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Η Kλινική και το Εργαστήριο της Παθολογικής Φυσιολογίας, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ), προσφέρει 

ιατρικές υπηρεσίες υψηλότατης ποιότητας σε ασθενείς με αυτοάνοσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα 

αποτελώντας την αιχμή του δόρατος της ανοσολογίας στην Ελλάδα.  

 
Διεύθυνση 
Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Γουδή Τ.Κ. 11527, Κτήριο 16, 3ος Όροφος, Γραφείο 38  
 
Στοιχεία επικοινωνίας 
210-7462513 Γραμματεία Εργαστηρίου Παθολογικής Φυσιολογίας 
6955656502 Παλαμηδάς Δημήτρης - Μοριακός Βιολόγος-Γενετιστής 
 

Λήψη δείγματος:  
α) στο εργαστήριο καθημερινά χωρίς ραντεβού 07:00-09:00  
β) αιμοληψία σε εξωτερικό φορέα (Νοσοκομείο, Κλινική, Ιατρείο) και μεταφορά του δείγματος από τον ασθενή 
στο εργαστήριο μας ή αποστολή μέσω courier από όλη την Ελλάδα, μέσα σε 24 ώρες (κατόπιν συνεννόησης). 
 
 

1. Ανοσολογικός έλεγχος αυτοανόσων νοσημάτων 

 

Κάθε ιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει όλες τις ανοσολογικές εξετάσεις που χρειάζεται στον ασθενή 

(ανεξαρτήτως αριθμητικού περιορισμού από το σύστημα συνταγογράφησης) μέσω ΕΟΠΥΥ οι οποίες 

πραγματοποιούνται στο εργαστήριο μας άμεσα, με τις διεθνώς πρότυπες μεθόδους και με μηδενικό κόστος 

για τον ασθενή ο οποίος δεν χρεώνεται ούτε συμμετοχή 

 

Κατέχει τις απαραίτητες διακριβώσεις ISO και χρησιμοποιεί αντιδραστήρια σύμφωνα με την οδηγία IVD της Ε.Ε. 

για τις ακόλουθες εξετάσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα του ΕΟΠΥΥ: 

 

 ANA (120000161)  anti-RNP (120000509) 

 C3 (120000064  anti-SSA (RO) (120000511) 

 C4 (120000215)  anti-SSB (LA) (120000512) 

 anti-TG (120000402)  anti-SM (120000510) 

 anti-TPO (120000416)  anti-Scl70 (120000524) 

 anti-DNA (120000119)  ACA (120000503) 

 C ANCA (120000206)  αντισώματα έναντι φωσφολιπιδίων 
IgG (120000519) 

 P ANCA (120000207)  αντισώματα έναντι φωσφολιπιδίων 
IgM (120000528) 

 anti-CCP (120000520)  αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης 
IgG (120000506) 

 Ra (150000083)  αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης 
IgΜ (120000507) 

http://pathophysiology.med.uoa.gr/index.php?lang=gr


 

 Κρυοσφαιρίνες ορού (110000070) 

 
Κόστος: Μηδενικό 
Αποτελέσματα: 10 ημέρες 
 
 
Επιπλέον εξετάσεις που πραγματοποιούνται εκτός λίστας ΕΟΠΥΥ είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός της 
υποτάξης 4 της ανθρώπινης IgG  ανοσοσφαιρίνης  (Κόστος : 60 ευρώ) καθώς και το πάνελ των αντισωμάτων 
που σχετίζονται με τη μυοσίτιδα (Κόστος 150 ευρώ). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
2. Μοριακός έλεγχος στα πλαίσια διερεύνησης Αυτοάνοσων/ Αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων. 

 
1. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 16 ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 

Τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα αποτελούν ένα φάσμα συνδρόμων με περίπλοκους κλινικούς φαινότυπους που 

χαρακτηρίζονται από ενεργοποίηση της φυσικής ανοσίας και εμπύρετη νόσο. Η διάγνωσή τους είναι πολλές 

φορές απαιτητική με το γενετικό έλεγχο των εξεταζόμενων ασθενών να αποτελεί το «gold standard» 

διαγνωστικό test. Τα κύρια αυτοφλεγμονώδη σύνδρομα είναι ο Μεσογειακός Πυρετός (FMF), τα σύνδρομα 

CAPS, TRAPS και HIDS. Ωστόσο την τελευταία δεκαετία έχουν ταυτοποιηθεί παθογόνες μεταλλαγές και σε άλλα 

γονίδια που σχετίζονται με α) την ενεργοποίηση του NFkB μονοπατιού και β) το φλεγμονόσωμα. 

