
Autoimunitné 

ochorenia

Dôkaz autoprotilátok



Autoimunita

 Porušenie mechanizmov zodpovedných za toleranciu 

voči vlastným antigénom

 Navodenie imunitnej odpovede proti komponentom 

vlastného tela

 Protilátky aj T-lymfocyty môžu účinkovať ako 

výkonné nástroje pri vzniku autoimunitných chorôb

 Incidencia autoimunitných ochorení: 5 – 7 % 

populácie

 Existujú zdravé osoby s nálezom autoprotilátok



What Causes Autoimmune Conditions?

 A combination of host genetic factors and exposure to environmental triggers promotes the development of autoimmune disease.

 APCs can be activated by numerous factors, resulting in the release of cytokines that promote the differentiation of naive T cells into pathogenic 

effector T cell subsets, which drive inflammation, tissue injury and autoantibody production. 

 Segmented filamentous bacteria (SFB) can also promote the development of TH17 cells and autoimmune responses in vivo. 

 Pro-inflammatory cytokines derived from resident innate and adaptive immune cells, including TNF-α and IL-6, attenuate Treg cell–mediated 

suppression of effector T cells.



Autoimunita
autoreaktivita/autoagresivita – regulácia/imunopatologický stav

Autoimunitné choroby vyvolávajú

 autoprotilátky al. imunokomplexy obsahujúce 

autoprotilátky

 autoreaktívne T-lymfocyty

Rozdeľujeme ich na:

 orgánovo špecifické

 systémové

Poškodzujúce mechanizmy

 aktivácia komplementu (C3b, C5a, MAC)

 interferencia s receptormi (hormóny, 

 neurotransmitery

Príčiny

 genetické (HLA antigény)



 Samotný nález autoprotilátok nie je dôkazom 

autoimunitného ochorenia (potrebná aj klinika)

 Niekedy sú protilátky prítomné v organizme 

dlho pred začatím ochorenia

 Etiológia: genetická predispozícia

environmentálne vplyvy

porucha regulačných 

imunitných mechanizmov



 Autoreaktivita (do určitej miery potrebná pre 

normálnu funkciu ľudského org.)

 Ak množstvo týchto procestov

(autoimunitných reakcií) presahuje regulačné 

možnosti org. = poškodenie

 Niektoré imunopatologické stavy a cieľové 

antigény, proti ktorým sú najčastejšie 

namierené autoprotilátky sú uvedené v 

nasledujúcej tabuľke:



Ochorenie Autoprotilátky proti

Systémový lupus 

erytematodes

Jadrovým antigénom, dsDNA, SS-A, SS-B, 

Sm, krvným elementom

Reumatoidná artritída

Fc častiam imunoglobulínov IgG 

("reumatoidný faktor")

Sjögrenov syndróm Jadrovým antigénom, SS-A, SS-B

Dermatopolymyozitída Jadrovým antigénom

Sklerodermia Jadrovým antigénom, Scl-70

Zmiešaná choroba spojiva Jadrovým antigénom, U1-RNP

Antifosfolipidový syndróm Fosfolipidom

Vaskulitídy Cytoplazmatickým antigénom neutrofilov



Najčastejšie sa vyskytujúce 

autoprotilátky –prehľad

 REUMATOIDNÉ FAKTORY (RF)

Autoprotilátky proti Fc fragmentu molekuly IgG

 Prítomnosť RF – rozvoj zápalu pri reumatoidnej 

artritíde, množstvo koreluje s aktivitou ochorenia

V sérach pacientov sa tvoria imunokomplexy 

(reumatoidný faktor + IgG)

 Tvoria sa v priebehu sekundárnej imunitnej 

odpovede na infekciu 



 ANTINUKLEÁRNE PROTILÁTKY 
(ANA)

Reagujú s antigénmi bunkového jadra

U pacientov so systémovou autoimunitou a 
orgánovo špecifickou autoimunitou

V nízkych titroch: pri EBV, CMV, tuberkulóze, 
bakteriálnej endokarditíde, hematologických 
malignitách, užívaní niektorých liečiv, vo vyššom 
veku

