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Immunológiai betegségek diagnózisa 

 Anamnézis, fizikális vizsgálat   30% 

 Rutin laboratóriumi vizsgálatok:    20% 
vérkép, gyulladásos aktivitás (ESR, CRP) 
kémiai és vizeletvizsgálat, stb. 

 Képalkotó eljárások    20%  
röntgen, ultrahang, MR, CT, EKG stb. 

 Szövettani vizsgálatok    20% 

 Immunológiai laboratóriumi vizsgálatok 10 – 20% 
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Immunológiai laboratóriumi vizsgálatok: 
 

 Autoantitest vizsgálatok 

 Komplementrendszer vizsgálata 

 Immunglobulinok vizsgálata 

 Kryoglobulinok vizsgálata 

 Allergia vizsgálatok 
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 Diagnózis felállítása, megerősítése – marker autoantitestek 
(ACPA, anti-dsDNS , anti-CL , anti-TPO) 

 Prognózis felállítása – prognosztikus autoantitestek (pl. ACPA, 
anti-ds-DNS, anti-Ribosoma) 

 Alcsoportok, rizikócsoportok elkülönítése 

 Betegség súlyosságának megítélése  

 Terápia eredményességének megítélése – terápiás hatást mérő 
autoantitestek (pl. anti-dsDNS at., ANCA, anti-GBM) 

 Átfedő (overlap) kórképek fennállásának megállapítása 

A betegség egy adott időpontjában jelen lévő autoantitestek a betegség 
folyamatának „biológiai ujjlenyomata” 

Autoantitest vizsgálatok fontossága 
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Autoantitest vizsgálatok régen és ma 

o Kevesebb módszer 
(némelyik még mindig 
„arany standard”) 

o Kevesebb vizsgálat 

o Laboratóriumok a 
klinikákon, klinikusok 
felügyeletével:  
Reumatológus 
Klinikai Immunológus 

o Gyakori Információ 
csere 

o A laboratóriumok többsége önállóan 
működik 

o Sok az új vizsgálati módszer 

o Nagy vizsgálatszám 
Reumatológus 
Klinikai Immunológus  
Dermatológus 
Belgyógyász  
Nefrológus 
Gasztroenterológus 
Hematológus  
Nőgyógyász 

o Az információcsere jóval ritkább 

1950-1960 

Napjainkban 
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I. Klasszikus módszerek: 
• Immunfluoreszcencia (IFA) 
• Immundiffúzió (ID) 
• Counterimmunelektroforézis (CIE) 
• Radioimmunassay (RIA) 
• Enzim immunassay (EIA) 

II. Új módszerek: 
• FEIA 
• CLIA 
• Immunoblot: 
      (Western blot, Line/Dot Blot) 

• Antigén Mikroarray-k 
• Fehérje chipek 

Fontos: az egyes módszerek szenzitivitása és specificitása eltérő! – a tájékoztatás 
a laboratórium feladata 

Autoantitestek kimutatásának laboratóriumi módszerei 

Szűrés   
Megerősítés (Konfirmáció) /  

Autoantitest specificitás 
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I. II. III. 

FEIA (fluoreszcens enzim immunoassay, UniCap) teszt 

Multispot assay 

Autoantitestek kimutatásának laboratóriumi módszerei 

CIE 

IFA 

ELISA 

CLIA 

LIA 

E Csernok et al, Nat Rev Rheumatol 10, 494-501 (2014) 

I. generáció                      II. generáció                   III. generáció 
ELISA 
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Mégis mikor kérjünk ANA vizsgálatot? 

• Szisztémás autoimmun betegségek         
      (SLE és rokon kórképek) gyanúja 

• Autoimmun hepatitis gyanúja 

• PBC gyanúja 

• JIA (prognosztikai célból) 
 
     DE monitorozásra nem alkalmas 

ANA gyakorisága különböző 
betegségekben (%-ban) 

SLE                       80-100 
Gyógyszer-indukálta LE 70 
MCTD                      100 
Sjögren szindróma            70 
Felty szindróma                70-100 
PSS                            75-85 
PM/DM                             30 
RA                             15-30 
CAH                            40-60 
Tüdőfibrosis    20 
Tuberculosis  50 
Tumorok                   10 
Egészéges kontroll                 < 5 

Autoantitest vizsgálatok – mikor és hogyan végezzük? 
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 DE az egyes kórképeket külön vizsgálva a 2 módszer teljesítménye 
kórképenként váltózó: 

? 

