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Čo urobí lekár, ak nevie čo je pacientovi? 



3. Povie, že má nejakú autoimunitu. 

Čo urobí lekár, ak nevie čo je pacientovi? 

4. Pošle ho k imunológovi. 

1. Nič. Nechá to tak a počká. 

2. Dá vyšetriť autoprotilátky. 
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DIAGNOSTIKA  

AUTOIMUNITNÉHO OCHORENIA 

Klinická 

Fyzikálne 

vyšetrenie 
Anamnéza 

Zobrazovacie 

metódy 

Laboratórna Detekcia a  

interpretácia 

 autoprotilátky 

- orgánové  

      poškodenie 

- markery aktivity 



Symptómy        Body 

malabsorpčný syndróm 2 

iné CD príznaky alebo T1DM alebo 1-stupňový rodinný príslušník 1 

asymptomatický 0 

Autoprotilátky 

EMA pozitivita alebo vysoká pozitivita (>10 ULN) anti-TG2 2 

nízka pozitivita anti-TG2 alebo izolovaná anti-DGP pozitivita 1 

sérologia neurobená 0 

sérologia urobená, ale všetky CD špecifické protilátky negatívne -1 

HLA 

„full“ HLA-DQ2 (cis alebo trans) alebo HLA-DQ8 pozitívne 1 

HLA nerobené alebo „half“ DQ2 (len HLA-DQB1* 0202) pozitívne 0 

negatívne HLA -DQ2 a HLA-DQ8 -1 

Histológia 

Marsh 3b alebo 3c 2 

Marsh 2 alebo 3a alebo Marsh 0-1 plus črevná TG2 pozitivita 1 

Marsh 0-1 alebo bez biopsie 0 
4b 



Reakcia autoreaktívnych T,  B lymfocytov alebo autoprotilátok na telu vlastné molekuly. 

Potenciálna autoimunita je prítomná u každého človeka.človeka. 

Rozvoju autoimunitného ochorenia bránia imunologické regulaččné mechanizmy. 

S limitovanými prejavmi autoimunity sú asociované napríklad infekčné choroby,  

exogénne chemické látky alebo prejavy starnutia. Vtedy je väčšinou asymptomatická  

a reverzibilná. Ak sú prítomné symptómy, vymiznú po odstránení noxy, ale sérologické  

abnormity môžu perzistovať dlhšie. 

Protilátka (cirkulujúca alebo tkanivová), ktorá špecificky reaguje s antigénmi vlastných 

tkanív. Môže byť patologická (indukovaná dominantne alebo špecificky pri určitých 

chorobách) alebo fyziologická, tzv. prirodzená autoprotilátka, ktorá je súčasťou  

regulačných mechanizmov  pri autoimunite. 

AUTOIMUNITA 

AUTOPROTILÁTKA  

AUTOIMUNITNÉ OCHORENIE (choroba) 
Patologický následok autoimunitného procesu. 

Tkanivové poškodenie vyvolávajú autoreaktívne T, B lymfocyty,  autoprotilátky  

alebo kombinácia bunkových a humorálnych mechanizmov. 



„Autoimmune Disease Timeline“ 
(časový harmonogram) 

 

 
 

Genetická predispozícia 

Vyvolávajúce („triggering“) faktory 

Špecifické autoprotilátky 

Imunopatogenetické faktory 

Provokujúce(„precipitating“) podnety 

Fáza Charakteristika 

Potenciálna Normálne funkcie 

Subklinická Homeostatické mechanismy 

Klinická Abnormálne funkcie 



klinická 

diagnóza + + - - 

autoprotilátka + - + - 



FORMY CELIAKIE 

+  (10-20%) + + Klasická 

Atypické 

(extraintestinálne) 
+ + Subklinická 

Nie ↑γ/δ IEL/nie +/ nie Potenciálna  

Nie       ↑γ/δ IEL  + Latentná  

Nie, pozitívna RA + + Tichá  

 Príznaky  Biopsia  Protilátky  Forma  

(Frič 2006, upravené) 

Ak je negatívna sérologia, ale vysoké klinické podozrenie, mala by byť urobená aj biopsia 



klinická 

diagnóza + + - - 

autoprotilátka + - + - 

histológia + - + - + - + - 



Skalica 2012 
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Autoantibody Map 







Manuál
ako 

„optimálne riešiť autoimunitu“
Martin, 2013

Gürtler Ľ., Blažíčková S., Bobovčák M., Cebecauer L, 

Gomolčák P., Král V., Lochman I.

pragmatické klinické myslenie

syndro-sympto-mológ (newimmunologist)

big ears & eyes

kľučkový rozhovor

autoprotilátkové minimum

medzi riadková diagnóza

osvedčené značky

infiltratívne - otravný prístup

doktorská pavučinka (doctor web)

klinik + laboratórium > klinik

gajdlajnovo empirický kompromis

ZÁVERY (M1) (version 1.0.0 LG)



AutoprotilátkaAutoprotilátka  

Prediktívna?Prediktívna?  

EpifenomenEpifenomen((ónón)?  )?    

Falošná Falošná pozitivitapozitivita? ?   

Diagnostická hodnota?Diagnostická hodnota?  

TiterTiter, vek pacienta?, vek pacienta?  

Prognostická hodnota?Prognostická hodnota?  

Špecifickosť?Špecifickosť?  

Klinická korelácia?Klinická korelácia?  

Voľba? (orgánová)Voľba? (orgánová)  

Počet špecifických?Počet špecifických?  

„Diagnostic delay“ 

     SLE 4r 

     SjS 6r 

     WG, M. Crohn, PBC (??r) 

asymptomatický 

oligosymptomatický 

0.5-5% „zdravých“ s Ab 

SLE (dsDNA, Sm, Rib-P,  

          PCNA, nucleosome?) 

