Typizácia protilátok proti cytoplazmatickým
antigénom granulocytov (ANCA protilátok)
Klinický význam
Serologické testovanie protilátok proti cytoplazme neutrofilných granulocytov - ANCA je dôležitou pomôckou
pri diagnóze autoimunitných ochorení ako sú Wegenerova granulomatóza, rýchla progresívna
glomerulonefritída, polyarteritída, ulcerózna kolitída, primárna sklerotizujúca cholangitída.
Štandardnou technikou na detekciu ANCA protilátok je nepriamy imunofluorescenčný test na etanolom
fixovaných neutrofilných granulocytoch. Rozlíšiť môžeme minimálne dva obrazy:



Granulárna fluorescencia v cytoplazme granulocytov tzv.: c ANCA cytoplazmatický obraz, klinická
asociácia: Wegenerova granulomatóza. Cieľovým antigénom je proteináza 3
Hladká alebo jemná granulárna fluorescencia okolo bunkových jadier granulocytov tzv,: p ANCA
perinukleárny obraz. Cieľovým antigénom môže byť: myeloperoxidáza, laktoferín, granulocytová
elastáza, katepsin G, lyzozým, BPI

Medirex a.s rozširuje spektrum ANCA protilátok popri existujúcim parametrom:
1. Anti - myeloperoxidáza IgG
2. Anti - proteináza 3 IgG
O testovacií panel nesledujúcich ANCA protilátok.






laktoferín
elastáza
neutrofilná elastáza
katepsín G
BPI baktericídny proteín

Ide o semikvantitatívne vyšetrenie autoprotilátok v triede IgG.
Klinická asociácia ANCA protilátok
Typ
fluorescencie

Antigén

Asociované ochorenie

c- ANCA

proteináza 3

Wegenerova granulomatóza 90 %

cytoplazmatická

p – ANCA

Cystická fibróza, mikroskopická polyarteritis,Syndrom ChurgaStraussovej, bakteriálna andokarditída
myeloperoxidáza

Mikroskopická polyangiitis 60 %, rýchlo progredujúca
glomerulonefritída, Syndrom Churga- Straussovej, RA,
polyerteritis nodosa, nešpecifické črevné zápaly SLE

katepsin G

Ulcerózna kolitída, sklerozujúca cholangitis, SLE, Sjőgrenov
syndrom, Feltyho syndrom

perinukleárna

elastáza

Ulcerózna kolitída, SLE, Sjőgrenov syndrom, Feltyho syndrom

laktoferin

Reumatoidná artritída, primárna biliárna cirhóza, ulcerózna
kolitída, primárna sklerotizujúca cholangitída, akútna infekčná
hepatitída, SLE

lyzozým
a – ANCA

BPI

atypická ANCA

Ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, cystická fibróza, primárne
bronchiektázie, zápalové komplikácie spôsobené G- baktériami,
autoimunitné pečeňové ochorenia, SLE

Indikačné obmedzenia
Hematológia, imunológia, interná medicína, pneumológia, neurológia, oftalmológia, dermatológia, nefrológia,
reumatológia

Predanalytické informácie
Materiál: sérum, plazma
Uzavretý odberový systém s gélom

Interferencia
Hemolýza, lipémia

Metóda
ELISA, semikvantitatívne vyšetrenie na testovacom paneli. Nie je možné vyšetriť tieto protilátky oddelene.

Referenčné rozpätie
Semikvantitatívne hodnotenie: pozit
negat
Dostupnosť vyšetrenia
Centrálne laboratórium Bratislava
Centrálne laboratórium Košice
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