
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΔΙΑΓΝΩΕΙ ΚΑΙ ΕΞΕΣΑΕΙ 
 
 

ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΑΛΤΣΕ 

 

 

Εηζαγσγή 
 

 

Σν ζύγρξνλν αηκαηνινγηθό εξγαζηήξην δηαζέηεη πιήζνο κεραλεκάησλ πνπ 

απηνκαηνπνηνύλ όιεο ηηο αλαιύζεηο πνπ δηελεξγεί. Μεηαμύ απηώλ νη αηκαηνινγηθνί 

αλαιπηέο είλαη ε ζεκαληηθόηεξε θαη ε πιένλ αλαληηθαηάζηαηε ζπζθεπή. Οη αηκαηνινγηθνί 

αλαιπηέο πξνζδηνξίδνπλ όιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο «γεληθήο αίκαηνο» θαη θπθινθνξνύλ 

ζε δηάθνξνπο ηύπνπο αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ. 

Οη απινύζηεξνη αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο πξνζδηνξίδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ 

εξπζξνθπηηάξσλ (RBC), ηνλ αξηζκό ησλ ιεπθνθπηηάξσλ (WBC), ηνλ αξηζκό ησλ 

αηκνπεηαιίσλ (PLT), ηελ ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε (Hct), ηεο αηκνζθαηξίλεο (HgB) θαη ηνπο  

εξπζξνθπηηαξηθνύο δείθηεο MCH,  MCHC, MCV. 

Οη κεγαιύηεξνη αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο πξνζδηνξίδνπλ επηπιένλ ηνλ ιεπθνθπη-

ηαξηθό ηύπν κπνξνύλ δειαδή λα μερσξίζνπλ ηηο βαζηθέο κνξθέο θπηηάξσλ (νπδεηεξό-

θηια, εσζηλόθηια, βαζεόθηια, ιεκθνθύηηαξα, κνλνπύξελα) θαζώο επίζεο θαη άσξεο 

κνξθέο ή κνξθνινγηθέο αιινηώζεηο ησλ θπηηάξσλ. Τπνινγίδνπλ πεξηζζόηεξνπο 

εξπζξνθπηηαξηθνύο δείθηεο (RDW, RDW-SD, RDW-CV) θαζώο επίζεο θαη ηνπο 

αηκνπεηαιηαθνύο δείθηεο P-LCR, MPV, PDW. 

Οη αθόκα ηειεηόηεξνη θαη πην πιήξεηο αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο πξνζδηνξίδνπλ όια 

ηα παξαπάλσ, θαζώο επίζεο πιήζνο άιισλ δεηθηώλ ελώ έρνπλ αθόκα ηελ δπλαηόηεηα λα 

θάλνπλ επίζηξσζε ζε αληηθεηκελνθόξν πιάθα, λα βάςνπλ επίρξηζκα αίκαηνο θαη λα 

κεηξήζνπλ δηθηπνεξπζξνθύηηαξα (ΔΕΚ). Οη πεξηζζόηεξνη αλαιπηέο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

ηεο απηόκαηεο αλάδεπζεο ησλ γεληθώλ αίκαηνο πξηλ ηελ αλάιπζε, ηελ νκαδηθή εηζαγσγή 

δεηγκάησλ κέζσ εηδηθώλ ζηαηώ θαζώο επίζεο θαη ηελ απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ειεθηξνληθό αξρείν. 

Όια ηα παξαπάλσ γίλνληαη κε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Πξηλ ηελ 

αλάιπζε ηα ζσιελάξηα αίκαηνο ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθά ζηαηώ κε πξνεπηιεγκέλε ζεηξά 

θαη αξίζκεζε. Ο αλαιπηήο πξνζδηνξίδεη απηόκαηα θάζε γεληθή αίκαηνο κέζα ζε 2-3 min. 

Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ νζόλε ηνπ αλαιπηή, ηππώλνληαη ζε ραξηί ελώ κπνξνύλ 

επίζεο λα ζηαινύλ ζην ειεθηξνληθό αξρείν ηνπ εξγαζηεξίνπ. Ο έιεγρνο ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαιπηή γίλεηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο. Tα επίπεδα ησλ 

ηηκώλ ξπζκίδνληαη ζε θαηάιιειν επίπεδν κε ηελ δηαδηθαζία ηεο βαζκνλόκεζεο ηνπ 

αλαιπηή. 
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Σα ηκήκαηα ελόο αηκαηνινγηθνύ αλαιπηή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ύγρξνλνη αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο 
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Φπζηνινγηθή γεληθή αίκαηνο 
 
 

 
 
 

Γεληθή αίκαηνο αηόκνπ κε ζηίγκα κεζνγεηαθήο αλαηκίαο



Δξγαζηεξηαθέο δηαγλώζεηο – Αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο                   Γξ. Πέηξνπ Καξθαινύζνπ 
 

 4 

Μέζνδνη δηάθξηζεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο - Κπηηαξνκεηξία ξνήο 

 
Η θπηηαξνκεηξία ξνήο είλαη ε ηερλνινγία ε νπνία όπσο ππνδειώλεη θαη ην 

όλνκα ηεο ρξεζηκεύεη γηα ηελ κέηξεζε θπηηάξσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθνύο αλαιπηέο 

πνπ νλνκάδνληαη θπηηαξνκεηξεηέο ξνήο, θπξίσο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό θπηηάξσλ 

αλνζνινγηθνύ ελδηαθέξνληνο όπσο β-ιεκθνθύηηαξα, Σ4-ιεκθνθύηηαξα θ.α. Υξεζηκν-

πνηείηαη όκσο θαη ζηνπο αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο θαη αλαιπηέο νύξσλ γηα ηελ κέηξεζε 

θπηηάξσλ θαη γεληθόηεξα έκκνξθσλ ζηνηρείσλ.  

 

Σξόπνη κέηξεζεο θπηηάξσλ ζηνπο αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο 

 

Η δηάθξηζε ηνπ είδνπο ησλ θπηηάξσλ θαη ε κέηξεζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο γίλνληαη 

θπξίσο κε ηελ κέζνδν ηεο κέηξεζεο ηεο δηαθνξάο δπλακηθνύ θαη ηεο ζθέδαζεο ηνπ 

θσηόο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηα θύηηαξα πεξλάλε κέζα από κηα ζηελή νπή πνπ 

νλνκάδεηαη θπςειίδα ξνήο. Η θίλεζε ησλ θπηηάξσλ κέζα από ηελ θπςειίδα είλαη ηέηνηα 

ώζηε θάζε θνξά λα πεξλά κέζσ απηήο κόλν έλα θύηηαξν. 

