
POTŘEBNÝ MATERIÁL

 Párový odběr likvoru a séra ve stejném čase
 Hodnoty koncentrace albuminu, imunoglobulinů IgG  

 a IgM v likvoru i séru
 Borrelia AI - Standard IgG 

 Borrelia AI - Standard IgM 
 Program je určen pro následující EIA soupravy TestLine: 

 EIA Borrelia garinii VlsE IgG 
 EIA Borrelia garinii IgM 
 EIA Borrelia recombinant IgG 
 EIA Borrelia recombinant IgM

 Naředění Borrelia AI -Standardu IgG, IgM pro kalibrační  
 křivku
 Naředění vzorků likvorů a sér
 Provedení EIA testu dle běžného postupu
 Výpočet intratekální syntézy pomocí Antibody Index  

 Software dle Reibera

PROGRAM PRO VYHODNOCENÍ ANTIBODY INDEXU V SOUPRAVÁCH 
FIRMY TESTLINE – PRŮKAZ SPECIFICKÉ INTRATEKÁLNÍ SYNTÉZY 
PROTILÁTEK PROTI BORRELIA SP.

Na základě mezinárodního doporučení European Union Concerted Action on Lyme Borreliosis (EUCALB) pro diag-
nostiku časné i pozdní neuroborreliózy je nezbytně nutný průkaz intratekální produkce protilátek, tzn. detekce hladiny 
specifických antiborreliových protilátek vytvářených v likvoru.
Hladina protilátek v mozkomíšním moku závisí na následujících parametrech:
 Hladina protilátek v krevním séru
 Permeabilita hematolikvorové (H-L) bariéry
 Intratekální produkce protilátek

Samotný průkaz specifických protilátek v séru a/nebo likvoru není dostatečný.
Antibody Index Software umožňuje vyhodnocení antibody indexu (AI), tj. poměru specifických protilátek v likvoru  
a séru ve vztahu ke stavu hematolikvorové bariéry a koncentraci celkových imunoglobulinů v likvoru a séru.

STRUČNÝ PRACOVNÍ POSTUP

NEUROBORRELIÓZA a INTRATEKÁLNÍ SYNTÉZA 
specifických protilátek

Kód Výrobek Velikost balení

BrGAI2 Borrelia recombinant AI – Standard IgG 0,2 ml

BrMAI2 Borrelia recombinant AI – Standard IgM 0,2 ml

BgGAI2 Borrelia garinii AI – Standard IgG 0,2 ml

BgMAI2 Borrelia garinii AI – Standard IgM 0,2 ml

SwAI01 Antibody index – software 1 ks



 Nízká spotřeba vzorku likvoru pro stanovení AI  
 (cca 0,15 ml)
 Možnost stanovení antibody indexu v rámci rutinního  

 EIA testu
 Snadné a rychlé vyhodnocení pomocí počítačového  

 programu Antibody Index Software

Správnost výpočtu antibody indexu byla potvrzena 
úspěšnou účastí v kruhové kontrole firmy Instand e.V. na 
stanovení intratekální syntézy dle Reibera v květnu 2017.

K průkazu intratekální produkce protilátek se využívá stanovení specifického protilátkového indexu Antibody Indexu (AI) 
vyjadřujícího poměr hladiny protilátek v mozkomíšním moku (likvoru) k výši hladiny protilátek v krevním séru ve vztahu 
ke stavu hematolikvorové bariéry a koncentraci celkových imunoglobulinů v likvoru a séru.

VÝHODY

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

SÉROLOGIE LIKVORU A SÉRA VE VZTAHU K INTRATEKÁLNÍ SYNTÉZE 
PROTILÁTEK A STANOVENÍ ANTIBODY INDEXU

Sérum Likvor Intratekální syntéza protilátek Stanovení AI dle Reibera

– + Pozitivní
ANO - potvrzení pozitivity (dle doporučení 
EUCALB)

+ +
Obvykle pozitivní, ale je možný pasivní 
přenos protilátek přes narušenou H-L bariéru

ANO - nezbytné pro určení intratekální syntézy+ –
Může být pozitivní, pokud jsou naměřené 
hodnoty absorbance likvoru a séra blízké 
absorbancihraniční kontroly

– –
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