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1. Περιφερικό Αίμα για απομόνωση DNA ή RNA 

1.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

Η χρονική διάρκεια σταθερότητας των συστατικών του αίματος ποικίλει ανάλογα με το συστατικό και 

τη θερμοκρασία διατήρησης. Η πάροδος του χρόνου αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του βιολογικού 

υλικού. Για τις εφαρμογές όπου η ανάλυση γίνεται σε μόρια απομονωμένα από τα κύτταρα του 

αίματος ή απευθείας από ολικό αίμα η θερμοκρασία συντήρησης του αίματος θα πρέπει να είναι 

κάτω των 4ο C για την καλύτερη δυνατή διατήρηση τους. Τα σωληνάρια PAXgene για RNA διατηρούν 

το RNA σταθερό για διαφορετικά χρονικά διαστήματα ανάλογα τη θερμοκρασία συντήρησης. Για 

ανάλυση συγκεκριμένων μορίων όπως διάφορα microRNAs, κυττοκίνες και άλλα μόρια γνωστά για 

τη μικρή διάρκεια ζωής τους, οι χρόνοι διατήρησης του δείγματος καθορίζονται από τον χρόνο 

γνωστής ημίσειας ζωής των μορίων αυτών. 

1.2. Δοχείο Συλλογής 

1.2.1. Για απομόνωση DNA  

Προτιμάται περιέκτης με EDTA (μωβ καπάκι) ως αντιπηκτικό. Σωληνάριο με Citric acetate (κίτρινο 

καπάκι) είναι επίσης αποδεκτό. 

1.2.2. Για απομόνωση RNA 

Η ποσότητα αίματος να μοιράζεται σε τουλάχιστον ένα Σωληνάριο PAXgene® της BD και ένα 

σωληνάριο με EDTA (μωβ καπάκι) ως  αντιπηκτικό. Σωληνάριο με αντιπηκτικό Citric acetate (κίτρινο 

καπάκι) είναι επίσης αποδεκτό αντί του EDTA. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το σωληνάριο 

PAXgene τότε αποδεκτά είναι τουλάχιστον δύο σωληνάρια με EDTA (μωβ καπάκι) ή Citric Acetate 

(κίτρινο καπάκι).  

1.2.3. Σημειώσεις για την ορθή χρήση σωληνάριων PAXgene 

Το σωληνάριο PAXgene πρέπει να χρησιμοποιείται τελευταίο στη σειρά συλλογής αίματος. Σε 

περίπτωση που είναι το μοναδικό σωληνάριο που θα χρησιμοποιηθεί, τότε θα πρέπει πρώτα να 

ληφθούν 2-3 mL αίματος σε άλλο σωληνάριο ή περιέκτη προς απόρριψη και μετά να γίνει πλήρωση 

του PAXgene σωληνάριου. 

Το σωληνάριο PAXgene κατά τη συλλογή του αίματος πρέπει να είναι σε όρθια θέση, κάτω από το 

επίπεδο του σημείου του σώματος από το οποίο συλλέγεται το αίμα. Θα πρέπει να γίνεται χρήση 

πεταλούδας αιμοληψίας ώστε να μην υπάρχει ανάστροφη ροή του αίματος προς το σώμα του 

αιμοδότη. 

Αναστρέψτε το σωληνάριο 8-10 φορές χωρίς έντονη ανάδευση αμέσως μετά την πλήρωση με αίμα. 

Links: 

https://www.bdbiosciences.com/ds/ab/others/PAXgene_Blood_RNA_Tube_Product_Circular.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=Ir3dFI6oz3U 

https://www.bdbiosciences.com/ds/ab/others/PAXgene_Blood_RNA_Tube_Product_Circular.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ir3dFI6oz3U
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1.3. Ποσότητα 

Οι ποσότητες αφορούν στο σύνολο του αίματος που χρειάζεται να διατεθεί ακόμα και όταν τα 

σωληνάρια είναι διαφορετικά (για παράδειγμα EDTA+ PaxGene ή 2 x EDTA). 

