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Vyplněný dotazník, obsahující doplňující informace k cyklu AIH2/19, nám zaslalo 44 laboratoří, za což jim velice 
děkujeme (i když ne všechny laboratoře provedly a správně vyplnily výsledky všech analýz, které byly 
předmětem dotazníku). Zde předkládáme vyhodnocení odpovědí, které jsme schopni do této zprávy zapracovat. 
 
 
 
Výsledky stanovení AMA protilátek zaslalo 42 laboratoří. Všechny klasifikovaly vzorek A jako pozitivní a vzorek B 
jako negativní. Tak, jako u stanovování následujících analytů, předpokládáme, že vzorky byly v laboratoři vyšetřeny ve 
screeningovém ředění a při jejich pozitivitě byly následně titrovány. Ředění u vzorků neudaly 2 laboratoře. Přehled 
výsledků je uveden v tab. 1. V tab. 1 jsou tedy u pozitivního vzorku A uvedeny nejvyšší titry, u nichž byla nalezena 
pozitivita AMA a u negativního vzorku B screeningový titr, ve kterém byl shledán vzorek jako negativní. 
 
Tab. 1: Vyhodnocení stanovení AMA 

udaný titr 10 20 40 100 160 320 640 1280 >1280 +++ >100 
vzorek A 1  5 5 1 1 5 12 6 2 1 
vzorek B 3 7 16 13 1       

 
Z tabulky vyplývá, že 65 % laboratoří používá ke screeningu ředění ≤ 1:40 a dalších 33 % používá ředění > 1:100. 
Většina respondentů používá k ředění pozitivních vzorků dvojkovou řadu. Několik laboratoří zřejmě po screeningu 
pozitivní vzorky dále netitruje. 
 
 
 
Výsledky stanovení anti-LKM protilátek zaslalo 38 laboratoří (viz tab. 2). Až na jednu laboratoř, která uvedla vzorek 
A jako pozitivní, byly oba vzorky hodnoceny jako negativní. U laboratoře, která hodnotila vzorek A jako pozitivní, se 
pravděpodobně jedná ale o administrativní chybu. Opět platí, že dvě třetiny laboratoří používají ke screeningu zřejmě 
ředění ≤ 1:40. 
 
Tab. 2: Vyhodnocení stanovení anti-LKM 

udaný titr 10 20 40 100 neuveden 
vzorek A 3 7 15 13 2 
vzorek B 3 7 16 12 2 

 
 
 
Výsledky stanovení SMA zaslalo 42 laboratoří (viz tab. 3). Všechny laboratoře hodnotily vzorek A jako SMA 
negativní. Vzorek B byl hodnocen 90 % laboratoří jako pozitivní. I zde 68 % laboratoří používá zřejmě pro screening 
ředění ≤ 1:40. 
 
Tab. 3: Výsledky vyhodnocení SMA 

udaný titr 10 20 40 80 100 160 320 400 640 1000 ≥1280 ++ neuved. 
vzorek A 3 7 17  13        2 
B negativní   2  1        1 
B pozitivní 1  6 2 6  9 1 5 1 3 2 2 

 
Výsledky stanovení AMA, anti-LKM a SMA odpovídají výsledkům průzkumu provedeného v cyklu AIH2/18. 
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Výsledky stanovení ANA zaslalo u vzorku A 43 účastníků a u vzorku B 44 účastníků. Vzorek A hodnotilo jako ANA 
pozitivní 91 % účastníků, vzorek B byl hodnocen jako pozitivní všemi účastníky. Vzhledem k tomu, že oba vzorky byly 
ANA výrazně pozitivní, nelze z těchto výsledků dedukovat, jaké je u většiny účastníků používáno screeningové ředění 
(titr). 
 
