάγο. Μπορεί επίσης το αίμα να τοποθετηθεί σε 
σωληνάριο, κάτω από στρώμα υγρής παραφίνης (3-4 ml). 
Τεχνική: 
 Πριν αρχίσει η εισαγωγή των αντιδραστηρίων ελέγχουμε την πληρότητα του 
οργάνου και των αντιδραστηρίων. Μια σταγόνα υδραργύρου πρέπει να προέχει από το 
στόμιο της πιπέττας. 
1. Εισάγουμε το στόμιο της πιπέττας στο σωληνάριο με την παραφίνη και το 
φυγοκεντρημένο αίμα μέχρι τη στιβάδα του ορού και αναρροφούμε, γυρίζοντας τον 
τροχό δεξιά, μέχρι τη χαραγή 0,03 ml. Απομακρύνοντας το σωληνάριο με το αίμα 
παίρνουμε και λίγη παραφίνη. 
2. Εισάγουμε 0,03 ml γαλακτικό οξύ, και από το ίδιο σωληνάριο 0,01 ml καπρυλική 

Εικόνα50: Μικροαεριόμετρο Natelson (σύγχρονο) 
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αλκοόλη και στη συνέχεια 0,1 ml υδράργυρο. 
3. Εισάγουμε 0,1 ml νερό και αρκετό Hg μέχρις ότου φθάσουμε στη χαραγή των 0,12 
ml του σωλήνα της αντιδράσεως. Κλείνουμε τη στρόφιγγα του χώρου αντιδράσεως. 
4. Κατεβάζουμε τον υδράργυρο (Hg) μέχρι που η στάθμη του να φτάσει στη χαραγή 
των 3 ml, δημιουργώντας έτσι ένα ισχυρό κενό στο θάλαμο εκλύσεως αερίων. 
5. Λύνουμε τη βίδα κινήσεως του οργάνου και το ανακινούμε, επάνω στον κάθετο 
άξονα του, δεξιά – αριστερά για 30 δευτερόλεπτα (sec). Στο διάστημα αυτό γίνεται η 
ανάμιξη του ορού με το γαλακτικό οξύ σε κενό και η έκλυση των αερίων. Σταματάμε το 
κούνημα και για 2 λεπτά περιμένουμε να συμπληρωθεί η έκλυση των αερίων, 
κουνώντας ενδιάμεσα το όργανο με μικρές κινήσεις. Αν παρατηρήσουμε φυσαλίδες τις 
σπάμε θερμαίνοντας με τα δάκτυλα μας από έξω, τη σφαίρα του θαλάμου εκλύσεως 
αερίων. 
6. Ανεβάζουμε τον υδράργυρο έτσι που η επιφάνεια του νερού του θαλάμου να φθάσει 
στη χαραγή 0,12 και διαβάζουμε στη στήλη του μανομέτρου την πίεση σε mm Hg. 
Σημειώνουμε την ένδειξη αυτή που αποτελεί την πίεση του συνόλου των αερίων που 
εκλύθηκαν (P1). 
7. Ξανανεβάζουμε τον Hg του μανόμετρου μέχρι τη στρόφιγγα του και εισάγουμε 0,1 ml 
NaOH ανοίγοντας σιγά – σιγά τη στρόφιγγα του σκέλους αντιδράσεως και στη 
συνέχεια Hg μέχρι τη χαραγή 0,12. Κλείνουμε τη στρόφιγγα. 
8. Κατεβάζουμε τον Hg στα 3 ml και αμέσως φέρνουμε τον μηνίσκο του νερού στα 0,12 
ml. Έτσι απορροφήθηκε όλο το CO2. 
9. Διαβάζουμε την πίεση στη στήλη του μανομέτρου. Είναι η πίεση του αερίου που 
παρέμεινε μετά την απορρόφηση του CO2 (P2). 
Υπολογισμός: 
 Γίνεται με τον τύπο: (P1 – P2) x Σ = mmol/l ή meq/l CO2 (3) όπου: 
Σ = συντελεστής που προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (Ι), ανάλογα με τη 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος που μας τη δείχνει το θερμόμετρο του οργάνου. 

Παράδειγμα: Έστω ότι στην πρώτη μέτρηση 
της πίεσης βρήκαμε P1 = 140 mm και στη δεύ- 
τερη μέτρηση P2 = 60 mm και η θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος ήταν 20οC. Τότε σύμφωνα 
με τον τύπο (3) θα έχουμε:  
(140 – 60) x 0,237 = 18,9 meq/l CO2. 
 
Παρατηρήσεις: 
  
 Καλό είναι να κάνουμε ένα τυφλό με 
νερό (αντί ορό) πριν να αρχίσουμε την κύρια 
δοκιμή για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν 
επιμολύνουμε την αντίδραση με CO2. Το νερό 
θα πρέπει να μας δείξει πολύ μικρή τιμή, ένα 
ελάχιστο κλάσμα σε meq/l. 
 Όταν έχουμε να κάνουμε τον 
προσδιορισμό σε μια σειρά ορών πρέπει να 
πλένεται το όργανο κάθε φορά για να 
απαλλαγεί τελείως από τα ίχνη των 

αντιδραστηρίων της προηγούμενης εξέτασης. 
 Καλό είναι πριν να αρχίσουμε τη λειτουργία του οργάνου να κάνουμε τη δοκιμή με 
ένα πρότυπο διάλυμα CO2 διαλύοντας άνυδρο ανθρακικό νάτριο (ξηραμένο στους 
100ο C) 1,191 gr σε 500 ml νερό. Αυτό αποδίδει 22,5 mmol/l CO2 υπό τις συνθήκες της 
δοκιμής. Διατηρείται κάτω από παραφίνη. Στο σωληνάριο της δοκιμής παίρνουμε 2 ml 
από αυτό, βάζουμε από κάτω υδράργυρο και από πάνω παραφίνη. 
 Ποτέ να μην ανοιχθεί η στρόφιγγα του σκέλους αντιδράσεως όταν έχει 

Πίνακας Ι. Συντελεστές* υπολογισμού CO2 
ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  

Θερμοκρασία 
σε 

ο
 C 

Συντελεστές σε 
meq/l ή mmol/l 

17 0,242 
18 0,240 
19 0,238 
20 0,237 
21 0,236 
22 0,235 
23 0,234 
24 0,233 
25 0,232 
26 0,231 
27 0,230 
28 0,229 
29 0,228 
30 0,227 
31 0,225 
32 0,224 