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:    6-9 mL 

Παιδιά:    2 mL ελάχιστη ποσότητα 

Έμβρυα/ομφάλιος λώρος:  2 mL ελάχιστη ποσότητα 

Σημείωση: Για παιδιατρικά δείγματα και εμβρυικά ή ομφάλιου λώρου ο ερευνητής θα πρέπει να 

έρθει σε πρώτα σε επικοινωνία με το pMedGR. 

1.4. Συντήρηση δείγματος μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Σωληνάρια αίματος με EDTA διατηρούνται  στους 2-8ο C για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 

ωρών.   

Tα σωληνάρια PAXgene μπορούν να καταψύχονται σε θερμοκρασία -20 ο C έως -80ο C και να 

διατηρούνται για μεγάλες χρονικές περιόδους με σταθεροποιημένο το RNA. Μπορούν να 

διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου 18-24 ο C για μέχρι και 3 μέρες και σε ψύξη στους 2-8 ο C για 

μέχρι 5 μέρες σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους. 

ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΎΧΕΤΕ το αίμα σε σωληνάρια με αντιπηκτικό εκτός αν το απαιτεί το πειραματικό 

πρωτόκολλο. Μόνο σωληνάρια PΑΧgene μπορούν να καταψυχθούν. 

1.5. Μεταφορά 

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

δυνατόν συντομότερα και εντός 24 ωρών.  

Στην περίπτωση που το αίμα έχει συλλεχθεί σε σωληνάριο Paxgene, τότε μπορεί να μεταφερθεί στη 

θερμοκρασία στην οποία συντηρήθηκε στον χώρο συλλογής. 

2. DNA 

2.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού  

Το DNA σε διάλυμα απουσία DNA νουκλεασών, είναι σταθερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα σε 

θερμοκρασίες κατάψυξης <-20ο C. Σε θερμοκρασία ψύξης 2-8ο C μπορεί να διατηρηθεί για 2-3 

εικοσιτετράωρα χωρίς απώλεια της ποιότητάς του. Εκτεταμένοι κύκλοι ψύξης/απόψυξης μειώνουν 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του DNA. 

2.2. Δοχείο συλλογής 

Στείρο πλαστικό σωληνάριο 0.5-2.0 mL ελεύθερο νουκλεασών.  
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Σωληνάρια των 0.2-0.5 mL σε μορφή strips των 8, από πολυπροπυλένιο, ελεύθερα νουκλεασών είναι 

αποδεκτά σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού δειγμάτων. 

2.3. Ποσότητα 

 DNA σε ποσότητα >2 μg, σε διάλυμα σε ddH20 ή σε διάλυμα TE χαμηλής συγκέντρωσης, ή σε 

κάποιο από τα διαλύματα που παρέχονται από τα kit απομόνωσης DNA από αίμα, ιστό ή παραφίνη.  

Συγκέντρωση > 20 ng/μL.  

 Το DNA  θα πρέπει να έχει καθαρότητα με OD 260/280 (1.8-2.0).  

 Το σωληνάριο με το DNA είναι καλό να συνοδεύεται με φωτογραφία ηλεκτροφόρησης 

αγαρόζης ή άλλο τρόπο αξιολόγησης της ακεραιότητάς του, αν αυτή είναι διαθέσιμη.  

Πίνακας: Ελάχιστη ποσότητα DNA που χρειάζεται κάθε τύπος ανάλυσης 

Ampliseq gene panels 100 ng Illumina ampliseq 

Whole genome 500 ng – 1 μg Nextera-truseq 
   

2.4. Συντήρηση δείγματος μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Κατάψυξη σε θερμοκρασία <-20ο C. 

Σημείωση: Το DNA θα πρέπει να μην έχει υποστεί εκτεταμένους κύκλους ψύξης/απόψυξης. 

