
                    

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΑΘΔΝΟΤ:   
Έηνο γέλ.:                 Α   Θ    Σει. (απαξαίηεην):                                  
Email (εςανάγνωζηα για αποθςγή λαθών): 

Δηεύζπλζε:                       

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  
 Οξόο      Πιάζκα     Αίκα   
 ΕΝΤ (δέζηε νδεγίεο ζηε 2ε ζει)   Άιιν 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗ: ____/ _____/  
 

ΑΝΟΟΥΗΜΙΚΟ ΓΙΑΓΝΧΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ: επηιέμηε ηνπο ειέγρνπο πνπ επηζπκείηε γηα απηναληηζώκαηα θαηά: 
 

ΜΤΑΘΔΝΔΙΑ (Myasthenia Gravis) 
 Τπνδνρέα Αθεηπινρνιίλεο, AChR (κε RIA)  
 MuSK  (κε RIA) 
 Σηηίλε            Τπνδνρέα Ρπαλνδίλεο (RyR)*    Αγξίλε* 

Πακέηα:  AChR+MuSK      AChR+MuSK+Σηηίλε  
 

ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ έλεγσορ για ανηι-AChR και MuSK ανηιζώμαηα γηα 
δείγκαηα πνπ ιακβάλνπκε κέρξη ηηο 9.30 π.κ. Όια ηα δείγκαηα γηα αληη-
AChR ειέγρνληαη και με μία 5-10Υ ποιο εςαίζθηηη RIA γηα πεξαηηέξσ 
επηβεβαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο.  
 

Νέερ εξετάσειρ για «οποαπνητική» μςασθένεια   
 LRP4 (κε αλνζνθζνξηζκό)   MuSK κε αλνζνθζνξηζκό  
 πζζσκαηώκαηα AChR (AChR clusters) 

Πακέηα: LRP4 + MuSK κε αλνζνθζνξηζκό + AChR clusters  
 AChR & MuSK κε RIA + LRP4     
 AChR & MuSK κε RIA + LRP4 + Σηηίλε 

 

ΝΟΟ LEMS     Δίαπινη αζβεζηίνπ ηύπνπ P/Q  (VGCC-P/Q) 
 Δίαπινη αζβεζηίνπ ηύπνπ Ν  (VGCC-Ν) ηα δύν καδί} 

 

 

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΓΤΑΤΣΟΝΟΜΙΑ 
Γαγγιηνληθνί ππνδ. αθεηπινρνιίλεο (α3-AChR)    {� Hu(ANNA-1)} 

 

ΜΤΟΙΣΙΓΑ (Πολςμςοζίηιδα/δεπμαηομςοζίηιδα) –16 ανηιγόνα 
Mi-2α, Mi-2β, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, SRP, Jo-1, PL-7, Pl-12, 
OJ, EJ, Ro-52, ΣΙF1γ, MDA5, NXP2, SAE1     όια καδί 

Νεκπωηική Μςοζίηιδα 
HMGCR* (ζρεηηδόκελε κε ρξήζε ζηαηηλώλ)   SRP (signal rec. particle) 

 

Μςοζίηιδα Έγκλειζηων ωμαηίων (inclusion body myositis) 

 Mup44 (cytosolic 5- nucleotidase 1A, cN-1A) 
 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΙΚΔ ΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΔ (Guillain-Barre, Miller Fisher, θ.α.) 
 

