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Έλεγχος θρομβοφιλίας  
 
Aντιπηκτικό του λύκου (LA): Εξέταση απαραίτητη σε περιπτώσεις επιπλοκών στην κύηση. 
Προκαλείται από αντισώματα που ονομάζονται αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Μετριέται σε 
αίμα που λαμβάνεται  παρουσία αντιπηκτικού. Μετριέται χρόνος πήξης του αίματος με την 
επίδραση ειδικών ουσιών ( χρησιμοποιούνται 2 διαφορετικοί διεγέρτες) και βρίσκεται 
παρατεταμένος. Η παρουσία του LA μπορεί να οδηγεί σε αποβολές ή άλλα προβλήματα. 
Πάντα χρειάζεται επιβεβαίωση του παθολογικού αποτελέσματος σε 12 εβδομάδες. 
 
Αντισώματα έναντι β2-γλυκοπρωτεΐνης: ανήκουν επίσης στα αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα. Εξέταση απαραίτητη σε περιπτώσεις επιπλοκών στην κύηση. Μετριούνται σε 
αίμα που λαμβάνεται  απουσία αντιπηκτικού. Πάντα χρειάζεται επιβεβαίωση του παθολογικού 
αποτελέσματος σε 12 εβδομάδες.  
 
Αντισώματα έναντι καρδιολιπίνης: ανήκουν επίσης στα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. 

Μετριούνται σε αίμα που λαμβάνεται  απουσία αντιπηκτικού. Πάντα χρειάζεται επιβεβαίωση 
του παθολογικού αποτελέσματος σε 12 εβδομάδες.  
 
Αντισώματα έναντι σερίνης, έναντι φωσφατιδικού οξέος, έναντι αιθανολαμίνης 
κ.α: ανήκουν επίσης στα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. Μετριούνται σε αίμα που 
λαμβάνεται  απουσία αντιπηκτικού. Η απουσία ή η παρουσία  ενός είδους αντιφωσφολιπιδικών 
αντισωμάτων δεν συνεπάγεται την απουσία ή την παρουσία των υπολοίπων. 
 
ΑΤΙΙΙ: μέτρηση επιπέδων δραστικότητας της αντιθρομβίνης ΙΙΙ. Η αντιθρομβίνη  είναι ένα 
φυσικό αντιπηκτικό που υπάρχει στο αίμα. Είναι σχετικά σοβαρή μορφή θρομβοφιλίας. 
Μπορεί η πρώτη της εκδήλωση να εμφανιστεί στην  κύηση. Μετριέται σε αίμα που λαμβάνεται  
παρουσία αντιπηκτικού. 
 
Πρωτεΐνη C: μέτρηση επιπέδων δραστικότητας  της  πρωτεΐνης  C.  Είναι άλλο ένα φυσικό 
αντιπηκτικό. Είναι αρκετά σπάνια. Μετριέται σε αίμα που λαμβάνεται παρουσία αντιπηκτικού. 
Φάρμακα ή ηπατοπάθειες μπορεί να επηρεάσουν τη μέτρηση. 
 
Πρωτεΐνη S: μέτρηση επιπέδων δραστικότητας  της  πρωτεΐνης  S.  Η πρωτεΐνη S είναι 
ακόμη άλλο ένα φυσικό αντιπηκτικό. Είναι σπάνια διαταραχή. Μετριέται σε αίμα που 
λαμβάνεται  παρουσία αντιπηκτικού. Φάρμακα ή ηπατοπάθειες μπορεί να επηρεάσουν  την 
μέτρηση. Τα επίπεδα της επηρεάζονται από τη λήψη ορμονών, αντισυλληπτικών και στην 
διάρκεια της κύησης. 



 
 
 
 
 
Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C: μέτρηση της δραστικότητας  της  
ενεργοποιημένης  πρωτεΐνης  C.Κατά κανόνα οφείλεται στην  παρουσία της  μετάλλαξης  FVL 
αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλα αίτια.  Μετριέται σε αίμα που λαμβάνεται  παρουσία 
αντιπηκτικού.  Επηρεάζεται από τη λήψη ορμονών, αντισυλληπτικών και στη διάρκεια της 
κύησης. 
  
Μετάλλαξη παράγοντα V Leiden (FVL, FV1691G/A).  Αρκετά συχνή μετάλλαξη σε 
άτομα ευρωπαϊκής καταγωγής. Αυτή η μετάλλαξη επηρεάζει τον παράγοντα  V της πήξης και κάνει 
την διαδικασία της πήξης να διαρκεί περισσότερο, λειτουργικά εκφράζεται σαν αντίσταση 
στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C. Η διάγνωση  γίνεται με ανίχνευση της υπεύθυνης 
μετάλλαξης με αντίδραση PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ) μετά την απομόνωση 
νουκλεικού οξέος. Δεν επηρεάζεται από φάρμακα ή καταστάσεις. 
 
Μετάλλαξη Προθρομβίνης (20210 G/A).  Η προθρομβίνη ή FII ή παράγων ΙΙ είναι ένας 
παράγων πήξης, και όσοι έχουν την μετάλλαξη 20210 G/A έχουν υψηλότερα επίπεδα 
προθρομβίνης στο αίμα τους και έτσι το αίμα πήζει ευκολότερα. Η διάγνωση  γίνεται με 
ανίχνευση της υπεύθυνης μετάλλαξης με αντίδραση PCR. Δεν επηρεάζεται από φάρμακα ή 
καταστάσεις. 
 