2.5. Μεταφορά του δείγματος 

Να μεταφέρεται παγωμένο σε πάγο ή ξηρό πάγο (ή σε πακέτο με παγοκύστη σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν τα άλλα μέσα).  

2.6. Σημειώσεις  

Δεν γίνεται αποδεκτό DNA απομονωμένο από σωληνάρια συλλογής αίματος με προσθήκη ηπαρίνης 

(L-Heparin). 

Το DNA θα πρέπει να μην έχει υποστεί εκτεταμένους κύκλους ψύξης/απόψυξης. 

3. RNA  

3.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

Το RNA σε διάλυμα είναι ασταθές βιολογικό υλικό. Απαραίτητη είναι η χρήση υλικών και 

αντιδραστηρίων για την απομόνωση και τον χειρισμό του τα οποία να είναι ελεύθερα από 

νουκλεάσες. Θερμοκρασίες κάτω των -20ο C είναι απαραίτητες για την διατήρηση των RNA μορίων 

και χαμηλότερη των -80ο C  για μακροχρόνια φύλαξη του. Σε βιολογικό ιστό που έχει απομακρυνθεί 

από τον δότη ο χρόνος από την απομόνωση του βιοπτικού υλικού μέχρι την απομόνωση του RNA 

είναι επίσης καθοριστικός για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του απομονωμένου RNA, όπως και η 

θερμοκρασία συντήρησης του απομονωμένου ιστού σε ισχαιμία.  

3.2. Δοχείο συλλογής 

Στείρο πλαστικό σωληνάριο από πολυπροπυλένιο, χωρητικότητας 0.5-2.0 mL, ελεύθερο νουκλεασών.  
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Σωληνάρια των 0.2-0.5 mL σε μορφή strips των 8, από πολυπροπυλένιο, ελεύθερα νουκλεασών είναι 

αποδεκτά σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού δειγμάτων.  

3.3. Ποσότητα 

3.3.1. RNA σε διάλυμα: 

 RNA >5 μg σε ddH20 ελεύθερο νουκλεασών, κατά προτίμηση σε 100 mL με συγκέντρωση > 50 

ng/μL.   

 Το RNA  θα πρέπει να έχει καθαρότητα με OD 260/280 (1.8-2.2).  

 Χωρίς υπολείμματα από DNA  

 Ενδεδειγμένο RIN: >6.0 

3.4. Συντήρηση δείγματος μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Το RNA σε διάλυμα μετά την απομόνωσή του, θα πρέπει να διατηρείται στους -80ο C ή και σε 

χαμηλότερη θερμοκρασία. 

3.5. Μεταφορά Δείγματος 

Τα σωληνάρια με RNA σε διάλυμα μεταφέρονται σε ξηρό πάγο. 

3.6. Σημειώσεις 

 Δεν γίνεται αποδεκτό DNA απομονωμένο από σωληνάρια συλλογής αίματος με προσθήκη 

ηπαρίνης (L-Heparin). 

 Για να γίνει αποδεκτό το δείγμα RNA θα πρέπει να μην έχει υποστεί εκτεταμένους κύκλους 

ψύξης/απόψυξης. 

Πίνακας: Ελάχιστη ποσότητα RNA που χρειάζεται κάθε τύπος ανάλυσης 

3' mRNA-seq 500ng QuantSeq 3' mRNA-Seq Lexogen 

microRNA (miRNA) and small RNA discovery and 

profiling 
1 μg TruSeq Small RNA 

Whole Transcriptome sequencing 500 ng – 1 μg Illumina truseq 

4. Κύτταρα  

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

Τα κύτταρα απομονώνονται, καταμετρούνται ποσοτικά και αξιολογούνται ως προς την ζωτικότητά 

τους πριν διατηρηθούν προς επεξεργασία. Για εφαρμογές απομόνωσης DNA/RNA ο πληθυσμός δεν 

είναι απαραίτητο να είναι μονοκύτταρος χωρίς συσσωματώματα.  