 

 

Η ιεηηνπξγία ηεο θπςειίδαο ξνήο 

 

Μέηξεζε θπηηάξσλ κε ηελ επίδξαζε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ δείγκαηνο ζηνλ αηκαηνινγηθό αλαιπηή ν αλαιπηήο 

αλαξξνθά ζπγθεθξηκέλν όγθν αίκαηνο ν νπνίνο αξαηώλεηαη ζε θαηάιιειν δηαιύηε πνπ 

απνηειεί θαιό αγσγό ηνπ ειεθηξηζκνύ. Ο δηαιύηεο επηιέγεηαη έηζη ώζηε κεηαμύ 

θπηηάξσλ θαη δηαιύηε λα ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζε όηη αθνξά ηελ αληίζηαζε ηνπ 

δηεξρόκελνπ ξεύκαηνο θαη ηελ αγσγηκόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο. ηα άθξα ηεο θπςειίδαο ξνήο 

αλαπηύζζεηαη ζηαζεξή ηάζε V. Μόιηο ηα θύηηαξα πεξάζνπλ από ηελ θπςειίδα ηόηε ε 

ηάζε ζηα άθξα ηεο κεηαβάιιεηαη θαη έηζη αλαγλσξίδεη ν αλαιπηήο όηη πέξαζε δηακέζνπ 

απηήο έλα θύηηαξν. Έηζη πξνζδηνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ.  
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Η κέζνδνο απηή αλαπηύρζεθε από ηα αδέξθηα Coulter ην 1956 θαη έθηνηε 

νλνκάδεηαη αξρή Coulter. 

ηα άθξα ηεο θπςειίδαο ξνήο αλαπηύζζνληαη δύν εηδώλ ηάζεηο, ε ηάζε ζηαζεξνύ 

ξεύκαηνο θαη ε ηάζε ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο. 

Η ηάζε ζηαζεξνύ ξεύκαηνο (νλνκάδεηαη δηεζλώο ξεύκα DC) ζηέιλεη ειεθηξόληα 

πάλσ ζηα αηκνζθαίξηα ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα ηα δηαπεξάζνπλ αθνύ πξνζθξνύνπλ 

πάλσ ζην πξσηόπιαζκα ησλ θπηηάξσλ. Η έιιεηςε δηαπεξαηόηεηαο ηνπ θπηηάξνπ από ηα 

ειεθηξόληα DC εμαξηάηαη από ηελ αληίζηαζε ηνπ θπηηάξνπ ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο 

εμαξηάηαη από ην κέγεζόο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα ε ηάζε DC πξνζδηνξίδεη ηνλ όγθν ησλ 

αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο. Ο όγθνο ησλ θπηηάξσλ κεηξάηαη ζε κνλάδεο fl (femtoliters).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H πξόζθξνπζε ησλ ειεθηξνλίσλ DC πάλσ ζηα αηκνζθαίξηα 

 

Η ηάζε ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο (νλνκάδεηαη δηεζλώο ξεύκα RF) εμαξηάηαη 

από ηελ αγσγηκόηεηα ηνπ θπηηάξνπ. πγθεθξηκέλα ην ξεύκα πςειήο ζπρλόηεηαο RF 

δηαπεξλά ην πξσηόπιαζκα ηνπ θπηηάξνπ θαη καο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγσγηκόηεηα 

ηνπ ε νπνία είλαη αλάινγε κε ην κέγεζνο ηνπ ππξήλα (ζρήκα θαη αξηζκόο ινβίσλ) θαζώο 

θαη από ηελ ύπαξμε ή όρη θνθθίσλ κέζα ζην θπηηαξόπιαζκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δηέιεπζε ησλ θπηηάξσλ RF κέζα από ηα αηκνζθαίξηα 

 

Ο αηκαηνινγηθόο αλαιπηήο ζπλνδεύεηαη από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ν νπνίνο 

δηαζέηεη ζηελ κλήκε ηνπ επαξθείο πιεξνθνξίεο έηζη ώζηε ε κεηαβνιή ηεο ηάζεο (DC θαη 

RF) ζηα άθξα ηεο θπςειίδαο λα ζπζρεηηζηεί κε ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ. 

Γηα θάζε είδνο θπηηάξνπ ν αλαιπηήο έρεη απνζεθεπκέλεο ζηελ κλήκε ηνπ δύν ηηκέο 

ηάζεο: ην θαηώηεξν θαη αλώηεξν όξην δηάθξηζεο. Σν θαηώηεξν όξην δηάθξηζεο είλαη κηα 

ηηκή ηάζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ειάρηζην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα θύηηαξν ηνπ 

αίκαηνο. Σν αλώηεξν όξην δηάθξηζεο είλαη αληίζηνηρα κηα ηηκή ηάζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην 

κέγηζην κέγεζνο πνπ κπνξεί λα έρεη ην ίδην θύηηαξν αίκαηνο. Σα αλώηεξα θαη ηα θαηώηεξα 

όξηα δηάθξηζεο είλαη θαηάιιεια επηιεγκέλα ώζηε λα δηαθξίλνπλ όζν ην δπλαηόλ 
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ζαθέζηεξα ηα δηάθνξα είδε θπηηάξσλ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ηα όξηα δηάθξηζεο ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο δελ ζα πξέπεη λα αιιεινεπηθαιύπηνληαη.  

ηελ πξάμε όκσο παξαηεξείηαη όηη ζε δηάθνξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ηα όξηα 

δηάθξηζεο ησλ θπηηάξσλ δελ βνεζνύλ ηνλ αλαιπηή λα μερσξίζεη ηηο παζνινγηθέο κνξθέο 

θπηηάξσλ από άιια θπζηνινγηθά θύηηαξα «γεηηνληθνύ» κεγέζνπο θαη κνξθήο. Π.ρ. ν 

αλαιπηήο δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηηο δηαθνξέο κεηαμύ κηθξώλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη κεγάινπ 

κεγέζνπο εξπζξνθπηηάξσλ (καθξνθπηηάξσζε). Γηα λα αληηπαξέιζεη ν αλαιπηήο ην 

πξόβιεκα απηό νη ζύγρξνλνη αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηα 

αηκνζθαίξηα όρη κόλν κε ειεθηξηθό ξεύκα αιιά θαη κε άιιεο κεζόδνπο (π.ρ. ζθέδαζε, 

θσηνκέηξεζε). 

ηελ πεξίπησζε όπνπ ν αηκαηνινγηθόο αλαιπηήο παξά ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

εθαξκόδεη δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα αηκνζθάηξηα ηόηε ζα πξέπεη ην εξγαζηήξην λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ρξώζε παξαζθεπάζκαηνο θαη ζηελ αλάγλσζε ηνπ ιεπθνθπηηαξηθνύ 

ηύπνπ ζην κηθξνζθόπην (πιαθάθη). 