(*) Οι συντελεστές αυτοί είναι προσαρμοσμένοι 
για ένα συγκεκριμένο όργανο και μπορεί να 
παρουσιάζουν μικρές διαφορές από όργανο σε 
όργανο 
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δημιουργηθεί κενό ή μετά την ανάμιξη των αντιδραστηρίων, χωρίς να βεβαιωθούμε ότι 
η στήλη του νερού από τη μια μεριά και από την άλλη ο υδράργυρος του σκέλους του 
μανομέτρου, βρίσκονται μέχρι την αντίστοιχη στρόφιγγα τους. 
 Όταν αρχίζουμε νέο προσδιορισμό κοιτάζουμε να υπάρχει αρκετός υδράργυρος 
έτσι που να περισσεύουν τουλάχιστον 2 cm απόσταση από τη λεκάνη του υδραργύρου 
για την προώθηση του πλωτήρα. 
 Αν το όργανο δεν χρησιμοποιηθεί, μετά το τελικό του πλύσιμο το αφήνουμε 
γεμάτο αλλά με τη στρόφιγγα του σκέλους αντιδράσεως ανοιχτή. Έτσι μένει περιθώριο 
για διαστολή του υδραργύρου σε περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος. 
 Τα όργανο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για προσδιορισμό άλλων αερίων 
στο αίμα, όπως οξυγόνου και μονοξειδίου του άνθρακα. 
Καθαρισμός του οργάνου: 
 Ανεβάζουμε τον Hg μέχρι την κορυφή του μανομέτρου, αποδεσμεύοντας την 
πίεση και προωθώντας τον υδράργυρο με την κίνηση του τροχού. 
 Ανοίγουμε τη στρόφιγγα του σκέλους αντιδράσεως και απορρίπτουμε μέσα στο 
ποτήρι ζέσεως που έχουμε κάτω από το στόμιο της πιπέττας όλα τα νερά και λίγο Hg. 
Εισάγουμε νερό μέχρι το 0,1, το κατεβάζουμε μέχρι το 3 και το απορρίπτουμε. 
Εισάγουμε γαλακτικό οξύ μέχρι το 0,1, το κατεβάζουμε μέχρι το 3, κουνάμε για λίγο και 
το απορρίπτουμε. Εισάγουμε νερό ξανά μέχρι το 0,1, το κατεβάζουμε μέχρι το 3 και το 
απορρίπτουμε. Το όργανο είναι έτοιμο για τον επόμενο προσδιορισμό. 
 Σήμερα, κάποιοι αναλυτές αερίων αίματος, μας παρέχουν τη δυνατότητα 
προσδιορισμού εκτός από το pH, χλωριούχων και διττανθρακικών με την εφαρμογή 
ηλεκτροχημικής μεθόδου και κατάλληλου ιοντοεκλεκτικού ηλεκτροδίου (Εικόνα 47). 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 
 

Ι. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 Οι δοκιμασίες που γίνονται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νεφρικής 
λειτουργίας, μπορούν να ομαδοποιηθούν για κάθε μια από τις τρεις λειτουργίες του 
νεφρού (σπειραματική διήθηση, εκλεκτική επαναρρόφηση, απέκκριση) ως εξής: 
1. Δοκιμασίες για τον έλεγχο της σπειραματικής διήθησης, είναι οι δοκιμασίες 
κάθαρσης (clearance) κρεατινίνης, ουρίας, ινουλίνης, κ.ά. 
2. Δοκιμασίες συμπύκνωσης  και αραίωσης των ούρων (σε περίπτωση νεφρικής 
βλάβης ο νεφρός χάνει πρώτα την ικανότητα συμπύκνωσης και κατόπιν την ικανότητα 
αραίωσης των ούρων. Οπότε σε περίπτωση που η δοκιμασία συμπύκνωσης είναι 
φυσιολογική παραλείπεται η δοκιμασία αραίωσης των ούρων). 
3. Για τον έλεγχο της απεκκριτικής ικανότητας του νεφρού, εκτός από τη γενική 
εξέταση ούρων που μας δίνει μια ικανοποιητική εικόνα για τη λειτουργία του νεφρού, 
γίνεται προσδιορισμός των ουσιών μη πρωτεϊνικού αζώτου (κρεατινίνη, ουρία, ουρικό 
οξύ, αμμωνία κ.λ.π), ηλεκτρολυτών, χλωριούχων κ.ά. Οι προσδιορισμοί των 
παραπάνω ουσιών δίνουν πληρέστερη εικόνα σε ούρα 24ώρου. Επίσης δοκιμασία 
εκλογής είναι η δοκιμασία απέκκρισης P.S.P (Phenyl-Sulfone-Phthalein). 

ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ (Clearance) 
 Κάθαρση μιας ουσίας (clearance) είναι το ποσό του πλάσματος (όγκος) που 
διερχόμενο από τα νεφρικά σπειράματα αποκαθαίρεται από την ουσία αυτή σ’ ένα 
λεπτό (min). Για τον προσδιορισμό της κάθαρσης γίνεται προσδιορισμός της 
συγκέντρωσης της ουσίας (κρεατινίνης) στο πλάσμα (μέση τιμή στη διάρκεια της 
δοκιμασίας που είναι το 24ωρο) και σε ούρα 24ώρου. Για τον υπολογισμό του μέσου 
όγκου αποβολής ούρων ανά λεπτό διαιρούμε τα ml των ούρων του 24ώρου δια 1440 
(λεπτά στο 24ωρο). 
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 Η κρεατινίνη δίνει ακριβή αποτελέσματα στη δοκιμασία κάθαρσης, καθώς 
αποβάλλεται από τα νεφρικά σπειράματα και δεν επαναρροφάται, άρα αποτελεί σαφή 
δείκτη του ρυθμού της σπειραματικής διήθησης. 