PBC (AMA-M2) 

UC (GAB), AIH (SLA/LP) 

Veľa protilátok nemá klinickú koreláciu 

Zvyšuje riziko ochorenia 
anti-MPO/PR3 - aktivita 

anti-GBM -  aktivita 

Anti-protrombín - SLE trombózy 

APCA/anti-GPC - atrofia 

Gp210 - PBC, SLA/LP, LC - AIH 

ASCA a M.Crohn 

TiterTiter  

ANAANA  

pozitivitapozitivita  

(%)(%)  

1:401:40  3232  

1:801:80  1313  

1:1601:160  55  

1:3201:320  33  

dsDNA - 9r 87% SLE 

AMA -    5r 50% PBC 

            10r 80% PBC 

            20r 95% PBC 

+ - 

+ - 

Laboratórna metóda 



prediktívnosť 





     anti-Saccharomyces cerevisiae prevalencia 

Ochorenia 
Izotyp  

protilátky 

Výsledok 

 (%) 

Kontrola  

(%) 

AS a iné spondylartropatie IgA 20.6 5.8 

IgG 10.9 5.8 

IgA a IgG 26.9 10.7 

M.Behcet 3.3 

M.Behcet s črevným postihnutím 44.3 8.8 

Celiakia IgA 6.3 

IgG 19 

IgA a IgG 27.2 3.7 

Ulcerózna kolitída 2 - 15 

Crohnova choroba IgA 31 

IgG 14 

IgA a IgG 48 - 69 2-8 

     príbuzní (prvostupňoví)  15 - 25  

PBC 6 - 24 

PSC 15 - 42 







 USER  

GUIDE 



    Indikačné kritériá autoprotilátok 
AutoprotilátkaAutoprotilátka  Ochorenia, symptómy, syndrómyOchorenia, symptómy, syndrómy  

Antinukleárne (ANA)Antinukleárne (ANA)  Zápalové reumatické, pečeňové Zápalové reumatické, pečeňové autoimunitnéautoimunitné, iné , iné 
autoimunitnéautoimunitné, iné imunologicky , iné imunologicky mediovanémediované  

AntifosfolipidovéAntifosfolipidové  Antifosfolipidový syndróm, vaskulitídy, zápalové Antifosfolipidový syndróm, vaskulitídy, zápalové 
reumatickéreumatické  

ANCA, MPO, PR3ANCA, MPO, PR3  VaskulitídyVaskulitídy, , pulmorenálnepulmorenálne  syndrómy, syndrómy, glomerulonefritídyglomerulonefritídy, IBD, , IBD, 

cholestatickécholestatické  hepatitídy, iné (pľúcne hepatitídy, iné (pľúcne hemorágiehemorágie, , subglotickásubglotická  

stenózastenóza  trachey, ložiskový pľúcny proces, trachey, ložiskový pľúcny proces, protrahovanáprotrahovaná  sinusitídasinusitída, , 

otitídaotitída, , retroorbitálnaretroorbitálna  expanzia, expanzia, mononeuritídamononeuritída))  

Endomýzium, tTG, gliadínEndomýzium, tTG, gliadín  CeliakiaCeliakia  

RF, Keratín, CCP, MCVRF, Keratín, CCP, MCV  Reumatoidná artritídaReumatoidná artritída  

GBMGBM  Glomerulonefritídy (RP), pulmorenálne syndrómyGlomerulonefritídy (RP), pulmorenálne syndrómy  

SMASMA  Pečeňové autoimunitné (AIH)Pečeňové autoimunitné (AIH)  

AMAAMA  PBC, pečeňové autoimunitné (AIH, Overlap syndrómy)PBC, pečeňové autoimunitné (AIH, Overlap syndrómy)  

LKM, SLA/LPLKM, SLA/LP  Hepatocelulárne poškodenie pečene (vírusové, poliekové, Hepatocelulárne poškodenie pečene (vírusové, poliekové, 

autoimunitné)autoimunitné)  

APCA, intrinsic factorAPCA, intrinsic factor  Atrofická gastritída, perniciózna anémiaAtrofická gastritída, perniciózna anémia  

ASCA, pancreas (acini, secretion)ASCA, pancreas (acini, secretion)  IBD (Crohnova choroba)IBD (Crohnova choroba)  

TPO, TG, rTSHTPO, TG, rTSH  Autoimunitné ochorenia štítnej žľazyAutoimunitné ochorenia štítnej žľazy  

GAD, IA2, inzulínGAD, IA2, inzulín  Diabetes Diabetes mellitusmellitus  (IDDM, LADA) , GAD (IDDM, LADA) , GAD --  neurológianeurológia  



čísla 

% 

lobing 

Autoprotilátkové Autoprotilátkové 

minimumminimum  

Prediktívna?Prediktívna?  

Epifenomen(ón)?  Epifenomen(ón)?    

Falošná pozi(nega)tivita? Falošná pozi(nega)tivita?   

Diagnostická hodnota?Diagnostická hodnota?  

Vek a pohlavie?Vek a pohlavie?  

Prognostická hodnota?Prognostická hodnota?  

Špecifickosť?Špecifickosť?  

Klinická korelácia?Klinická korelácia?  

Citlivosť (senzitívnosť)?Citlivosť (senzitívnosť)?  

Počet špecifických?Počet špecifických?  

Laboratórna metóda?Laboratórna metóda?  



  Kalkulácia citlivosti / špecifickosti  

 a b 

 c d 

Výsledok  

testu     

Ochorenie 

prítomné 

Ochorenie    

neprítomné                                        

Pozitívny 

 Negatívny 

                 citlivosť 

P.L.R/P.P.H    -------------------    

                      1 - špecifickosť  

              a 

 Citlivosť  ----------    

                a + c  

                            1 - citlivosť 

N.L.R/N.P.H    --------------------   

                      špecifickosť 

                       d  

Špecifickosť ---------  

                        b + d  

Positive / negative likelihood ratio - pozitívna / negatívna prediktívna hodnota 





IBD a IBD a celiakiaceliakia  



Prevalence of different serological markers in IBD 

CD UC  Healthy 

Atypical, P-ANCA 2-28% 45-82% 1-7% 

ASCA 41.7% 5-15% 5% 

Anti-OMPC 24-55% 5-11% 5% 

Anti-I2 54% 10% 4% 

Anti-CBir 1 50% 6% 8% 

Antiglycan Ab’s 36% < 10% 0% 

PAB (IIF) 27-39% 2-6% 0-2% 

Papp et al World J Gastro (2007) 13:2028-2036 



Goblet 

 (Gab )           
 28%      0%   0% 8%  23%  69% 

 ANCA       
 76% 

(40-80%)     
7%      

(20-30%) 
  1% 3%  39%  58% 

Exocrine 

Pancreas 
   2% 39%   0% 9%  36%  55% 

ASCA      
 2% 

(5-10%)        

 67% 
(41-76%) 

   2%  31%  14%  55% 

    Ab                                           UC  Crohn  Bl.d.   IgA  IgG  IgA/G 

     UC    

  (83%) 

  M.Crohn 

  (80%)  

Diagnostická sérologia IBD 
(„diagnostic hit rate“ using serology, prevalencia?) 