4.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

Τα κύτταρα συντηρούνται καλύτερα στις θερμοκρασίες που πλησιάζουν την θερμοκρασία του 

σώματος. Στα κύτταρα απομονωμένα ex-vivo, η φυσιολογία μεταβάλλεται και απομακρύνεται από 

μία αντιπροσωπευτική εικόνα του δότη, με την πάροδο του χρόνου και την απόκλιση της 

θερμοκρασίας συντήρησης από τη φυσιολογική. Ο κυτταρικός μοριακός χαρακτήρας μπορεί να 
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συντηρηθεί καλύτερα σε θερμοκρασίες ψύξης, εις βάρος όμως της συνολικής κυτταρικής επιβίωσης. 

Όταν τα κύτταρα είναι από κυτταρικές αθάνατες σειρές ο χρόνος διατήρησής τους για λίγους 

πολλαπλασιασμούς δεν επηρεάζει τη φυσιολογία τους.  

4.2. Για απομόνωση RNA και ανάλυση με Αλληλούχιση Νέας Γενιάς (NGS) 

4.2.1. Δοχείο συλλογής 

Στείρο πλαστικό σωληνάριο 1,5-2.0 mL ελεύθερο νουκλεασών και τα κύτταρα κατά προτίμηση σε  

Trizol ή εναλλακτικά σε RNALater. 

Για κύτταρα που βρίσκονται σε εναιώρημα, χρειάζεται 1 mL Trizol ή ανά 5x106 κύτταρα. Τα κύτταρα 

ξεπλένονται με PBS, επαναδιαλύονται σε Trizol και φυλάσσονται σε θερμοκρασία <-20ο C. 

Για κύτταρα που καλλιεργούνται σε υπόστρωμα, χρειάζεται 1 mL Trizol ανά 10cm2 επιφάνειας 

καλλιέργειας= 1 πηγάδι πιάτου καλλιέργειας 6 πηγαδιών=επιφάνεια ενός τριβλίου διαμέτρου 35mm. 

4.2.2. Ποσότητα  

Κύτταρα που να αριθμούν  >2x106. 

4.2.3. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Σε θερμοκρασία  < -20ο C.  

4.2.4. Μεταφορά  

Το δείγμα θα πρέπει να μεταφερθεί σε ξηρό πάγο είτε σε υγρό άζωτο. 

4.3. Για απομόνωση DNA και ανάλυση με Αλληλούχιση Νέας Γενιάς (NGS) 

Τα κύτταρα μπορούν να κατακρημνιστούν και να παγώσουν άμεσα (Snap Feeze) σε ξηρό πάγο ή υγρό 

άζωτο. Εναλλακτικά μπορούν να κατακρημνιστούν, το κατακρύμνισμα να ξεπλυθεί με PBS και μετά 

την απομάκρυνση του PBS με φυγοκέντρηση τα κύτταρα να καταψυχθούν άμεσα σε ξηρό πάγο ή 

υγρό άζωτο. Εναλλακτικά στο τελευταίο στάδιο τα κύτταρα μπορούν να επαναδιαλυθούν σε διάλυμα 

κατάλληλο για απομόνωση DNA με kit απομόνωσης και να παγώσουν στο διάλυμα αυτό. 

4.3.1. Δοχείο συλλογής 

Στείρο πλαστικό κρυοανθεκτικό σωληνάριο 1,5-2.0 mL. 

4.3.2. Ποσότητα  

Κύτταρα που να αριθμούν  >2x106. 

4.3.3. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Το δείγμα πρέπει να διατηρηθεί σε ξηρό πάγο ή σε υγρό άζωτο. 

4.3.4. Μεταφορά  

Το δείγμα θα πρέπει να μεταφερθεί σε ξηρό πάγο. 
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5. Φρέσκος ιστός από Βιοψίες 

5.1. Είδη ιστών  

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

ήπαρ, εντερικό ιστό. 

