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ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Αντιπυρηνικά Abs  
ANA 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός 

Αbs έναντι διπλής έλικας 
DNA 
αντι-ds DNA 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός-ELISA 

Αbs έναντι 
εκχυλισμένων 
πυρηνικών αντιγόνων  
(αντι-ENAs) 
αντι-Sm 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA-
ανοσοαποτύπωση 

Αbs έναντι 
εκχυλισμένων 
πυρηνικών αντιγόνων  
(αντι-ENAs) 
αντι-RNP (-A, -C, -70k) 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA-
ανοσοαποτύπωση 

Αbs έναντι 
εκχυλισμένων 
πυρηνικών αντιγόνων  
(αντι-ENAs) 
αντι-Ro (-52, -60) 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA-
ανοσοαποτύπωση 

Αbs έναντι 
εκχυλισμένων 
πυρηνικών αντιγόνων  
(αντι-ENAs) 
αντι-La 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA-
ανοσοαποτύπωση 

Αbs έναντι 
τοποισομεράσης I  
αντι-Scl-70 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοαποτύπωση 

Αbs έναντι 
αντι-Jo-1 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοαποτύπωση 

Αbs έναντι ιστονών  
αντι-Histones 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοαποτύπωση 

Αbs έναντι 
κεντρομεριδίου  
αντι-Cenp-B 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοαποτύπωση 



Αbs έναντι ριβοσώματος 
P αντι-Rib P 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοαποτύπωση 

Αντιμιτοχονδριακά Abs 
AMA 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός 

Abs έναντι  
Μ2 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA 

Αbs έναντι 
μικροσωμιακού 
αντιγόνου ήπατος-
νεφρού  
αντι-LKM 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός 

Αbs έναντι λείων μυικών 
ινών 
ASMA 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός 

Αbs έναντι 
τοιχωματικών κυττάρων 
του στομάχου 
APCA 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός 

Αbs έναντι ενδογενούς 
παράγοντα  
αντι-IF 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοαποτύπωση  

Αbs έναντι 
κυτταροπλάσματος 
ουδετεροφίλων  
c-ANCA, p- ANCA 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός 

Αbs έναντι 
μυελουπεροξειδάσης 
αντι-MPO 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA 

Αbs έναντι 
πρωτεϊνάσης-3 
αντι-PR3 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA 

Αbs έναντι της βασικής 
μεμβράνης του νεφρικού 
σπειράματος 
αντι-GBM 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός-
ELISA-

ανοσοαποτύπωση 

Αντινησιδιακά Abs 
αντι-ICA 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός 

Αbs έναντι της 
αποκαρβοξυλάσης του 
γλουταμινικού οξέος  
αντι-GAD 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA 

Αντιεπινεφριδιακά Abs 
αντι-adrenal 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός 

Αντιωοθηκικά Abs 
αντι-ovary 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ανοσοφθορισμός 

Αντιφωσφολιπιδικά Abs- 
Abs έναντι 
καρδιολιπίνης  

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA 



ACA ή αντι-CL 
(IgM,IgG) 

Αντιφωσφολιπιδικά Abs- 
Abs έναντι β2-
γλυκοπρωτείνης-Ι  
αντι-β2GPI (IgM, IgG) 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA 

Abs έναντι γλιαδίνης 
αντι-gliadin (IgA, IgG) 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA 

Abs έναντι ιστικής 
τρανσγλουταμινάσης 
αντι-tissue 
transglutaminase, 
hTTG (IgA, IgG) 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA 

Abs έναντι κυκλικού 
κιτρουλλιωμένου 
πεπτιδίου  
αντι-CCP 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα) 

ELISA 

Abs έναντι υποδοχέων 
φωσφολιπάσης Α2  
αντι-PLA2R 

ορός (σωληνάριο 
κόκκινο πώμα 

ELISA 
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