pANCA+/ASCA- UC citlivosť 36-51%, špecifickosť 89-94%, PPH 95% 

pANCA-/ASCA+ CD citlivosť 44-55%, špecifickosť 93-98%, PPH 88%  





Autoantibody map 



„vývoj protilátok“ 

1. Pri relapse, porušení diéty 

          AGA - AAA - EMA - anti-tTG  

                     IgA - IgG(G1) 

2. Pri vzniku ochorenia 

          asi ako vyššie, možno IgG skôr 

3. Po nasadení diéty 

                          ako 1  



2. Známa diagnóza, dlho na diéte 

Typické výsledky 

1. Novodiagnostikovaná celiakia, bez diéty   

veľmi vysoké anti-tTG IgA, AGA, EMA 

všetko negatívne (anti-tTG IgA, AGA, EMA) 

3. Selektívny deficit IgA 

všetko IgA negatívne, časť alebo všetko IgG pozitívne 



2. „Izotypový switch“ 

„Problematické“ skupiny pacientov 

1. Malé deti (do 2-5 rokov) 

prínos AGA, najmä anti-DGP (IgA, IgG) 

IgG mediované ochorenie, vyšetrovať IgG protilátky  

3. „Séronegatívna celiakia“ 

4-5%, falošná, skutočná, lokálne protilátky 



1. Laboratórium 

2. Vek pacienta 

3. Vzťah k diéte 

4. Imunologický stav 

5. Histologický nález 



  

Atrofická gastritídaAtrofická gastritída  

Perniciózna anémiaPerniciózna anémia  

  



Gastritídy 

 - častejšia 

 - mladší pacienti (antrum) 

 - starší pacienti (pangastritída) 

 - stúpa s vekom 

    (50r - 78%, nad 70r - 100%) 

 - asociácia s Helicobact. pylori 

 - menej častá 

 - fundus a telo (nie antrum) 

 - APCA (a/alebo IFA) 

     6-10r pozitivita bez histologických zmien 

      20-30r progresia do anémie 

 - deštrukcia žliazok (P. bb) 

 - asymptomaticky, subklinicky 

 - vedie k pernicióznej anémií 

 - autoimunitná          

typ A  typ  B 

akútne, chronické, superficiálne, atrofické, intestinálna metaplázia, 

atrofia žalúdka (bez zápalovej infiltrácie) 





semikvantitatívnesemikvantitatívne  
IntenzitaIntenzita  

IFIF  

negatívnenegatívne  --  

hraničnéhraničné  +/+/--  

slabo pozitívneslabo pozitívne  +(1+)+(1+)  

pozitívnepozitívne  ++(2+)++(2+)  

silno pozitívnesilno pozitívne  +++(3+)+++(3+)  

veľmi silno pozitívneveľmi silno pozitívne  ++++(4+)++++(4+)  

Čo treba vedieť o IF testoch? 

Výpovedná hodnota IF je limitovaná interlaboratórnou variabilitou ! 

  (substrát, procedúra, subjektívnosť interpretácie, skúsenosť hodnotiaceho,  

   mikroskop...) 

SubstrátSubstrát  
Titer Titer   

(„end point“)(„end point“)  

ANCAANCA  1:201:20  

HEp bunkyHEp bunky  1:100/1601:100/160  

LKS (potkan, myš)LKS (potkan, myš)  1:80/401:80/40  

SaccharomycesSaccharomyces  1:101:10  

MonkeyMonkey  esophagusesophagus  1:5/201:5/20  

Monkey pancreasMonkey pancreas  1:101:10  



Klinické poznámky 

nízky vitamín B12, vysoký gastrín, homocysteín a kyselina metylmalónová 

10% populácie nad 70r má deficit vitamínu B12 

Pomalý vývoj ochorenia  (subklinicky, aj 10-15r), priemerný vek (60r),  

 

Autoprotilátky  

90% pacientov má APCA  

        (antigén je H+/K+ ATPáza, protónová pumpa) 

60% pacientov má IFA (protilátky proti IF) 

Metódy detekcie (IF, ELISA, IB, LIA) 

iné (podľa autoimunitného ochorenia - ŠŽ, nadoblička, IDDM,    

        vitiligo) 

 

Ďalšie nálezy 

atrofia žalúdočnej sliznice, deštrukcia parietálnych buniek (pokles sekrécie IF), 

achlorhydria, znížená sekrécia pepsínu  

atrofická gastritída (autoimunitná, typ A, antrum nie), aj 20-30r pred P.A.  

2x vyššia incidencia CA žalúdka 

Perniciózna anémia 
(2% zo všetkých anémií) 



Ochorenie Prevalencia APCA 

Perniciózna anémia (P.A.) pri stanovení dg 90% 

Perniciózna anémia neskôr po detekcii APCA 50-70% 

Pozitívna rodinná anamnéza 30-40% 

Chronická atrofická gastritída, typ A (bez P.A.) 20-35%, 50-100% 

Autoimunitná Addisonova choroba 41% 

Basedowova choroba 36% 

Hashimotova thyreoiditída 29% 

Diabetes mellitus 2. typ 13-22% 

Diabetes mellitus 1. typ 20-30% 

Idiopatický primárny hypoparathyroidismus 20% 

Vitiligo 20% 

„Staršie“ osoby bez autoimunitného ochorenia 10-15% 

Malignity pankreasu 13% 

Pankreatitídy 6% 

„Zdraví“, „general population“ 2-9% 



  

AIH, PBC 

  



AIH vs PBC 
(overlap syndrómy) 

A. Charakteristika                                                     
        Hepatocelulárny (AIH) vs cholestatický (PBC) klinicky a biochemicky  

B. Imunologická humorálna aktivita 
       Hypergamaglobulinémia, IgG (AIH), IgM (PBC)       

       Cirkulujúce autoprotilátky (80-90%), negatívne (10 - 20%) 

              ANA, AMA, SLA, LKM, SLA (AIH) 

              AMA, ANA (PBC) 

       Asociované („demaskované?“) autoimunitné och. (ŠŽ, črevo, reumat.)   

