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1 10 Βασικές αρχές για μια επιτυχημένη 
εργαστηριακή διάγνωση

1.1
Θεραπεύουμε ασθενείς - όχι εργαστηριακά αποτελέσματα !

Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς αναμένουν ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων 
στη σύγχρονη ιατρική των μικρών ζώων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εργα-
στηριακές εξετάσεις. Αυτές μπορούν να διεξαχθούν είτε μέσω της λειτουργίας ενός εργα-
στηρίου σε επίπεδο κτηνιατρείου, είτε μέσω της χρήσης εξωτερικών πιο εξειδικευμένων 
εργαστηρίων. Η μεγάλη προσφορά αυξάνει επίσης τη ζήτηση, με αποτέλεσμα τη διεξα-
γωγή πολλών εργαστηριακών εξετάσεων στα πλαίσια του ελέγχου της υγείας, που αφε-
νός στοχεύει στην ανίχνευση υποκλινικών παθήσεων και, αφετέρου, στην αντικειμενική 
εκτίμηση της κατάστασης της υγείας. Δυστυχώς αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, διότι τα πε-
ρισσότερα από τα ευρήματα που συλλέγονται είναι αριθμητικές τιμές που ταξινομούνται 
ως «φυσιολογικές» ή «μη φυσιολογικές» χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών 
αναφοράς. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, ύστερα από μια σύντομη ανα-
ζήτηση της φράσης «αυξημένες τιμές ήπατος σε σκύλους» στο διαδίκτυο, ερμηνεύουν τα 
εργαστηριακά αποτελέσματα του σκύλου τους με συμβουλές από διάφορα φόρουμ στο 
διαδίκτυο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη και γνώση του κτηνιάτρου τους. Στο 
διαδίκτυο υπάρχουν αυθαίρετες και χωρίς νόημα πολλές φορές συμβουλές, που ανταλ-
λάσσονται σχετικά με το πως μπορούν οι αποκλίνοντες εργαστηριακές τιμές να βρεθούν 
εντός φυσιολογικών τιμών αναφοράς - τις λεγόμενες “φυσιολογικές τιμές”.

Είναι πραγματικά συγκλονιστικό να διαβάσει κανείς πόσο μεγάλο άγχος προκαλούν 
στους ιδιοκτήτες οι ελάχιστες αποκλίσεις από τις φυσιολογικές τιμές, ενώ παράλληλα 
περιγράφουν ότι το κατοικίδιό τους είναι “πραγματικά” καλά στη υγεία του. Επομένως, 
είναι σημαντικό να συζητήσετε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων με 
τους ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς διευκρινίζοντας τους δύο ακόλουθους όρους:

1.1.1 Τιμές αναφοράς και εύρος τιμών αναφοράς
Οι τιμές αναφοράς (πρώην φυσιολογικές τιμές) είναι ένα σύστημα αναφοράς που 
αναφέρεται τόσο στον εξεταζόμενο υγιή πληθυσμό όσο και στη χρησιμοποιούμενη 
μέθοδο εξέτασης. Το διάστημα αναφοράς (RI, συνώνυμο εύρος αναφοράς, πρώην 
φυσιολογικό εύρος), το οποίο βρίσκεται μεταξύ των ανώτερων και κατώτερων τιμών 
αναφοράς, εξ ορισμού καλύπτει μόνο το 95% όλων των μετρήσεων, οι οποίες αφορούν 
μόνο στον υγιή πληθυσμό.

Επομένως, οι δευτερεύουσες αποκλίσεις από το διάστημα αναφοράς (τιμή κατευ-
θυντήριας γραμμής <15%) δεν αποτελούν αναγκαστική ένδειξη ασθενείας σε κλινικά 
άπειρους ασθενείς, αλλά μπορεί να ερμηνευτούν ως έκφραση βιολογικής και αναλυ-
τικής διακύμανσης και κατά συνέπεια δεν υποδηλώνει την ανάγκη ανάληψης κάποιας 
θεραπείας. Το αποτέλεσμα μιας επιλεγμένης εργαστηριακής παραμέτρου σε υγιείς 
ασθενείς έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρίσκεται εντός φυσιολογικών τιμών αναφο-
ράς. Αντιθέτως, αν μετρηθούν περισσότερες και ανεξάρτητες μεταξύ τους εργαστη-
ριακές παράμετροι σε ένα υγιές άτομο, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα κάποιες από 
αυτές να βρίσκονται εκτός τιμών αναφοράς. 
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 n Σημείο κλειδί
Σε πάνω από τα μισά υγιή ζώα που υποβάλλονται σε εργαστηριακό διαγνωστικό 
έλεγχο ρουτίνας, τουλάχιστον ένα από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξε-
τάσεων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρίσκεται εκτός των τιμών αναφοράς!

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η πιθανότητα μια εργαστηριακή παράμετρος σε ένα 
υγιές ζώο να βρίσκεται εντός τιμών αναφοράς είναι 0,951. Σε περίπτωση μέτρησης 20 
ανεξάρτητων μεταξύ τους εργαστηριακών παραμέτρων ισχύει το εξής: 0,9520 (= 0,36; 
1-0,36 = 0,64). Κατά συνέπεια, σε ένα υγιές ζώο η πιθανότητα τουλάχιστον μια από τις 
20 ανεξάρτητες μεταξύ τους εργαστηριακές παραμέτρους να βρεθεί «φυσιολογικά» 
εκτός τιμών αναφοράς είναι 64%. 

 n Σημείο κλειδί
Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων πρέπει να γίνεται 
πάντα από τον Κτηνίατρο και ταυτόχρονα με την συνεκτίμηση των πληροφοριών 
από το ιστορικό και των ευρημάτων από την κλινική εξέταση είτε των υγιών, είτε 
των ασθενών ζώων.