Επίπεδα παράγοντα VIII.  Υψηλά επίπεδα « παράγοντα 8» προάγουν την πήξη του 
αίματος. Έχει συσχετισθεί με αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις καθώς και υποτροπές τους.  
Μετριέται σε αίμα που λαμβάνεται  παρουσία αντιπηκτικού. Φάρμακα ή καταστάσεις μπορεί 
να επηρεάσουν τη μέτρηση. 
 
Επίπεδα παράγοντα ΧΙΙ.  Υψηλά ή χαμηλά επίπεδα «παράγοντα 12» επηρεάζουν την πήξη 
του αίματος.  Μελέτες έχουν συσχετίσει τα επίπεδα του παράγοντα 12 με θρόμβωση και 
συμβάματα στην κύηση. Μετριέται σε αίμα που λαμβάνεται παρουσία αντιπηκτικού.  
 
Επίπεδα παραγόντων  XI (11), IX (9).  Υψηλά επίπεδα «παράγοντα 9 ή 11» προάγουν 
την πήξη του αίματος. Έχει συσχετισθεί με αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις.  Μετριέται 
σε αίμα που λαμβάνεται  παρουσία αντιπηκτικού. Φάρμακα ή καταστάσεις   μπορεί να 
επηρεάσουν  την μέτρηση. 
 
Επίπεδα ομοκυστεΐνης.  Αυξημένα επίπεδα της ουσίας ομοκυστεΐνης στο αίμα αυξάνουν 
τον κίνδυνο για αρτηριακή και φλεβική θρόμβωση λόγω βλάβης του τοιχώματος των αγγείων. 
Μεταλλάξεις στο γονίδιο MTHFR – ενζυμο που μεταβολίζει την ομοκυστεΐνη-(677C/T και 
1298A/C) προδιαθέτουν για την εμφάνιση της. Η διάγνωση γίνεται με μέτρηση των επιπέδων 
της στο αίμα. Η μέτρηση επηρεάζεται από τη διατροφή. 
 
Μεταλλάξεις στο γονίδιο MTHFR (αναγωγάση τουμεθυλενοτετραϋδροφολλικού 
οξέος).  Μεταλλάξεις στο γονίδιο MTHFR – ένζυμο που μεταβολίζει την ομοκυστεΐνη-(677C/T 
και 1298A/C) προδιαθέτουν για την εμφάνιση της. Υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης έχουν 
συσχετισθεί με αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις. Η παρουσία των μεταλλάξεων οδηγεί σε  



 
 
 
 
ελαττωμένη λειτουργικότητα του ενζύμου.  H διάγνωση γίνεται με ανίχνευση της υπεύθυνης 
μετάλλαξης με αντίδραση PCR.  Δεν επηρεάζεται από φάρμακα ή καταστάσεις.  
 
 
 
Μεταλλάξεις στο γονίδιο PAI-1 (αναστολέας του ενεργοποιητή του 
πλασμινογόνου) 4G/5G. Η παρουσία του αλληλομόρφου 4G σε ομόζυγη μορφή έχει 
συσχετισθεί με αυξημένα επίπεδα PAI-1 σε σχέση με την ομοζυγωτία 5G και χαμηλότερη 
ινωδολυτική δραστηριότητα. Μελέτες έχουν δείξει συσχέτιση με το έμφραγμα του 
μυοκαρδίου. H διάγνωση γίνεται με ανίχνευση του υπεύθυνου πολυμορφισμού με αντίδραση 
PCR. Δεν επηρεάζεται από φάρμακα ή καταστάσεις. 
 
Πολυμορφισμοί  στο γονίδιο του παράγοντα FXIII. Η παρουσία του πολυμορφισμού 
FXIIVal34Leu  οδηγεί σε ταχύτερη ενεργοποίηση του παράγοντα FXIII και δίνει μια μέτρια 
προστασία όσον αφορά την εμφάνιση του εμφράγματος του μυοκαρδίου, ενώ ο ρόλος του σε 
άλλες καταστάσεις δεν έχει αποδειχθεί. H διάγνωση γίνεται με ανίχνευση του υπεύθυνου 
πολυμορφισμού με αντίδραση PCR. Δεν επηρεάζεται από φάρμακα ή καταστάσεις. 
 
Μεταλλάξεις στο γονίδιο GPΙα. Η παρουσία του πολυμορφισμού C807T οδηγεί σε 
αυξημένη παρουσία των υποδοχέων GPIa/GPIIa στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων και έχει 
συσχετισθεί με εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων. H διάγνωση γίνεται με ανίχνευση του 
υπεύθυνου πολυμορφισμού με αντίδραση PCR. Δεν επηρεάζεται από φάρμακα ή καταστάσεις. 
 
Δ-Διμερή. Αποτελούν ειδικό προϊόν αποδόμησης του ινώδους (σχηματίζεται από το 
ινωδογόνο με την πήξη του αίματος και την ανάπτυξη θρόμβου). Αποτελεί τον πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενο δείκτη ενεργοποίησης της πήξης. Μετριέται σε αίμα που λαμβάνεται 
παρουσία αντιπηκτικού. Βοηθά στην διάγνωση καταστάσεων όπως θρόμβωση, πνευμονική 
εμβολή και διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Αυξάνεται με την κύηση, φλεγμονές, κακοήθειες κλπ. 
 
 
Άλλες εξετάσεις  
 
Αντι-Χa δραστικότητα: η μέτρηση της αντι-Χa δραστικότητας χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση της αντιπηκτικής αγωγής με ΧΜΒΗ (χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες). 
Μετριέται σε αίμα που λαμβάνεται  παρουσία αντιπηκτικού. 