C. Distribúcia (vek, pohlavie) 
        AIH - bimodálnaj distribúcia (10-30, 40-50r), akéhokoľvek veku,  

                 aj malých detí, nad 50r je poddiagnostikované, Ž:M 3.5 

        PBC - najmä ženy v strednom veku, 60% novo dg asymptomatickí 

D. Histologický obraz (diagnóza, staging, difúzne vs fokálne)  

E. Diagnostika 
         AIH - skórovací systém, PBC (AMA, cholestáza, histológie) 

F. Chronické ochorenia s preexistujúcim subklinickým priebehom,    

         ktoré sa „demaskuje“ (1.prejav) pri progresii alebo náhlej exacerbácií 



Pohlavie Alkohol 

   ženské 2+    pod 25g/deň 2+ 

ALP/AST (ALT) 

     (pomer elevácie)   

   nad 60g/deň  2- 

Iné autoimunitné ochorenie 2+ 

   3 a viac    2- Iné „liver-related antibodies“ 2+ 

   pod 3 2+ Histologické nálezy 

Gamaglobulíny alebo IgG 

      (násobok hornej NH) 

   „Interface hepatitis“ 3+ 

   Infiltrát z plazmocytov 1+ 

   viac ako 2 3+    Rozety 1+ 

   1.5 - 2.0 2+    Bez „charakteristických“ črt 5- 

   1.0 - 1.5 1+    Bililárne zmeny 3- 

    pod 1.0    Iné zmeny suspektné z inej etiológie     3- 

ANA, SMA alebo LKM1 HLA fenotyp 

   nad 1:80 3+    A1, B8, DR3/DR4 1+ 

   1:80 2+ 

   1:40 1+ 

   pod 1:40 

Kvantitatívne kritéria pre diagnózu AIH (1) 



Antimitochondriálne     

          protilátky 
Odpoveď na liečbu 

prítomné 4-    kompletná 2+ 

Vírusové markery    relaps  3+ 

pozitívne 3- Celkové diagnostické skóre 

negatívne  3+ Pred liečbou 

Hepatotoxické lieky    Definitívna diagnóza nad 15 

áno 4-    Pravdepodobná dg 10-15 

nie 1+ Po liečbe 

   Definitívna dg nad 17 

   Pravdepodobná dg 12-17 

Kvantitatívne kritéria pre diagnózu AIH (2) 



Je to  

pacient? 

áno nie možno 

AMA pozitivita = pacient? 

AMA (M2) je najčastejšie asociovaná s primárnou biliárnou cirhózou (PBC) 

        aj iné príčiny (iné hepatitídy, NOMAs, infekcie, vakcíny, 0.5-1% „zdravých“) 

Autoimunitné poškodenie žlčového epitelu  

Chronické ochorenie pečene, prevažne žien stredného veku 

Klinický obraz je veľmi variabilný (asymptomatický...cholestáza...cirhóza...)  

*Cholestatický biochemický profil 

Imunologická humorálna aktivita  (Hypergamaglobulinémia, IgM, *AMA pozitivita,  

iné autoprotilátky (napr. ANA), existuje AMA negatívna PBC 

*Histologický obraz (staging ochorenia, fokálne postihnutie)               

Asociované autoimunitné ochorenia  ( > 80% 1 ochorenie, > 40% 2 a viac 

ochorení - tyreopatie, SjS, SS, RA, celiakia)     

Diagnóza PBC: 

   *2 z 3 kritérií 



OdbornosťOdbornosť  
Počet lekárovPočet lekárov  

(79)(79)  

Počet pacientovPočet pacientov  

(234)(234)  
%%  

GastroenterológGastroenterológ  3232  130130  55.5555.55  

InternistaInternista  2121  4343  18.3718.37  

ImunológImunológ  33  2222  9.419.41  

InfektológInfektológ  55  1313  5.555.55  

HematológHematológ  66  1010  4.274.27  

ReumatológReumatológ  66  1010  4.274.27  

PneumológPneumológ  22  22  0.850.85  

DermatológDermatológ  11  11  0.420.42  

NeurológNeurológ  11  11  0.420.42  

PediaterPediater  11  11  0.420.42  

ChirurgChirurg  11  11  0.420.42  



142

73

52

44

31

26

20

14

11

11

7

5

4

Cholestatické enzýmy

Únavový syndróm

Hepatocelulárne enzýmy

Artralgie, myalgie

Anémia, leukopénia, trombopénia

Dyspepsia, hnačky

Iné ("náhodný nález")

Ikterus, pruritus

Sicca syndróm

Gamapatia

Hepato / splenomegália

Ochorenia štítnej žľazy

Hepatopatia, cirhóza, diff. dg.



Iné („náhodný nález“) Iné („náhodný nález“) --  8,54%8,54%  PočetPočet  

SLE (Systémový SLE (Systémový lupuslupus  erytematodeserytematodes))  66  

Reumatologická Reumatologická symptomatológiasymptomatológia  55  

AntifosfolipidovýAntifosfolipidový  syndrómsyndróm  33  

VitiligoVitiligo  22  

UveitídaUveitída  22  

Optická neuritídaOptická neuritída  11  

UrtikaUrtika  11  



ANAANA  





DgDg  ANAANA  

antianti--  

dsds  

DNA*DNA*  

antianti--SmSm  
antianti--U1 U1 

RNPRNP  

aa--SSASSA//  

SSBSSB  

aa--

SCL70SCL70  
aa--Jo1Jo1  

aa--ribrib  

RNPRNP  
ANCA ANCA   

MPOMPO--

ANCAANCA  

PR3PR3--

ANCAANCA  
ACLAACLA  aa--B2GP IB2GP I  

IgMIgM  

RFRF  

aa--

CCPCCP  

SLESLE                      

SjSSjS                

SScSSc        

MCTDMCTD            

PM/DMPM/DM          

APSAPS        

vasculitisvasculitis          

RARA                              

 * lepšie anti-nukleozómy 

 primárny skríningový test    doplnkový test  konfirmácia 

Autoprotilátky pri systémových chorobách 



Zlaté pravidlá: 

Pozitívne ANA nemusia znamenať systémové 

ochorenie spojiva (SCHS) 

Negatívne ANA takmer s istotou (99 %) SCHS 

vylučujú (s výnimkou RA) 

... Ale čo iné choroby ako SCHS?, napríklad: 

M. Crohn, Ulcerózna kolitída, AIH, PBC, AITP, 

AIHA, intersticiálne pľúcne, GN... 

