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όλα τα κύτταρα του περιφερικού αίματος 
(ερυθρά-λευκά-αιμοπετάλια)

προέρχονται από έναν κοινό πρόγονο, 
το αρχέγονο αιμοποιητικό κύτταρο



το αρχέγονο αιμοποιητικό 
κύτταρο (stem cell)

• ΔΕΝ το έχουν ΑΚΟΜΗ δεί 
• ΟΥΤΕ το έχουν «μαρκάρει» με κάποιο 

ειδικό δείκτη

(οι υπάρχοντες δείκτες π.χ. CD34 είναι «προσεγγίσεις»
επί κυττάρων πού είναι πολύ «κοντά» στο στάδιο του 

αρχέγονου αλλά ΙΣΩΣ όχι το ΙΔΙΟ το αρχέγονο κύτταρο)







ωρίμανση ερυθροκυττάρου



ερυθροποιητικές αποικίες



ερυθροκύτταρo σε όλα τα στάδια



ωρίμανση ερυθράς σειράς



βασίφιλη→πολυχρωματόφιλη→
→οξύφιλη ερυθροβλάστη



βασίφιλη ερυθροβλάστη



πολυχρωματόφιλη ερυθροβλάστη

• Η σταδιακή μετατροπή 
του βασίφιλου 
ερυθροβλάστη σε 
πολυχρωματόφιλο και 
οξύφιλο, οφείλεται στην 
σταδιακή «πλήρωσή» 
του πρωτοπλάσματος 
με αιμοσφαιρίνη



οξύφιλη ερυθροβλάστη

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.udel.edu/biology/Wags/histopage/colorpage/ch/choen.GIF&imgrefurl=http://www.udel.edu/biology/Wags/histopage/colorpage/ch/ch.htm&h=489&w=713&sz=239&hl=el&start=22&tbnid=Zh2HjKuZ7g2nBM:&tbnh=96&tbnw=140&prev=/images?q=normoblast&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=el&sa=N


βασίφιλη-οξύφιλη ερυθροβλάστη



δικτυοερυθροκύτταρα
νεαρά ερυθροκύτταρα, με υπόλειμμα RNA στο κυτταρόπλασμα

χρώση Νέο Κυανούν Μεθυλενίου

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/svt/docpeda/banques/banqimages/microscopie/hemato/reticulo2a.jpg&imgrefurl=http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/svt/docpeda/banques/banqimages/histo.htm&h=74&w=100&sz=9&hl=el&start=37&um=1&tbnid=psU8M2SMAsX_vM:&tbnh=61&tbnw=82&prev=/images?q=reticulocytes&start=20&ndsp=20&svnum=10&um=1&hl=el&sa=N


δικτυοερυθροκύτταρα
νεαρά ερυθροκύτταρα, με υπόλειμμα RNA στο 

κυτταρόπλασμα

• φυσιολογικός αριθμός 
= 35000-75.000/κκχ)

• ο αριθμός τους 
αυξάνει σε υπερ-
αναγέννηση του 
μυελού 
π.χ. σε έξοδο από 
απλασία, σε αιμόλυση 
κλπ



παθολογική μορφολογία 
ερυθροκυττάρων

1. Ανισοκυττάρωση=κύτταρα ανίσου μεγέθους

2. Ποικιλοκυττάρωση=κύτταρα ποικίλου 
σχήματος

H διάκριση φυσιολογικής από παθολογική μορφολογία 
διασφαλίζεται ΜΟΝΟΝ με την πείρα από την καθημερινή
μικροσκόπηση πολλών δειγμάτων



υποχρωμία-υπερχρωμία
(και εχινοκύτταρα)



υποχρωμα ερυθροκύτταρα. 
σιδηροπενική αναιμία



δακρυο-στοχο-κύτταρα
δακρυο- = σε σπληνομεγαλία κλπ



σφαιροκυττάρωση 
(σε άνοση αιμόλυση, συγγενώς κλπ)



στοματοκυττάρωση 
(φάρμακα, διαβήτης, ΧΝΑ κλπ)

http://www.med.univ-angers.fr/discipline/lab_hema/morphogrweb/18.jpg


στοχοκυττάρωση 
(μεσογειακά σύνδρομα, ίκτερος, αφυδάτωση, ΧΝΑ)

http://diaglab.vet.cornell.edu/clinpath/modules/hemogram/images/target.jpg


ελλειπτοκυττάρωση (οβαλοκυττάρωση)

• συγγενής 
ανωμαλία 
μεμβράνης

• συχνή σε 
πληθυσμούς της 
Πολυνησίας



εμπύρηνα ελλειπτοκύτταρα είναι τα ερυθρά 
φυσιολογικά σε πουλιά και πιγκουϊνους !