 Η κάθαρση υπολογίζεται από τον τύπο: CX = 
X

X

P

V*U
 (3) όπου: 

CX = Κάθαρση ουσίας (Χ) 
UX = Συγκέντρωση της ουσίας (Χ) στα ούρα 
V =  Όγκος της ροής των ούρων σε ml/min (προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού 
των ml των ούρων 24ώρου / 1440 (60*24)) 
PX = Συγκέντρωση της ουσίας (Χ) στο πλάσμα (καλό είναι να υπάρχει μέση τιμή από 3 
τουλάχιστον δείγματα στη διάρκεια του 24ώρου που διαρκεί η δοκιμασία) 
Τεχνική: 
 Απαιτούνται ούρα 24ώρου. Ο ασθενής ουρεί στις 8:00 π.μ. και απορρίπτει τα 
ούρα. Από τις 8:00 μέχρι τις 8:00 της επόμενης ημέρας τα ούρα συλλέγονται σε 
καθαρές φιάλες (νερού) και διατηρούνται στο ψυγείο μέχρι να έρθουν στο εργαστήριο. 
Στο διάστημα αυτό, σταματά να παίρνει φάρμακα ή να πίνει διουρητικά υγρά όπως 
καφές ή τσάι. Με την έλευση του ασθενή στο εργαστήριο την επόμενη ημέρα, γίνεται 
λήψη αίματος για προσδιορισμό της κρεατινίνης. 
 Στην αξιολόγηση του αποτελέσματος λαμβάνεται υπόψιν η επιφάνεια του 
σώματος, γι αυτό και σημειώνεται το ύψος και το βάρος του ασθενή προκειμένου από 
Νορμόγραμμα να υπολογιστεί η επιφάνεια του σώματος του. 
 Γίνεται προσδιορισμός της κρεατινίνης του ορού, με τον τρόπο που εφαρμόζει 
το κάθε εργαστήριο. 
 Τα ούρα ανακινούνται καλά, μετρείται ακριβώς ο όγκος τους και λαμβάνεται 
δείγμα όπου γίνεται προσδιορισμός της κρεατινίνης, με την ίδια μέθοδο. 
Ο προσδιορισμός της κάθαρσης (clearance) γίνεται από τον τύπο (3) ως εξής: 

 
CCr =                                                                  (ml/min) 

Παράδειγμα: 
Έστω όγκος ούρων 1300 ml, λεπτά (min) στο 24ωρο = 1440 (24 x 60), άρα ποσό 
ούρων ανά λεπτό 1300:1440 = 0,9 ml 
 κρεατινίνη ούρων = 112 mgr/dl 
 κρεατινίνη ορού = 0,9 mgr/dl 
σύμφωνα με τον τύπο (3) θα έχουμε: 

CCr = 112
0,9

100,8

0,9

0,9*112
==  ml/min 

Ο υπολογισμός αυτός ισχύει για ενήλικο άτομο με 
έκταση επιφάνειας σώματος 1,73 m2. Σε άλλη 
περίπτωση θα γίνει διόρθωση της τιμής αυτής με 
βάση το βάρος και το ύψος του εξεταζόμενου σε 
σχέση με την επιφάνεια 1,73 m2 (πίνακας ΙΙ). Αν για 
παράδειγμα ένα άτομο έχει κάθαρση 98 και επιφάνεια  
1,62, ανάγουμε το 1,62 στο 1,73 (1,73:1,62=1,07). 
Άρα η διορθωμένη κάθαρση της κρεατινίνης θα είναι: 
CCr = 98 x 1,07 = 104,86 ml/min. 
Παρατήρηση: Σε περίπτωση που η συλλογή ούρων 
24ώρου είναι δύσκολη, ο προσδιορισμός της 
κάθαρσης γίνεται σε δείγμα ολίγων ωρών, με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
 
 
 

mgr/dl κρεατινίνης ούρων x όγκος ούρων/min 
mgr/dl κρεατινίνης ορού αίματος 

Πίνακας ΙΙ Νορμόγραμμα για τον 
υπολογισμό της επιφάνειας του 
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ΚΑΘΑΡΣΗ ΟΥΡΙΑΣ (Clearance) 

 
 Η ουρία, όπως και η κρεατινίνη, διηθείται στα νεφρικά σπειράματα, είναι όμως 
ευδιάχυτη με αποτέλεσμα ένα μέρος από αυτή επαναρροφάται. Έτσι η κάθαρση της 
ουρίας είναι μικρότερη του ρυθμού σπειραματικής διήθησης. Οι τιμές όμως αυτών δεν 
διαφέρουν σημαντικά, ώστε η δοκιμασία κάθαρσης ουρίας αποτελεί χρήσιμη κλινική 
διαγνωστική δοκιμασία. 
 Σε ζωηρό ρυθμό παραγωγής ούρων (πάνω από 2 ml/min), η αναλογία της 
επαναρροφόμενης ουρίας είναι πρακτικά σταθερή και η κάθαρση αυτής υπολογίζεται 
δια της εφαρμογής του τύπου (3). Η λαμβανόμενη τιμή λέγεται μέγιστη κάθαρση ουρίας 

(clearance maximum). Έτσι: Cm = 
u

u

P

V*U
(maximum κάθαρση της ουρίας) 

 Φυσιολογικά είναι 75 ml/min (64 – 99).  
 Εάν ο ρυθμός παραγωγής ούρων είναι μικρότερος από 2 ml/min (όγκος ούρων 
/ λεπτά συλλογής), η μεγαλύτερη συμπύκνωση που γίνεται στα ουροφόρα σωληνάρια, 
σημαίνει και μεγαλύτερη επαναρρόφηση ουρίας. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ο 
παρακάτω τροποποιημένος τύπος (4) (Moller, McIntosh, Van Slyke 1928), ώστε να 
αντισταθμίζονται οι ανευρισκόμενες μικρότερες τιμές σε μικρότερη ροή ούρων. Αυτή 
αποτελεί την «Βασική» κάθαρση (clearance standard) και υπολογίζεται από τον τύπο: 

 CS = 
u

u

P

V*U
 (4) (standard κάθαρση της ουρίας)     

 Φυσιολογικά είναι 54 ml/min (40 – 68). 
 Πριν από την έναρξη της δοκιμασίας, μετριέται η ουρία του αίματος. Αν αυτή 
είναι αυξημένη (πάνω από 60 mgr/dl), ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης είναι σαφώς 
ελαττωμένος, οπότε δεν χρειάζεται να υπολογιστεί η κάθαρση της ουρίας. 
 Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή της 
κάθαρσης της κρεατινίνης (λαμβάνοντας υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες της ουρίας). 
Λαμβάνονται ούρα 24ώρου (ή ολίγων ωρών). Προσδιορίζεται η ουρία στο αίμα (ορό) 
και στα ούρα με την μέθοδο που εφαρμόζεται στο εργαστήριο και ανάλογα με το ρυθμό 
παραγωγής των ούρων, προσδιορίζεται η maximum ή standard κάθαρση της ουρίας, 
εφαρμόζοντας τους τύπους (3) και (4) αντίστοιχα. 
 

