
IMUNOLOGIE

IIF souprava pro stanovení protilátek třídy IgG proti mitochondriím, hladkému svalstvu, mikrosomům 
jater a ledvin a parietálním buňkám v lidském séru nebo plazmě na kombinovaném řezu krysích jater, 
ledvin a žaludku 

Mitochondrie
Hladké svalstvo
Mikrosomy jater a ledvin
Parietální buňky

IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVA 
K DIAGNOSTICE AUTOIMUNITNÍCH 
ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽALUDKU

Autoimunitní onemocnění jater a žaludku



Primární biliární cirhóza je chronické onemocnění jater. Při tomto onemocnění dochází k poškození interlobulárních a intrahepatálních 
žlučovodů, které může vést až k cholestáze a žloutence. Neléčené onemocnění může vyústit v cirhózu jater.

Diagnostika primární biliární cirhózy je založena na zhodnocení klinického obrazu a laboratorních testů. Detekce vysoce specifických 
protilátek třídy IgG proti mitochondriím je důležitým vyšetřením vedoucím ke správné diagnóze onemocnění.

Detekce protilátek proti mitochondriím (AMA) se provádí primárně na řezu krysích ledvin. V případě pozitivní reakce reagují autoproti-
látky s mitochondriemi v cytoplasmě buněk distálních a proximálních tubulů a vzniká žlutozelená granulární fluorescence tubulů. Na 
řezu krysích jater je patrná granulární fluorescence hepatocytů a na řezu krysího žaludku granulární fluorescence parietálních a hlavních 
buněk.

Autoimunitní hepatitida je akutní nebo chronický zánět jater. Akutní hepatitida má příznaky žloutenky a může vyústit náhlým selháním 
jater nebo přechází do chronické aktivní hepatitidy. Chronická hepatitida se projevuje asymptomaticky a postupně vede k cirhóze jater.

Diagnostika autoimunitní hepatitidy je založena na zhodnocení klinického obrazu, jaterní biopsie a laboratorních testů. Detekce spe-
cifických protilátek třídy IgG proti hladkému svalstvu nebo mikrosomům jater a ledvin je důležitým vyšetřením vedoucím ke správné 
diagnóze onemocnění.

Detekce protilátek proti hladkému svalstvu (ASMA) se provádí primárně na řezu krysího žaludku. V případě pozitivní reakce reagují auto-
protilátky se svalovými buňkami ve slizničním vazivu, se svalovou vrstvou sliznice a se svalovými vláky ve stěnách cév a vzniká žlutozelená 
homogenní fluorescence svalových vláken. Na řezu krysích jater je patrná homogenní fluorescence svalových vláken ve stěnách cév a na 
řezu krysích ledvin fluorescence peritubulárních oblastí, mesangiálních buněk a svalových vláken ve stěnách cév.

Detekce protilátek proti mikrosomům jater a ledvin (LKM) se provádí primárně na řezu krysích ledvin. V případě pozitivní reakce reagují 
autoprotilátky s  proximálními tubuly a vzniká žlutozelená granulární fluorescence tubulů. Na řezu krysích jater je patrná homogenní 
cytoplasmatická fluorescence hepatocytů a na řezu krysího žaludku není pozorována žádná fluorescence. 
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Řez krysích jater



Pozitivní fluorescenční vzor LKM1

Řez krysího žaludku Řez krysích ledvin

Řez krysího žaludku 

Pozitivní fluorescenční vzor ASMA

Řez krysích ledvin Řez krysích jater Řez krysích jater

Krok č. Kroky testu

1 Ředění vzorků – screening
séra/plazmy 1:40 (10 µl + 390 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 postupPrincip testu

IF soupravy jsou založeny na nepřímé imunofluorescenci.

Nepřímá imuno�uorescence

IgG

Anti-Hu IgG

Ag

FITC

Tkáňový řez (krysí játra/ledviny/žaludek)



Autoimunitní gastritida je chronický zánět žaludeční sliznice. Při tomto onemocnění dochází k poškození parietálních buněk žaludku, 
které může vést až k atrofii žaludeční sliznice. Dochází ke ztrátě produkce kyseliny chlorovodíkové a vnitřního faktoru. Nedostatek vnitř-
ního faktoru vede ke vzniku perniciózní anémie.

Diagnostika autoimunitní gastritidy a perniciózní anémie je založena na zhodnocení klinického obrazu, žaludeční biopsie a laboratorních 
testů. Detekce vysoce specifických protilátek třídy IgG proti parietálním buňkám je důležitým vyšetřením vedoucím ke správné diagnóze 
onemocnění a odlišení perniciózní anémie od ostatních anémií.

Detekce protilátek proti parietálním buňkám (GPC) se provádí primárně na řezu krysího žaludku. V případě pozitivní reakce reagují au-
toprotilátky s parietálními a hlavními buňkami a vzniká žlutozelená granulární fluorescence buněk žaludku. Na řezu krysích jater a ledvin 
není pozorována žádná fluorescence.

Řez krysího žaludku Řez krysích ledvin

Pozitivní fluorescenční vzor GPC

Řez krysích jater

Charakteristiky souprav

Diagnostická 
citlivost

Diagnostická 
specifita

IIF AMA, ASMA IgG 97,96 % 99,00 %

Výhody souprav

 Vysoce kvalitní tkáňové řezy

 Evansova modř samostatně

 Dostatečný nadměr všech komponent

Uživatelský komfort

 Reagencie v kapacích lahvičkách pro pohodlné dávkování

 Odsávací papírky



Řez krysích jater

Řez krysích ledvin

Negativní fluorescenční vzory 

Řez krysího žaludku



IMUNOLOGIE

Kód Produkt Počet testů

AMAF100 IIF AMA, ASMA IgG (Rat L/K/S) 100

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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