 

Μέηξεζε θπηηάξσλ κε ηελ ζθέδαζε ηνπ θσηόο  

 

Χο ζθέδαζε νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηόο όηαλ απηό πέζεη 

πάλσ ζε έλα αληηθείκελν από ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνξξνθεζεί. πγθεθξηκέλα ε 

ζθέδαζε εκθαλίδεηαη όηαλ κία δέζκε κνλνρξσκαηηθνύ θσηόο (αθηίλα laser) πέζεη πάλσ 

ζε έλα θύηηαξν ην νπνίν έρεη δηάκεηξν κεγαιύηεξε από ην κήθνο θύκαηνο ηνπ 

κνλνρξσκαηηθνύ θσηόο. 

 Η ζθέδαζε ηνπ θσηόο γίλεηαη θαη απηή κέζα ζηελ θπςειίδα ξνήο. Μόιηο ην 

θύηηαξν θηάζεη ζηελ θπςειίδα κηα κνλνρξσκαηηθή δέζκε θσηόο ζαξώλεη ηελ επηθάλεηα 

ηνπ. Σν θσο πνπ πξνζθξνύεη πάλσ ζηελ θπηηαξηθή ηνπ κεκβξάλε δηαρέεηαη ζηνλ γύξσ 

ρώξν. Η κέηξεζε ηνπ θσηόο πνπ δηαρέεηαη γίλεηαη κε δύν αληρλεπηέο. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ηξόπνη κέηξεζεο ηεο ζθέδαζεο ηνπ θσηόο ζηνπο αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο 

 

 

Ο έλαο αληρλεπηήο βξίζθεηαη πίζσ από ην θύηηαξν θαη ηελ γξακκή laser. 

Απηόο ν αληρλεπηήο κεηξάεη ην ζθεδαδόκελν θσο πνπ πξνέξρεηαη από νιόθιεξν ηνλ όγθν 

ηνπ θπηηάξνπ θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ηνπ θπηηάξνπ. Aπηή ε 

ζθέδαζε νλνκάδεηαη πξόζζηα ζθέδαζε (FSC). Ο άιινο αληρλεπηήο βξίζθεηαη πιάγηα σο 

πξνο ηελ αθηίλα laser (SCC) θαη ην ζθεδαδόκελν θσο πνπ θηάλεη ζε απηόλ νθείιεηαη ζην 
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θσο πνπ απνκαθξύλζεθε από ην αηκνζθαίξην ιόγσ ησλ αλσκαιηώλ ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο. Πξνζδηνξίδεη δειαδή ην πεξηερόκελν ηνπ πξσηνπιάζκαηνο ηνπ 

αηκνζθαηξίνπ. Π.ρ. εάλ ε θπηηαξηθή κεκβξάλε είλαη αξθεηά αλώκαιε ιόγσ ηεο ύπαξμεο 

ζην πξσηόπιαζκα πνιιώλ θνθθίσλ όπσο ζην εσζηλόθηιν, ηόηε ε ζθέδαζε ζα είλαη 

εμαηξεηηθά κεγάιε πξνο ηελ πιάγηα δηεύζπλζε. 

 

Απνξξόθεζε θσηόο 

 

Μεξηθνί αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ ιεπθνθπηηαξηθνύ ηύπνπ 

ζπλδπάδνπλ ηηο κεηξήζεηο ηεο ηάζεο (RF θαη DC) όρη κε ηελ ζθέδαζε (FSC θαη SSC) αιιά 

κε ηελ κέηξεζε ηεο απνξξνθήζεσο ηνπ θσηόο από ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά ησλ θπηηάξσλ. 

Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε νπδεηεξόθηισλ θαη εσζηλόθηισλ 

ιεπθνθπηηάξσλ πξνζδηνξίδνληαο π.ρ. κε ρξσκαηηθή αληίδξαζε ηα θνθθία ππεξνμεηδάζεο 

ζην θπηηαξόπιαζκα ηνπο. 

 

Μέζνδνη απεηθόληζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ αηκαηνινγηθό αλαιπηή 

 

Σα ηζηνγξάκκαηα 

 

Από ηα εθαηνληάδεο θύηηαξα πνπ κεηξώληαη ν αλαιπηήο θαηαζθεπάδεη δηαγξάκ-

καηα θαηαλνκώλ ζπρλνηήησλ ηα νπνία έρνπλ ηελ κνξθή ηζηνγξάκκαηνο. ηα δηαγξάκκαηα 

απηά ζηνλ νξηδόληην άμνλα βξίζθνληαη νη όγθνη ησλ κεηξεζέλησλ θπηηάξσλ ζε κνλάδεο fl. 

ηνλ θάζεην άμνλα βξίζθεηαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ όγθσλ δειαδή 

πόζα θύηηαξα είραλ θάπνηα κνλάδα όγθνπ.  

Απηέο νη θαηαλνκέο ζπρλνηήησλ ή ηζηνγξάκκαηα ζπλήζσο έρνπλ ην ραξαθηε-

ξηζηηθό ζρήκα κηαο θσδσλνεηδνύο θακπύιεο. Η θνξπθή ηεο θακπύιεο αληηζηνηρεί ζην 

όγθν πνπ δηαζέηεη ε πιεηνςεθία ησλ αηκνζθαηξίσλ. Αλ ε θνξπθή βξίζθεηαη ζην θέληξν 

ππάξρεη θπζηνινγηθόο αξηζκόο θαη κνξθνινγία θπηηάξσλ. Αλ κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα 

αξηζηεξά ηόηε ηα θύηηαξα είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κηθξόηεξα από ηα θπζηνινγηθά (π.ρ. 

κηθξνθπηηάξσζε). Αληίζεηα αλ ε θνξπθή βξίζθεηαη κεηαηνπηζκέλε πξνο ηα δεμηά ηόηε ηα 

θύηηαξα είλαη κεγαιύηεξα ηνπ θπζηνινγηθνύ (π.ρ. καθξνθπηηάξσζε). 

ε θάζε ηζηόγξακκα ππάξρεη επίζεο ην αλώηεξν (UD) θαη ην θαηώηεξν όξην 

δηάθξηζεο (LD) δειαδή ν κέγηζηνο θαη ν ειάρηζηνο όγθνο πνπ νξηνζεηνύλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν είδνο θπηηάξνπ π.ρ. εξπζξό, αηκνπεηάιην.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα ζπλεζέζηεξα ηζηνγξάκκαηα ησλ γεληθώλ αίκαηνο (εξπζξώλ, αηκνπεηαιίσλ θαη ιεπθώλ). 
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Ιζηνγξάκκαηα βαζενθίισλ θαη εσζηλνθίισλ.  

Πξνζέμηε ηελ δηαθνξά από ηα πξνεγνύκελα ηζηνγξάκκαηα. 