ΚΑΘΑΡΣΗ ΙΝΟΥΛΙΝΗΣ (Clearance) 
 
 Η Ινουλίνη είναι εξωγενής ουσία, που όταν ενεθεί στον άνθρωπο αποβάλλεται 
αποκλειστικά και μόνο από το νεφρικό σπείραμα. Διηθείται όλη από το νεφρικό 
σπείραμα, δεν επαναρροφάται και δεν εκκρίνεται ενεργητικά από τα νεφρικά 
σωληνάρια. 
 Η clearance της ινουλίνης είναι μέθοδος αναφοράς και γίνεται μόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις με την ευθύνη του γιατρού. Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι πρέπει 
να χορηγηθεί ενδοφλεβίως και πολύ αργά, πρέπει να ληφθούν πολλά δείγματα 
αίματος καθώς και πολλά δείγματα ούρων με καθετήρα κάθε 20 ή 30 min. 
 Φυσιολογική τιμή κάθαρσης ινουλίνης είναι: 130 ml/min.  
 Άλλη εξωγενής ουσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο της λειτουργίας 
των νεφρικών σωληναρίων είναι το παρα-αμινο-ιππουρικό οξύ (PAH). 
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 

 
Αρχή μεθόδου: 
  

Βασική δοκιμασία για τον έλεγχο της λειτουργίας της εκλεκτικής 
επαναρρόφησης από τα νεφρικά σωληνάρια είναι η δοκιμασία συμπύκνωσης των 
ούρων. Εφόσον τα νεφρικά σωληνάρια διατηρούν την ικανότητα αυτή και επομένως 
μπορούν να συμπυκνώνουν τα ούρα, επαναρροφόντας χρήσιμα συστατικά από το 
πρόουρο όπως το νερό, ηλεκτρολύτες κλπ, το Ε.Β θα είναι μεγαλύτερο του πλάσματος 
(1007). Το Ε.Β των ούρων όμως επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες (ενδογενείς 
και εξωγενείς), γι αυτό μπορεί να βρεθεί χαμηλό σε κάποιο δείγμα ούρων χωρίς αυτό 
να σημαίνει απώλεια της συμπυκνωτικής ικανότητας του νεφρού. Χαμηλό Ε.Β σε 
πολλά δείγματα επιβάλλει την εκτέλεση της δοκιμασίας, ενώ αν έστω και σε ένα δείγμα 
βρούμε Ε.Β 1025 και πάνω δεν χρειάζεται να γίνει η δοκιμασία. 
 Ο νεφρός χάνει την συμπυκνωτική του ικανότητα πιο σπάνια από πρωτοπαθείς 
νόσους ή βλάβες. Πιο χαρακτηριστική είναι η βλάβη από εξωγενείς τοξικές ουσίες, 
όπως οι δηλητηριάσεις από βαριά μέταλλα (Pb, Cd), αναλγητικά, τοξικά αντιβιοτικά 
(χλωραμφαινικόλη) κ.ά., ή από ενδογενή αίτια όπως το πολλαπλό μυέλωμα και την 
αποβολή της παραπρωτεΐνης Bence-Jones. Από τις άλλες περιπτώσεις βλάβης των 
νεφρικών σωληναρίων, οι συνηθέστερες είναι οι πολυσυστηματικές μεταβολικές 
διαταραχές, όπως υποκαλιαιμία, υπερασβεστιαιμία, υπερουρικαιμία κ.ά. 
 
Τεχνική: 
  

Ο ασθενής παίρνει μικτή δίαιτα για τρεις μέρες, πλούσια σε λεύκωμα 
(τουλάχιστον 70 gr λεύκωμα την ημέρα με το συνηθισμένο ποσό αλατιού). Δεν κάνει 
δηλαδή ανάλατη δίαιτα.  
 Από το απόγευμα της 3ης ημέρας αρχίζει η δοκιμασία. Από τις 6 μ.μ. σταματάει 
να παίρνει νερό, ποτά ή οποιαδήποτε υγρή τροφή. Τρώει μόνο στεγνό φαγητό.  
Παράδειγμα δίαιτας:  
Στις 8:00 το πρωί: Ένα αβγό, φρυγανιά με βούτυρο, μαρμελάδα 
Στις 12:00 το μεσημέρι: Κρέας ψητό με πατάτες, φρυγανιά με βούτυρο, μαρμελάδα 
Στις 5:00 το απόγευμα: δύο αβγά, φρυγανιά με βούτυρο, μαρμελάδα. 
 Στις 10 μ.μ. ουρεί και απορρίπτει τα ούρα. Την άλλη μέρα το πρωί στις 6 π.μ. 
ουρεί σε ένα καθαρό και στεγνό δοχείο (1ο δείγμα). Ουρεί ξανά στις 7 π.μ. (2ο δείγμα) 
και στις 8 π.μ. (3ο δείγμα) σε χωριστά δοχεία κάθε φορά. Τα ούρα έρχονται στο 
εργαστήριο όπου μετρείται το Ε.Β. 
 
 Φυσιολογική θεωρείται η δοκιμασία αν έστω και σε ένα από τα τρία δείγματα το 
Ε.Β είναι 1022 ή πάνω.  
 
 Σημείωση: Πρέπει να λάβουμε υπ όψιν ότι σε περιπτώσεις γλυκοζουρίας ή 
λευκωματουρίας, κάθε γραμμάριο γλυκόζης ανά 100 ml ούρων αυξάνει το Ε.Β κατά 
0,004, ενώ κάθε γραμμάριο λευκώματος ανά 100 ml ούρων αυξάνει κατά 0,003. 
 
 Αξιολόγηση: Η δοκιμασία αυτή δίνει πληροφορίες για τη νεφρική λειτουργία 
γενικότερα και όχι μόνο για τη λειτουργία των νεφρικών σωληναρίων. Χαμηλές τιμές 
κάτω των 1010 και στα τρία δείγματα, βρίσκουμε χαρακτηριστικά στη νεφρική 
ανεπάρκεια, σε μεταβολικές διαταραχές, ορμονικές ανωμαλίες κ.ά. 
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 

 
 Η δοκιμασία έχει μικρότερη πρακτική αξία από την δοκιμασία συμπύκνωσης για 
τον έλεγχο της ικανότητας εκλεκτικής επαναρρόφησης των νεφρικών σωληναρίων και 
μπορεί να εφαρμοστεί επικουρικά σε περίπτωση παθολογικού ή οριακού 
αποτελέσματος της παραπάνω δοκιμασίας (συμπύκνωσης). 
Τεχνική: 
 Ο ασθενής δεν λαμβάνει πρωινό. 
Στις 8:00 το πρωί αδειάζει η κύστη και τα ούρα απορρίπτονται. Δίνονται στον ασθενή 
να πιει 1500 ml νερό. 
Από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι και κάθε μισή ώρα, συγκεντρώνονται 
τα ούρα σε ξεχωριστά δοχεία.  
Από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τις 8:00 το πρωί της άλλης ημέρας συγκεντρώνουμε 
τα ούρα στο ίδιο δοχείο. Ο ασθενής μετά το δείπνο λαμβάνει ένα ποτήρι νερό. 
Μετριέται το ποσό και το Ε.Β κάθε δείγματος. 

