
 
Υπηρεσίες: 

• Μόνο ιατροί και επαγγελματίες υγείας μπορούν να συνταγογραφήσουν Κυτταρογενετική Ανάλυση 

• Όλα τα δείγματα που στέλνονται στο Εργαστήριο πρέπει να φέρουν ετικέτα με το όνομα του ασθενή και να συνοδεύονται από το Έντυπο Παραγγελίας 

σωστά συμπληρωμένο. Σε διαφορετική περίπτωση το δείγμα δεν θα γίνετε δεκτό.  

 

(Α) Χρωµοσωµατική κυτταρογενετική ανάλυση µε καρυότυπο σε προγεννητικά δείγµατα χοριακών λαχνών ή αµνιακού υγρού, ιστούς προϊόντων 

αποβολής, εμβρυϊκό αίμα, περιφερικό αίµα, δέρµα και Μυελό των Οστών. 

 

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Είδος Εξέτασης Μεθοδολογία Βιολογικό Δείγμα Αποστολή 

Χρόνος 
Απάντησης     
(Σε εργάσιμες 

ημέρες) 

Καρυότυπος Αμνιακού 

υγρού 
G - Banding 

Λήψη και συλλογή 15–20cc αμνιακού μέσα σε 

ειδικά σωληνάρια (τύπου universal 

αποστειρωμένα) τα οποία παρέχει το Εργαστήριο 

μας 

Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία 

δωματίου, μέχρι την παραλαβή του από το 

Εργαστήριο μας εντός 24 ωρών από τη λήψη 

του δείγματος. 

17 

Καρυότυπος Χοριακών 

Λαχνών 
G - Banding 

Λήψη και συλλογή χοριακών λαχνών (CVS) μέσα 

σε ειδικά φιαλίδια (τύπου universal αποστειρωμένα 

) με υλικό μεταφοράς τα οποία παρέχει το 

Εργαστήριο μας. Το σωληνάριο με το υλικό 

μεταφοράς διατηρείται στους 2–8°C και πάνω σε 

αυτό αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της 

οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Επικοινωνείτε με το Εργαστήριο μας για την 

αποστολή νέων φιαλιδίων. 

Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία 

δωματίου, μέχρι την παραλαβή του από το 

Εργαστήριο μας. Για χρονικά διαστήματα 

μεγαλύτερα από 15–20 ώρες το δείγμα καλό 

είναι να διατηρείται στους 2–8°C (όχι πάνω 

από 2 ημέρες). 

17 



 

Καρυότυπος 

Εμβρυϊκού Αίματος 
G - Banding 

Σε ηπαρινισμένο φιαλίδιο (τα οποία παρέχει το 

Εργαστήριο μας) παίρνουμε ως 1,5cc αίμα από το 

έμβρυο, αναδεύουμε ελαφρώς 

Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία 

δωματίου μέχρι την παραλαβή τους από το 

εργαστήριο μας εντός 12 ωρών από τη λήψη 

του δείγματος. 

10 

Καρυότυπος 

Προϊόντων Αποβολής 
G - Banding 

Προϊόντα αποβολής σε αποστειρωμένο δοχείο με 

υλικό καλλιέργειας (το οποίο παρέχει το 

Εργαστήριο μας). Το δοχείο με το υλικό μεταφοράς 

διατηρείται στους 2–8°C και πάνω σε αυτό 

αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της 

οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Επικοινωνείτε με το Εργαστήριο μας για την 

αποστολή νέων φιαλιδίων. 

Τα δείγματα διατηρούνται στους 2–8°C μέχρι 

την παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 

εντός 48 ωρών από τη λήψη του δείγματος. 

27 

Καρυότυπος Ιστού  G - Banding 

Ο ιστός τοποθετείται σε αποστειρωμένο δοχείο με 

υλικό καλλιέργειας (το οποίο παρέχει το 

Εργαστήριο μας). Το δοχείο με το υλικό μεταφοράς 

διατηρείται στους 2–8°C και πάνω σε αυτό 

αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της 

οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Επικοινωνείτε με το Εργαστήριο μας για την 

αποστολή νέων φιαλιδίων. 

Τα δείγματα διατηρούνται στους 2–8°C μέχρι 

την παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 

εντός 48 ωρών από τη λήψη του δείγματος. 