Cebecauer L, email 2010 



ANA dsDNA Histone Sm U1RNP 
SS-A 

(Ro) 

SS-B 

(La) 
Scl-70 Jo-1 PCNA 

SLE 95 60-80 60-70 15-30 10-45 30-50 15-20 2-10 

Drug induced SLE 90-99 80-95 

MCTD 95-99 95-98 

Sjögren´s 

syndrome 
75-80 30 40-95 40-85 

Systemic sclerosis 90-95 20 15-30 

PM/DM 40-60 40 25 

Frekvencia antinukleárnych protilátok (%) 



    Indikačné kritériá autoprotilátok 
Autoprotilátka Ochorenia, symptómy, syndrómy 

Antinukleárne (ANA) 
Zápalové reumatické, pečeňové autoimunitné, iné 
autoimunitné, iné imunologicky mediované 

Antifosfolipidové 
Antifosfolipidový syndróm, vaskulitídy, zápalové 
reumatické 

ANCA, MPO, PR3 

Vaskulitídy, pulmorenálne syndrómy, glomerulonefritídy, IBD, 

cholestatické hepatitídy, iné (pľúcne hemorágie, subglotická 

stenóza trachey, ložiskový pľúcny proces, protrahovaná sinusitída, 

otitída, retroorbitálna expanzia, mononeuritída) 

Endomýzium, tTG, gliadín Celiakia 

RF, Keratín, CCP, MCV Reumatoidná artritída 

GBM Glomerulonefritídy (RP), pulmorenálne syndrómy 

SMA Pečeňové autoimunitné (AIH) 

AMA PBC, pečeňové autoimunitné (AIH, Overlap syndrómy) 

LKM, SLA/LP 
Hepatocelulárne poškodenie pečene (vírusové, poliekové, 

autoimunitné) 

APCA, intrinsic factor Atrofická gastritída, perniciózna anémia 

ASCA, pancreas (acini, secretion) IBD (Crohnova choroba) 

TPO, TG, rTSH Autoimunitné ochorenia štítnej žľazy 

GAD, IA2, inzulín Diabetes mellitus (IDDM, LADA) , GAD - neurológia 





3. Identifikácia antigénu 

Autoprotilátková pozitivita 

4. Dynamika (bez, vymiznutie, zmena spektra) 

1.Kvantifikácia (titer riedenia, index, IU/ml)  

2. IF vzor 

5. Komplement k ostatnému 



Prvá veta:                                          
Vo väčšine populácií až 75% osôb  

s detegovanými ANA protilátkami nemá 

identifikované reumatické ochorenie, avšak 

ANA u zdravých ľudí sú v nízkej koncentrácií, 

polyreaktívne, s nízkou afinitou a často IgM. 

Posledná veta: 
Správnym riedením séra redukujeme 

„Iatrogénnu ANA neurózu“ u pacientov s ANA 

pozitivitou a nešpecifickými prejavmi. 

Cebecauer L, email 2010 

Indian J Med Res 126, July 2007, 10-11 A. Wanchu 



ANA pozitivita a „iatrogénna ANA neuróza“ 

1. Laboratórny epifenomén 
      - infekcie (superantigény) 

       - lieky (aromatické amíny, hydantoíny...) 

       - iné  (vek, pohlavie, rodinná anamnéza, malignity, transplantácie)                      

2. Subklinické zápalové reumatické ochorenia 

3. Zápalové reumatické ochorenia 

4. Iné autoimunitné ochorenia 

5. Prirodzená autoprotilátka                

„Záchranná“ otázka pri atestácií z KIA:  

Čo spravíte pri pozitivite ANA? 



Indikujúci 

odborník 
% 

Reumatológ 25  

Internista 15 

Gastroenterológ  7 

Dermatológ  5 

Neurológ  5 

Nefrológ  3 

Iné (imunológ?) 15 

Externisti 25 

HEp2 IF 

vzor 
% 

Speckled 42.5 

Homogeneous 41.5 

Nucleolar 10.5 

Centromere  4.0 

Other  1.5 

Antigén % 

SS-A/Ro      

  +  SS-B/La 
12.0 

SS-A/Ro 10.5 

SS-B/La   6.5 

Nucleosome, 

dsDNA, histone 
  5.2 

Centromere   4.0 

RNP   3.2 

Sm   1.8 

Scl   1.2 

Jo   0.2 

University Ghent Hospital, 3 roky, 10 550 sér, ANA vyšetrenie 



AutoprotilátkaAutoprotilátka  
Lokalizácia Lokalizácia (v (v HEpHEp  bunke)bunke)  

Typ fluorescencieTyp fluorescencie  

Asociované Asociované 

ochoreniaochorenia  

antianti--dsds//ssss--DNADNA  ChromatínChromatín, , HomogeneousHomogeneous  (H)(H)  SLESLE  

antianti--histonehistone  ChromatínChromatín, H, H  SLE, AIH, PBCSLE, AIH, PBC  

antianti--nucleosomenucleosome  Chromatín, HChromatín, H  SLESLE  

antianti--SclScl--70 (Topoisomerase)70 (Topoisomerase)  Chromatín, H, speckled/nucleolarChromatín, H, speckled/nucleolar  SSSS  

antianti--centromerecentromere  Chromatín, Multiple speckledChromatín, Multiple speckled  CREST, PBCCREST, PBC  

antianti--U1RNPU1RNP  Nucleus, speckledNucleus, speckled  MCTDMCTD  

antianti--SmSm  Nucleus, speckledNucleus, speckled  SLESLE  

antianti--SSSS--A/RoA/Ro  Nucleus, speckledNucleus, speckled  SjSSjS, SLE, AIH, SLE, AIH  

antianti--SSSS--B/LaB/La  Nucleus, speckledNucleus, speckled  SjSSjS, SLE, AIH, SLE, AIH  

antianti--p80 coilinp80 coilin  Nucleus, FND (few nuclear dots)Nucleus, FND (few nuclear dots)  SjSSjS, PBC, PBC  

antianti--sp100sp100  Nucleus, MND (multiple nuclear dots)Nucleus, MND (multiple nuclear dots)  PBCPBC  

antianti--RNA polymeraseRNA polymerase  Nucleolus, nucleolarNucleolus, nucleolar  SSSS  

antianti--PMPM--SclScl  Nucleolus, nucleolarNucleolus, nucleolar  PM/DM PM/DM OverlapOverlap    

antianti--JoJo--11  CytoplazmaCytoplazma  PM, DMPM, DM  

antianti--ribosomalribosomal  CytoplazmaCytoplazma  SLESLE  

antianti--mitochondrialmitochondrial  CytoplazmaCytoplazma  PBCPBC  



Speckled Homogeneous 
Nucleolar 

(Speckled) 

+ 

Homogeneous 

 IF HEp2 cells 

Centomere, 

Mitotic struct. 

