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Κατευθυντήριες οδηγίες προς το ερευνητικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, σχετικά με την 
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1. Περιφερικό Αίμα 

1.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

Δείγματα αίματος που κατευθύνονται προς τη μονάδα Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων, θα πρέπει 

να επεξεργάζονται για την απομόνωση των κυττάρων άμεσα και το αργότερο μέσα σε 1-2 ώρες από 

την απομόνωση του αίματος. 

1.2. Δοχείο Συλλογής 

Προτιμάται περιέκτης με EDTA (μωβ καπάκι) ως αντιπηκτικό. 

1.3. Ποσότητα 

Οι ποσότητες που περιγράφονται παρακάτω είναι ενδεικτικές και ικανοποιητικές για την 

πλειονότητα των διαθέσιμων εξετάσεων. Μπορεί να διαφοροποιηθούν ανά περίπτωση σε πιο 

σύνθετες αναλύσεις. 

Ενήλικες:    10-15  mL  

Παιδιά:    Με συνεννόηση με το τμήμα Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων. 

Έμβρυα/ομφάλιος λώρος:  Με συνεννόηση με το τμήμα Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων. 

1.4. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Δείγματα αίματος που κατευθύνονται προς τη μονάδα Single Cell Analysis, θα πρέπει να 

επεξεργάζονται για την απομόνωση των κυττάρων άμεσα και το αργότερο μέσα σε 1-2 ώρες από 

την απομόνωση του αίματος. 

Σημείωση: ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΎΧΕΤΕ το αίμα. 

1.5. Μεταφορά 

Για το ολικό περιφερικό αίμα, η μεταφορά πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασίες ψύξης 2-8ο C, όσο το 

δυνατόν συντομότερα και εντός μίας ώρας από την απομόνωση του αίματος από τον δότη. 

2. Φρέσκος ιστός από Βιοψίες 

2.1. Είδη ιστών  

Ενδεικτικά, βιοπτικό υλικό από αρθριτικό υμένα, αρθριτικό υγρό, πνεύμονας, σιελογόνο αδένα, 

ήπαρ, εντερικό ιστό, μυελός οστών. 

2.2.  Δοχείο Συλλογής 

Στείρο πλαστικό δοχείο που κλείνει ερμητικά, με στείρο θρεπτικό μέσο (DMEM) που να καλύπτει το 

σύνολο του βιοπτικού υλικού.  

2.3. Ποσότητα 

Ελάχιστη ποσότητα ιστού 50 mg με ελάχιστες διαστάσεις 0.5 εκατοστά και κατά προτίμηση σε κύβους 

μέγιστων διαστάσεων 1,0-1,5 εκατοστών. Όμως θα πρέπει να γίνεται συνεννόηση με τη μονάδα 



pMedGR Technical information for sample collection_Single Cell Analysis_v1.0 4 

Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων, για βελτιστοποίηση της απομόνωσης ανάλογα με τον ιστό και τις 

ιδιαιτερότητές του.   

2.4. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Ιστός σε θρεπτικό μέσο διατηρείται σε θερμοκρασία ψύξης 2-8ο C. Η παράδοση θα πρέπει να γίνεται 

εντός λίγων ωρών από την απομόνωση του ιστού. Οι χρόνοι εξαρτώνται από το είδος του ιστού και 

μία σειρά άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη ποιότητα των παράγωγων από τον ιστό. 

2.5. Μεταφορά 

Τα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται σε θερμοκρασία ψύξης 2-8ο C μέσα σε χρονικό διάστημα μίας 

ώρας από την απομόνωση τους.  

3. Κύτταρα 

Απομονωμένος κυτταρικός πληθυσμός, από διάφορες πηγές όπως αίμα, ιστό, κυτταροκαλλιέργεια.  