1.2
Η σημασία των “στοχευμένων” εργαστηριακών εξετάσεων 

Οι περισσότερες εργαστηριακές εξετάσεις εκτελούνται συχνά είτε για την εκτίμηση 
της γενικότερης υγείας των ζώων, είτε της λειτουργίας διάφορων εσωτερικών οργά-
νων και συστημάτων. Επιπλέον, κυκλοφορούν εμπορικά διαθέσιμα “πακέτα” βιοχημι-
κών παραμέτρων, η εκτέλεση των οποίων χρησιμοποιείται για τον έλεγχο λειτουργίας 
συγκεκριμένων εσωτερικών οργάνων. Παραδόξως, σε αυτά τα “πακέτα” συχνά περι-
λαμβάνονται βιοχημικές παράμετροι, η διαγνωστική σημασία των οποίων όχι μόνο 
δεν αποδεικνύεται στη βιβλιογραφία, αλλά αμφισβητείται ακόμη και ρητά στη κλινική 
πράξη. Ένα παράδειγμα αποτελεί η μέτρηση της δραστηριότητας του ισοενζύμου α-α-
μυλάση για τη διάγνωση της οξείας παγκρεατίτιδας στο σκύλο, η οποία περιγράφεται 
στη βιβλιογραφία ως μη αξιόπιστη. Ωστόσο, η α-αμυλάση συμπεριλαμβάνεται σε αρ-
κετά εμπορικά διαθέσιμα “πακέτα” βιοχημικών παραμέτρων, με αποτέλεσμα πιθανές 
μεταβολές στη συγκέντρωσή της να οδηγούν σε διαγνωστική σύγχυση. 

Κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η στοχευμένη επιλογή εργαστηριακών παρα-
μέτρων ανάλογα με την κλινική εικόνα και τις πληροφορίες από το ιστορικό και κατά 
περίπτωση ή να τροποποιούνται ανάλογα με το εκάστοτε περιστατικό. Επιπλέον, η 
πραγματοποίηση συγκεκριμένων εξετάσεων στη κλινική πράξη οδηγεί σε αυξημένο 
ποσοστό “εμπιστοσύνης” προς τον ιδιοκτήτη και μπορεί σαφώς να περιορίσει και το 
κόστος του συνόλου των εξετάσεων. 
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Περαιτέρω εξετάσεις
Νέα υπόθεση
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Εργαστηριακές

Στοχευμένες εξετάσεις

Αποτέλεσμα

αποκλεισμός επιβεβαίωση

Οριστική διάγνωση

88Εικόνα 1.1. Βασικές αρχές κλινικής και εργαστηριακής διαγνωστικής

Στο κεφάλαιο 3 “Αλγόριθμοι” του παρόντος βιβλίου απεικονίζονται διάφοροι δι-
αγνωστικοί αλγόριθμοι με βάση την κλινική εικόνα και τις εργαστηριακές εξετάσεις 
(αίματος, βιοχημικές, ούρων και κυτταρολογικές). Η επιβεβαίωση της οριστικής διά-
γνωσης και ο ταυτόχρονος αποκλεισμός των παθολογικών καταστάσεων που συμπερι-
λαμβάνονται στη διαφορική διάγνωση αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της κλινικής 
και εργαστηριακής διαγνωστικής (Εικόνα 1.1). 

Το κεφάλαιο 4 “Εργαστηριακές παράμετροι” του παρόντος βιβλίου έχει ως στό-
χο την γρήγορη αναζήτηση των επιμέρους εργαστηριακών παραμέτρων, δίνοντας έμ-
φαση στα χαρακτηριστικά και την παθοφυσιολογία τους, τις ενδείξεις μέτρησής τους 
σε επίπεδο ιατρείου και την ερμηνεία του αποτελέσματος. 

1.3
Ποιότητα του δείγματος προς εξέταση

Δείγματα κακής ποιότητας και οι κακές συνθήκες συντήρησης μέχρι την ανάλυση εί-
ναι σχεδόν σίγουρο ότι θα οδηγήσουν σε εσφαλμένα αποτελέσματα, ακόμη και αν οι 
εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται με υψηλής ποιότητας εξοπλισμό και άρ-
τια καταρτισμένο προσωπικό. Στο κεφάλαιο 2 “Εργαστηριακές τεχνικές βήμα προς 
βήμα” του παρόντος βιβλίου γίνεται εκτενής αναφορά σε πρακτικές οδηγίες για τη 
ιδανική προετοιμασία των συχνότερα χρησιμοποιούμενων βιολογικών υλικών και την 
βέλτιστη εκτέλεση μιας ευρείας ποικιλίας εργαστηριακών εξετάσεων. 