SS-A/Ro 

SS-B/La 

U1RNP 

Sm 

PCNA 

ds DNA 

Histone 

DNP 

Nucleosome 

Scl-70 

(Topoisomerase 1) 

ANA diagnostický postup - „cascade testing“ 
(1/ skríning… 2/ špecifikácia antigénu) 

ELISA Screen 

Others 

Cytoplasm 
AMA, FND, Jo-1, Ro… 



HEp2 IFHEp2 IF  

++  --  

ELISAELISA  

ScreenScreen  

++  OO  

--  OO  XXXX  

„falošné pozitivity“ Neprítomné antigény v ELISA 

ANA Onlys 

„falošné negativity“ 

Diskrepantné pozitivity sčasti identifikujeme ďalším testom (špecifická ELISA, imunoblot) 

Diskrepantné negativity sú väčší problém, môžu ostať nedetegované! 

XXXX  

titrácia séra Zopakovať 
(3 mesiace) 



Interpretácia antinukleárnych protilátok  

Ďalšia identifikácia antigénu:  
    a/ len pozitivity v skríningu 

    b/ niektoré ENA (4.5-5.5%) môžu uniknúť detekcii pri IF             

           (Jo-1, SS-A/Ro, SS-B/La), iné? (dsDNA, históny)  

    c/ ak je jasná klinická indikácia, aj pri IF negativite (SjS,  polymyozitída) 

    d/ ELISA a /alebo imunoblotom 

 „Diagnostická“ versus analytická citlivosť 
Diagnostická (vo vzťahu k diagnóze) musí byť prioritnejšia než analytická  

         (napr. štruktúry HEp alebo bloty s neznámymi hodnotami) 

ANA Onlysáci 
 bez klinických prejavov, ANA pozitivita, nedefinovaný antigén 

Nevhodnosť ELISA skríningových testov na: 
„low sensitivity antigens“ (Jo-1, rRNP, nukleolárne/ syntetázové)  

Reumatologické guidelines: 

  1:160 a viac, skríningová ELISA aspoň 90% konkordancia s IF 

  Skórovací systém, diagnostické guidelines   



Langerhansovy ostrůvky: 

a/ jsou uloženy ve slezine 

b/ leží v Atlantském oceánu 

c/ se nacházejí v exokrinním pankreatu 

d/ produkují pouze inzulín 

e/ produkují glukagon 

Protilátky patří mezi: 

a/ albuminy 

b/ alfa-globuliny 

c/ gama-globuliny 

d/ lipoproteiny 

e/ fosfoproteiny 

Koronární tepny nejsou přítomny u: 

a/ ježka 

b/ člověka 

c/ myši 

d/ skokana 

e/ kočky 



ANCA 



AUTOANTIBODIES  

to neutrophilic granulocytes (NSA) 

1. „Granulocyte-specific antinuclear“ GS-ANA     

       (RA, Feltyho sy) 

2. Surface antigens 
        neutropénie (CIK / viazané autoprotilátky) 

3. Cytoplasmic antigens (ANCA) 

      azurofilné granuly (MPO, PR3, Azurocidín, Laktoferín, 

                Elastáza, Cathepsín G...) 

        špecifické granuly (Lyzozým) 

        cytozolové / cytoplazmatické (Enoláza, AMA, cytoskelet, 

                ribozómy, Golgi...) 

4. Antinuclear antigens (ANA vs pANCA) 



„ANCA fenomén“ je artefakt 



    Indikačné kritéria (podľa autoprotilátky) 

AutoprotilátkaAutoprotilátka  Ochorenia, symptómy, syndrómyOchorenia, symptómy, syndrómy  

ANA, ENAANA, ENA  Zápalové reumatické, pečeňové autoimunitné, iné Zápalové reumatické, pečeňové autoimunitné, iné 

autoimunitnéautoimunitné  

FosfolipidovéFosfolipidové  Antifosfolipidový syndróm, vaskulitídy, zápalové Antifosfolipidový syndróm, vaskulitídy, zápalové 

reumatickéreumatické  

ANCA, MPO, PR3ANCA, MPO, PR3  Vaskulitídy, pulmorenálne syndrómy, glomerulonefritídy, IBD, Vaskulitídy, pulmorenálne syndrómy, glomerulonefritídy, IBD, 

cholestatické hepatitídy, iné (pľúcne hemorágie, subglotická cholestatické hepatitídy, iné (pľúcne hemorágie, subglotická 

stenóza trachey, ložiskový pľúcny proces, protrahovaná sinusitída, stenóza trachey, ložiskový pľúcny proces, protrahovaná sinusitída, 

otitída, retroorbitálna expanzia, mononeuritída)otitída, retroorbitálna expanzia, mononeuritída)  

RF, Keratín, CCP, MCVRF, Keratín, CCP, MCV  Reumatoidná artritídaReumatoidná artritída  

GBMGBM  Glomerulonefritídy (RP), pulmorenálne syndrómyGlomerulonefritídy (RP), pulmorenálne syndrómy  

SMASMA  Pečeňové autoimunitné (AIH)Pečeňové autoimunitné (AIH)  

AMAAMA  PBC, pečeňové autoimunitné (AIH, Overlap syndrómy)PBC, pečeňové autoimunitné (AIH, Overlap syndrómy)  

LKM, SLA/LPLKM, SLA/LP  Hepatocelulárne poškodenie pečene (vírusové, poliekové, Hepatocelulárne poškodenie pečene (vírusové, poliekové, 

autoimunitné)autoimunitné)  

APCA, intrinsic factorAPCA, intrinsic factor  Atrofická gastritída, perniciózna anémiaAtrofická gastritída, perniciózna anémia  

ASCA, pancreas (acini, secretion)ASCA, pancreas (acini, secretion)  IBD (Crohnova choroba)IBD (Crohnova choroba)  

TPO, TG, rTSHTPO, TG, rTSH  Autoimunitné ochorenia štítnej žľazyAutoimunitné ochorenia štítnej žľazy  

GAD, IA2, inzulínGAD, IA2, inzulín  Diabetes mellitus (IDDM)Diabetes mellitus (IDDM)  



1. Vaskulitídy 

       (WG, CHSS, MPA, PAN, liekmi indukované)       

2. Glomerulonefritídy 

       (a-PR3, a-MPO RPGN) 

3. Zápalové ochorenia čreva  

       Ulcerózna kolitída  

      Crohnova choroba 

4. Autoimunitné ochorenia pečene    

       PSC…. AIH, PBC? 