Ο «Μοριακός Έλεγχος 16 γονιδίων για Αυτοφλεγμονώδη Νοσήματα» περιλαμβάνει την στοχευμένη 

αλληλούχηση με NGS (Next Generation Sequencing) 16 γονιδίων σχετιζόμενα με Αυτοφλεγμονώδη 

Νοσήματα/Σύνδρομα Περιοδικού Πυρετού όπου ελέγχεται το πλήρες μέγεθος των εξονίων των γονιδίων.  

Κόστος: 420€ 

Αποτελέσματα: 15-40 ημέρες 

Mi-2α Ku PL-12 

Mi-2β PM-Scl 100 EJ 

TIF1γ PM-Scl 75 OJ 

MDA5 Jo1 Ro52 

NXP2 SRP cN-1A 

SAE1 PL-7 HMGCR 



 

Πίνακας 1: Πάνελ 16 εξεταζόμενων γονιδίων και τα αυτοφλεγμονώδη νοσήματα που συνδέονται 

 
 

 
2. ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ UBA1 - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ VEXAS 
 

Το σύνδρομο VEXAS που περιγράφηκε πρόσφατα περιλαμβάνει ένα ετερογενές σύνολο αυτοφλεγμονωδών και 

αιματολογικών συμπτωμάτων και οφείλεται σε σωματικές μεταλλάξεις του γονιδίων UBA1. Η ανίχνευση 

σωματικών μεταλλάξεων σε ποσοστό 5-50% Variant Allele Frequency (VAF) δίνουν και την οριστική διάγνωση 

στα εξεταζόμενα άτομα. 

Στο εργαστήριο επίσης πραγματοποιείται η εξέταση «Μοριακή Ανάλυση του γονιδίου UBA1» με αλληλούχηση 

κατά Sanger του εξονίου 3 του γονιδίου και προσδιορίζεται η ύπαρξη της παθογόνου μεταλλαγής με κατώτατο 

όριο ανίχνευσης 15% VAF στο εξεταζόμενο δείγμα. Το εργαστήριό μας θα προσφέρει προσεχώς (Μάρτιος 2023) 

και την αντίστοιχη εξέταση βασισμένη στη μέθοδο NGS που μπορεί να ανιχνεύσει την παθογόνο μεταλλαγή με 

κατώτατο όριο ανίχνευσης 0,5% VAF. 

 
Κόστος: 120€ 
Αποτελέσματα: 15 ημέρες 
 
 
 

3. ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ 13 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
 
Στο εργαστήριο μας διενεργείται επίσης Μοριακός Έλεγχος Θρομβοφιλίας 13 κληρονομικών παραγόντων σε 

ασθενείς με υποψία κληρονομικής θρομβοφιλίας. Επισυνάπτεται ο πίνακας των ελεγχόμενων παραγόντων. 

Κόστος: 120€ 

Αποτελέσματα: 3-7 ημέρες 

 



 

Πίνακας 2: Πίνακας 13 κληρονομικών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου-θρομβοφιλίας 

Factor V Leiden (G1691A)  
Factor V HR2 (H1299R)  
PROTHROMBIN (G20210A)   
MTHFR (C677T)   
MTHFR (A1298C)   

β-fibrinogen (-455G/A)  
FXIII (V34L)    
PAI-1 (-675 4G/5G)  
GPIIIa L33P (HPA-1)  
 

APOB (R3500Q)   
ACE (I/D)   
GPIa (C807T)   
APO E2/Ε3/Ε4 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Για όλες τις εξετάσεις μοριακού ελέγχου απαιτείται το ίδιο δείγμα ολικού 
περιφερικού αίματος και ισχύουν οι παρακάτω τρόποι αιμοληψίας: 
 
Δείγμα αίματος: 2 φιαλίδια γενικής αίματος-EDTA 
 