ακανθοκυττάρωση-εχινοκυττάρωση 
(ΧΝΑ, ηπατική ανεπάρκεια, υπερλιπιδαιμίες κλπ, 

καί παλαιό δείγμα αίματος)

http://www.emedicine.com/ped/images/704blood20-2.jpg
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://vettech.vet.ku.ac.th/cai/hematology/images/3-22.jpg&imgrefurl=http://vettech.vet.ku.ac.th/cai/hematology/hematology01.htm&h=302&w=435&sz=214&hl=el&start=2&tbnid=UtFnKFVy4NODWM:&tbnh=87&tbnw=126&prev=/images?q=echinocyte&svnum=10&hl=el


σωμάτια HOWELL JOLLY 
(υπόλειμα πυρηνικής ουσίας-DNA, σε σπληνεκτομή και 

ασπληνία)

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.cc.uoa.gr/health/pathology/aoh/images/0624.jpg&imgrefurl=http://www.cc.uoa.gr/health/pathology/aoh/images_list.htm&h=328&w=500&sz=82&hl=el&start=5&tbnid=ffxSu8tFFyvwKM:&tbnh=85&tbnw=130&prev=/images?q=howell+jolly&svnum=10&hl=el


σωμάτια Heinz 
(χρώση : στίλβον κυανούν του κρεζυλίου)
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σωμάτια Heinz 

• μετουσιωμένη 
αιμοσφαιρίνη

• σε 
αιμοσφαιρινοπάθειες, 
φάρμακα, 
σπληνεκτομή, 
αιμόλυση από G-6PD

http://www.thecrookstoncollection.com/Collection/medslides/Slides/Heinz-bodies.jpg
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.vetmed.auburn.edu/distance/clinpath/morphol/sa10.jpg&imgrefurl=http://www.vetmed.auburn.edu/distance/clinpath/morphol/&h=80&w=120&sz=3&hl=el&start=20&tbnid=jyQ0sNBf3dS1HM:&tbnh=59&tbnw=88&prev=/images?q=heinz+bodies&svnum=10&hl=el


Σωμάτια Pappenheimer
• Κοκκία αιμοσιδηρίνης

(«καθιζημένη 
φερριτίνη») σε 
ερυθροκύτταρα του 
αίματος. 

• Φαίνονται με χρώση 
σιδήρου Pearl



τα «έγκλειστα» μπορεί να είναι 
ερυθροκυτταρικά παράσιτα!

• ελονοσία



ενδοκυττάρια παράσιτα παρατηρούνται 
… και στην λευκοκυτταρική σειρά

• Σπλαχνική 
ΛεΪσμανίαση

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2006/Leishmaniasis/images/stain.jpg&imgrefurl=http://www.stanford.edu/class/humbio103/ParaSites2006/Leishmaniasis/Main.htm&h=512&w=768&sz=96&hl=el&start=66&tbnid=wBDc87FCk8g9aM:&tbnh=95&tbnw=142&prev=/images?q=Leishmania&start=60&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=el&sa=N


Λεϊσμανίαση-σπλαχνική



υπάρχουν και παράσιτα (microfilariae)
που κυκλοφορούν στο αίμα 

… και φαίνονται στην μικροσκόπηση



σχιστοκυττάρωση
• Ανώμαλα τεμάχια 

ερυθροκυττάρου από 
«σπάσιμο»

• Ενδαγγειακή 
αιμόλυση, μηχανική 
καταστροφή, 
βαλβίδες, εγκαύματα, 
σ. Moscowitz



δρεπανοκύτταρα

• Δρεπανοκυτταρική 
αιμοσφαιρίνη (HbS): 
παθολογική αιμοσφαιρίνη 
η οποία σε συνθήκες 
υποξίας «δρεπανούται»

• Στο αίμα υπάρχουν 
ελάχιστα ή καθόλου και 
αναδεικνύονται με τη 
δοκιμασία δρεπανώσεως 



αιμοσυγκόλληση

• Ενδαγγειακή συγκόλληση

• Επί παρουσίας αιμο-
συγκολλητινών

http://www.med-ed.virginia.edu/courses/path/innes/images/rcdjpegs/rcd%20agglutination%20x50b.jpeg
http://www.bio.davidson.edu/courses/Immunology/Students/spring2000/wolf/restricted/rbcagglut.jpg


σχηματισμός rouleaux
(«στήλες νομισμάτων»)

• Επί μυελώματος και 
παραπρωτεϊναιμίας

http://mmserver.cjp.com/images/image/0148049.jpg
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.medvet.umontreal.ca/patclin/banq_im/Images/rouleaux.jpg&imgrefurl=http://www.medvet.umontreal.ca/patclin/banq_im/hematologie/rouleaux.htm&h=286&w=216&sz=18&hl=el&start=1&tbnid=3MKIV3tD4efNMM:&tbnh=115&tbnw=87&prev=/images?q=rouleaux&gbv=2&svnum=10&hl=el


μυελοβλάστη= σχεδόν γυμνός ο πυρήνας με πυρήνια, 
και με ελάχιστο πρωτόπλασμα

οχι πάντα παθολογική αν κυκλοφορεί στο περιφερικό 
αίμα

(ΑΛΛΑ ύποπτη ιδίως όταν είναι πολλές!)