1.4
Σήμανση των δειγμάτων 

Η εσφαλμένη σήμανση των δειγμάτων (π.χ. αίματος, ορού, πλάσματος, ούρου) προς 
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εξέταση αποτελεί συνηθισμένο λάθος και συνδέεται με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις 
για τον ασθενή τόσο στην ιατρική του ανθρώπου, όσο και στην κτηνιατρική. Ιδιαίτερα 
σημαντική κρίνεται η σωστή σήμανση δειγμάτων που λαμβάνονται σε ζεύγη από τον 
ίδιο ασθενή όπως συμβαίνει για παράδειγμα για τη μέτρηση των επιπέδων κορτιζό-
λης στον ορό αίματος πριν και μετά τη δοκιμής διέγερσης με συνθετικά ανάλογα της 
φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH). Τα παραπάνω ισχύουν και στη περίπτωση 
αρχειοθέτησης των υπολειπόμενων δειγμάτων στην κατάψυξη του διαγνωστικού ερ-
γαστηρίου ή του κτηνιατρείου. 

 n Σημείο κλειδί
Η σωστή σήμανση είναι απαραίτητη και στα κυτταρολογικά επιχρίσματα διαφόρων 
βιολογικών υλικών που τοποθετούνται σε αντικειμενοφόρες πλάκες και προορίζο-
νται για μικροσκοπική εξέταση.

1.5
Αξιοπιστία του αποτελέσματος 

Ο έλεγχος αξιοπιστίας των μετρούμενων εργαστηριακών παραμέτρων είναι μια τυπική 
διαδικασία διασφάλισης ποιότητας στα μεγάλα διαγνωστικά εργαστήρια. Απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η ενσωμάτωση της κλινικής εικόνας και των πληροφοριών από 
το ιστορικό προκειμένου να ερμηνευτεί πιο ολοκληρωμένα το εργαστηριακό αποτέ-
λεσμα. 

1.6
Τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (ΤΔΛ) 

Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία ενός διαγνωστικού εργαστηρίου είναι 
η τήρηση τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (ΤΔΛ). Σε αυτές περιλαμβάνονται 
η λεπτομερής καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων και μεθόδων που λαμβάνουν 
χώρα στο εργαστήριο (καθημερινά, εβδομαδιαίως, μηνιαίως), η σχηματογράφηση της 
ορθής λειτουργίας όλων των μηχανημάτων (π.χ. αιματολογικών και βιοχημικών αναλυ-
τών) που χρησιμοποιούνται καθημερινά στο εργαστήριο και η διασφάλιση της ορθής 
λειτουργίας ολόκληρου του εργαστηριακού εξοπλισμού σύμφωνα με τις προβλεπόμε-
νες οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

 n Σημείο κλειδί
Οι ΤΔΛ όπως επίσης η τακτική επανεξέταση και ενημέρωσή τους, καθώς και οι έλεγ-
χοι ποιότητας του προσωπικού που τις εκτελούν, αποτελούν βασικά μέτρα διασφά-
λισης ποιότητας ακόμα και για μια εργαστηριακή μονάδα σε επίπεδο ιατρείου. Με 
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αξιοπιστία των εργαστη-
ριακών αποτελεσμάτων. Επιπλέον οι ΤΔΛ διευκολύνουν το άπειρο προσωπικό στην 
ακριβή εκτέλεση των απαιτούμενων εργαστηριακών εξετάσεων.
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1.7
Συνδυασμός επιλεγμένων εργαστηριακών παραμέτρων 

Μέσω του συνδυασμού επιλεγμένων εργαστηριακών παραμέτρων διευκολύνεται η 
ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, ειδικά όταν αυτά συνδυάζονται με τα 
ευρήματα της κλινικής εξέτασης του εκάστοτε ασθενή. Μερικά παραδείγματα συνδυ-
ασμού επιλεγμένων εργαστηριακών παραμέτρων με τα ευρήματα της κλινικής εξέτα-
σης είναι τα παρακάτω:
• Επίπεδο ενυδάτωσης + ειδικό βάρος των ούρων σε ασθενείς με αζωθαιμία 
• Επίπεδο ενυδάτωσης + συγκέντρωση νατρίου στον ορό αίματος 
• Συγκέντρωση λευκωματικών + σφαιρινών + λόγου λευκωματικών / σφαιρινών στον 

ορό αίματος 
• Συγκέντρωση ασβεστίου + φωσφόρου στον ορό αίματος 
• Επίπεδα ηπατικών ενζύμων + συγκέντρωση χολικών οξέων στον ορό αίματος 
• Συγκέντρωση ουρίας + κρεατινίνης + φωσφόρου στον ορό αίματος 
• Τιμή αιματοκρίτη + συγκέντρωση ολικών πρωτεϊνών στον ορό αίματος 

1.8
Ερμηνεία του “φυσιολογικού” εργαστηριακού αποτελέσματος 

Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που βρίσκονται εντός τιμών αναφοράς δεν 
υποδηλώνουν πάντα την άρτια υγεία. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
είναι η τιμή του αιματοκρίτη όταν αυτή βρίσκεται στο χαμηλότερο φυσιολογικό εύ-
ρος τιμών αναφοράς σε αφυδατωμένους ασθενείς. Η ενυδάτωση των ασθενών αυτών 
μπορεί τελικά να αποκαλύψει την παρουσία αναιμίας παρά το γεγονός ότι ο αιματο-
κρίτης πριν βρισκόταν εντός φυσιολογικών τιμών αναφοράς. Επιπλέον, η διακύμανση 
των συγκεντρώσεων μιας εργαστηριακής παραμέτρου εντός τιμών αναφοράς μπορεί 
να υποδηλώνει πιθανά την προοδευτική εξέλιξη μιας παθολογικής κατάστασης που 
μέχρι εκείνη τη στιγμή χαρακτηρίζεται ως υποκλινική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η προοδευτική, και εντός τιμών αναφοράς, αύξηση της συγκέντρωσης της 
κρεατινίνης στον ορό αίματος σκύλων και γατών με υποκλινική χρόνια νεφρική νόσο 
και πριν την εμφάνιση συμβατών συμπτωμάτων ή άλλων εργαστηριακών διαταραχών. 