 MAG        SGPG       Contactin-1*     Neurofascin-155/186* 
 

Γαγγλιοζίδια:   GM1   GM2     GM3    GM4     GD1a     
 GD1b   GD2    GD3   GT1a   GT1b   GQ1b   Sulfatide 
 Παθέην όισλ ησλ γαγγιηνζηδίσλ     όια ηα γαγγιηνζίδηα +MAG 

 

 

ΚΛΗΡΤΝΗ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ 
 Οιηγνθισληθέο δώλεο θαη πξνζδηνξηζκόο IgG θαη αιβνπκίλεο 

η ηων νεςποϊνιδίων NfL ζηον οπό 
 

 

ΟΠΣΙΚΗ ΝΔΤΡΟΜΤΔΛΙΣΙΓΑ (ΝΜΟ) & ΟΠΣΙΚΗ ΝΔΤΡΙΣΙΓΑ 
 Αθνπαπνξίλε-4 (AQP4) (πνηνηηθόο θαη πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο) 

 ΜΟG (myelin oligodendrocyte glycoprotein) (“αζζέλεηα MOG”) 
Αθνπαπνξίλε-1 (εξεπλεηηθνύ ελδηαθέξνληνο – δωπεάν) 
{πξσηεΐλε GFAP ζην ΕΝΤ} ζε ώζε  

Πακέηα: AQP4+MOG+AQP1    
              AQP4+MOG+AQP1+Οιηγνθι. δώλεο 
 

Αςηοάν. μηνιγγοεγκεθαλομςελίηιδα: Ανηι-GFAP (ζε ΕΝΤ ή/θαη νξό) 
 

 

ΠΑΡΑΝΔΟΠΛΑΜΑΣΙΚΑ ΤΝΓΡΟΜΑ 

Πακέηο-1: 12 ανηιγόνα: Hu (ANNA-1), Ri (ANNA-2), Yo (PCA-1), 

PNMA2 (Ma2/Ta),    CV2 (CRMP-5), Amphiphysin, Recoverin, 
SOX1 (AGNA), zic4, Tr(DNER), GAD, Σηηίλε          

  1-2 αληηγόλα (κόλν κε blot) 

   Όια καδί  (με blot και με ανοζοθθοπιζμό ζε νεςπικό ιζηό). 
 

 Πακέηο-2(κε CBA):  ITPR1  CARP VIII   TR(DNER)   Yo  

 Πακέηο-3: Πακέηα 1+2.                      � ANNA-3*   � PCA-2*   

 ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΔΓΚΔΦΑΛΙΣΙΓΑ & ΠΑΡΔΜΦΔΡΗ ΤΝΓΡΟΜΑ 
 

  Πακέηο Αςηοάνοζηρ Δγκεθαλίηιδαρ 1 (ΑΔ-1)  
     

 Caspr2          LGI1          NMDAR     AMPAR1/AMPAR2      

    GABABR       DPPX        MOG         
 

  Πακέηο Αςηοάνοζηρ Δγκεθαλίηιδαρ 2 (AE- 2) 
    Σα παπαπάνω 8 ανηιγόνα (AE-1) 
    Τπνδ. γιπθίλεο  mGluR5  GAD(κε ELISA)  Αληη-GFAP(δσξεάλ) 
 

Πποαιπεηικά, 10 ζςμπληπωμαηικοί έλεγσοι για ΑΔ: 

 Δίαπινη Καιίνπ (VGΚC Kv1.1, 1.2, 1.6)    GABAAR*    mGluR1*   

 Iglon5*    Η εηδηθόηεηα θαη παζνινγηθή ζεκαζία ησλ παξαθάησ είλαη 

ππό δηεξεύλεζε:     {  Τπνδ. ληνπακίλεο-2 (DR2)*         Neurexin-
3α*    Homer-3*,  GluRδ2*,   Neurochondrin*      Rho-GTPase 
activating protein 26*}   
 

ςνιζηώμενα ΠΑΚΔΣΑ για ζςγκεκπιμένα ζύνδπομα ΑΔ: 
 

ΜΔΣΑΙΥΜΙΑΚΗ (Limbic) και NMDA ΔΓΚΔΦΑΛΙΣΙΓΑ:   

    Απηνάλ. Εγθεθαιίηηδα-1(ΑΕ1), GAD(κε ELISA), mGLuR5, 
Παξαλενπιαζκαηηθά-1                          

 

ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΠΑΡΔΓΚΔΦΑΛΙΓΙΚΗ ΑΣΑΞΙΑ       

    Παξαλενπιαζκαηηθά-1,    Παξαλενπι-2 (TR/DNER,  ITPR1,   
    CARP VIII,  Yo)      GAD(κε ELISA)     mGluR1*      VGCC-P/Q           
 

 ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΔΠΙΛΗΦΙΑ  Απηνάλνζε Εγθεθαιίηηδα-1   
    Παξαλενπιαζκαηηθά-1   mGluR5       GABAAR*       GAD (κε ELISA)     
 

ΑΤΣΟΑΝΟΔ ΑΝΟΙΔ   Παξαλενπιαζκαηηθά-1    Caspr2 & LGI1     

    NMDAR        AMPAR1,2        GABABR     DPPX     GAD(κε ELISA)       
 

 ΦΤΥΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ:  NMDAR   Caspr2+LG1  {  AMPAR1,2} 

 ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΘΑΛΑΜΟΤ:  
    Παξαλενπι: (Ma2)    CASPR2+ LGI1,   AQP4   {  VGΚC} 
 

ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΟΡΑΗ Αςηοάνοζηρ Αιηιολογίαρ:  AQP4,  MOG    

    Παξαλενπιαζκ.(CRMP-5/CV2, recoverin)  {Hu,Yo,Ma2,Ri,Tr})            

{  VGCC-P/Q} 
 
 

 ΜΤΨΚΗ ΓΤΚΑΜΦΙΑ (Stiff-Person Syndrome/PERM)   GAD(κε 

ELISA)    Τπνδ. γιπθίλεο    Παξαλενπι. (amphiphysin)  { DPPX}  
 

 ΑΤΣΟΑΝΟΗ ΥΟΡΔΙΑ: Παξαλενπι.(Hu,CV2),  GAD(κε ELISA),  

Caspr2+LG1 
 ΟΦΟΚΛΧΝΟ & ΜΤΟΚΛΧΝΟ: Παξαλενπι.(Ri,Hu), NMDAR    { LG1} 

 

 ΣΔΛΔΥΙΑΙΑ ΤΝΓΡΟΜΗ:  AQP4     Παξαλενπι. (CRMP-5, Hu, 

Ri, amphiphysin, Ma2)          PCA-2* 

ΜΤΔΛΟΠΑΘΔΙΑ αςηοάνοζηρ αιηιολογίαρ:    AQP4,      MOG                 

    Παξαλενπιαζκαηηθά (CRMP-5/CV2, amphiphysin, Ηπ, Ri, Yu, Ma2) 
 

ΑΙΘΗΣΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ  παπανεοπλαζμαηικήρ 
αιηιολογίαρ:  Παξαλενπι. (Hu, Ri, Yo, CRMP-5, amphiphysin, SOX1) 

 

{ 

 

ALZHEIMER-1: Μέηξεζε ζηο ΔΝΤ (ζε <24 ώπερ) ησλ πξσηετλώλ: 
     β-ακπινεηδέο(1-42)    β-ακπι.(1-40)        Tau      p-Tau181      

ALZHEIMER-2: Μέηξεζε ζηο πλάζμα αίκαηνο: p-Tau181   { NFL} 
 

CREUTZFELDT-JACOB: Μέηξεζε ζην ΕΝΤ ησλ πξσηετλώλ:  

 14-3-3      Tau    p-Tau181(ζε <24 ώπερ)    PrP
Sc

 με RT-QuIC 
 

ΓΟΝΙΓΙΑΚΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ       ζηε TPMT (ππεξεπαηζζ. 
ζηηο  ζεηνπνπξίλεο, όπσο Αδαζεηνπξίλε) 

Clinical Exome Sequencing θαη Whole Exome Sequencing γηα 
λεπξνινγηθέο λόζνπο (εθηεινύληαη από ζπλεξγαδόκελo εξγαζηήξηo)* 

 

ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ (αλ όρη ν αζζελήο): 

