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Nová konfirmačná analytická metóda pre diagnostiku Lymskej boreliózy (LB) –
LymeSpot-LTT (bunkami mediovaná imunita založená na T-bunkovej aktivácii)
Princíp: bunkami mediovaná imunita je založená na aktivácii T-lymfocytov, špeciálne Th1,
ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v obrane organizmu proti vírusovej a bakteriálnej infekcii. Po
aktivácii Th1 sa uvoľňujú cytokíny, jedným z nich je interferón gama (IFN gama).
Po kontakte s antigénmi borélií sa z naivných T-lymfocytov vyvíjajú
antigénšpecifické efektorové T-bunky, ktorých životná perióda je veľmi krátka a len 5 %
z nich diferencuje počas infekcie na pamäťové T-bunky. Tie sú ďalej diferencované na
antigénšpecifické efektorové pamäťové T-lymfocyty. Ich výnimočnou schopnosťou je
opakovaná veľmi rýchla aktivácia po novom kontakte s ich špecifickým antigénom
(antigénom borélií) za uvoľnenia IFN gama.
Práve EliSpot technika umožňuje štandardizovať meranie uvoľneného IFN gama po
antigénšpecifickej stimulácii Th1 lymfocytov u sledovaného pacienta.
Indikácie: - nejednoznačné sérologické výsledky a klinické symptómy pri podozrení na LB
- diagnóza akútnej a chronickej formy LB
- monitoring terapie a pomoc pri rozhodovaní o dĺžke terapie LB
Metóda stanovenia: EliSpot/LymeSpot
Materiál:
· požiadavku na vyšetrenie dopíšte na žiadanku ručne pod názvom LymeSpot - Borélie
· buď 2 ks skúmaviek Li-heparín krv po 5 ml alebo 1 ks skúmavka Li-heparín krv
7,5 ml, obe bez guličiek !!!, skúmavky na požiadanie poskytneme
· doručiť do laboratória (Klinická biochémia, s.r.o. ZA) do 12:00 každý pondelok
· krv držať a transportovať pri teplote 10 - 25 C v tme (nie v chlade pod 10 C!)
· cena pre samoplatcov 79 €
· dostupnosť výsledku vyšetrenia: 3 dni
Interpretácia výsledkov:
Negatívny výsledok – vzorka pravdepodobne neobsahuje antigénšpecifické
efektorové pamäťové T-lymfocyty, pretože nedošlo k ich aktivácii po opakovanom kontakte
s antigénmi borélií
Hraničný výsledok - vzorka obsahuje hraničný počet antigénšpecifických
efektorových pamäťových T-lymfocytov, došlo k ich minimálnej aktivácii po opakovanom
kontakte s antigénmi borélií, odporúčame test opakovať s určitým časovým odstupom
Reaktívny výsledok - vzorka obsahuje antigénšpecifické efektorové pamäťové
T-lymfocyty, dôkazom ich aktivácie po opakovanom kontakte s antigénmi borélií je
významné uvoľnenie nameraného IFN gama
Nestanoviteľný výsledok – príčiny:
- vysoká negatívna kontrola, odporúčame test opakovať
- nízka pozitívna kontrola, môže byť spôsobená imunodeficitom pacienta
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