 

 

Νεθεινγξάκκαηα  

 

Μία ζεκαληηθή ππεξεζία πνπ πξνζθέξνπλ νη αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο ζην 

πξνζσπηθό ηνπ αηκαηνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ είλαη ηα ιεγόκελα λεθεινγξάκκαηα. Σα 

λεθεινγξάκκαηα είλαη δηαγξάκκαηα όπνπ απεηθνλίδνληαη νη πιεζπζκνί ησλ 

θπηηάξσλ πνπ πέξαζαλ κέζα από  ηελ θπςειίδα ξνήο. Οη πιεζπζκνί απηνί 

παξηζηάλνληαη κε ηελ κνξθή λεθεισκάησλ απνηεινύκελνη από ρηιηάδεο ζεκεία. Κάζε 

ζεκείν είλαη έλα θύηηαξν. Σα λεθεινγξάκκαηα κπνξεί λα είλαη δηαγξάκκαηα δπζδηάζηαηα 

ή ηξηζδηάζηαηα. ηνπο δύν ή ηξεηο άμνλεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ηνπ λεθεινγξάκκαηνο 

ηνπνζεηνύληαη νη ηηκέο δύν ή ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ θπζηθώλ κεζόδσλ. 

Σα λεθεινγξάκκαηα καο δίλνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξνπζία κε 

ηππηθώλ κνξθώλ θπηηάξσλ π.ρ. βιάζηεο. Αλ ππάξρνπλ άηππεο κνξθέο ηα λέθε ησλ 

θπηηάξσλ αιιάδνπλ ζέζε θαη κνξθή θαη έηζη γίλεηαη αληηιεπηή από ηνλ ρεηξηζηή ηνπ 

αλαιπηή θαη ηνλ ηαηξό ε παξνπζία ηνπο. 

  

  

  

 

Η παξαγσγή λεθεινγξακκάησλ από ηελ κέηξεζε αηκνζθαηξίσλ κε ηξεηο θπζηθέο κεζόδνπο 

 ξεύκα DC, ξεύκα RF θαη ζθέδαζε 
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Σξόπνη πξνζδηνξηζκώλ ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ ηνπ αίκαηνο 

 

Μέηξεζε αηκαηνθξίηε 

 

Ο αηκαηνθξίηεο (Hct) είλαη ην πνζνζηό ησλ εξπζξνθπηηάξσλ κέζα ζην αίκα. ηνπο 

αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο ζπλαληάκε δύν ηξόπνπο κέηξεζεο ηνπ. 

 

1νο ηξόπνο 

Ο αλαιπηήο αλαξξνθά νξηζκέλν όγθν αίκαηνο (Vt) ηεο ηάμεσο κl. Απηό ην δείγκα 

αίκαηνο πεξλά κέζα από ηελ θπςειίδα ξνήο όπνπ ππνινγίδεηαη ν αξηζκόο ησλ 

εξπζξνθπηηάξσλ (RBC) κε ην ξεύκα DC θαη ζηελ ζπλέρεηα αζξνηζηηθά ν ζπλνιηθόο όγθνο 

απηώλ (V).  

Η ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε ππνινγίδεηαη από ηελ αθόινπζε εμίζσζε: 

 

 

 

 

Όπνπ V: ζπλνιηθόο όγθνο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ζην δείγκα αίκαηνο 

          Vt: όγθνο ηνπ δείγκαηνο αίκαηνο  

 

2νο ηξόπνο 

Τπνινγίδεηαη από ην ηζηόγξακκα ησλ εξπζξώλ ν κέζνο όγθνο εξπζξνύ (MCV). 

ηε ζπλέρεηα ν αλαιπηήο ππνινγίδεη ηνλ αηκαηνθξίηε από ηελ αθόινπζε εμίζσζε.  

 

 

 

 

Η ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε πνπ ππνινγίδεηαη ζηνλ αηκαηνινγηθό αλαιπηή είλαη 

αθξηβέζηεξε από ηελ ηηκή ηνπ κηθξναηκαηνθξίηε. Ο ιόγνο είλαη όηη ην ηξηρνεηδέο ηνπ 

κηθξναηκαηνθξίηε πεξηέρεη κέζα ζηε ζηηβάδα ησλ εξπζξώλ θαη παγηδεπκέλν πιάζκα. 

πλέπεηα απηνύ είλαη ν κηθξναηκαηνθξίηεο είλαη απμεκέλνο πεξίπνπ θαηά κία κνλάδα 

από ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε.  

 

Μέηξεζε αηκνζθαηξίλεο 

 

Παιαηόηεξα ε αηκνζθαηξίλε (Hgb) κεηξνύληαλ ρεηξνλαθηηθά κε ην δηάιπκα 

Drapkin. H κέζνδνο απηή εθαξκόδνληαλ θαη ζηνπο απηόκαηνπο αλαιπηέο θαη νλνκάδνληαλ 

κέζνδνο θπαλνκεζαηκνζθαηξίλεο. ήκεξα ε ρξήζε ηεο έρεη εγθαηαιεηθζεί γηαηί παξάγεη 

πνιιά ηνμηθά απόβιεηα θαη έρεη κεγάιν ρξόλν επώαζεο. ηελ ζέζε ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο SLS (Sodium Lauryl Sulfate).   

ηελ κέζνδν ηεο SLS-Hb εηδηθό απνξξππαληηθό ζπάεη ηηο κεκβξάλεο ησλ εξπζξώλ 

θαη απειεπζεξώλεη ηελ αηκνζθαηξίλε. Σα κόξηα ζθαηξίλεο ηεο αηκνζθαηξίλεο πνπ 

απειεπζεξώλνληαη αληηδξνύλ κε ηηο πδξόθηιεο αιθαιηθέο νκάδεο ηνπ αληηδξαζηεξίνπ 

Sodium Lauryl Sulfate. Απηό πξνθαιεί ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζηδήξνπ ηεο αηκνζθαηξίλεο από 

δηζζελή ζε ηξηζζελή θαη ηελ παξαγσγή κεζαηκνζθαηξίλεο. Η κεζαηκνζθαηξίλε αληηδξά κε 

ην αληηδξαζηήξην Sodium Lauryl Sulfate θαη ζρεκαηίδεηαη ην κόξην SLS-Hb. 

x100
V

V
Hct

t

10 x RBCMCV x Hct10 x 
RBC

Hct
MCV
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Σν ηειηθό δηάιπκα είλαη ην SLS-Hb θαη θσηνκεηξείηαη ζηα 540 nm. Η ζπγθέληξσζε 

ηεο αηκνζθαηξίλεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ γλσζηό λόκν ηνπ Lamber-Beer.  