U pacientov s autoimunitným ochorením – vo 
vysokých titroch

Nález ANA bez kliniky = iba sledovať

 Súvislosť medzi množstvom ANA a závažnosťou 
ochorenia 



 AUTOPROTILÁTKY PROTI 

CYTOPLAZME NEUTROFILOV (ANCA)

Autoprotilátky proti zložkám cytoplazmatických 

granúl neutrofilov

 Stanovenie – nepriama imunofluorescencia 

neutrofilov 

 pANCA – myeloperoxidáza (okolo jadra)

cANCA – proteináza-3 (cytoplazme)



 ANTIFOSFOLIPIDOVÉ PROTILÁTKY 

(APLA) 

Heterogénna skupina autoprotilátok proti 

fosfolipidovým štruktúram tried:

 IgM – včasné štádium ochorenia alebo reakcie na 

antigén mikroorganizmov

 IgG – pri rozvinutom antifosfolipidovom syndróme



Laboratórny dôkaz autoprotilátok

 Imunofluorescencia

 ELISA, RIA

 Imunobloty, imunodoty 

 Aglutinácia, precipitácia

 Biočipy 

Dôkaz autoprotilátok: kvantitatívne 

kvalitatívne



ELISA – Enzyme-Linked Immuno 

Sorbent Assay

 Dôkaz protilátok: špecifický antigén vyvolávateľa je 
z výroby naviazaný na stenu mikrotitračnej doštičky v 
diagnostickej súprave.

 Do doštičky sa pridáva vyšetrované sérum pacienta

 Po inkubácii sa pridá konjugát ten sa naviaže na 
komplex antigénu a hľadanej protilátky

 Pridá sa chromogén, po jeho väzbe na enzým oxiduje 
na farebný produkt = pozitívna reakcia

 Používa sa aj na dôkaz antigénov.

 RIA



Imunoblotová analýza 

autoprotilátok

1. Elektroforézou rozložená antigénna štruktúra

2. Blotovanie

3. Pridáme vyšetrované sérum, inkubácia, 
premytie

4. Pridáme konjugát, inkubácia, premytie

5. Pridáme substrát

6. Vytvorenie prúžkov, môžeme diagnostikovať 
prítomnosť protilátok proti viacerým 
antigénom



Imunofluorescenčný dôkaz 

autoprotilátok

Slúži na detekciu autoprotilátok reagujúcich s 

antigénmi, ktoré sú lokalizované v tkanivách 

alebo umiestnené vnútrobunkovo

Substrátom sú – orgánové rezy 

– bunkové suspenzie

Nepriama imunofluorescencia je metóda náročná 

na vybavenie, profesnú skúsenosť i financie. 

Používa sa v obmedzenom spektre indikácií,  

kedy stanovujeme špecifické protilátky proti 

antigénom, ktoré sú súčasťou buniek.



 Napr. antinukleárne protilátky,

 protilátky proti cytoplazme neutrofilov pri 
autoimunitných ochoreniach, 

 protilátky proti určitým patogénom (borrelie, 
treponemy), ktoré se detegujú priamo 
v ľudských bunkách, resp. tkanivách. 

 Základný princíp spočíva v detekcii protilátok 
špecifickým antigénom, čo je vlastne protilátka 
proti tejto protilátke naviac fluorescenčne 
značená. 

 Vždy je k hodnoteniu potrebný fluorescenčný 
mikroskop, čo robí metódu veľmi finančne 
nákladnú. Problém je tiež subjektívna chyba 
hodnotenia.



 Laboratórna diagnostika antinukleárnych 

faktorov ANA:

 Screening – Imunofluorescencia, veľké jadro, častá 

mitóza

Presné stanovenie – ELISA, imunoblot



Autoprotilátky proti 

cytoplazmatickým 

antigénom 

neutrofilov 

(ANCA)



 Nález autoprotilátok je potrebné hodnotiť s 

ohľadom na klinický stav jedinca a na 

výsledky ďalších laboratórnych 

vyšetrovacích metód



HLA – spojitosť s autoimunitnými

ochoreniami,RR
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