Φυσιολογικά το ποσό πρέπει να φτάνει τα 1200-1800 ml και το Ε.Β 
τουλάχιστον ενός δείγματος να είναι 1003. 
 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΕΚΡΙΣΗΣ (P.S.P) 
Αρχή μεθόδου: 
 Η φαινυλοσουλφοφθαλεΐνη (P.S.P) είναι μια ουσία (δείκτης) που αποβάλλεται 
κυρίως από τα ουροφόρα σωληνάρια και όχι από το σπείραμα. Γι αυτό και αποτελεί 
μέθοδο εκλογής (μαζί με τη δοκιμασία απέκκρισης κυανού του μεθυλενίου) για τον 
έλεγχο της απεκκριτικής του ικανότητας. 
 Η ουσία χορηγείται στον ασθενή ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια και προσδιορίζεται το 
ποσοστό απέκκρισης της στα ούρα την 1η και την 2η ώρα από τη χορήγηση. 
Τεχνική: 

• Δίνουμε στον ασθενή να πιει 2 ποτήρια νερό και μετά από 10-15 λεπτά ουρεί και 
τα ούρα απορρίπτονται. 

• Χορηγούμε στον ασθενή ενδομυϊκά (ή ενδοφλέβια) 1 ml υδατικού διαλύματος 
P.S.P. περιεκτικότητας 600 mgr/dl (6 mgr/ml) 

• Μετά από 1 ώρα και 10 λεπτά (1 ώρα σε ενδοφλέβια χορήγηση), ζητάμε από 
τον ασθενή να ουρήσει προσπαθώντας να αδειάσει όσο πιο πολύ μπορεί την 
κύστη (δείγμα 1ης ώρας). 

• Μία ώρα αργότερα ο ασθενής ξαναουρεί με τον ίδιο τρόπο (δείγμα 2ης ώρας). 
Στο κάθε ένα από τα δύο δείγματα προσδιορίζεται το ποσοστό (%) της αποβληθείσας 
ουσίας (P.S.P). Αυτό γίνεται συγκρίνοντας το χρώμα που θα πάρουν τα ούρα σε 
αλκαλικό pH, με ένα πρότυπο (standard) διάλυμα P.S.P. 
Standard P.S.P.: Σε ογκομετρική φιάλη των 1000 ml ρίχνουμε 1 ml υδατικού 
διαλύματος P.S.P (6 mgr/ml), προσθέτουμε σταγόνες NaOH 10% μέχρις ότου το 
διάλυμα πάρει το πιο έντονο κόκκινο χρώμα και συμπληρώνουμε με νερό μέχρι τη 
χαραγή των 1000 ml. 
Εκτέλεση σύγκρισης: 
α) Ρίχνουμε στο κάθε δείγμα ούρων μερικές σταγόνες  διαλύματος NaOH 10% μέχρις 
ότου το χρώμα που εμφανίζεται πάρει τη μεγαλύτερη ένταση του. Το χρώμα θα είναι 
πιο έντονο από το χρώμα του standard και τόσο πιο έντονο όσο μεγαλύτερο είναι το 
ποσό της P.S.P που απεκκρίθηκε από τα ούρα. 
β) Συγκρίνουμε το χρώμα του κάθε δείγματος με το χρώμα του standard ως εξής: 
παίρνουμε 1 ml από το κάθε δείγμα ούρων στο οποίο έχουμε προσθέσει το δ. NaOH 
10% και προσθέτουμε νερό μέχρι να επιτύχουμε ισοχρωμία. Σε φυσιολογική 
απέκκριση χρειάζεται αραίωση 1/250 έως 1/500. 
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γ) Υπολογίζουμε το ποσοστό της P.S.P. που απεκκρίθηκε ως εξής: Έστω ότι 
χρειάστηκε να αραιώσουμε τα ούρα της 1ης ώρας 1/500. Αυτό σημαίνει ότι στα ούρα 
υπάρχει το μισό (50%) του ποσού της P.S.P. που ενέσαμε. Αν χρειάστηκε να κάνουμε 
αραίωση 1/300 τότε το ποσοστό θα είναι 30% κ.ο.κ. Η ίδια διαδικασία 
επαναλαμβάνεται και στο δεύτερο δείγμα. 
Φυσιολογικές τιμές: 
1η ώρα 40-60% απέκκριση της P.S.P. που ενέθηκε 
2η ώρα 15-35% απέκκριση της P.S.P. που ενέθηκε 
Χαμηλές τιμές θα πάρουμε αν η κύστη δεν αδειάσει καλά από τα ούρα ή αν ο ασθενής 
έχει πάρει οποιοδήποτε φάρμακο που επηρεάζει την απεκκριτική λειτουργία όπως η 
ατροπίνη, η πενικιλίνη, οι σουλφοναμίδες, τα διουρητικά, τα σαλικυλικά, τα 
αντιφυματικά φάρμακα ή ουσίες που χρωματίζουν τα ούρα. 
Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόζεται και στη δοκιμασία απέκκρισης κυανού του 
μεθυλενίου. 

II. ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΟΣΟΥΣ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΛΗΣ 
(Απλή αναφορά) 