Για εφαρμογές του τμήματος Ανάλυση Μοναδιαίων Κυττάρων ο κυτταρικός πληθυσμός πρέπει να 

είναι απαραίτητα χωρίς συσσωματώματα. Τα κύτταρα απομονώνονται, καταμετρούνται ποσοτικά 

και ως προς την ζωτικότητά τους και επαναδιαλύονται σε κατάλληλο μέσο ανάλογα την ανάλυση που 

θα ακολουθήσει. Τυχόν συσσωματώματα και διπλέτες απομακρύνονται. Τα δείγματα πρέπει να 

έχουν ποσοστό ζωντανών κυττάρων άνω του 80% για να γίνουν αποδεκτά. Στην περίπτωση 

παγωμένων κυττάρων, τότε το ποσοστό ζωντανών κυττάρων θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 60% 

μετά την επανασύστασή τους σε θρεπτικό διάλυμα. Σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται απομάκρυνση 

των νεκρών κυττάρων πριν την ανάλυση του δείγματος (MACS-dead cell removal kit, Miltenyi), το 

οποίο μπορεί να γίνει και στο pMedGR.  

Προτείνεται η επικοινωνία με το τμήμα Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων σχετικά με τα πρωτόκολλα 

ενζυματικής πέψης των ιστών και την απομάκρυνση συσσωμάτων και κυτταρικών διπλετών πριν την 

αποστολή δειγμάτων. 

Σημείωση: Κύτταρα που προσκολλώνται στο πλαστικό υπόστρωμα της φλάσκας δεν πρέπει να 

επεξεργάζονται ενζυματικά. Η απελευθέρωση από το υπόστρωμα μπορεί να γίνεται με χρήση EDTA. 

Κύτταρα που μεγαλώνουν σε εναιώρημα χρειάζονται επεξεργασία για την διάλυση των συσσωμάτων 

και κυτταρικών διπλετών.  

3.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

Η φυσιολογία του κυττάρου μεταβάλλεται με την απομάκρυνσή του από τον ιστό/ όργανο. Έτσι, για 

να έχουμε αντιπροσωπευτική εικόνα της μοριακής φυσιολογίας του κυττάρου του δότη, θα πρέπει 

όλες οι διαδικασίες να επιτελούνται σε πάγο – περίπου 4⁰C. Η οδηγία αυτή αφορά όλα τα δείγματα 

(βιοψίες, περιφερικό αίμα, απομονωμένα κύτταρα, αθάνατες κυτταρικές σειρές ή πρωταρχικές 

καλλιέργειες από απομονωμένα κύτταρα δοτών. 

3.2. Δοχείο  

Τα κύτταρα μπορούν να μεταφέρονται σε κανονικά σωληνάκια (Eppendorf tubes, falcon-15/ 50ml 

depending of their volume) ή απευθείας σε φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας.  
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3.3. Ποσότητα  

Tο αρχικό δείγμα να περιέχει τουλάχιστον 2x106 κύτταρα.   

3.4. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Συντήρηση σε συνθήκες κατάλληλες με βάση το εκάστοτε ερευνητικό πρωτόκολλο. 

3.5. Μεταφορά 

Θερμοκρασία 2-8ο C  σε στείρες συνθήκες. 

4. Κυτταροκαλλιέργειες 

Για ανάλυση αθάνατων κυτταρικών σειρών από κυτταροκαλλιέργειες το pMedGR μπορεί να δεχτεί 

κυτταροκαλλιέργειες διατήρώντας τες για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι την ανάλυσή τους. Για 

κυτταροκαλλιέργειες που αφορούν πρωταρχικές καλλιέργειες απο κύτταρα δοτών, θα πρέπει να 

προηγείται συννενόηση και ενημέρωση με το pMedGR όσον αφορά τα θρεπτικά που 

χρησιμοποιούνται, τυχόν επεξεργασία των φλασκών ή διαφοροποιήσεις σε θερμοκρασία και 

ποσοστό του CO2. 