Tab. 4: Výsledky stanovení ANA - titry 

udaný titr 40 80 100 160 320 400 640 800 ≥1280 +++ neuvedeno 
A negativní 1 1 1        1 
A pozitivní 1 2 4 1   1  28 2  
B pozitivní 1 2 4 1 5  13 2 11 2 3 

 
Co se týče typu fluorescence, uvedlo u vzorku A typ JT 100 % účastníků, kteří hodnotili vzorek jako ANA pozitivní a 
vyplnili tuto kolonku. Žádný z účastníků nehodnotil vzorek A jako jaderná membrána (JM) pozitivní. Kolonku „jiný“ 
nelze u vzorku A vyhodnotit, neboť většina účastníků, kteří tuto kolonku vyplnili, nedodržela pokyny pro její vyplnění. 
Správně měla být vyplněna jako NE, pokud nepozorovali žádnou nebo žádnou jinou fluorescenci než JT (kterou pak 
vyplnili v kolonce JT) nebo ANO, pokud pozorovali ještě jinou fluorescenci než JT. 7 účastníků do této kolonky 
uvedlo, že pozorovali zrnitou cytoplazmatickou fluorescenci typu AMA, což je sice správné a ve výsledku vyšetření 
zasílaném žadateli by to mělo být uvedeno, v dotazníku měl být takovýto nález uveden do poznámky, ne jako jiný typ 
ANA. 
Co se týče vzorku B, z 33 účastníků, kteří vyplnili tuto kolonku, 31 nenašlo typ fluorescence JT, jeden uvedl nález 
tohoto typu fluorescence. Kolonku JM vyplnilo 32 účastníků, z toho 2 deklarovali nález tohoto typu fluorescence, zbylí 
uvedli nález negativní. Ze 41 účastníků, kteří vyplnili u vzorku B kolonku jiný, našlo tento (jiný) typ fluorescence 41 a 
10 z nich označilo jimi nalezený typ jako homogenní nebo zrnitý. Označení homogenní však není zcela korektní. Dva 
účastníci, kteří vyplnili tuto kolonku jako NE (tedy negativní), vyplnili u svých vzorků ANO ve sloupci JM. 
 
Tab. 5: Hodnocení nalezených typů imunofluorescenčních obrazů 

 vzorek A vzorek B 
 ANA JM JT jiný ANA JM JT jiný 
celkem 43 32 42 33 44 32 33 41 
pozitivní 39 0 39 10 44 2 1 29 
negativní 4 32 3 16 0 30 32 2 
cytopl.    7     
hom/zrn        10 

 
Co se týče substrátů používaných k diagnostice ANA, přehled je uveden v tab. 6. 42 z účastníků používá HEp-2 
buňky, dva pouze trojkombinaci substrátů RL/RK/RS. Z účastníků, kteří používají k diagnostice HEp-2 buňky ještě 
další substráty, 25 používá trojkombinaci RL/RK/RS, dva pouze RS. 
 
Tab. 6: Výsledky stanovení ANA na různých substrátech  

 vzorek A vzorek B 
 HEp-2 RL RK RS HEp-2 RL RK RS 
celkem 41 27 27 29 42 29 29 31 
pozitivní 39 11 6 7 42 26 25 26 
negativn
í 

2 16 21 22 0 2 3 4 

 
 
Souhrn 
Výsledky získané v dotazníku jsou uspokojivé. Je to jistě dáno i tím, že v analyzovaných vzorcích byly zařazeny 
analyty jasně pozitivní nebo negativní. Problém může nastat při hodnocení hraničních a slabě pozitivních vzorků, na 
což ukazují tab. 1 až 4. Tento problém spojený s kontrolou citlivostí používaných metod bude muset být řešen a SLI 
ČSAKI se jím zabývá. Výsledky získané při nízkých ředěních vzorků používaných pro IFA diagnostiku autoprotilátek 
v cyklech programu AIH některými účastníky mohou být u dospělých jedinců často zavádějící. Je zapotřebí si 
uvědomit, že pro hodnocení výsledku je důležitá klinická hranice pozitivity a tu si je nutno vždy pro používaná 
diagnostika pečlivě ověřit. Jinak mohou být klinikům často vydávány klinicky falešně pozitivní výsledky. Z dotazníku 
vyplývá, že ANA diagnostika na HEp-2 buňkách a krysích substrátech není shodná. Na krysích substrátech je obecně 
detekováno méně ANA protilátek než na HEp-2 buňkách. Navíc ANA protilátky detekované u jaterních onemocnění 
jsou většinou jiné než u revmatických onemocnění, a proto nebývají nalézány pomocí souprav určených pro typizaci 
ANA u revmatických onemocnění, přestože mohou vykazovat podobné IFA obrazy. 


