
IMUNOLOGIE

Systémový lupus erythematodes

IIF souprava pro stanovení protilátek třídy IgG proti dvouvláknové DNA 
v lidském séru nebo plasmě na prvokovi Crithidia luciliae

Dvouvláknová DNA (dsDNA)
Kinetoplast

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA 
K DIAGNOSTICE 
SYSTÉMOVÉHO LUPUS ERYTHEMATODES (SLE)



Systémový lupus erythematodes je chronické multisystémové autoimunitní onemocnění charakteristické produkcí orgánově nespeci-
fických protilátek a ukládáním imunokomplexů ve tkáních. K usazování imunokomplexů může dojít v téměř každém orgánu, a proto má 
SLE celou řadu klinických projevů (artritida, motýlovitý exantém, horečka, fotosenzitivita, nefropatie, sérozitida, Raynaudův fenomén, 
neurologické poruchy, nebolestivé vředy v  dutině ústní, …). Průběh onemocnění je typický obdobím klidu (symptomy mizí) a opakova-
ným náhlým vzplanutím, které může vyústit až v multiorgánové selhání ohrožující život.

Podle American College of Rheumatology [1] je SLE diagnostikován na základě potvrzení 4 z 11 kritérií zahrnujících kombinaci klinických 
symptomů a laboratorních testů. Dvě kritéria se vztahují k detekci orgánově nespecifických autoprotilátek, tj. anti-nukleárních protilátek, 
anti-dsDNA protilátek, anti-Sm protilátek a anti-fosfolipidových protilátek. Detekce protilátek proti dvouvláknové DNA je důležitým vyšet-
řením vedoucím nejen ke správné diagnóze SLE, ale i ke sledování aktivity onemocnění a účinku léčby.

Detekce protilátek proti dsDNA se provádí na jednobičíkatém prvokovi Crithidia luciliae. Crithidia luciliae je hemoflagelát parazitující na 
masařkách, nepatogenní pro člověka. Obsahuje velké množství spirálové dsDNA nevázané na histony, která je uložena uvnitř obrovské 
mitochondrie v oblasti poblíž bičíku.  Tento útvar se nazývá kinetoplast. V případě pozitivní reakce reagují protilátky s dsDNA a vzniká 
žlutozelená homogenní fluorescence kinetoplastu.

Úvod

Pozitivní fluorescenční vzor

Bazální tělísko bičíku

Kinetoplast

Jádro
Crithidia luciliae

Suspenze Crithidia luciliae
Protilátky proti dsDNA – pozitivní kinetoplast

1. Hochberg, M.C. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum, 1997, 40:1725.



Negativní fluorescenční vzory (negativní kinetoplast) IF soupravy jsou založeny na nepřímé imunofluorescenci.

Nepřímá imuno�uorescence

Crithidia luciliae

IgG

Anti-Hu IgG

Ag

FITC

Princip testu

Krok č. Kroky testu

1 Ředění vzorků – screening
séra/plazmy 1:10 (10 µl + 90 µl)

2 Dávkování kontrol (1 kapka) a ředěných vzorků (35 µl)

3 Inkubace 30 min při laboratorní teplotě

4 Opláchnutí a promytí sklíček 2 krát 5 min
třepačka

5 Dávkování Konjugátu (1 kapka)

6 Inkubace 30 min při laboratorní teplotě

7 Opláchnutí a promytí sklíček 2 krát 5 min
třepačka

8 Barvení substrátu v Evansově modři 1 krát 5 min
třepačka

9 Přidání Montovacího média a přikrytí krycím sklíčkem

10 Vyhodnocení fluorescenčním mikroskopem

Pracovní postup

 Evansova modř samostatně

 Dostatečný nadměr všech komponent

 Reagencie v kapacích lahvičkách

 Ideální tvar kapacích lahviček pro pohodlné dávkování

 Odsávací papírky

Charakteristiky soupravy

Diagnostická 
citlivost

Diagnostická 
specifita

IIF dsDNA IgG 86,36 % 97,89 %

Uživatelský komfort
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Objednací údaje

Kód Produkt Počet testů

DNAF100 IIF dsDNA IgG (Crithidia luciliae) 100

Kontakt

www.testlinecd.cz

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. 
Křižíkova 68
612 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 549 121 205 (237, 238)
Fax: +420 541 243 390
E-mail: trade@testlinecd.com

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 
9001:2008 a ISO 13485:2003.
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