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Οδηγίες για απομόνωση και αποστολή δειγμάτων  

για  

Πρωτεωμική Ανάλυση  
 

 

 

Κατευθυντήριες οδηγίες προς το ερευνητικό, ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, σχετικά με την 

επιλογή αναλώσιμων υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά την δειγματοληψία και 

πληροφορίες για τις διαδικασίες δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων προς το pMedGR. 
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1. Πλάσμα Αίματος 

Λόγο της ανάγκης το πλάσμα να απομονωθεί εντός μίας ώρας από την λήψη του αίματος από τον 

δότη, η απομόνωση πρέπει να γίνει από τον ερευνητή και το πλάσμα να αποσταλθεί κατεψυγμένο 

στο pMedGR.  

Η διαδικασία διαχωρισμού και απομόνωσης του πλάσματος είναι προτυποποιημένη και παρατίθεται 

παρακάτω στην ενότητα αυτή. Η τήρηση της διαδικασίας είναι απαραίτητη για την αποφυγή 

αιμόλυσης. 

1.1. Δοχείο Συλλογής  

Σωληνάρια με EDTA (μωβ καπάκι) ή Ηπαρίνη (Πράσινο καπάκι) ως αντιπηκτικό. 

1.2. Ποσότητα 

Ενήλικες: 3-5 mL 

Παιδιά:  2 mL   Μετά από συνεννόηση με το τμήμα Πρωτεωμικής Ανάλυσης 

1.3. Διαδικασία διαχωρισμού και απομόνωσης πλάσματος από αίμα για πρωτεωμική 

ανάλυση.  

 Ανάμειξη 8 φορές του αίματος με το αντιπηκτικό, φύλαξη για μέγιστο χρονικό διάστημα μίας ώρας 

σε νερό με πάγο. 

 Φυγοκέντρηση του φιαλιδίου σε 2000 g για 20 λεπτά στους +4ο C.   

 Σημείωση: Είναι πολύ μεγάλης σημασίας η φυγοκέντρηση να γίνει  το αργότερο μέσα σε μια 

ώρα.  

 Πλάσμα ποσότητας μέχρι 1 mL μεταφέρεται σε νέο μικρό φιαλίδιο και η φυγοκέντρηση 

επαναλαμβάνεται αποφεύγοντας επιμόλυνση από τις άλλες στιβάδες του αίματος. 

 Μεταφορά 3x100 μL πλάσματος σε πλαστικά κρυοανθεκτικά φιαλίδια με βιδωτό καπάκι (x3). Τα 

φιαλίδια σημαίνονται με το κωδικό του δείγματος. 

 Άμεση κατάψυξη των δειγμάτων σε θερμοκρασία -80ο C. 

1.4. Μεταφορά  

Η μεταφορά γίνεται σε ξηρό πάγο ή υγρό άζωτο στο εργαστήριο Πρωτεωμικής.  

1.5. Σημειώσεις 

 Tα δείγματα να μην έχουν υποστεί εκτεταμένους κύκλους ψύξης/απόψυξης. 

 Δεν μπορούν να αναλυθούν δείγματα με αιμόλυση ή/και λιπιδαιμία. 

 Τα δείγματα της ίδιας μελέτης επιβάλλεται να τύχουν της ίδιας επεξεργασίας και να γίνεται η 

χρήση των ίδιων φιαλιδίων. 

 