Στην Εικόνα 3.2. περιγράφεται σχηματικά η παθοφυσιολογικός μηχανισμός των 
εργαστηριακών αποτελεσμάτων που παρεκκλίνουν από το φυσιολογικό εύρος τιμών 
αναφοράς. 

Στην Εικόνα 1.3. απεικονίζεται ο αλγόριθμος που πρέπει ιδανικά να τηρείται σε πε-
ριπτώσεις όπου ένα εργαστηριακό αποτέλεσμα βρίσκεται εκτός τιμών αναφοράς με 
ταυτόχρονη απουσία ευρημάτων από την κλινική εξέταση. 

1.9
Διακύμανση 

Η διακύμανση υπολογίζει τη μεταβλητότητα των παρατηρήσεων - δεδομένων γύρω 
από τη μέση τιμή. Διακρίνουμε την αναλυτική και βιολογική διακύμανση (Εικόνα 1.2). 
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1.9.1. Αναλυτική διακύμανση 
Η αναλυτική διακύμανση μιας μεθόδου χαρακτηρίζεται από την ακρίβεια και την επα-
ναληψιμότητα της διαγνωστικής μεθόδου. 

Ακρίβεια 
Ο υψηλός βαθμός αυτοματισμού στη σύγχρονη εργαστηριακή ιατρική βελτίωσε ση-
μαντικά την ακρίβεια των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, έτσι ώστε οι διαφορές στις 
μετρημένες τιμές που προκύπτουν μετά από επαναλαμβανόμενες μετρήσεις του ίδιου 
βιολογικού υλικού να είναι συνήθως μικρότερες από το 15% του μέσου όρου. Η σχε-
τική τυπική απόκλιση (CV) αποτελεί ένα μέτρο της ακρίβειας μιας διαγνωστικής μεθό-
δου, με αποτέλεσμα τον προσδιορισμό της τυπικής απόκλισης των επαναλαμβανόμε-
νων μετρήσεων ενός βιολογικού υλικού ως ποσοστό του μέσου όρου. 

Ορθότητα
Η ορθότητα μιας ανάλυσης υποδηλώνει ότι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος προσδι-
ορίζει πραγματικά την επιθυμητή τιμή ανάλυσης χωρίς να επηρεάζεται από άλλους 
τεχνικούς παράγοντες. Αποτελεί την ταύτιση μεταξύ μιας μέσης εργαστηριακής αριθ-
μητικής τιμής και της πραγματικής τιμής του ίδιου δείκτη. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
για τη διασφάλιση της ορθότητας αποτελεί η σωστή βαθμονόμηση. Αυτή η ιχνηλασι-
μότητα της μεθοδολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση στα ανθρώπινα ιατρικά 
εργαστήρια, ενώ γίνονται προσπάθειες να επιτευχθεί αυτό όσο το δυνατόν καλύτερα 
στην κτηνιατρική επιστήμη.

Μεροληψία (Σφάλμα bias) 
Η διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης μέσης τιμής μιας σειράς αποτελεσμάτων και της 
αποδεκτής τιμής αναφοράς. Αυτή η διαφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει μια συγκεκρι-
μένη τάξη μεγέθους, δηλαδή το επιτρεπόμενο εύρος. Τα τυχαία σφάλματα μπορούν να 
οδηγήσουν στην μεροληψία, δηλαδή τη εμφάνιση συνολικής απόκλισης ενός αποτε-
λέσματος από την πραγματική τιμή. 

Συνολικό παρατηρούμενο σφάλμα (TEobs)
Το παρατηρούμενο συνολικό σφάλμα (TEobs), το οποίο συνδυάζει μεροληψία και συ-
ντελεστή διακύμανσης, δίνει μια ένδειξη για το πόσο μεγάλο είναι το εύρος της ανα-
λυτικής διακύμανσης της μέτρησης. Προσδιορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

TEobs = Bias (%) + 2CV (%)

Στους πίνακες του κεφαλαίου 4 “Εργαστηριακές παράμετροι” αναγράφονται ανα-
λυτικές πληροφορίες σχετικά με το παρατηρούμενο συνολικό σφάλμα των διάφορων 
εργαστηριακών εξετάσεων που προκύπτει, σύμφωνα με τις μεθόδους και τους αναλυ-
τές που χρησιμοποιούνται στο κεντρικό διαγνωστικό εργαστήριο του Πανεπιστημί-
ου Κτηνιατρικής στη Βιέννη. Για κάθε εργαστηριακή παράμετρο υπάρχει παραπομπή 
στην αντίστοιχη βιβλιογραφική πηγή σχετικά με το επιτρεπόμενο εύρος διακύμανσης 
και αναφέρεται ως το συνολικό επιτρεπόμενο σφάλμα (TEa). Η αξιόπιστη εργαστηρια-
κή μέθοδο εξασφαλίζει ότι το TEobs είναι σημαντικά μικρότερο από το TEa. 

Για τους αναλυτές που χρησιμοποιείτε στα δικά σας κτηνιατρεία, μπορεί να ζητηθεί 
από τον κατασκευαστή ο συντελεστής διακύμανσης και η προκατάληψη (bias) προς 



1- 10 Βασικές αρχές
26

τις τυπικές μεθόδους έτσι ώστε να μπορεί να υπολογιστεί το αναμενόμενο συνολικό 
σφάλμα της μεθόδου χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο.