 

Πξνζδηνξηζκόο ησλ γλσζηώλ εξπζξνθπηηαξηθώλ δεηθηώλ 

 

Δθόζνλ ν αηκαηνινγηθόο αλαιπηήο κεηξάεη αξηζκό εξπζξνθπηηάξσλ (RBC), 

αηκαηνθξίηε (Hct), θαη αηκνζθαηξίλεο HgB κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε όινπο ηνπο 

γλσζηνύο εξπζξνθπηηαξηθνύο δείθηεο: MCV (κέζνο όγθνο εξπζξώλ), MCH (κέζε 

πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο αλά εξπζξνθύηηαξν), MCHC (κέζε ζπγθέληξσζε 

αηκνζθαηξίλεο).  

O δείθηεο MCV ππνινγίδεηαη είηε: 

A. Aπό ην ηζηόγξακκα ησλ εξπζξώλ, όπνπ ην MCV ηζνύληαη κε ην θέληξν ηεο 

θαηαλνκήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Τπνινγηζκόο ηνπ MCV από ην ηζηόγξακκα θαηαλνκήο ηνπ RBC. Σν MCV ηζνύληαη κε ην θέληξν ηεο 

θαηαλνκήο. 

 

 

B. Aαπό ηνλ ηύπν:  

 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αηκαηνθξίηεο έρεη ππνινγηζηεί από ηελ ζρέζε: Hct = V/Vt 

* 100.  Η ηηκή ηνπ MCV ππνδειώλεη αλ ππάξρεη κηθξνθπηηάξσζε ή κεγαινθπηηάξσζε.  

 

Οη δείθηεο MCH θαη MCHC ππνινγίδνληαη από ηνπο αθόινπζνπο ηύπνπο: 

 

 

 

 

 

 

Tα MCH θαη MCHC δείρλνπλ αλ ππάξρεη ππνρξσκία ή ππεξρξσκία. 

 

10 x 
/ml)(x10 RBC

(g/dl) HgB
MCH

6
100 x 

(%)  Hct

(g/dl)  HgB
MCHC

01 x 
/ml)(x10 RBC

(%) Hct
MCV

6
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Νένη εξπζξνθπηηαξηθνί θαη αηκνπεηαιηαθνί δείθηεο 

 

Δθηόο από ηνπο θιαζηθνύο δείθηεο ηεο γεληθήο αίκαηνο νη ζύγρξνλνη αηκαηνινγηθνί 

αλαιπηέο κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη πιήζνο λέσλ δεηθηώλ πνπ κπνξνύλ λα καο 

δώζνπλ κηα πνιύ θαιύηεξε εηθόλα ηνπ κεγέζνπο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ αιινηώζεσλ ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο. Σέηνηνη είλαη νη RDW (κέζε θαηαλνκή εξπζξνθπηηάξσλ), MPV 

(κέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ) θ.α. Όινη νη θαηλνύξγηνη δείθηεο ππνινγίδνληαη κε 

καζεκαηηθνύο ππνινγηζκνύο από ηα ηζηνγξάκκαηα θαηαλνκήο. 

 

Δείθηεο ηεο θαηαλνκήο ηνπ κεγέζνπο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ  

 

Καηά ηε κέηξεζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ν αλαιπηήο ρξεζηκνπνηεί ζηηο κεηξήζεηο 

ηνπ όια ηα ζσκαηίδηα ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο είλαη κεηαμύ ηνπ θαηώηεξνπ θαη αλώηεξνπ 

νξίνπ δηάθξηζεο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ. Σα θύηηαξα απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ δείθηε RDW. Ο δείθηεο RDW πξνζδηνξίδεη ηελ πνηθηιόηεηα ηνπ 

κεγέζνπο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ δειαδή ηελ αληζνθπηηάξσζε θαη ηελ πνηθηινθπη-

ηάξσζε. Σν RDW είηε κόλν ηνπ, είηε ζε ζπλδπαζκό κε ην MCV παξέρεη ζεκαληηθέο 

θιηληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ αλαηκηώλ ή ηελ αληαπόθξηζε ηνπ 

νξγαληζκνύ ζε ζεξαπεία από ζηδεξνπεληθή ή κεγαινβιαζηηθή αλαηκία.   

Τπάξρνπλ δύν δείθηεο RDW: νη RDW-SD θαη RDW-CV. Καη νη δύν πξνζδηνξί-

δνληαη από ηελ θαηαλνκή ζην ηζηόγξακκα ησλ εξπζξώλ. Αλ ην ηζηόγξακκα μεθεύγεη από 

ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ηόηε νη δύν δείθηεο RDW-SD θαη RDW-CV παίξλνπλ παζνινγηθέο 

ηηκέο. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ δείθηε RDW-SD (εύξνο θαηαλνκήο εξπζξνθπηηάξσλ) 

ππνινγίδεηαη ην εκβαδό ηνπ 20% ηεο θαηαλνκήο ησλ εξπζξώλ. Η πξνϋπόζεζε είλαη όηη ε 

θνξπθή ηεο θαηαλνκήο πεξηέρεη ην 100% ηνπ ζπλόινπ ηνπο. Oη κνλάδεο ηνπ δείθηε RDW-

SD είλαη ηα fl.     

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ δείθηε RDW-SD 

 

 

Ο δείθηεο RDW-CV (ζπληειεζηήο δηαθύκαλζεο ηνπ δείθηε RDW) ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ην εύξνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ RBC ην νπνίν πεξηέρεη ην 68,2% ησλ 

κεηξήζεσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν αθόινπζνο ηύπνο: 

 

 
100 x 

L1L2

L1L2
  100 x 

MCV

SD
CV(%)RDW
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Mνλάδεο κέηξεζεο είλαη ε αλαινγία επί ηνηο εθαηό %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ δείθηε RDW-CV (από ην γξακκνηζθηαζκέλν εκβαδό) 

 

 

Δείθηεο θαηαλνκήο ηνπ κεγέζνπο ησλ αηκνπεηαιίσλ 

 

Παξόκνηα κε ηα εξπζξνθύηηαξα ν αηκαηνινγηθόο αλαιπηήο ππνινγίδεη γηα ηα 

αηκνπεηάιηα ηξεηο εηδηθνύο δείθηεο πνπ νλνκάδνληαη αηκνπεηαιηαθνί δείθηεο. Γηα ηνλ 

ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηεί ηξία δηαθξηηηθά όξηα: ην αλώηεξν (UD), ην θαηώηεξν (LD)  θαη ην 

ζηαζεξό όξην (FD). Οη ηξεηο αηκνπεηαιηαθνί δείθηεο καο πιεξνθνξνύλ γηα ην κέγεζνο θαη 

ηελ πνηθηιόηεηα ησλ αηκνπεηαιίσλ. 