5.2. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

Η σταθερότητα του βιοπτικού υλικού εξαρτάται από τη φύση του ιστού, το υλικό στο οποίο θα 

συντηρηθεί, τη θερμοκρασία το χρόνο, τον τρόπο που απομονώθηκε και μία σειρά άλλων 

παραγόντων που επηρεάζουν τη φυσιολογία του ιστού. Ο χρόνος ισχαιμίας στους 37ο C και ο χρόνος 

ισχαιμίας στη θερμοκρασία δωματίου μαζί με το υλικό στο οποίο συντηρείται ο ιστός καθορίζουν 

ουσιαστικά τη ποιότητα του παραγόμενου βιολογικού υλικού προς απομόνωση. Ιστός παγωμένος σε 

υγρό άζωτο ή σε θερμοκρασία -80ο C, έχει μακρά διάρκεια συντήρησης.  

5.3. Δοχείο συλλογής 

Σε στείρο δοχείο με RNAlater ή Trizol. Θα πρέπει ο ιστός να τεμαχιστεί άμεσα μετά την απομάκρυνση 

από τον δότη σε κομμάτια μέγιστου μεγέθους 1,0-1,5 εκατοστών ώστε να μπορεί να διαποτιστεί 

αποτελεσματικά από το RNALater ή Trizol και να διατηρηθεί η ακεραιότητα των νουκλεϊκών οξέων. 

Όταν το ίδιο κομμάτι ιστού απαιτείται τόσο για απομόνωση κυτταρικών πληθυσμών όσο και 

απομόνωση μορίων,  να φυλάσσεται και να μεταφέρεται  σε στείρο πλαστικό δοχείο που κλείνει 

ερμητικά, με στείρο θρεπτικό μέσο (DMEM) που να καλύπτει το σύνολο του βιοπτικού υλικού, με 

περιορισμό χρόνου μεταφοράς στο pMED-GR. Στην τελευταία περίπτωση ο χρόνος ισχαιμίας στους 

37ο C και ο χρόνος ισχαιμίας στη θερμοκρασία δωματίου καθορίζει τη ποιότητα του παραγόμενου 

βιολογικού υλικού προς απομόνωση και αναμένεται μειωμένη απόδοση τόσο σε ποσότητα όσο και 

σε ποιότητα του RNA. Σε περιπτώσεις που το μέγεθος ή η ποιότητα του ιστού δεν επιτρέπει την 

αποτελεσματική διαπότιση με RNALater ή Trizol δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απομόνωση 

DNA/RNA σε ικανοποιητικές ποσότητες ή σε αποδεκτή ποιότητα για την ανάλυση. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις αν ο ιστός προορίζεται για απομόνωση DNA/RNA είναι προτιμότερο να γίνεται snap-

freeze σε υγρό άζωτο και να παραδίδεται παγωμένος προς επεξεργασία.  

 

Ορθή διαδικασία εμποτισμού του ιστού σε RNAlater ή Trizol 

Πριν την εμβάπτιση του ιστού σε RNALater ή Trizol, ο ιστός ξεπλένεται από το αίμα και απομεινάρια 

ανεπιθύμητων στοιχείων με κρύο νερό ελεύθερο RNAασών.  

Η αναλογία όγκου ιστού:RNALater ή Trizol πρέπει να είναι 8-10 όγκοι RNAlater ή Trizol ανά όγκο ιστού 

ή ο ιστός να μην ξεπερνάει το 10% του RNALater ή Trizol. 

Η θερμοκρασία εμποτισμού θα πρέπει να 18-30ο C για περίπου 30 λεπτά της ώρας, προτού 

διατηρήσουμε τον εμποτισμένο ιστό σε χαμηλότερη θερμοκρασία. 

Ιστός σωστά διαποτισμένος από RNA later ή Trizol μπορεί να καταψυχθεί στους -20ο C, να φυλαχθεί 

σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι 24 ώρες, ή σε θερμοκρασία ψύξης στους 2-8ο C για μέχρι 5 ημέρες 

κατά το πρωτόκολλο των RNA Later ή Trizol. Σε κάθε περίπτωση προτιμάται η χαμηλότερη δυνατή 

θερμοκρασία και για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. 
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5.4. Ποσότητα 

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

των 0,5-1,5 εκατοστών. Ανάλογα τις απαιτήσεις του κάθε πειραματικού πρωτοκόλλου δύναται ή 

ελάχιστη ποσότητα του ιστού που απαιτείται να είναι μεγαλύτερη. 