ANCA - ASOCIOVANÉ OCHORENIA 
a klinické indikácie na ANCA vyšetrenie 

1. Glomerulonefritída (rýchloprogredujúca)       

2. Pľúcna hemorágia (pulmorenálny sy) 

3. Ložiskový pľúcny proces  

4. Deštruktívne ochorenie horných DC 

5. Protrahovaná sinusitída alebo otitída 

6. Subglotická stenóza trachey 

7. Mononeuritis multiplex alebo iná periférna neuropatia 

8. Retroorbitálna expanzia 

9. Kožné vaskulitídy so systémovými črtami 



ANCA IF vzor a korelujúci antigén 

  Myeloperoxidáza 

  (Proteináza 3) 

  BPI 

  Elastáza 

  Cathepsín G 

  Lyzozým 

  Laktoferín 

  Enoláza, Cataláza 

  Aktín 

  Históny, HMG, lamíny 

   Proteináza 3 

  (BPI - Bacterial permeability 

    increasing protein) 

  (Myeloperoxidáza) 

  (Cathepsín G) 

  mitochondrie, ribozómy 

  cytoskelet  

cANCA    p / atypické ANCA 



- kumulácia zápalových buniek (neutrofilov, monocytov) 

               v zápalových tkanivách 

- biologická funkcia antigénov - antiinfekčná imunita 

- absencia dominantného antigénu (non-MPO/PR3) 

- humorálna imunitná odpoveď na neutrofily v mieste zápalu 

     (reumatológia, hepatológia, gastroenterológia) 

- väčšina nemá úlohu v patogenéze (okrem RA Feltyho sy) 

- titer, hladina protilátok - aktivita a rozsah ochorenia  

                               (???, + -) 

- prognostický význam (UC-kolektómia-chronic pouchitis) 

- význam protilátok  

              1. diagnostický (IBD, PSC) 

              2. plánovaná kolektómia pri UC 

non-ANCA NSA  

(neutrophile specific autoantibodies) 



Interpretácia ANCA  

1.  ANCA imunofluorescenčné vzory nie sú vždy korelujúce  s antigénom 

                  (cANCA/PR3, pANCA/MPO) 

2.  Skríningovým testom je IF, ale môže ním byť aj ELISA (anti-PR3/MPO) 

3.  Klinické údaje môžu modifikovať laboratórny postup (riedenie séra, konjugát) 

4.  ANCA IF pozitivitu (negativitu) musí potvrdiť aj ELISA a naopak  

                  (izolované pozitivity - 10% IF,  5% ELISA) 

5.  Ak ANCA pozitivita nie je potvrdená anti-PR3 alebo anti-MPO pozitivitou    

                  ide o klinicky nevýznamné asociácie (?, non-ANCA NSA) 

6.  Senzitívnosť a špecifickosť vyšetrenia závisia od typu testu a štádia   

                  ochorenia (relaps, remisia, „limited“)   

7.  ANCA monitoring: 

       a/ relapsy boli viazané na sérokonverziu 

       b/ permanentná pozitivita, sérokonverzia alebo vzostup  hladiny protilátok    

                   identifikuje pacientov s vysokým rizikom klinického relapsu  

       c/ klinická odpoveď na terapiu môže korelovať s aktivitou protilátkovou 

8.  Sérologické vyšetrenie musia byť interpretované v kontexte s klinickým 

        hodnotením pacienta 



Ochorenia, syndrómy, symptómyOchorenia, syndrómy, symptómy  Autoprotilátky protiAutoprotilátky proti  

Zápalové (systémové) reumatickéZápalové (systémové) reumatické  ANA, ENA, (fosfolipidy)ANA, ENA, (fosfolipidy)  

Reumatoidná artritídaReumatoidná artritída  RF, keratín, CCP, MCVRF, keratín, CCP, MCV  

VaskulitídyVaskulitídy  ANA, ANCA, MPO, PR3ANA, ANCA, MPO, PR3  

Antifosfolipidový syndrómAntifosfolipidový syndróm  fosfolipidy, ANAfosfolipidy, ANA  

Glomerulonefritídy, (nefritídy)Glomerulonefritídy, (nefritídy)  GBM, ANA, ANCA, MPO, PR3GBM, ANA, ANCA, MPO, PR3  

Pulmorenálne syndrómyPulmorenálne syndrómy  GBM, TBM, ABM, ANA, ANCA, MPO, PR3GBM, TBM, ABM, ANA, ANCA, MPO, PR3  

Hepatocelulárne poškodenia pečeneHepatocelulárne poškodenia pečene  ANA, SMA, LKM, AMA, SLA/LPANA, SMA, LKM, AMA, SLA/LP  

Cholestatické poškodenia pečeneCholestatické poškodenia pečene  AMA (M2), ANA, (SMA, LKM, SLA/LP), ANCAAMA (M2), ANA, (SMA, LKM, SLA/LP), ANCA  

Vírusové poškodenia pečeneVírusové poškodenia pečene  ANA, SMA, LKMANA, SMA, LKM  

Atrofická gastritídaAtrofická gastritída  APCAAPCA  

Perniciózna anémiaPerniciózna anémia  APCA, intrinsic faktorAPCA, intrinsic faktor  

CeliakiaCeliakia  tTG, endomýzium, gliadíntTG, endomýzium, gliadín  

IBDIBD  ANCA, ASCA, Goblet cells, pancreas (acini, secretion)ANCA, ASCA, Goblet cells, pancreas (acini, secretion)  

Diabetes mellitusDiabetes mellitus  GAD, IA2, inzulín, pancreas isletsGAD, IA2, inzulín, pancreas islets  

Ochorenia štítnej žľazyOchorenia štítnej žľazy  TPO, TG, TSHr, TPO, TG, TSHr,   

    Indikačné kritéria (podľa diagnózy) 





  1. Do your own family medical history.                         

  2. Keep a „symptoms“ list.                      

  3. Seek referrals to good physicians. 

  4. Inquire about the physician and hospital experiencies  

          with autoimmune disease. 

  5. Obtain a thorough clinical examination.  

  6. Get a second, third, fourth opinion if necessary.            

  7. Partner with your physicians to manage your disease. 

  8. Learn to deal early on with the long-term effect   

          of autoimmune disease. 

„Tipy“ na správnu diagnostiku  

autoimunitného ochorenia 



1. Autoimunitné ochorenia sa vyskytujú v ktoromkoľvek veku.                            

2. Sú celoživotné, s obdobiami remisií a relapsov. 

3. Časť z nich môže prebiehať asymptomaticky, subklinicky,   

       resp. oligosymptomaticky. 

4. Existujú prediktívne markery (napr. autoprotilátky), ktoré     

       upozorňujú na riziko vývoja ochorenia. 