1.9.2 Βιολογική διακύμανση 
Οι βιολογικές διακυμάνσεις χρησιμοποιούνται από το διαγνωστικό εργαστήριο για την 
δημιουργία σημείων ελέγχου για τις μεθόδους ποιότητας που βασίζονται στα εργα-
στηριακά αποτελέσματα των ασθενών. Η βιολογική διακύμανση (Εικόνα 1.2) λαμβά-
νει υπόψη τις φυσιολογικές μεταβολές που συμβαίνουν στο ίδιο άτομο ή στα μέλη μιας 
ομάδας που ανήκουν στο ίδιο ζωικό είδος διαφορετικών φυλών. Παράγοντες όπως η 
ηλικία, το σωματικό βάρος, το στάδιο ανάπτυξης, η αναπαραγωγική δραστηριότητα, 
το στρες, η διατροφή, η εποχή του χρόνου και η ώρα της ημέρας οδηγούν σε φυσιολο-
γικές διακυμάνσεις στην ομοιοστασία του οργανισμού και συνεπώς σε μεταβολές των 
εργαστηριακών αποτελεσμάτων τόσο στο ίδιο άτομο (ενδο-ατομική διακύμανση), 
τόσο και μεταξύ των ατόμων μιας ομάδας (διακύμανση ομάδας, δια-ατομική διακύ-
μανση). 

τεχνικά αίτια
Ποιότητα δείγματος
Φύλαξη δείγματος

Προετοιμασία

βιολογικά αίτια
Στρες, φάρμακα

Αλλαγή χροιάς 
πλάσματος

Προ-αναλυτική
διακύμανση

Αναλυτική
διακύμανση

Βιολογική
διακύμανση

Ενδο-ατομική
διακύμανση

Δια-ατομική
διακύμανση

εποχική 
διακύμανση

Κατάσταση αναπαραγωγής

Κικάρδιος
ρυθμός

Φυλή

Φύλο

Ηλικία

ΟρθότηταΑκρίβεια

Βαθμονόμηση

Διακύμανση

Εργαστηριακό αποτέλεσμα

88Εικόνα 1.2. Διακύμανση 

Κρίσιμη μεταβολή 
Η βιολογική διακύμανση της αναλυόμενης ουσίας μπορεί να εκτιμηθεί με σειριακές 
εξετάσεις μιας προκαθορισμένης ομάδας υγιών ατόμων στα οποία εκτελούνται δια-
δοχικές εργαστηριακές εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και συνδέονται με τα 
αναλυτικά χαρακτηριστικά (π.χ TEobs) υπολογίζοντας το ποσοστό της κρίσιμης μετα-
βολής της εκάστοτε εργαστηριακής παραμέτρου. 

Ως κρίσιμη μεταβολή χαρακτηρίζεται η διαφορά του τρέχοντος εργαστηριακού 
αποτελέσματος ενός ασθενούς από το αμέσως προηγούμενο αποτέλεσμα της ίδιας 
παραμέτρου στον ίδιο ασθενή. Όταν απουσιάζουν τα σφάλματα ανάλυσης (προ-α-
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ναλυτικά, αναλυτικά, μετα-αναλυτικά) τότε η κρίσιμη μεταβολή πρέπει να βρίσκεται 
εντός των προκαθορισμένων ορίων. Η μεταβολή πάνω από τα επιτρεπτά όρια και με 
δεδομένη την απουσία σφαλμάτων, αποτελεί ένδειξη επιδείνωσης της κατάστασης 
του ασθενούς ως προς την συγκεκριμένη εργαστηριακή παράμετρο. Περισσότερα 
στοιχεία για την κρίσιμη μεταβολή μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://vetbiologicalvariation.org/ όπως επίσης και στο κεφάλαιο 4 “Εργαστηριακές 
παράμετροι” του παρόντος βιβλίου. 

 j Παράδειγμα
Η κρίσιμη μεταβολή της συγκέντρωσης της κρεατινίνης στον ορό αίματος του 
σκύλου ανέρχεται περίπου στο 30%. Ας υποθέσουμε ότι η συγκέντρωση της 
κρεατινίνης σε ένα αφυδατωμένο σκύλο είναι 3,5mg/dl. Λόγω της αφυδάτωσης, 
επιβάλλεται η έναρξη οροθεραπείας με χορήγηση ενδοφλέβιων υγρών και επα-
ναπροσδιορισμός της συγκέντρωσης της κρεατινίνης μετά από 24 ώρες. Ας υπο-
θέσουμε ότι η συγκέντρωση της κρεατινίνης στον ορό αίματος 24 ώρες μετά την 
έναρξης της οροθεραπείας είναι 3,2mg/dl. Κατά συνέπεια, η διαφορά που προ-
κύπτει μεταξύ των δυο συγκεντρώσεων (0,3mg/dl) είναι πολύ μικρότερη από την 
κρίσιμη μεταβολή (30%). Η διαφορά του 0,3mg/dl κατά πάσα πιθανότητα οφείλε-
ται σε διάφορους παράγοντες όπως η οροθεραπεία, το εύρος διακύμανσης και η 
ενδο-ατομική διακύμανση για την συγκέντρωση της κρεατινίνης. Με άλλα λόγια, 
η μεταβολή της τάξης του 0,3mg/dl δεν θεωρείται σημαντική και δεν υποδηλώνει 
την βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας σε αυτόν τον ασθενή.