A. δείθηεο PCT (αηκνπεηαιηαθόο δείθηεο) είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ αηκαηνθξίηε. 

Δίλαη δειαδή ην πνζνζηό ησλ αηκνπεηαιίσλ κέζα ζην αίκα. Τπνινγίδεηαη από 

ην ηζηόγξακκα ησλ αηκνπεηαιίσλ ζύκθσλα κε ηνλ ηύπν Hct = V/Vt * 100. Σν V 

είλαη ν ζπλνιηθόο όγθνο ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη Vt ν όγθνο ηνπ δείγκαηνο πνπ 

απνξξνθήζεθε από ηνλ αλαιπηή.  

B. Ο δείθηεο PDW (εύξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ) πξνζδηνξίδεηαη κε 

παξόκνην ηξόπν κε ηνλ δείθηε RDW-SD. Απνηειεί ην εκβαδόλ ηεο θαηαλνκήο 

πνπ πεξηθιείεη ην  20% απηήο (όηαλ ε θνξπθή πεξηέρεη ην 100%). Μεηξηέηαη ζε 

κνλάδεο fl. 

C. Ο δείθηεο MPV (κέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ) ππνινγίδεηαη από ηνλ 

παξαθάησ ηύπν: 

 

 

 

 

 

     Οη κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ δείθηε MPV είλαη ηα fl. 

 

D. δείθηεο P-LCR (αλαινγία κεγάισλ αηκνπεηαιίσλ) είλαη ε αλαινγία ησλ 

κεγάισλ αηκνπεηαιίσλ πνπ βξίζθνληαη κεηαμύ ησλ νξίσλ FD θαη UD. 

Τπνινγίδεηαη δηαηξώληαο ηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ πνπ θαηαλέκνληαη κεηαμύ 

ησλ νξίσλ FD θαη UD κε ηνλ αξηζκό ησλ θπηηάξσλ πνπ θαηαλέκνληαη αλάκεζα 

ζηα όξηα LD θαη UD. Μνλάδα κέηξεζεο είλαη ε επί ηνηο εθαηό αλαινγία (%). 

1000 x 
/κκl(x10 PLT

(%) PCT
MPV

3
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Ο πξνζδηνξηζκόο PDW θαη P-LCR 

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη θπζηνινγηθέο ηηκέο γηα όινπο ηνπο 

εξπζξνθπηηαξηθνύο θαη αηκνπεηαιηαθνύο δείθηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέηξεζε δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ (ΔΕΚ) 

 

Η κέηξεζε ησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ (ΓΔΚ) ζηνπο ζύγρξνλνπο αηκαηνινγηθνύο 

αλαιπηέο γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: 

 

1. Με θζνξηόρξσκα (πνιπκεζίλε) πνπ ζπλδέεηαη κε ην rRNA θαη κεηξηέηαη ε 

έληαζε ηνπ θζνξηζκνύ (εηαηξεία Sysmex).  

2. Με ηελ ρξσζηηθή θπαλνύ ηνπ κεζπιελίνπ ην νπνίν πξνθαιεί θαζίδεζε ηνπ 

δηθηύνπ rRNA. Η ρξσζηηθή απηή βάθεη απνθιεηζηηθά ην πξσηνπιαζκαηηθό RNA 

ησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ. Καηόπηλ πξνζηίζεηαη εηδηθό ππνηνληθό αληηδξα-

ζηήξην ην νπνίν αθελόο ζπάεη ηα εξπζξά θαη αθεηέξνπ απνκαθξύλεη ηελ 

απειεπζεξσζείζα αηκνζθαηξίλε θαη ηελ πεξίζζεηα ηεο ρξσζηηθήο κπιε ηνπ 

κεζπιελίνπ. Αθνινύζσο ηα θύηηαξα ΓΔΚ κεηξώληαη από ηνλ αλαιπηή κε ηελ 

κέζνδν ηεο ζθέδαζεο θαη ηεο κεηαβνιήο ηάζεο ξεύκαηνο DC (εηαηξεία 

Beckman-Coulter). 

Δείθηεο Εύξνο ηηκώλ Μνλάδεο 

MCV 86 - 110 fl 

MCH 26 - 38 pg 

MCHC 31 - 37 g/dl 

RDW-SD 37 - 54 fl 

RDW-CV  11 - 16  % 

PDW  9 - 17  fl 

MPV  9 - 13   fl 

P-LCR 13 - 43  % 
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3. Με θπηηαξνρεκηθή ρξώζε ηνπ RNA κε νμαδίλε 750 θαη ζπλδπαζκό 

απνξξόθεζεο θαη ζθεδαζηηθώλ δεδνκέλσλ ζε δύν γσλίεο (Sysmex, Bayer-

Technicon H3, Advia). 

 

Oη αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο εθηόο από ηνλ απόιπην αξηζκό ησλ 

δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ ππνινγίδνπλ θαη κηα ζεηξά δηθηπνεξπζξνθπηηαξηθώλ δεηθηώλ νη 

νπνίνη νλνκάδνληαη δείθηεο σξίκαλζεο ΔΕΚ. Οη δείθηεο απηνί είλαη νη LFR, MFR, HFR 

θαη IFR. Παξέρνπλ πξόζζεηε πιεξνθόξεζε γηα ηελ δηαδηθαζία εξπζξνπνίεζεο θαη 

βνεζάεη ζηελ παξαθνινύζεζε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ηεο πνξείαο κεηακόζρεπζεο 

κπεινύ ησλ νζηώλ θαζώο θαη ζηελ δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αλαηκηώλ θαη λεθξηθώλ λόζσλ. 

 

ηξώζηκν επηρξίζκαηνο 

 

ηνπο ζύγρξνλνπο αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα απηόκαηεο 

επίζηξσζεο επηρξίζκαηνο αίκαηνο. Σν πάρνο ηνπ επηρξίζκαηνο ξπζκίδεηαη απηόκαηα από 

ηνλ αλαιπηή κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ αηκαηνθξίηε.  

Σα επηρξίζκαηα βάθνληαη επίζεο απηόκαηα κε ρξώζε May Grunwald/Giemsa ή 

νπνηαδήπνηε άιιε ρξώζε επηζπκεί ν ρξήζηεο. 

 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ αηκαηνινγηθώλ αλαιπηώλ 

 

Θεξκνθξαζία. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο επεξεάδνπλ ηηο ειεθηξηθέο ηδηόηεηεο ηνπ δηαιύηε 

κέζα ζηνλ νπνίν αξαηώλνληαη ηα αηκνζθαίξηα γηα λα πεξάζνπλ κέζσ ηεο θπςειίδαο ξνήο. 