5.5. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Εφόσον ο ιστός είναι φρέσκος (όχι κατεψυγμένος), η παράδοση του θα πρέπει να γίνεται εντός λίγων 

ωρών από την απομόνωση του από τον δότη. Οι χρόνοι εξαρτώνται από το είδος του ιστού και μία 

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

ισχαιμίας στους 37ο C και ο χρόνος ισχαιμίας στη θερμοκρασία δωματίου είναι καθοριστικός για τη 

ποιότητα του παραγόμενου βιολογικού υλικού προς απομόνωση. 

5.6. Μεταφορά 

Τα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται σε θερμοκρασία παρόμοια με αυτή στην οποία έχουν 

διατηρηθεί μέχρι την αποστολή τους και ανάλογα τον ιστό και το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί 

για την επεξεργασία και την ανάλυσή του. Τα δείγματα δεν πρέπει να βρεθούν σε θερμοκρασίες κάτω 

των -20ο C και άνω των 30ο C. 

6. Παγωμένος Ιστός  

Κατά διαδικασία απότομου παγώματος (Snap-Freeze) ιστού, η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από 

τους -70ο C  σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάνοντας χρήση  ξηρού πάγου (-78ο C) ή υγρού αζώτου 

-140ο C). Η μέθοδος διατηρεί τον ιστό ακέραιο και μετά την επεξεργασία του τα παράγωγα 

DNA/RNA/πρωτεΐνες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση σε τεχνολογίες αιχμής λόγο της 

καλής πο8ιότητας που τα χαρακτηρίζει. O χρόνος ισχαιμίας στους 37ο C και ο χρόνος ισχαιμίας στη 

θερμοκρασία δωματίου μέχρι να παγώσει ο ιστός, είναι καθοριστικός για τη ποιότητα του 

παραγόμενου βιολογικού υλικού προς απομόνωση.  

Κατά τη διαδικασία απομόνωση και παγώματος του ιστού θα πρέπει να γίνει τοποθέτηση του ιστού 

για τουλάχιστον 10 λεπτά σε ξηρό πάγο για να επιτευχθεί η θερμοκρασία των -78ο C και 15 λεπτά στο 

υγρό άζωτο για να επιτευχθούν οι <-140ο C. 

6.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

Ιστός παγωμένος σε θερμοκρασία κάτω των -140ο C έχει μεγάλη διάρκεια συντήρησης.  

6.2. Δοχείο Συλλογής 

Πλαστικό σωληνάριο κατάλληλης χωρητικότητας, σφραγισμένο αεροστεγώς. 

6.3. Ποσότητα 

Ενδεδειγμένη ποσότητα >10 mg, ελάχιστη ποσότητα 5 mg ιστού. 

Ο ιστός συνήθως τεμαχίζεται σε κομμάτια <5mm ώστε να επιτευχθεί το άμεσο πάγωμα χωρίς 

απώλεια συστατικών του. 
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6.4. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Στους -80ο C ή σε καταψύκτη των -180ο C ή σε υγρό άζωτο (αέρια ή υγρή φάση). 

Σημείωση: Ιστός που έχει περάσει κύκλο παγώματος-ξεπαγώματος δεν είναι κατάλληλος προς 

ανάλυση.  

6.5. Μεταφορά δείγματος 

• Καταψυγμένος (Snap Freeze) μεταφέρεται σε ξηρό πάγο ή σε υγρό άζωτο. 

• Η θερμοκρασία του ιστού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεν μπορεί να υπερβεί τους -20ο C. 

7. 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. 

7.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

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.  