1.10
Αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων που δεν συμβαδίζουν 
με την κλινική εικόνα 

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που δεν συμβαδίζουν με τα ευρή-
ματα από την κλινική εξέταση απαιτούν περαιτέρω διαγνωστική διερεύνηση, ανεξάρ-
τητα από το εάν οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται σε επίπεδο κτηνιατρείου (απλοί βιο-
χημικοί και αιματολογικοί αναλυτές) ή σε κάποιο διαγνωστικό εργαστήριο αναφοράς. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη η επανεκτίμηση του ασθενούς. Ωστόσο, 
υπενθυμίζεται ότι σε πολλά περιστατικά, τα ευρήματα από την κλινική εξέταση πρέπει 
να σταθμίζονται υψηλότερα από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, 
ειδικά όταν αυτές διενεργούνται σε διαγνωστικά εργαστήρια χαμηλής αξιοπιστίας. Η 
διερεύνηση της παρέκκλισης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων από την κλινική ει-
κόνα απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1.3). 
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Επανάληψη εξέτασης 
με το ίδιο δείγμα

Εργαστηριακό αποτέλεσμα 
εκτός τιμών αναφοράς 

Ευρήματα κλινικής εξέτασηςΝαι

Μέγεθος της απόκλισης 
Διάγνωση 
Βαθμός δυσκολίας 
Διαφορική διάγνωση

Όχι

< Κρίσιμη μεταβολή Μεταβολίτες: < 15%
Ηλεκτρολύτες: < 10%
Μεταλικά στοιχεία: < 15%
Αιματολογική: < 25%
Ένζυμα: < 3 x ΑΦΤΑ

Ή

Όχι

Εσφαλμένο αποτέλεσμα

Ταυτότητα δείγματος
Λήψη δείγματος 
Αντιπηκτική ουσία 
Προετοιμασία δείγματος 
Φύλαξη δείγματος 

Λανθασμένη εκτέλεση
της εξέτασης

Επανάληψη εξέτασης
με νέο δείγμα

Ίδιο αποτέλεσμα με πριν Υποκλινικό νόσημα

Ναι

Βιολογική 
διακύμανση

88Εικόνα 1.3. Αλγόριθμος για τη διερεύνηση των αιτιών που μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση 
εργαστηριακών αποτελεσμάτων εκτός τιμών αναφοράς που παρεκκλίνουν από την κλινική εικόνα. 
ΑΦΤΑ: ανώτερη φυσιολογική τιμή αναφοράς. Για την επεξήγηση των συμβόλων βλέπε Εικόνα 3.1.
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2 Εργαστηριακές τεχνικές βήμα προς βήμα 

2.1
Φιαλίδια τοποθέτησης βιολογικών υλικών 

Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται ενδεικτικά οι διάφοροι τύποι φιαλιδίων που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση διάφορων βιολογικών υλικών (π.χ. 
αίμα, ούρα). Επισημαίνεται ότι το χρώμα των φιαλιδίων μπορεί να διαφέρει μεταξύ κα-
τασκευαστών διαφόρων χωρών και κατά συνέπεια ο τύπος του φιαλιδίου να ποικίλει 
ανεξάρτητα απο το χρώμα του. Επιπλέον, πέρα από το χρώμα θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες που αναγράφονται πάνω στα φιαλίδια 
(Εικόνα 2.1, Εικόνα 2.2, Εικόνα 2.3).
 

88Εικόνα 2.1. Δοκιμαστικά σωληνάρια. Από αριστερά προς τα 
δεξιά: 

• Λευκό: χωρίς αντιπηκτικό ιδανικό για τοποθέτηση ούρων 
• Κόκκινο: επιταχυντής πήξης ολικού αίματος για λήψη ορού 

μετά τη φυγοκέντρηση
• Πράσινο: περιέχει ηπαρίνη ως αντιπηκτικό, χρησιμοποιείται 

για τις βιοχημικές εξετάσεις 
• Μωβ: περιέχει EDTA ως αντιπηκτικό, χρησιμοποιείται για τη 

γενική αίματος 
• Μπλε: περιέχει κιτρικό νάτριο ως αντιπηκτικό, 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πηκτικότητας του αίματος 
• Γκρι: περιέχει φθοριούχο νάτριο που αναστέλλει τη γλυκόλυση 

και EDTA ως αντιπηκτικό, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της γλυκόζης και του γαλακτικού οξέος

88Εικόνα 2.2. Όγκος πλήρωσης των φιαλιδίων. Ο όγκος πλή-
ρωσης των φιαλιδίων διαφέρει ακόμα και μεταξύ φιαλιδίων 
του ίδιου μεγέθους. Η μαύρη “παχιά” γραμμή πάνω στα φιαλί-
δια προσδιορίζει τον μέγιστο όγκο πλήρωσης. 