πγθεθξηκέλα ε πςειή ζεξκνθξαζία (>30oC) απμάλεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ ηόλησλ ηνπ 

δηαιύηε κε απνηέιεζκα ε δηαθνξά ηάζεο κεηαμύ δηαιύηε θαη θπηηάξνπ λα κεηώλεηαη θαη ηα 

θύηηαξα λα πξνζδηνξίδνληαη κηθξόηεξα. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία (< 

16 νC). Γηα ηνλ ιόγν απηό νη αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο δηαζέηνπλ ζεξκόκεηξν γηα ηνλ ζπλερή 

έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο μεπεξάζεη ηα όξηα: 16 - 

30 νC ε ιεηηνπξγία ηνπ αλαιπηή δηαθόπηεηαη απηνκάησο θαη εκθαλίδεηαη ζρεηηθό κήλπκα 

ζηελ νζόλε ηνπ αλαιπηή.  

 

Aληηπεθηηθό. Σν αίκα πνπ κεηξηέηαη ζηνλ αηκαηνινγηθό αλαιπηή πξέπεη λα ζπληεξείηαη ζε 

αληηπεθηηθό EDTA. Tα αληηπεθηηθά EDTA δεζκεύνπλ ηα ηόληα Ca+2 ηνπ αίκαηνο 

εκπνδίδνληαο ηελ πήμε. πζηήλνληαη ηα αληηπεθηηθά K3EDTA, K2EDTA, Na2EDTA.  

 

Αλάδεπζε. To αίκα δελ πξέπεη λα κεηξηέηαη ακέζσο ζηνλ αλαιπηή. Πξέπεη λα 

κεζνιαβήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηά ήπηαο αλάδεπζεο ηνπ αίκαηνο κε ην αληηπεθηηθό 

κέζα ζην θηαιίδην αηκνιεςίαο. Η αλάδεπζε κπνξεί λα γίλεη κε ην ρέξη ή αθόκα 

ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθνύο αλαδεπηέο θηαιηδίσλ γεληθήο αίκαηνο. Πνιινί αλαιπηέο έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηεο αλάδεπζεο ηνπ αίκαηνο πξηλ από ηελ κέηξεζε. Αλ δελ γίλεη 

θαιή αλάδεπζε ηνπ αίκαηνο ή αλ δελ ηεξεζεί ε αλαινγία αίκαηνο-αληηπεθηηθνύ 

δεκηνπξγνύληαη κηθξά ή κεγάια πήγκαηα κέζα ζην δείγκα. Γεκηνπξγνύληαη έηζη 

ζπζζσκαηώκαηα αηκνπεηαιίσλ κε απνηέιεζκα λα δίλεη ν αλαιπηήο ςεπδώο ρακειέο ηηκέο 

αηκνπεηαιίσλ. Από ηελ άιιε κεξηά ηα ζπζζσκαηώκαηα αηκνπεηαιίσλ κπνξεί λα 

«πεξάζνπλ» σο ιεπθά ή εξπζξά δίλνληαο αληίζηνηρα ςεπδώο πςειέο ηηκέο RBC, WBC.  
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Ληπαηκηθό αίκα. Σν ιηπαηκηθό αίκα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ κέηξεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο ε 

νπνία ππνινγίδεηαη κε θσηνκεηξηθή κέζνδν (βι. πξναλαιπηηθά ζθάικαηα). 

 

Σεκαρίδηα θπηηάξσλ, άσξεο κνξθέο. Ο Η/Τ ηνπ αλαιπηή πξνζδηνξίδεη ην είδνο ηνπ 

θπηηάξνπ πνπ πεξλά κέζα από ηελ θπςειίδα ξνήο αμηνινγώληαο ηα δεδνκέλα ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ηάζεο, αγσγηκόηεηαο, ζθέδαζεο θαη πηζαλόλ θαη άιισλ παξακέηξσλ. Δίλαη 

δπλαηόλ όκσο λα πεξάζνπλ κέζα από ηελ θπςειίδα ξνήο κε ηππηθέο κνξθέο θπηηάξσλ 

νδεγώληαο ηνλ Η/Τ ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ.  

Παξαθάησ δίλνληαη πεξηιεπηηθά ηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα ζπλαληήζεη ν αλαιπηήο ζηνλ 

πξνζδηνξηζκό δηαθόξσλ πιεζπζκώλ θπηηάξσλ. 

 

Μέηξεζε ιεπθώλ. Πξηλ ηελ κέηξεζε ησλ ιεπθώλ πξνεγείηαη ε ιύζε ησλ 

εξπζξώλ κε θαηάιιειν ιπηηθό δηάιπκα. Αλ ην ιπηηθό δηάιπκα έρεη αιινησζεί, ε 

ζξαύζε ησλ εξπζξώλ δελ ζα είλαη ηέιεηα κε απνηέιεζκα ν αλαιπηήο λα κεηξήζεη 

θάπνηα εξπζξά σο ιεπθά.  

 

Μέηξεζε εξπζξώλ. Δζθαικέλε κέηξεζε εξπζξώλ κπνξεί λα πξνθιεζεί από 

κεγάιν αξηζκό ιεπθώλ, πςειή ζπγθέληξσζε κεγάισλ αηκνπεηαιίσλ, 

ζπγθνιιεκέλσλ εξπζξώλ θαη γεληθά θπηηάξσλ κηθξόηεξσλ ησλ 36 fl. 

 

Mέηξεζε αηκνπεηαιίσλ. Δζθαικέλε απμεκέλε κέηξεζε αηκνπεηαιίσλ κπνξεί λα 

πξνθιεζεί από ηελ παξνπζία ζην αίκα πνιύ κηθξώλ εξπζξώλ. Φεπδώο κεησκέλεο 

ηηκέο αηκνπεηαιίσλ ππνινγίδνληαη κεηά από πξνβιεκαηηθή αηκνιεςία όπνπ ιόγσ 

ηεο κεξηθήο πήμεο ηνπ αίκαηνο ηα αηκνπεηάιηα ζπγθνιινύληαη θαη ν ηειηθόο ηνπο 

αξηζκόο ππνινγίδεηαη ζηνλ αλαιπηή κηθξόηεξνο. 

 

Η βαζκνλόκεζε ησλ αηκαηνινγηθώλ αλαιπηώλ 

 

Οη αηκαηνινγηθνί αλαιπηέο βαζκνλνκνύληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηνπο 

βηνρεκηθνύο ή αλνζνρεκηθνύο αλαιπηέο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηξόπνη βαζκνλόκεζεο. 

Η βαζκνλόκεζε ηνπ αλαιπηή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θπηηάξσλ γίλεηαη θπξίσο 

κε εηδηθό γαιάθησκα ην νπνίν πεξηέρεη ζθαηξίδηα ίδηνπ όγθνπ κε ηα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο. 