1. Ανωμαλίες του μεταβολισμού χρωστικής: 
 α. Χολερυθρίνη ορού και προσδιορισμός ικτερικού δείκτη 
 β. Χολερυθρίνη ούρων 
 γ. Ουροχολινογόνο ούρων και κοπράνων 
 δ. Κοπροπορφυρίνη ούρων 
2. Βασικές δοκιμασίες για τον μεταβολισμό των υδατανθράκων στο ήπαρ: 
 α. Δοκιμασία ανοχής γαλακτόζης 
 β. Δοκιμασία ανοχής φρουκτόζης 
 γ. Clearance γαλακτόζης 
3. Βασικές δοκιμασίες για μεταβολή των πρωτεϊνών του πλάσματος: 
 α. Προσδιορισμός των πρωτεϊνών του πλάσματος (λευκωματίνη, σφαιρίνες, 
ινωδογόνο) 
 β. Δοκιμασίες θολερότητας – κροκύδωσης: 
  1. Δοκιμασία θολερότητας θυμόλης 
  2. Δοκιμασία κροκύδωσης θυμόλης 
  3. Δοκιμασία κροκύδωσης κολλοειδή χρυσού 
  4. Δοκιμασία κροκύδωσης κεφαλίνης – χοληστερόλης 
  5. Δοκιμασία θειικού ψευδαργύρου 
  6. Δοκιμασία Takata-Ara 
  7. Δοκιμασία κολλοειδούς φορμόλης 
 γ. Αμινοξέα στο αίμα και τα ούρα 
4. Βασικές δοκιμασίες για ανωμαλίες λιπιδίων: 
 α. Προσδιορισμός χοληστερόλης ορού και της αναλογίας των λιποπρωτεϊνών 
(HDL. LDL, VLDL) 
 β. Προσδιορισμός λίπους στα κόπρανα 
5. Βασικές δοκιμασίες για τη λειτουργία της αποτοξίκωσης στο ήπαρ 
 α. Δοκιμασία σύνθεσης του ιππουρικού οξέος 
6. Απέκκριση των χορηγουμένων ουσιών από το ήπαρ: 
 α. Δοκιμασία Βρωμοσουλφονοφθαλεΐνης (B.S.P) 
7. Προσδιορισμός ενζύμων 
 α. Τρανσαμινάσες (SGOT – SGPT) 
 β. Αλκαλική φωσφατάση 
 γ. 5-νουκλεοτιδάση 
8. Σχηματισμός προθρομβίνης (χρόνος Quick) 
9. Αμμωνία αίματος 
10. Γλουταμίνη στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Ε.Ν.Υ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

Συλλογή του δείγματος: 
1. Τεχνητή εκσπερμάτιση 
2. Φυσιολογική σεξουαλική επαφή με διακοπή της συνουσίας (όχι χρήση 

προφυλακτικού) 
Το δείγμα συλλέγεται σε αποστειρωμένο δοχείο (ουροσυλλέκτη), ο εξεταζόμενος 

σημειώνει την ακριβή ώρα της εκσπερμάτισης και πρέπει να έρθει στο εργαστήριο το 
αργότερο εντός 30 λεπτών (min). 
 Το Σπερμοδιάγραμμα περιλαμβάνει: 
Α. Φυσικά χαρακτηριστικά: 
 1. Ποσό: ≅ 4 ml 
 2. Χροιά: Υποκίτρινη 
 3. Ρευστοποίηση: στα 30 λεπτά (min) 
 4. Αριθμός ανά ml σπέρματος 
 5. Ολικός αριθμός 
 6. pH: 7,8 – 8,9 
Β. Κινητικότητα (%): 
 Γίνεται εκτίμηση της κινητικότητας (%) σε: 

1. Ζωηρώς κινούμενα 
2. Μετρίως κινούμενα 
3. Ακίνητα 
4. Ανώμαλες μορφές 

Γ. Άλλα στοιχεία: 
 1. Πυοσφαίρια 
 2. Σωμάτια προστάτη 
Συντελεστής γονιμότητας σπέρματος 
 Μπορεί να βγει από 3 παραμέτρους: 

1. Μέτρηση αριθμού σπερματοζωαρίων (αριθμός/ml και ολικός αριθμός) με τη 
χρήση κυτταρομετρικής πλάκας 

2. Μελέτη της κινητικότητας 
3. Μελέτη της μορφολογίας 
Ο συντελεστής γονιμότητας σπέρματος εκφράζεται ως εξής: 

• Συντελεστής 0 = Γόνιμο σπέρμα 
• Συντελεστής 1 = Μετρίου γονιμότητας σπέρμα 
• Συντελεστής 2 = Αμφιβόλου γονιμότητας σπέρμα 

Πως γίνεται η αξιολόγηση των παραμέτρων του συντελεστή γονιμότητας 
σπέρματος: 
 1. Μέτρηση αριθμού: Τα σπερματοζωάρια μετρούνται σε κυτταρομετρική πλάκα 
(με τεχνική αντίστοιχη με αυτή της μέτρησης των ερυθρών αιμοσφαιρίων) και το 
αποτέλεσμα δίνεται ως εξής: 
  α. Άνω των 50 εκατομμυρίων / ml σπέρματος = 0 
  β. Μέχρι      40  εκατομμύρια  / ml σπέρματος = 1 
  γ. Μέχρι      20  εκατομμύρια  / ml σπέρματος = 2 
 Ο αριθμός των σπερματοζωαρίων κυμαίνεται από 80 – 150 εκατομμύρια / ml 
σπέρματος. Για να βρούμε τον ολικό αριθμό των σπερματοζωαρίων στο δείγμα 
σπέρματος, πολλαπλασιάζουμε τον όγκο του σπέρματος επί τον αριθμό 
σπερματοζωαρίων ανά ml.  
 Σπέρμα που έχει κάτω από 50 εκατομμύρια / ml σπερματοζωάρια, θεωρείται 
ανεπαρκές. 



 100 

Σημείωση: Αν βρούμε στη βλέννα του τραχήλου της μήτρας 8 – 12 σπερματοζωάρια 
(ανά οπτικό πεδίο), αυξάνεται η πιθανότητα γονιμοποίησης. 
 2. Μελέτη Κινητικότητας: 
  α. Αν κινούνται ζωηρά  άνω του 80% των σπερματοζωαρίων = 0 
  β. Αν κινούνται ζωηρά     έως το 60% των σπερματοζωαρίων = 1 
  γ. Αν κινούνται ζωηρά     έως το 40% των σπερματοζωαρίων = 2 
 Μας ενδιαφέρει ο τρόπος που κινούνται τα σπερματοζωάρια και ο χρόνος 
κίνησης. Η κατάλληλη θερμοκρασία είναι 27 – 30ο C και η μελέτη της κινητικότητας 
γίνεται στα 30 λεπτά μετά την εκσπερμάτιση, στις 3 ώρες, στις 8 ώρες και στις 12 ώρες. 
 Συνήθως τα φυσιολογικά σπερματοζωάρια κατά 80 % κινούνται ζωηρά, 10% 
μέτρια και το 10% είναι νεκρά στην μέτρηση των 30 λεπτών. Το ποσοστό 80% 
μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. 
 Μετά τις 12 ώρες το φυσιολογικό σπέρμα έχει νωθρή κινητικότητα. 
 3. Μελέτη Μορφολογίας: 
  α. Φυσιολογική μορφή άνω του 80% = 0 
  β. Φυσιολογική μορφή    έως το 60% = 1 
  γ. Φυσιολογική μορφή    έως το 40% = 2 
 Σ’ ένα ποσοστό 10 – 15% υπάρχει φυσιολογικά ανωμαλία. Το μέγεθος της 
κεφαλής, η έλλειψη αυχένα, η δισχιδής ουρά ή η έλλειψη ουράς, ο αριθμός κεφαλών 
και γενικά οποιαδήποτε μορφή διαφορετική της φυσιολογικής, συνιστούν ανώμαλες 
μορφές. 