μυελοβλάστες



μυελοβλάστες



μυελοβλάστες=είναι παθολογικοί αν 
έχουν ραβδία AUER

(πρωτοπλασματικά ραβδόμορφα κοκκία, 
δηλώνουν λευχαιμία!)



προμυελοκύτταρο
(η διαύγαση, αντιστοιχεί στην συσκευή 

GOLGI)



προμυελο (μεγάλο, με διαύγαση)
μετά γίνεται→μυελο-κύτταρο

http://fmc.med.univ-tours.fr/Pages/smdpages/hypograin-mo2.html


προμυελο- και μεταμυελο-κύτταρο



πολυμορφοπύρηνα-μονοκύτταρο



πολυμορφοπύρηνο



ραβδοπύρηνο = τελική μορφή 
μεταμυελοκυττάρου, πριν γίνει ώριμο 

πολυμορφοπύρηνο



ραβδοπύρηνα (όταν αυξηθούν, θα 
αυξηθεί αμέσως και ο αριθμός 

λευκοκυττάρων)



ραβδοπύρηνα



ηωσινόφιλο 
(παράσιτα, αλλεργίες, άσθμα, φάρμακα)



βασίφιλο και λεμφοκύτταρο



λεμφοκύτταρα
(υπάρχουν πολλοί υποπληθυσμοί)

• Τ-λεμφοκύτταρα
• Β-λεμφοκύτταρα

(δεν ξεχωρίζουν μορφολογικά αλλά μόνο 
με ανοσολογικούς δείκτες)

• LGL (Large Granular Lymphocyte)



μεγάλο κοκκώδες λεμφοκύτταρο (LGL)

1. ειδικά λεμφοκύτταρα
2. μερικά εκ τούτων, 

ΙΣΩΣ είναι ΝΚ 
(natural killers)



«τριχωτό» λεμφοκύτταρο
(ανήκουν στην Β-σειρά)



«τριχωτό» λεμφοκύτταρο
(λευχαιμία εκ τριχωτών λεμφοκυττάρων)



«τριχωτό» λεμφοκύτταρο

http://www.emedicine.com/med/images/937hcl_1000.jpg


«τριχωτό» λεμφοκύτταρο

http://www.geocities.jp/nekobas2005/-2004/hairy.jpg


λεμφοκύτταρα λοιμώδους μονοπυρήνωσης 
(τα λένε και «μονοπυρηνοειδή» 

αλλά είναι Τ-λεμφοκύτταρα)

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/1458.jpg&imgrefurl=http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/1458.htm&h=226&w=306&sz=11&hl=el&start=2&tbnid=bjkhTDoBVUkjPM:&tbnh=86&tbnw=117&prev=/images?q=+%2522infectious+mononucleosis%2522&svnum=10&hl=el&sa=G


βασίφιλα



Βασίφιλα (άσθμα, αλλεργίες)



μονοκύτταρο=ο πυρήνας μπορεί να είναι 
ίδιος μορφολογικά με ραβδοπύρηνα, αλλά 

το πρωτόπλασμα διαφορετικό



μονοκύτταρο



μονοκύτταρο
(συνοδεύει χρόνιες φλεγμονές)



μονοκύτταρο με κενοτόπια

http://www.wadsworth.org/chemheme/heme/microscope/pix/monocyte_nw.jpg


μεγακαρυοκύτταρα μόνο στο μυελό. 
στο αίμα κυκλοφορεί σε θραύσματα 

ΜΟΝΟ επί μυελοσκλήρυνσης 



μεγακαρυοκύτταρα



μεγακαρυοκύτταρα



εμπεριπόλιση = βλέπομε ένα κύτταρο να περνάει 
μέσα από ένα άλλο στον μυελό, χωρίς να πάθει 

τίποτε κανένα τους



αιμοπετάλια 
(φυσιολογικά και γιγάντια)

προϊόντα «θραύσεως» των μεγακαρυοκυττάρων



δορυφορισμός αιμοπεταλίων→
→συνήθως δεν έχει κλινική σημασία



πλασματοκύτταρα: σπάνια στο αίμα σε μυέλωμα 
(σαν διεγερμένα Β λεμφοκύτταρα)



Τριχωτο λεμφοκυτταρο



πλασματοκύτταρα:
κυρίως βρίσκονται στο μυελό
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