ΔΓΚΡΙΗ ΑΘΔΝΟΤ, ΚΗΓΔΜΟΝΑ Η ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ:  1. πκθσλείηε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαπάλσ πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, ώζηε λα γίλνπλ νη 
παξαπάλσ επηιεγκέλεο εμεηάζεηο από ηελ Σδάξηνο ΝεπξνΔηαγλσζηηθή;                    ΝΑΙ   
2. πκθσλείηε ην βηνινγηθό δείγκα ζαο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ έξεπλα καο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηάγλσζεο θαη  
ζεξαπείαο ησλ ζρεηηθώλ αζζελεηώλ (δηαηεξώληαο ηελ αλσλπκία ζαο);    ΝΑΙ   ΟΥΙ  Τπογπαθή: 
 

ΠΑΡΑΠΔΜΠΧΝ  ΙΑΣΡΟ::   Ονομαηεπώνςμο:                                                            Εηδηθόηεηα:                                                         θπαγίδα: 
Ννζνθ.:                                   Σει.:                                       Δmail (εςανάγνωζηα):   
ηελ πεξίπησζε έγθξηζεο ηνπ αζζελνύο γηα εξεπλεηηθή ρξήζε ηνπ βηνι. πιηθνύ ηνπ, αλ αληρλεύζνπκε λέα αληηζώκαηα  
ζην δείγκα ηνπ, ελδηαθέξεζηε λα ζαο ελεκεξώζνπκε θαη λα δεηήζνπκε ηελ ζπλεξγαζία ζαο ζηελ έξεπλα;  ΝΑΙ   
Δίναι πολύηιμη η παπάθεζη ηων παπακάηω κλινικών πληποθοπιών                              Τπογπαθή Ιαηπού:                                              
 
 

ΚΛΙΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  (εδώ ή θαη ζε πξόζζεηε ζειίδα) 
Έλαξμε ζπκπησκάησλ:  ____ /_____/_____       Πιθανή διάγνωζη:  
ςμπηώμαηα: 
  

Αποηελέζμαηα άλλων διαγνωζηικών εξεηάζεων: 
Θεπαπείερ και ανηαπόκπιζη: 
Άλλερ νεςπολογικέρ και/ή αςηοάνοζοι νόζοι:     
      

                   Γενικέρ πληποθοπίερ και ΟΓΗΓΙΔ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ακολοςθούν ζηη δεύηεπη ζελίδα: 
ειίδα 1 από 2 



 
 
 
 
 
 

 
 
Γενικέρ πληποθοπίερ 

{ }: Εμεηάζεηο ζε αγθύιεο { } ζεσξνύληαη πξνο ην παξόλ δεςηεπεύοςζαρ ζημαζίαρ, θαη ε εηδηθόηεηα θαη 

ζεκαζία ησλ πεξηζζόηεξσλ είλαη ππν δηεξεύλεζε. 

*: Μεξηθέο κηθξήο θίλεζεο εμεηάζεηο (με αζηεπίζκο), θαη ζπάληεο εμεηάζεηο πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 

γίλνληαη ζε ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα αλαθνξάο ηνπ εμσηεξηθνύ 

Πξόζθαηε ρνξήγεζε γ-ζθαηξηλώλ (IVIG) ελδέρεηαη λα δώζεη ςεπδώο ζεηηθό απνηέιεζκα ζε κεξηθέο 

εμεηάζεηο (θπξίσο ζε πεξηπηώζεηο αζζελώο ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο). 

Οι πεπιζζόηεπερ εξεηάζειρ (κςπίωρ ζηην πεπίπηωζη θεηικού αποηελέζμαηορ) επιβεβαιώνονηαι και 

με 2
η
 μέθοδο. Χζηόζο η ηελική διάγνωζη θα γίνει μόνο από ηον ιαηπό ηος αζθενούρ ο οποίορ θα 

ζςζσεηίζει ηα αποηελέζμαηα με ηην κλινική εικόνα και με άλλερ εξεηάζειρ ηος αζθενούρ.  