Δείκτης γονιμότητας Williams 
 
 Με αυτόν ξεχωρίζουμε τα νεκρά από τα ζωντανά αλλά ακίνητα σπερματοζωάρια. 
Χρησιμοποιούμε δύο χρωστικές: 
 α. Υδατικό διάλυμα νιγροσίνης (ν) 10% 
 β. Υδατικό διάλυμα ηωσίνης (η) 5% 
Τεχνική: 
 Παίρνουμε μια αντικειμενοφόρο πλάκα και τοποθετούμε από αριστερά προς τα 
δεξιά, από μια σταγόνα νιγροσίνης, ηωσίνης και σπέρματος όπως φαίνεται στο σχήμα 
(2).  
 
 
 
 
 
Κατόπιν αναμειγνύουμε τις σταγόνες με γυάλινο ή ξύλινο στειλεό, αρχίζοντας από 
δεξιά (από το σπέρμα) ως εξής: σπέρμα + ηωσίνη + νιγροσίνη 
 Η ανάμειξη πρέπει να γίνει το πολύ μέσα σε 20 δευτερόλεπτα(sec). Στρώνουμε 
την πλάκα με την βοήθεια άλλης (όπως στο επίχρισμα αίματος), ξηραίνουμε και 
μικροσκοπούμε. 
Αποτέλεσμα: 
 Τα νεκρά χρωματίζονται κόκκινα 
 Τα ζωντανά αλλά ακίνητα μένουν άχρωμα. 
Αξιολόγηση: 
• Νεκροσπερμία: Όλα τα σπερματοζωάρια νεκρά 
• Αζωοσπερμία: Τελεία έλλειψη σπερματοζωαρίων 
• Ολιγοσπερμία: Μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων 
• Πυοσπερμία: Αυξημένος αριθμός πυοσφαιρίων στο σπέρμα 
• Αιμοσπερμία: Αίμα (ερυθρά αιμοσφαίρια) στο σπέρμα 
 
 

σ η ν 

Σχήμα 2: Δείκτης γονιμότητας Williams 

ΤΕΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΧΑΜΕΤΡΟΥ  pHB-4 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1.  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

3.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model pHB-4 

PH Meter 
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ο μετρητής λειτουργεί σε δύο τεμάχια μπαταρίας των 5 V. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο 

ταμπλό του μετρητή και τοποθετήστε την μπαταρία. Παρακαλούμε βαθμονομείστε πριν από τη 

μέτρηση της τιμής του pH. Δεν είναι απαραίτητη η βαθμονόμηση σε κάθε λειτουργία. Σε γενικές 

γραμμές, η βαθμονόμηση απαιτείται μία φορά την ημέρα, όταν το μεσοδιάστημα της μέτρησης είναι 

συγκριτικά μικρό. 

Ο μετρητής έχει δύο σημεία βαθμονόμησης. Η διαδικασία έχει ως εξής: 

1. Πατήστε το πλήκτρο "ON / OFF" για να ενεργοποιήσετε την μπαταρία τροφοδοσίας, ο μετρητής 

εμφανίζει "mV" (μέτρηση του δυναμικού) 

2. Πατήστε το πλήκτρο "MODE" για να μπείτε στη θερμοκρασία μέτρησης, η ένδειξη "C" 

αναβοσβήνει. Η διαδικασία βαθμονόμησης έχει ως εξής: 

MV μέτρηση (πατήστε "MEAS" εμφάνιση mV) - ρύθμιση θερμοκρασίας (το "C" αναβοσβήνει) - 

βαθμονόμησης pH 1 (εμφάνιση STD1) - βαθμονόμηση pH 2 (εμφάνιση STD2) - μέτρησης pH (πατήστε 

"MEAS" εμφάνιση του pH) 

3. Πατήστε το πλήκτρο "▲" ή "▼" για να ρυθμίσετε την τιμή της θερμοκρασίας όταν η εμφανιζόμενη 

τιμή της θερμοκρασίας είναι η ίδια με την τιμή της θερμοκρασίας του διαλύματος βαθμονόμησης, 

πιέστε το πλήκτρο "ENTER" για να το αποθηκεύσετε στο μετρητή. Η ένδειξη "C" σταματάει να 

αναβοσβήνει αυτή τη στιγμή. 

4. Πατήστε το πλήκτρο "MODE", εμφανίζεται στην οθόνη "STD1" για να εισάγετε το πρώτο σημείο 

βαθμονόμησης 

(Αν δεν χρειάζεται βαθμονόμηση, πατήστε το πλήκτρο "MODE" τόσες φορές μέχρι να εμφανιστεί στην 

οθόνη του μετρητή "MEAS" για απευθείας μέτρηση του PH). 

5. Καθαρίστε το ιοντοεκλεκτικό ηλεκτρόδιο με απεσταγμένο νερό, και στη συνέχεια τοποθετείστε το 

ηλεκτρόδιο του pΗ στα τρία ρυθμιστικά διαλύματα, η οθόνη του μετρητή δείχνει τα mV του πρώτου 

ρυθμιστικού διαλύματος. Όταν η τιμή είναι σταθερή, πιέστε το πλήκτρο "ENTER", η οθόνη του 

μετρητή pH του πρώτου ρυθμιστικού διαλύματος καταχωρήθηκε. Το πρώτο σημείο βαθμονόμησης έχει 

πλέον ολοκληρωθεί. Πιέστε "MODE" και πάλι, ο μετρητής εμφανίζει "STD2" για να εισάγετε το 

δεύτερο σημείο βαθμονόμησης. 

6. Βγάλτε το ηλεκτροδίου έξω από το ρυθμιστικό διάλυμα, καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με απεσταγμένο 

ύδωρ. Βάλτε το καθαρό ηλεκτρόδιο σε ένα άλλο ρυθμιστικό διάλυμα, η οθόνη του μετρητή δείχνει τα 

mV του δεύτερου διαλύματος. Όταν η τιμή είναι σταθερή, πιέστε το πλήκτρο "ENTER", ο μετρητής 

εμφανίσει τιμή ρΗ του δεύτερου ρυθμιστικού διαλύματος. Πατήστε το πλήκτρο "MODE" και πάλι, η 

"STD2" εμφανίζεται στο μετρητή και πιέστε "MEAS" για να μπείτε σε κατάσταση μέτρησης pH. Η 

βαθμονόμηση έχει ολοκληρωθεί. Ο μετρητής είναι έτοιμος να κάνει μέτρηση pH με βαθμονομημένο το 

μετρητή (ο μετρητής μπορεί να αποθηκεύσει τα τελευταία στοιχεία βαθμονόμησης, όταν δεν γίνει νέα 

βαθμονόμηση), όμως ο μετρητής θα πρέπει να είναι βαθμονομηθεί εκ νέου στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και του διαλύματος που 

χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση. 