27 

Καλλιέργεια 

Κυτταρικής Σειράς για 

διεξαγωγή 

περισσότερων 

αναλύσεων 

-  

Το δείγμα τοποθετείται σε αποστειρωμένο δοχείο 

με υλικό καλλιέργειας (το οποίο παρέχει το 

Εργαστήριο μας). Το δοχείο με το υλικό μεταφοράς 

διατηρείται στους 2–8°C και πάνω σε αυτό 

αναγράφεται ημερομηνία λήξεως, πέραν της 

οποίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. 

Επικοινωνείτε με το Εργαστήριο μας για την 

αποστολή νέων φιαλιδίων. 

Τα δείγματα διατηρούνται στους 2–8°C μέχρι 

την παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 

εντός 48 ωρών από τη λήψη του δείγματος. 

27 



 

Prenatal aneuploidy 

FISH screening  
FISH 

Λήψη και συλλογή 15–20cc αμνιακού μέσα σε 

ειδικά σωληνάρια (τύπου universal 

αποστειρωμένα) τα οποία παρέχει το Εργαστήριο 

μας 

Το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία 

δωματίου, μέχρι την παραλαβή του από το 

Εργαστήριο μας εντός 24 ωρών από τη λήψη 

του δείγματος. 

4 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΘ’ ΕΞΙΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ 

Είδος Εξέτασης Μεθοδολογία Βιολογικό Δείγμα Αποστολή 

Χρόνος 
Απάντησης     
(Σε εργάσιμες 

ημέρες) 

Καρυότυπος 
περιφερικού αίματος 

G - Banding 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη (το οποίο 
παρέχει το Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία 
δωματίου μέχρι την παραλαβή τους από το 
εργαστήριο μας εντός 4 ωρών από τη λήψη 
του δείγματος. 

28 

Καρυότυπος 
περιφερικού αίματος 
ζεύγους 

G - Banding 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη (το οποίο 
παρέχει το Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία 
δωματίου μέχρι την παραλαβή τους από το 
εργαστήριο μας εντός 4 ωρών από τη λήψη 
του δείγματος. 

28 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ & ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 

Είδος Εξέτασης Μεθοδολογία Βιολογικό Δείγμα Αποστολή 

Χρόνος 
Απάντησης     
(Σε εργάσιμες 

ημέρες) 

Καρυότυπος 
περιφερικού 
αίματος 

G - Banding 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό ηπαρίνη (το οποίο 
παρέχει το Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε θερμοκρασία 
δωματίου μέχρι την παραλαβή τους από το 
εργαστήριο μας εντός 4 ωρών από τη λήψη 
του δείγματος. 

28/ σε 
επείγοντα 7 
ημέρες 

 

 

 

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ 

Είδος Εξέτασης Μεθοδολογία Βιολογικό Δείγμα Αποστολή 
Χρόνος 

Απάντησης     (Σε 

εργάσιμες ημέρες) 

Καρυότυπος 
περιφερικού αίματος 
ή Μυελού των Οστών 
ανάλογα με τον τύπο 
της νόσου 

G - Banding 

1–2ml μυελού των οστών αν πρόκειται για ενήλικα 
(ή 1ml αν πρόκειται για παιδί) τοποθετούνται μέσα 
στο ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με υλικό μεταφοράς, 
που παρέχεται από το εργαστήριο μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο μας 
εντός 6 ωρών από τη λήψη του δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 
7 ημέρες 

Χιμαιρισμός ΧΧ/XY 
(μετά από αλλογενή 
μεταμόσχευση 
μυελού) 

FISH  
(CE-IVD) 

1–2ml μυελού των οστών αν πρόκειται για ενήλικα 
(ή 1ml αν πρόκειται για παιδί) τοποθετούνται μέσα 
στο ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με υλικό μεταφοράς ή 
3-5ml Αίματος σε σωληνάκι με ηπαρίνη  που 
παρέχεται από το εργαστήριο μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο μας 
εντός 6 ωρών από τη λήψη του δείγματος. 

10 

 

 



 
(Β) Aνάλυση µε FISH (fluorescence in situ hybridization, φθορίζουσα υβριδοποίηση in situ), µε τη χρήση ενός µεγάλου αριθµού DNA ανιχνευτών 

τους οποίους διαθέτει το εργαστήριο για τη στοχευμένη διάγνωση χρωμοσωματικών ανισοζυγιών. 