 
 ΟΓΗΓΙΔ ΑΠΟΣΟΛΗ ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ   

 Οη αζζελείο ή νη θιηληθέο, κπνξνύλ είηε λα καο ζηέιλνπλ πεξί ηα 2-5 ml νξνύ, είηε λα πξνζέξρνληαη νη 

αζζελείο γηα αηκνιεςία (Δεπηέξα-Παξαζθεπή: 7.30-18.00, άββαην 9.00-11.00) ρσξίο ξαληεβνύ.  

Η απνζηνιή κε courier (ACS ή ΕΛΣΑ) κπνξεί λα γίλεη κε ρξέσζε ζε εκάο.  

 Τπάξρεη δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ αηκνιεςίαο θαη’ νίθνλ από ζπλεξγαδόκελε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία. 

 
Απνζηνιή ΔΝΤ 

Σα ΔΝΤ πξέπεη λα μην είλαη αηκνιπκέλα (αιιηώο ην απνηέιεζκα ζπλήζσο δελ είλαη αμηόπηζην).  

Έιεγρνο παξαλενπιαζκαηηθώλ ζην ΕΝΤ απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 1.5 ml ENY. 

Γηα έιεγρν γηα ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο ζπληζηώληαη >2 ml ENY θαη πεξί ηα 2-5 ml νξνύ ηνπ αίκαηνο.  Ο 

νξόο θαη ην ΕΝΤ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηελ ίδηα εκέξα, λα δηαηεξνύληαη ζην ςπγείν, θαη λα καο 

απνζηέιινληαη κε παγνθύζηεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό.   

Όηαλ απνζηέιινληαη νξόο θαη ΕΝΤ γηα εμεηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη ζηα δύν δείγκαηα, 

παξαθαινύκε λα δηεπθξηλίδεηε ζε πνηό δείγκα πξνηηκάηε λα γίλνληαη. Όηαλ δελ δηεπθξηλίδεηαη, ν έιεγρνο ζα 

γίλεηαη ζηνλ νξό, κε εμαίξεζε γηα αληη-NMDAR θαη αληη-GFAP όπνπ ζα γίλεηαη ζην ΕΝΤ.    

Γηα έιεγρν Tau θαη β-ακπινεηδνύο ζην ΕΝΤ (γηα Alzheimer ή CJD) είναι απαπαίηηηο ην ΕΝΤ να 

ζςλλέγεηαι και να διαηηπείηαι ζε ζσιελάξηα πολςπποπςλενίος (κπνξνύκε λα ζαο ηα παξέρνπκε) θαη 

είλαη πξνηηκόηεξν λα καο δεηάηε ηηο εηδηθέο νδεγίεο ζπιινγήο-απνζηνιήο.  

 
Απνζηνιή πιάζκαηνο γηα κέηξεζε pTau181 ζηο πλάζμα (με SIMOA):  

Η ζπιινγή ηνπ αίκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζσιελάξηα Γεληθήο Αίκαηνο  κε EDTA. Αθνινπζεί θπγνθέληξεζε 

κέζα ζε 0.5-3 ώξεο (πεξίπνπ 10 ιεπηά ζηα 1800g, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ) θαη κεηάγγηζε ηνπ πιάζκαηνο 

ζε ζσιελάξηα πνιππξνππιελίνπ (π.ρ. eppendorf). Αθνινπζεί άκεζε απνζηνιή κε courier ζε παγνθύζηεο, 

εμαζθαιίδνληαο παξάδνζε ηελ επόκελε εκέξα (γηα δηαηήξεζε >24 σξώλ ζπληζηάηαη θαηάςπμε). Επηηξέπεηαη 

κόλν έλαο θύθινο θαηάςπμεο θαη απόςπμεο. 

                     (3/1/2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ειίδα 2 από 2 