2. Το ιοντοεκλεκτικό ηλεκτρόδιο δεν είναι στο διάλυμα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 

3. Ένα νέο ιοντοεκλεκτικό ηλεκτρόδιο  χρησιμοποιείται. 

4. Ο μετρητής έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση πυκνό οξύ (pH <2) ή, πυκνό άλκαλι (pH> 12). 

5. Ο μετρητής έχει χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του υγρού που περιέχει φθόριο, ή διάλυμα με pH <7 

ή πυκνά οργανικά διαλύματα. 

Όταν η θερμοκρασία του διαλύματος μετράται είναι πολύ διαφορετική από τη θερμοκρασία του 

διαλύματος ρύθμισης, η θερμοκρασία του μετρητή πρέπει να βαθμονομηθεί για να εμφανίζεται στο 

μετρητή θερμοκρασία ίδια με τη θερμοκρασία του διαλύματος που μετράται. Η λειτουργία είναι ίδια  
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με το βήμα 2 και 3. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο "MODE" τρεις φορές, έως ότου η οθόνη του 

μετρητή pH δείξει "MEAS"για να μπείτε στη μέτρηση του pH. 

Μέτρηση του δυναμικού του ηλεκτροδίου (mV τιμή): 

1. Πατήστε το πλήκτρο "ON / OFF", ο μετρητής αρχίζει τη μέτρηση σε"mV" 

2. Βάλτε σε κατάλληλο διάλυμα το ιοντοεκλεκτικό ηλεκτρόδιο. 

3. Καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με απεσταγμένο νερό, αφαιρέστε το υπόλοιπο υγρασίας με απορροφητικό 

χαρτί. 

4. Βάλτε το ηλεκτρόδιο μέσα στο διάλυμα μέτρησης, και ο μετρητής θα διαβάσει το δυναμικό του 

ιοντοεκλεκτικού ηλεκτροδίου (mV τιμή) και θα εμφανίσει μια "+" ή "-" πολικότητα αυτόματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το κουμπί για το φως στην επάνω αριστερή γωνία του μετρητή, όταν χρειάζεται 

να μετρήσετε τη νύχτα. Το φωτεινό φόντο σημαίνει πως ο μετρητής είναι σε λειτουργία. (Παρακαλώ 

μην πατήσετε το φως αν δεν χρησιμοποιείτε τη νύχτα, επειδή θα μειώσει τη χρήση της διάρκειας ζωής 

της μπαταρίας όταν ενεργοποιείτε στο φως.) 

Εάν η μέτρηση δεν είναι φυσιολογική, λόγω της λάθος λειτουργίας κατά τη διάρκεια της 

βαθμονόμησης, οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσετε το μετρητή, στη συνέχεια, κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο "ENTER", ενεργοποιήστε το μετρητή και πάλι, ο μετρητής θα είναι στην 

κατάσταση της εκκίνησης. Κάντε βαθμονόμηση για μια ακόμη φορά. 

 

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

Εκτός από την καλή κατασκευή του μετρητή, η κατάλληλη συντήρηση είναι επίσης ένα ουσιαστικός 

παράγοντας που βελτιστοποιεί την απόδοση του μετρητή, ειδικά για αυτό το είδος του μετρητή οξέων. 

Με πολύ μεγάλη αντίσταση εισόδου και συχνά την επαφή με χημικές ουσίες, λόγω του εργασιακού 

περιβάλλοντος. Συνεπώς, η καλή συντήρηση είναι απαραίτητη για αυτό το πεχάμετρο. 

1. Το άκρο εισόδου του μετρητή (δηλαδή την υποδοχή του ηλεκτροδίου συνδυασμού) καθαρίζεται πριν 

τη φύλαξη. Το βύσμα του ηλεκτροδίου δεν πρέπει να αποσυνδέεται πολύ συχνά, για να αποτραπεί η 

είσοδος σκόνης ή υγρασίας στην είσοδο του βύσματος. 

2. Το άκρο της κορυφής του ηλεκτροδίου είναι αρκετά λεπτό. Να είστε βέβαιοι να μην χτυπήσει το 

άκρο σε οποιοδήποτε σκληρό υλικό για την αποφυγή ζημιών. 

3.Κρατήστε το άκρο εξόδου του ηλεκτροδίου μακριά από βρωμιές, σε περίπτωση που λερωθεί, 

καθαρίστε το με ιατρικό βαμβάκι με 0.1 mmol / L αραιωμένο υδροχλωρικό οξύ. 

4.Αν το άκρο του ηλεκτροδίου βρέθηκε να έχει ρωγμές ή αρχίζουν να γίνονται λόγω ηλικίας 

(αποθηκεύεται για πάνω από 2 χρόνια), είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί με ένα νέο ηλεκτρόδιο. Ή 

αργή αντίδραση θα συμβεί, Ή ακόμη και τα αποτελέσματα θα έχουν μεγάλο σφάλμα μέτρησης. Να 

θυμάστε το νέο ηλεκτρόδιο πρέπει να βυθίζεται σε απεσταγμένο νερό για τουλάχιστον 24 ώρες πριν να 

τοποθετηθεί. 

5.Στη βαθμονόμηση του μετρητή με ρυθμιστικό διάλυμα, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η 

αξιοπιστία του διαλύματος, αλλιώς χαμηλή ακρίβεια του διαλύματος θα δώσει σίγουρα λάθος 

υπολογισμό του αποτελέσματος. 

6.Όταν η ένδειξη "LOBAT" εμφανίζεται στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης, αυτό σημαίνει 

αντικαταστήστε την μπαταρία. 

7.Φροντίστε να αποφύγετε ισχυρή και άμεση ηλιοφάνεια στην οθόνη για την παράταση του ορίου ζωής 

του. Προσέξτε να μην χτυπήσετε την οθόνη σε οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο, ή να αγγίξετε το 

γυαλί της οθόνης, για να αποφύγετε τις γρατσουνιές. 

8.Παρακαλώ αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ξανά για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 
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