88Εικόνα 2.3. Μακροσκοπική εκτίμηση της χροιάς του πλά-
σματος / ορού αίματος. Από αριστερά προς τα δεξιά: 

• Κατά φύση 
• Ικτερική 
• Αιμόλυση 
• Λιπαιμική 
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2.2
Αιματοκρίτης και Ολικές πρωτεΐνες 

88Εικόνα 2.4. Προσδιορισμός της τιμής του αιματοκρίτη (HCT, PCV) με τη μέθοδο του μικροαιματο-
κρίτη. Εκτέλεση:

a. Ανάδευση του φιαλιδίου ολικού αίματος που περιέχει αντιπηκτικό EDTA και πλήρωση του τριχοειδούς 
σωληναρίου μέχρι τα 3/4. 

b. Προσεκτικός και ήπιος καθαρισμός του τριχοειδούς σωληναρίου από τα υπολείμματα αίματος στην εξωτε-
ρική του επιφάνεια. 

c. Σφράγισμα του τριχοειδούς σωληναρίου με ειδικό πώμα.
d. Τοποθέτηση τριχοειδών σωληναρίων στη φυγόκεντρο (το ένα από τα δυο λειτουργεί ως αντίβαρο) με τα 

σφραγισμένα άκρα προς την περιφέρεια και φυγοκέντρηση στις 1500 στροφές/λεπτό για συνολικά 5 λεπτά 
(συνήθως τόσο οι στροφές όσο και ο χρόνος φυγοκέντρησης είναι προκαθορισμένα αυτόματα από την 
ίδια τη φυγόκεντρο). 

e. kαι f. Ανάγνωση της τιμής του αιματοκρίτη είτε με τη χρήση αυτόματου αιματολογικού αναλυτή είτε με 
ειδική τυποποιημένη κλίμακα εκτίμησης της τιμής του αιματοκρίτη κάτω από τη στοιβάδα του Buffy coat. 
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88Εικόνα 2.5. Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των ολικών πρωτεϊνών (TP). Εκτέλεση: 
a. Μπορεί να προσδιοριστεί με: σωληνάριο μικροαιματοκρίτη μετά από φυγοκέντρηση, διαθλασίμετρο 
b. Χάραγμα σωληναρίου αρχικά, προκειμένου να είναι εύκολο το σπάσιμό του χωρίς τη δημιουργία “μυτε-

ρών άκρων” 
c. Σπάσιμο του σωληναρίου 
d. Τοποθέτηση μικροποσότητας πλάσματος πάνω στην ειδική επιφάνεια του διαθλασίμετρου 
e. Οπτικός προσδιορισμός της συγκέντρωσης των ολικών πρωτεϊνών μέσω της ειδικής κλίμακας του δια-

θλασίμετρου, που ιδανικά πρέπει να είναι στραμμένο σε φυσική πηγή φωτός. 
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88Πίνακας 2.1. Συνδυαστική ερμηνεία αποτελεσμάτων αιματοκρίτη και ολικών πρωτεϊνών (Βιβλιογραφική 
πηγή: [47]). 

↓ TP TP (ΚΦ) ↑ TP
↓ PCV • Οξεία απώλεια αίματος

• Υπερενυδάτωση 
• Αιμόλυση 
• Χρόνια απώλεια αίματος 
• Μη αναγεννητική αναιμία 

• Αιμόλυση 
• Μη αναγεννητική 

αναιμία 
PCV (ΚΦ) • Υποπρωτεϊναιμία (↑ απώλειες, ↓ 

σύνθεση) 
• Φυσιολογικό 
• Οξεία αιμορραγία (αρχή) 

• Αναιμία με 
ταυτόχρονη 
αφυδάτωση 

↑ PCV • Σύσπαση του σπλήνα 
• Υποπρωτεϊναιμία

• Σύσπαση του σπλήνα 
• Πολυκυτταραιμία 

• Αφυδάτωση 

ΚΦ: κατά φύση (εντός τιμών αναφοράς), PCV: αιματοκρίτης, ΤΡ: ολικές πρωτεΐνες

2.2.1 Αξιολόγηση των σωληναρίων του μικροαιματοκρίτη 

88Εικόνα 2.6. Εκτίμηση της στοιβάδας των λευκών αιμο-
σφαιρίων και αιμοπεταλίων. Το λευκό στρώμα μεταξύ των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων και του πλάσματος αποτελείται σχε-
δόν αποκλειστικά από λευκά αιμοσφαίρια. Η εκτίμηση του πά-
χους του λευκού στρώματος μπορεί να δώσει μια πρώτη οπτι-
κή και κατά προσέγγιση εκτίμηση του απόλυτου αριθμού των 
λευκών αιμοσφαιρίων (tWBC). Από αριστερά προς τα δεξιά: 

• tWBC (αριστερά): 12 × 103/µl 
• tWBC (στη μέση): 40 × 103/µl
• tWBC (δεξιά): < 5 × 103/µl

tWBC: απόλυτος (ολικός) αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων 
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88Εικόνα 2.7. Αξιολόγηση των σωληναρίων του μικροαιμα-
τοκρίτη. Εκτίμηση της χροιάς του πλάσματος αίματος και 
του πάχους του λευκού στρώματος των λευκών αιμοσφαι-
ρίων. Από αριστερά προς δεξιά: 

• Κατά φύση 
• Ικτερική χροιά και ήπια διεύρυνση του πάχους του λευκού 

στρώματος των λευκών αιμοσφαιρίων 
• Υψηλός βαθμός αιμόλυσης
• Μέτριος βαθμός αιμόλυσης, λιπαιμία και μέτρια διεύρυνση 

του πάχους του λευκού στρώματος των λευκών 
αιμοσφαιρίων 

tWBC: απόλυτος (ολικός) αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων

2.3
Έλεγχος συμβατότητας

Για τον έλεγχο συμβατότητας στις μεταγγίσεις αίματος απαιτείται προηγουμένως ο 
μείζον (major cross-matching) και ελάσσον (minor cross-matching) έλεγχος συμβατό-
τητας (Εικόνα 2.8 και Εικόνα 2.9). Οι έλεγχοι συμβατότητας δεν αντικαθιστούν τον 
προσδιορισμό της ομάδας αίματος. Στόχος τους είναι η αποφυγή των ανεπιθύμητων 
αντιδράσεων που συνοδεύουν τις μεταγγίσεις αίματος. 

