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Protilátky proti hladkému svalstvu ASMA a F-aktínu
Tieto protilátky sa vyšetrujú pri podozrení na autoimunitnú chronickú aktívnu hepatitídu
(aut-CAH), ktorá sa vyskytuje hlavne u žien stredného veku (pomer ženy-muži je 6:1), býva
asociovaná s inými autoimunitnými ochoreniami, ako sú Diabetes mellitus, tyreoiditída,
glomerulonefritída a iné. Medzi autoimunitnou CAH a CAH vzniknutou po hepatitíde B a C
(post-B a post-C CAH) sú viaceré významné odlišnosti. Pri aut-CAH sa objavujú príznaky
tzv. "overlap syndrómu", čo znamená, že spolu s ňou sa v určitom pomere objavujú aj iné
autoimunitné poruchy spájané s aut-CAH (ako napr. primárna biliárna cirhóza, primárna
sklerotizujúca cholangitída) a bežne sa dokazujú protilátky ANA, AMA, ASMA a LKM,
zatiaľ čo pri post-B a post-C CAH sa nevyskytujú autoprotilátky a iné autoimunitné
ochorenia. ASMA protilátky proti hladkému svalstvu sú tvorené heterogénnou skupinou
protilátok, ktoré reagujú s antigénmi cytoskeletu, hlavne s aktínom, vimentínom, dezmínom,
tropomyozínom alebo tubulínom. Vyskytujú sa u pacientov s ochorením pečene rôznej
etiológie. F-aktín (polymerizovaná forma G-aktínu) je cieľový antigén asociovaný
s autoimunitnou hepatitídou. G-aktín je asociovaný aj pri alkoholickej cirhóze. ASMA sa
vyskytuje aj pri systémových imunopatologických ochoreniach, infekčných ochoreniach,
zápalových črevných ochoreniach, myokarditídach, primárnej biliárnej cirhóze a chronickej
aktívnej hepatitíde. Rovnako malá časť zdravej populácie, asi 2 % vykazuje prítomnosť
ASMA protilátok.
Materiál: venózna krv (sérum), doručiť do laboratória v deň odberu
Prístroj: Fluorescenčný mikroskop
Frekvencia vyšetrenia: 1x za 2 týždne
Poznámka: Vyplniť žiadanku na imunológiu, označiť krížikom S_ASMA, F-aktín (AIH)
Indikácie: diagnostika pri podozrení na infekčné ochorenie pečene, zápalové črevné
ochorenie, primárnu biliárnu cirhózu, autoimunitnú chronickú hepatitídu,
Interpretácia výsledkov:
hodnotenie fluorescenčných obrazov - kvalitatívne: pozit – negat
negatívny nález v norme
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Vysvetlívky skratiek:
ANA – antinukleárne protilátky
AMA – protilátky proti mitochondriám
ASMA – protilátky proti hladkému svalu
LKM - protilátky proti mikrozómom obličiek a pečene
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