
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 

Κυτταροτοξικά αντισώματα, ανίχνευση αντισωμάτων ειδικών έναντι HLA και MICA αντιγόνων με 

μέθοδο Luminex (screening) 

HLA αντισώματα με μέθοδο Luminex (PRAs Ι& ΙΙ) 

Ειδικότητα HLA τάξης Ι αντισωμάτων με μέθοδο  Luminex (Single I) 

Ειδικότητα HLA τάξης ΙI αντισωμάτων με μέθοδο  Luminex (Single II) 

Κυτταροτοξικά αντισώματα HLA (ανίχνευση IgG & IgM αντισωμάτων με CDC μέθοδο) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ non-HLA ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 

MICA αντισώματα 

Αντισώματα έναντι του υποδοχέα Ι της Αγγειοτενσίνης ΙΙ (αντί-AT1R abs) 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ 

Δοκιμασία αυτόλογης ιστικής διασταύρωσης 

Δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης (Crossmatch) με κυτταρομετρία ροής 

Crossmatch (Κυτταροτοξική δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης) 

Σε περίπτωση αποστολής των δειγμάτων χρειαζόμαστε τα παρακάτω δείγματα: 

1) Για τον έλεγχο HLA & non-HLA αντισωμάτων μπορεί να σταλεί φυγοκεντρημένος ορός  (2 cryovial 

2ml/έκαστο). Τα δείγματα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του ασθενή καθώς 

και την ημερομηνία αιμοληψίας. Σε περίπτωση ανώνυμων δειγμάτων, τα δείγματα απορρίπτονται 

και ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός. Η μεταφορά των δειγμάτων γίνεται με παγοκύστη. 

2) Για τον έλεγχο ιστικής διασταύρωσης λήπτη-δότη,  η αιμοληψία γίνεται στο εργαστήριο κατόπιν 

ραντεβού με τη γραμματεία του  εργαστηρίου στα τηλ 213-2032480 & 213-2033990. 

Τα δείγματα πρέπει να συνοδεύονται με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά σύμφωνα με το 

ασφαλιστικό ταμείο του ασθενή καθώς και με υπεύθυνη δήλωση-συγκατάθεση του ασθενή για 

επεξεργασία των δειγμάτων του και αποστολή των απαντήσεων του με e-mail/fax στον ΕΟΜ και στους 

θεράποντες ιατρούς. Σε περίπτωση νοσηλείας του ασθενή, απαιτείται παραπεμπτικό από τον 

θεράποντα ιατρό σφραγισμένο από το Γραφείο Κίνησης του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται ο ασθενής 

και στο οποίο να αναγράφεται: 

α) ότι η εξέταση δεν πραγματοποιείται στο νοσοκομείο  

β) ότι το κόστος της εξέτασης επιβαρύνει το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο ασθενής 

γ) το ΑΜΚΑ του ασθενή 

δ) να έχει στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή από τον προϊστάμενο του Γραφείου Κίνησης (ή τον 

οικονομικό διευθυντή) 

Σε περίπτωση αποστολής πολλών δειγμάτων, θα πρέπει τα δείγματα να συνοδεύονται και με ένα 

απλό παραπεμπτικό, υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο ιατρό, στο οποίο θα αναγράφονται 

συγκεντρωτικά τα ονόματα των ασθενών, η ημερομηνία αιμοληψίας τους και ιστορικό μεταγγίσεων, 

κυήσεων-αποβολών σε γυναίκες, πρόσφατοι εμβολιασμοί και λήψη Rituximab. Τα δείγματα 

μεταφέρονται με παγοκύστες και η  παράδοση στο εργαστήριο να γίνεται ως τις 10 πμ. 