Σα ζθαηξίδηα απηά όηαλ πεξάζνπλ κέζα από ηελ θπςειίδα ξνήο πξνθαινύλ κεηαβνιή 

ηάζεο. Ο αλαιπηήο αληηζηνηρεί θάζε ζθαηξίδην ηνπ γαιαθηώκαηνο κε ζπγθεθξηκέλε 

αηκνζθαίξην.  

Γεύηεξνο ηξόπνο είλαη ε ρξήζε ησλ controls ηνπ αλαιπηή. Ο ρξήζηεο ηξέρεη ηα 

control ηνπ αλαιπηή 3-4 θνξέο θαη αθήλεη ηνλ αλαιπηή λα ππνινγίζεη ηελ κέζε ηηκή ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ. Γεδνκέλνπ όηη ηα controls έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο, o αλαιπηήο 

ππνινγίδεη ηηο απνθιίζεηο ησλ κέζσλ ηηκώλ από ηηο ηηκέο ησλ controls. Mε βάζε ηελ 

απόθιηζε απηή απμάλεη ή κεηώλεη ηελ ηηκή ελόο θάθηνξα ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα 

πνιιαπιαζηαζηεί κε ηηο ηηκέο ησλ αζζελώλ θαη ζα ηηο απμήζεη ή ζα ηηο κεηώζεη. 

Σέινο κπνξεί ν ρξήζηεο λα αλεβάζεη ή λα θαηεβάζεη απιά ηελ ηηκή ηνπ 

θάθηνξα αλάινγα από ηελ απόθιηζε ησλ ηηκώλ ησλ control ηνπ από ηελ ηηκή ζηόρν ηνπο. 
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Ο έιεγρνο πνηόηεηαο ησλ αηκαηνινγηθώλ αλαιπηώλ 

 

Ο έιεγρνο πνηόηεηαο ησλ αηκαηνινγηθώλ αλαιπηώλ γίλεηαη είηε κε controls είηε κε 

δείγκαηα αζζελώλ.  

Σα controls πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνπο αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο είλαη 

κνληκνπνηεκέλν αίκα δειαδή αηκνζθαίξηα πνπ έρνπλ ππνζηεί εηδηθή θαηεξγαζία κε 

ζπληεξεηηθά ώζηε λα δηαηεξνύληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα (πεξίπνπ 20 κέξεο) ζε 

ζπλζήθεο ςύμεο. Σξία επίπεδα controls ρξεζηκνπνηνύληαη: ρακειό, κεζαίν θαη πςειό. Οη 

ηηκέο ηνπο κειεηώληαη ζε δηαγξάκκαηα ειέγρνπ γηα ηελ αλίρλεπζε ηπραίσλ θαη 

ζπζηεκαηηθώλ ζθαικάησλ. 

Ο δεύηεξνο ηξόπνο ειέγρνπ πνηόηεηαο ζηνπο αηκαηνινγηθνύο αλαιπηέο αμηνπνηεί 

ηηο ηηκέο ησλ αζζελώλ. εκαληηθόηεξε ηέηνηα κέζνδνο είλαη ν αιγόξηζκνο ηνπ Bull. 

ύκθσλα κε απηόλ επεηδή νη ηξεηο εξπζξνθπηηαξηθνί δείθηεο (MCV, MCH, MCHC) έρνπλ 

πνιύ κηθξή κεηαβιεηόηεηα ζηνπο αλζξώπηλνπο πιεζπζκνύο κπνξνύλ νη κέζεο ηηκέο λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλίρλεπζε ζπζηεκαηηθώλ ζθαικάησλ ζηελ αηκνζθαηξίλε, ζηνλ 

αηκαηνθξίηε θαη ζηνλ αξηζκό ησλ εξπζξώλ. Ο αιγόξηζκνο ηνπ Bull πξνηείλεη λα 

ζπγθξίλνληαη θάζε θνξά νη κέζεο ηηκέο MCV, MCH, MCHC είθνζη αζζελώλ κόλν πνπ 

κεηαμύ απηώλ ζα βξίζθεηαη θαη ε κέζε ηηκή ηεο πξνεγνύκελεο εηθνζάδαο. Η δηαδηθαζία 

απηή όπνπ κέζα ζηελ εηθνζάδα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε κέζε ηηκή ηεο πξνεγνύκελεο 

εηθνζάδαο νλνκάδεηαη θηλεηόο κέζνο θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνπο αηκαηνινγηθνύο 

αλαιπηέο γηα ηελ αλίρλεπζε ζπζηεκαηηθώλ ζθαικάησλ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κνξθή ηνπ δηαγξάκκαηνο Bull 
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Αγγινειιεληθό ιεμηιόγην αηκαηνινγηθώλ αλαιπηώλ 

 

Main unit Κεληξηθή κνλάδα 

Bar code Γξακκσηόο θώδηθαο 

Bar Code reader Αλαγλώζηεο γξακκσηνύ θώδηθα 

Calibrators Βαζκνλνκεηέο 

Conductivity Αγσγηκόηεηα 

Controls Γείγκαηα ειέγρνπ 

Data Management System ή DMS ύζηεκα δηαρείξηζεο αζζελώλ 

Diluter Αξαησηήο 

Direct current – DC Ρεύκα ζηαζεξήο ηάζεο 

Discrimination level Δπίπεδν δηάθξηζεο 

Dyes Υξσζηηθέο 

Electronic power supply Σξνθνδνζία ξεύκαηνο 

Factor Φάθηνξαο 

Fixed Discriminator – FD ηαζεξό δηαθξηηηθό όξην 

Forward scatter – FSC Πξόζζηα ζθέδαζε 

Hematocrit – Hct Αηκαηνθξίηεο 

Hemoglobin – Hgb Αηκνζθαηξίλε 

Immature Reticulate Fraction – ΙFR Κιάζκα αλώξηκσλ εξπζξνθπηηάξσλ 

Lower Discriminator Limit – LD Καηώηεξν όξην δηάθξηζεο 

Lyser reagents Λπηηθά αληηδξαζηήξηα 

Mean Platelet Volume – MPV Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ 

Platelet Distribution Width – PDW Δύξνο θαηαλνκήο αηκνπεηαιίσλ 

Platelocrit – PCT Aηκαπεηαιηνθξίηεο 

Pneumatic Power Supply ύζηεκα δεκηνπξγίαο θελνύ 

Radio Frequency – RF Δλαιιαζζόκελν ξεύκα 

Red Distribution Width – RDW Μέζε θαηαλνκή εξπζξώλ 

Reticulate cells – RET Γηθηπνεξπζξνθύηηαξα 

Sample Handler ύζηεκα αλαξξόθεζεο δεηγκάησλ 

Scatter diagrams Νεθεινγξάκκαηα 

Side scatter – SSC Πιάγηα ζθέδαζε 

Upper Discriminator Limit – UD Αλώηεξν όξην δηάθξηζεο 
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