Ο μείζον έλεγχος συμβατότητας ελέγχει εάν ο δέκτης έχει αντισώματα κατά των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων του δότη. Στον μείζον έλεγχο συμβατότητα τα ερυθρά αιμο-
σφαίρια του δότη που διαχωρίζονται από το πλάσμα αναμειγνύονται με τον ορό του 
δέκτη. Εφόσον υπάρχουν τα παραπάνω αντισώματα, αυτό όχι μόνο περιορίζει σημα-
ντικά τον χρόνο επιβίωσης των μεταγγισθέντων ερυθρών αιμοσφαιρίων και την ανα-
ποτελεσματική μετάγγιση αίματος, αλλά παράλληλα μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυ-
νες αντιδράσεις μετάγγισης. 

Ο ελάσσον έλεγχος συμβατότητας ελέγχει εάν ο δότης έχει αντισώματα κατά των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων του δέκτη. Στον ελάσσον έλεγχο συμβατότητας τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια που απομονώνονται από το πλάσμα του δέκτη αναμειγνύονται με ορό 
δότη. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η μετάγγιση αίματος να προκαλέ-
σει βλάβη στα ερυθρά αιμοσφαίρια του λήπτη. 

2.3.1 Βιολογικό υλικό προς εξέταση 
• Δότης: ολικό αίμα σε φιαλίδιο με αντιπηκτικό EDTA, ορός αίματος 
• Δέκτης: ολικό αίμα σε φιαλίδιο με αντιπηκτικό EDTA, ορός αίματος 

Βλέπε Εικόνα 2.8a. 
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2.3.2 Εκτέλεση 
• Φυγοκέντρηση των φιαλιδίων ολικού αίματος και ορού για 5 λεπτά στις 3000 στροφές. 
• Απόρριψη του πλάσματος αίματος του δότη και του δέκτη από το φιαλίδιο με αντι-

πηκτικό EDTA μετά την ολοκλήρωση της φυγοκέντρησης. 
• Το ίζημα αίματος (συμπύκνωμα ερυθρών αιμοσφαιρίων) που απομένει στο φιαλίδιο 

με αντιπηκτικό EDTA αναμειγνύεται με 5ml φυσιολογικό ορό 0.9% και μετά την ήπια 
ανάδευση φυγοκεντρείται εκ νέου, για 3 λεπτά στις 300 στροφές. 

• Επανάληψη του παραπάνω σταδίου άλλες δυο φορές. 
• Κατόπιν, λαμβάνονται 50μl από το ίζημα αίματος και προστίθενται σε 2,45ml φυσι-

ολογικού ορού 0.9% (Διάλυμα 1). 
• Τοποθέτηση και ανάμειξη μιας σταγόνας από το παραπάνω διάλυμα 1 με μια σταγόνα 

από τον ορό αίματος σύμφωνα με τον Πίνακα 2.2. πάνω σε αντικειμενοφόρο πλάκα. 
• Η ανάμειξη των σταγόνων που τοποθετήθηκαν πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα 

μπορεί να γίνει με την άκρη μιας πλαστικής πιπέτας ή με τη χρήση ενός γλωσσοπίε-
στρου, ενώ η εκτίμηση του αποτελέσματος πρέπει να γίνει 2 λεπτά μετά την ανάμειξη. 

 n Σημείο κλειδί 
Η μετάγγιση αίματος δεν πρέπει να εκτελεστεί όταν διαπιστωθεί συσσωμάτωση των ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων στον μείζον έλεγχο συμβατότητας.

88Πίνακας 2.2. Τοποθέτηση και ανάμειξη σταγόνων πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα 

Μείζον έλεγχος συμβατότητας Ελάσσον έλεγχος συμβατότητας
RBC-δότη Χ
RBC-δέκτη Χ
Ορός αίματος δότη Χ
Ορός αίματος δέκτη Χ
RBC: ερυθρά αιμοσφαίρια 

2.4
Επίχρισμα αίματος 

2.4.1 Δημιουργία επιχρίσματος αίματος 

Ενδείξεις 
Η αξιολόγηση ενός επιχρίσματος αίματος χρησιμεύει για τον έλεγχο των αποτελεσμά-
των της αυτοματοποιημένης αιματολογικής εξέτασης που λαμβάνει χώρα στον αιμα-
τολογικό αναλυτή και συνεπώς πρέπει να συνοδεύει την αιματολογική εξέταση όλων 
των ασθενών. Η αξιολόγηση ενός επιχρίσματος αίματος θα μπορούσε ενδεχομένως να 
παραληφθεί σε ασθενείς χωρίς ευρήματα από την κλινική εξέταση ή/και χωρίς νοσολο-
γικό ιστορικό με τις παραμέτρους της αιματολογικής εξέτασης εντός τιμών αναφοράς 
(αριθμητικές τιμές) και αμετάβλητα γραφικά ευρήματα (γραφική απεικόνιση αποτελε-
σμάτων και διαγράμματα διασποράς). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει πάντα 
να αξιολογείται παράλληλα με τα αποτελέσματα της αιματολογικής εξέτασης. Η διαδι-
κασία για την δημιουργία ενός επιχρίσματος αίματος απεικονίζεται στην Εικόνα 2.10.