4.1. Σταθερότητα 

Για αθάνατες κυτταρικές σειρές συνήθως τα κύτταρα είναι σταθερά μέχρι 12 ώρες από την 

απομάκρυνσή τους από τον επωαστικό θάλαμο σε θερμοκρασία ψύξης (2-8ο C). Ανά περίπτωση 

κυττάρων ο χρόνος μπορεί να είναι μικρότερος από τις  12 ώρες.  

4.2. Δοχείο  

Για αθάνατες κυτταρικές σειρές, 2 φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25 cm2 με πληρότητα ~70% κατ΄ 

ελάχιστο, ή διαφορετικής χωρητικότητας φλάσκες κατά αντιστοιχία, σε στείρες συνθήκες. Για 

πρωταρχικές καλλιέργειες όπου ο αριθμός των κυτταρικών μπορεί να είναι περιοριστικός 

παράγοντας θα πρέπει να συζητηθεί με τη μονάδα για να βρεθεί σε κάθε περίπτωση χωριστά το 

ιδανικό δοχείο και ποσότητα 

4.3. Ποσότητα 

Ισχύει το ίδιο που συζητήθηκε και στην παράγραφο 4.2 που αφορά το δοχείο.  

Σημείωση: Το εργαστήριο που αποστέλλει τις κυτταρικές σειρές θα πρέπει να διατηρεί την αρχική 

κυτταρική σειρά και όχι να αποστέλλει όλο το απόθεμα. 

4.4. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Διατήρηση σε επωαστικό θάλαμο ανάλογα τις συνθήκες καλλιέργειας που απαιτείται για τη σειρά. 

4.5. Μεταφορά δείγματος 

Τα δείγματα πρέπει να αποστέλλονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εντός 4 ωρών. 
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5. Μυελός Οστών 

5.1. Σταθερότητα 

Σε περιπτώσεις φρέσκου δείγματος αυτό θα πρέπει να επεξεργαστεί προς απομόνωση των κυττάρων 

μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 ωρών από την ώρα απομόνωσής του από τον δότη. 

Ο ιστός μπορεί να διατηρηθεί μέχρι 2 μέρες στους 2-8°C, ενώ για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα 

στους -80οC. 

5.2. Δοχείο συλλογής  

Γίνονται αποδεκτά σωληνάρια με EDTA ως αντιπηκτικό.  

Σε περιπτώσεις καταψυγμένων δειγμάτων από υγιείς δότες, αυτά μπορούν να καταψυχθούν αμέσως 

μετά την λήψη (cryopreservation σε υγρό Bambanker ή σε μείγμα 10% DMSO- 90% serum). Σε 

περιπτώσεις δειγμάτων ασθενών, αυτά θα πρέπει πρώτα να εμπλουτιστούν για μονοπύρηνα 

κύτταρα (για παράδειγμα με τη χρήση του Lymphoprep-STEM CELL Technologies) και στη συνέχεια 

να καταψυχθούν άμεσα σε υγρό Bambanker. 

5.3. Ποσότητα 

Από ενήλικες:   5-6 mL  

Παιδιά:   2 mL Με συνεννόηση με το τμήμα Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων 

5.4. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Σε θερμοκρασία δωματίου για την απομόνωση κυττάρων μέσα σε διάστημα 1-2 ώρες από την 

απομόνωση του ιστού.  

Αν το δείγμα είναι κατεψυγμένο, τότε συντήρηση σε θερμοκρασία <-20ο C. 

5.5. Μεταφορά 

Για φρέσκο ιστό η αποστολή πρέπει να γίνεται μέσα σε διάστημα 1 ώρας από την απομόνωση σε 

πάγο.  

Σε θερμοκρασία ψύξης (2-4ο C) σε περίπτωση που τα κύτταρα έχουν αποψυχθεί και φιλτραριστεί και 

μέσα σε μία ώρα από το ξεπάγωμα και φιλτράρισμα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 

ακολουθείται πρωτόκολο απομάκρυνσης νεκρών κυττάρων (MACS dead cell removal kit- Miltenyi) 

Για παγωμένο ιστό η μεταφορά πρέπει να γίνεται σε ξηρό πάγο. 

 