 

I. Κυτταρογενετικός Έλεγχος με FISH Συνδρόμων  

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ FISH - ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

Είδος Εξέτασης Μεθοδολογία Βιολογικό Δείγμα Αποστολή Χρόνος Απάντησης     
(Σε εργάσιμες ημέρες) 

Ανίχνευση Συνδρόμου Prader - 
Willi / Angelman  

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 

Ανίχνευση Συνδρόμου Smith – 
Magenis 

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 

Ανίχνευση Συνδρόμου Miller – 
Dieker 

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 

Ανίχνευση Συνδρόμου Williams FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 



 

Ανίχνευση Συνδρόμου 
Kallmann 

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 

Ανίχνευση Συνδρόμου Di-
George, VCFS 

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 

Ανίχνευση Συνδρόμου Wolf – 
Hirchhorn 

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 

Ανίχνευση Συνδρόμου Cri - Du 
– Chat 

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 

Ανάλυση FISH με 
κεντρομεριδιακό ανιχνευτή - 
χρωμόσωματα (13,21,18) 

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 

Ανίχνευση φυλετικών 
χρωμοσωμάτων (X/SRY) με 
FISH 

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 



 

Ανάλυση φυλετικών 
χρωμοσωμάτων (X/Y) με FISH 

FISH 
>4ml αίματος με αντιπηκτικό 
ηπαρίνη (το οποίο παρέχει το 
Εργαστήριο μας) 15-25°C 

Τα δείγματα διατηρούνται σε 
θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή τους από το εργαστήριο μας 
εντός 4 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
II. Κυτταραγενετικός Έλεγχος με FISH ανωμαλιών σε δείγματα Μυελού των Οστών 

 

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ FISH - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ  

Είδος Εξέτασης Μεθοδολογία Βιολογικό Δείγμα Αποστολή Χρόνος Απάντησης     
(Σε εργάσιμες ημέρες) 

Ανάλυση FISH με 
κεντρομεριδιακό ανιχνευτή 
χρωμόσωματα (4,8,9,10,17)  

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

FISH Panel για CLL (13q-, 
11q-, 17p-, +12, IGH rea) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

FISH Panel για Multiple 
Myeloma (13q-, 11q-, 17p-, 
IGH rea) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 



 

FISH Panel για MDS (5q-, 7q-, 
+8, ETV6 rea, 20q-) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

FISH Panel για AML ( t(8;21), 
MLL rea, CBFβ rea, t(15;17) ) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

FISH Panel για ALL  FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

FISH Panel για AML ( t(8;21), 
MLL rea, CBFβ rea, t(15;17) ) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 



 

Ανίχνευση FISH t(15;17) 
PML/RARa 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση FISH IGH 
αναδιαταξεων  
t(4;14), t(6;14),t(8;14), 
t(11;14),t(14;16),t(14;18),t(14;2
0) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση t(9;22) BCR/ABL  FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση CBFB 
αναδιατάξεων [inv(16)/t(16;16)] 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 



 

Ανίχνευση αναδιατάξεων MLL 
(11q23)  - t(4;11), t(6;11), 
t(9;11), t(11;19) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση 
FIP1L1/CHIC2/PDGFRA 
rearrangmenet  

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση αναδιατάξεων BLC6 
(3q27) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση αναδιατάξεων C-
MYC (8q24) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 



 

Ανίχνευση αναδιατάξεων 
MECOM (3q26) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση αναδιατάξεων JAK2 
(9p24) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση έλλειψης/ενίσχυσης  
CKS1B/CDKN2C (P18) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση TCF3/PBX1/HLF  FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 



 

Ανίχνευση ενίσχυσης MYCN 
(2p24,2q23) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση έλλειψης 6q21/6q23 FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση έλλειψης 5q31/5q33  FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση έλλειψης  CDKN2A 
(9p21) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 



 

Ανίχνευση αναδιατάξεων ETV6 
(12p13) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση αναδιατάξεων 
TCRAD (14q11.2) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση αναδιατάξεων 
RARα (17q21) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση αναδιατάξεων 
MATL1 (18q21.31) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 



 

Ανίχνευση αναδιατάξεων E2A 
(19p13) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση αναδιατάξεων IGL 
(22q11.21-q11.23) 

FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

Ανίχνευση t(12;21) TEL/AML1 FISH 

1–2ml μυελού των οστών αν 
πρόκειται για ενήλικα (ή 1ml 
αν πρόκειται για παιδί) 
τοποθετούνται μέσα στο 
ηπαρινισμένο φιαλίδιο, με 
υλικό μεταφοράς, που 
παρέχεται από το εργαστήριο 
μας. 

Το δείγμα διατηρείται στο ψυγείο ή 
σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι την 
παραλαβή του από το εργαστήριο 
μας εντός 6 ωρών από τη λήψη του 
δείγματος. 

21 / σε επείγοντα 7 
ημέρες 

 

 

 

 

 

 

 

 