7.2. Δοχείο συλλογής 

Δύο φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25 cm2 με πληρότητα ~70% ή διαφορετικής χωρητικότητας 

φλάσκες κατά αντιστοιχία, σε στείρες συνθήκες.  

7.3. Ποσότητα 

Κύτταρα από δύο φλάσκες 25 cm2 με ~70% πληρότητα.  

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

κυτταρική σειρά και όχι να αποστέλλει όλο το απόθεμα. 

7.4. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Διατήρηση σε επωαστικό θάλαμο ανάλογα τις συνθήκες καλλιέργειας της κυτταρικής σειράς.  

7.5. Μεταφορά δείγματος 

Τα δείγματα πρέπει να αποστέλλονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εντός 4 ωρών από την 

απομάκρυνσή τους από τον επωαστικό θάλαμο ή στους 2-8ο C για μέχρι 24 ώρες. 
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8. Μυελός Οστών 

8.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

Όταν φυλάσσεται κατάλληλα μπορεί να διατηρηθεί μέχρι 2 μέρες στους 2-8°C, με απώλεια όμως 

κυτταρικών πληθυσμών και αλλοιώσεις στα DNA/RNA και πρωτεΐνες. Το δείγμα μυελού οστών δεν 

είναι σταθερό πάνω από 48 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου και μετά τις 24 ώρες παρατηρείται 

επιδείνωση στη ποιότητα και ποσότητα του DNA και του RNA σε όλες τις θερμοκρασίες. Εναλλακτικά 

ο ιστός μπορεί να καταψυχθεί ακολουθώντας διαθέσιμα πρωτόκολλα.  

8.2. Δοχείο συλλογής 

Σωληνάρια με EDTA  ή σωληνάρια με Citric acetate, κατά σειρά προτίμησης.  

8.3. Ποσότητα 

Από ενήλικες: 3-5 mL 

8.4. Συντήρηση υλικού μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Σε θερμοκρασία ψύξης 2-4ο C μέχρι 24 ώρες από την απομόνωση.  

Το δείγμα μπορεί να καταψυχθεί με διαθέσιμα πρωτόκολλα.  

8.5. Μεταφορά 

Σε θερμοκρασία ψύξης 2-4ο C μέσα σε 24 ώρες. 

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

9. Τομές μονιμοποιημένου ιστού, εγκλεισμένου σε κύβους 

παραφίνης 

9.1. Σταθερότητα βιολογικού υλικού 

Το βιολογικό υλικό είναι μονιμοποιημένο και σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου. 

9.2. Δοχείο συλλογής 

Πλαστικό διάφανο σωληνάριο χωρητικότητας 1,5-2,0 mL. 

9.3. Ποσότητα 

Τουλάχιστον 6 τομές των 5-20 μm και επιφάνειας τουλάχιστον 150 mm2. 

9.4. Σημείωση 

Η τομές από τον κύβο παραφίνης θα πρέπει να κόβονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Το μαχαίρι 

που χρησιμοποιείται για τις τομές θα πρέπει να αλλάζει κάθε φορά που τεμαχίζεται μπλοκ άλλου 

ιστού ή άλλου ασθενούς. Τα σωληνάρια που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι ελεύθερα 

νουκλεασών. 
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9.5. Καταλληλόλητα 

Οι τομές θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί από παθολογοανατόμο για την καταλληλόλητα του 

δείγματος ως τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την απομόνωση του 

βιολογικού υλικού και της ανάλυσής του. 

9.6. Συντήρηση μέχρι την αποστολή στο pMedGR 

Ο ιστός σε κύβο παραφίνης διατηρείται για χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου. Οι τομές θα πρέπει  

από τη στιγμή που κόβονται να προχωρούν σε απομόνωση του υλικού τους χωρίς καθυστέρηση άνω 

των 48 ωρών.  

9.7. Μεταφορά Δείγματος 

Το δείγμα μεταφέρεται σε θερμοκρασία δωματίου 18-24ο C. 

 