5. Klinik a laboratórium by mali tesne spolupracovať. 

6. Ľahké a jednoduché interpretácie výsledkov vlastne 

       neexistujú. 

7. Žiaden laboratórny výsledok nenahradí klinické myslenie. 

8. Manažment pacienta s autoimunitným ochorením je vždy    

       kompromisom medzi skúsenosťou (experience based    

       medicine) a dôkazom (evidence based medicine).  

ZÁVERY 



Ochorenia, syndrómy, symptómy Autoprotilátky proti 

Zápalové (systémové) reumatické ANA, ENA, fosfolipidom 

Reumatoidná artritída RF, keratín, CCP, MCV 

Vaskulitídy ANA, ANCA, MPO, PR3 

Antifosfolipidový syndróm fosfolipidom, ANA 

Glomerulonefritídy, (nefritídy) GBM, ANA, ANCA, MPO, PR3 

Pulmorenálne syndrómy GBM, TBM, ABM, ANA, ANCA, MPO, PR3 

Hepatocelulárne poškodenia pečene ANA, SMA, LKM/LC, AMA, SLA/LP 

Cholestatické poškodenia pečene AMA (M2), ANCA, ANA, (SMA, LKM/LC, SLA/LP) 

Vírusové poškodenia pečene ANA, SMA, LKM/LC 

Atrofická gastritída APCA 

Perniciózna anémia APCA, intrinsic faktor 

Celiakia tTG, endomýzium, gliadín 

IBD ANCA, ASCA, Goblet cells, pancreas (acini, secretion) 

Diabetes mellitus GAD, IA2, inzulín, pancreas islets 

Ochorenia štítnej žľazy TPO, TG, rTSH 

    Indikačné kritéria autoprotilátok podľa diagnózy 



MetódaMetóda  

(na výsledku)(na výsledku)  
  (ne)výhoda(ne)výhoda  Klinický významKlinický význam  

Priama Priama imunofluorescenciaimunofluorescencia  subjektívna, subjektívna, mikroskopiamikroskopia  bioptická diagnostikabioptická diagnostika  

NepriamaNepriama  

Imunofluorescencia Imunofluorescencia   

subjektívnasubjektívna  

mikroskopiamikroskopia  
autoprotilátkyautoprotilátky  ((AbAb))  

ImunohistochémiaImunohistochémia  subjektívna, mikroskopiasubjektívna, mikroskopia  enzýmy, enzýmy, peptidypeptidy, , AbAb    

Imunodifúzia, imunoelfoImunodifúzia, imunoelfo  časovo náročné, prácnečasovo náročné, prácne  proteíny, proteíny, autoprotilátkyautoprotilátky  

ELISA  ELISA    
objektívna objektívna 

„kvantifikovateľná“„kvantifikovateľná“  

cirkulujúce cirkulujúce autoprotilátkyautoprotilátky    

špecifické proteínyšpecifické proteíny  

TurbidimetriaTurbidimetria  často používané OKBčasto používané OKB  špecifické proteíny, špecifické proteíny, AbAb  

NefelometriaNefelometria  presné, často používanépresné, často používané  špecifické proteínyšpecifické proteíny  

ChemiluminiscenciaChemiluminiscencia  presné, senzitívnepresné, senzitívne  špecifické proteíny, špecifické proteíny, AbAb  

Fluorescenčné imunoassay         Fluorescenčné imunoassay           presné, senzitívnepresné, senzitívne  špecifické proteíny, špecifické proteíny, AbAb  

ImunoblotyImunobloty  náročné, skúsenosťnáročné, skúsenosť  autoprotilátkyautoprotilátky, proteíny, proteíny  

LIA (line immunoassay)LIA (line immunoassay)  nenáročné, drahénenáročné, drahé  autoprotilátkyautoprotilátky, proteíny, proteíny  

Multiplexové metódyMultiplexové metódy  finančne náročnéfinančne náročné  proteíny, proteíny, autoprotilátkyautoprotilátky, iné, iné  

Prietoková cytometriaPrietoková cytometria  „rutina“ na OKI„rutina“ na OKI  subpopuláciesubpopulácie  lymfocytovlymfocytov  (CD)(CD)  

Iné, kombinácieIné, kombinácie  ??  proteíny, proteíny, autoprotilátkyautoprotilátky  



Čo treba vedieť o ELISA testoch? 





U/mlU/ml  RatioRatio  HodnotenieHodnotenie  HodnotenieHodnotenie  

> 8.0> 8.0  > 8x Cut> 8x Cut--offoff  veľmi silno pozitívnyveľmi silno pozitívny  ++++++++  

> 4.0> 4.0--8.08.0  > 4> 4--8x Cut8x Cut--offoff  silno pozitívnysilno pozitívny  ++++++  

> 2.0> 2.0--4.04.0  > 2> 2--4x Cut4x Cut--offoff  pozitívnypozitívny  ++++  

> 1.0> 1.0--2.02.0  > 1> 1--2x Cut2x Cut--offoff  slabo pozitívnyslabo pozitívny  ++  

1.01.0  1x Cut1x Cut--offoff  hraničnýhraničný  (+)(+)  

<1.0<1.0  <1x Cut<1x Cut--offoff  negativnynegativny  --  

Hodnotiace kritéria ELISA testov 

Typ antigénu  

      purifikovaný, rekombinantný, mixtúry, konformačné epitopy  

Komplexnosť antigénového substrátu nie je absolútnou garanciou     

     „good test performance“ 

Veľká variabilita testov  (príprava antigénu, procedúra, hodnoty cut-off...)        



Langerhansovy ostrůvky: 

a/ jsou uloženy ve slezine 

b/ leží v Atlantském oceánu 

c/ se nacházejí v exokrinním pankreatu 

d/ produkují pouze inzulín 

e/ produkují glukagon 

Protilátky patří mezi: 

a/ albuminy 

b/ alfa-globuliny 

c/ gama-globuliny 

d/ lipoproteiny 

e/ fosfoproteiny 

Koronární tepny nejsou přítomny u: 

a/ ježka 

b/ člověka 

c/ myši 

d/ skokana 

e/ kočky 





klinický imunológ 
nemocničný 

imunológ 

alergológ laboratórny 

imunológ 

internista, pediater, iné (ORL, dermatológ, pneumológ), malé-veľké / mesto-nemocnica 

potraviny 

polinóza 

anafylaxia 

roztoče 

astma 



Interpretácia sérologického výsledku 

www.unb.sk 

gurtler.lubomir@email.cz 