Örök dilemma - Melyik módszer alkalmasabb  
az ANA  szűrésére? 

Bizzaro N et al, Ann Rheum Dis, 
doi:10.1136/annrheumdis-2018-214805  

Az SPA módszer teljesítménye az IFA-val 
egyenértékű, vagy jobb annál 

Kórkép Jobb teljesítmény 

SLE IFA 

Szisztémás Sclerosis IFA 

Sjögren szindróma SPA 

Myositis SPA 

Az Immunfluoreszcens (IFA) és Szilárd fázisú tesztek (SPA) diagnosztikai 
pontosságát és összteljesítményét összehasonlító tanulmányok (7) 

 Az ANA asszociált reumatológiai kórképeket (AARD) együtt vizsgálva 

Külön - külön egyik módszer 
sem alkalmas az összes 
AARD diagnosztizálására! 
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Mahler M. et al. J Rheumatol 2012; 39(11):2104-2110 

A DFS70 antitest gyakorisága (%) magasabb 
egészségesekben mint a többi betegcsoportban 
(p<0,001, Fischer teszt) 

 NEM szisztémás autoimmun 
Kórképben az ANA IIF pozitivitás 
egyik oka a DFS70 antitest  

 DFS70 antitest izolált 
előfordulása esetén a 
szisztémás autoimmun kórkép 
valószínűsége alacsony 

Mahler M,, Fritzler MJ. Clin Dev Immunol 2012; 
doi: 10.1155/2012/494356 
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Kereskedelmi forgalomban elérhető ANA tesztek – jelentős 
különbség az antigének összetételében 

Mahler M et al. J Immunol Res, 2014;2014:315179. doi: 10.1155/2014/315179.  

 

 
Antigen Automated screening assays Multiplex assays Line immunoassays/dot blots 

EliA CTD EliA Symphony QUANTA Flash 
ENA7 

QUANTA Flash 
CTD Screen 

Plus 

Alegria ANA  
Detect 

Bio-Plex 2200 
ANA ALBIA 

AtheNA Multi-
Lyte Anti-
Nuclear 

Antibodies 
(ANA) 

FIDIS  
Connective 10 ANA Profile 

ImmcoStripe  
ANA  

Advanced 

ANA12 IgG 
BlueDot 

ANA-12 Pro 
(BLOT) 

recomLine 
ANA/ENA IgG 

ANA Lia  
MAX 

Thermo 
Scientific 

Thermo 
Scientific 

INOVA 
Diagnostics 

INOVA 
Diagnostics Orgentec Bio-Rad Zeus Theradiag Euroimmun IMMCO 

Diagnostics D-Tek AESKU 
Diagnostics 

MIKROGEN  
Diagnostics 

HUMAN 
Diagnostics 

U1-RNP X X X X   X X   X   X X X   

U1-RNP/Sm   X X X X     X     X       

 U1-RNP 
68 kDa         X         X       X 

 U1-RNP A         X         X       X 

 U1-RNP C         X         X       X 

SS-A/Ro60 X X X X X X(i) X X X X X X X X 

Ro52/TRIM21 X X X X X X(i)     X X   X X X 

SS-B/La X X X X X X X X X X X X X X 

Centromere X X   X# X X X X   X X# X X X 

Scl-70/topo I X X X X X X X X X   X X X X 

Jo-1 X X X X X X X X X X X X X X 
Fibrillarin/U3R
NP X                           

RNA-Pol III X     X                     

Ribosomal P X     X   X   X X X X X X X 

PM/Scl X     X         X         X 

 PM/Scl-75                   X         

 PM/Scl-100         X         X         

PCNA X     X         X X X   X X 
Mi-2 X     X         X X       X 
Sm X     X X X X   X X X X X X 
dsDNA X     X X X   X X X   X X X 
Nucleosome         X       X X   X   X 
Histone         X   X   X X   X X X 
Ku       X         X X X     X 
SRP54                   X         
AMA-M2                 X X       X 

FONTOS!!!  
NÉHÁNY (10-15) antigént tartalmazó teszt NEM FEDI LE a teljes ANA-t 

Eredményközlés, Lelet interpretáció! 
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 Alapítva 2002-ben 

 A szisztémás autoimmun reumatológiai betegségek (SARD) diagnózisának 
javítása céljából  

 Helyi EASI csoport már 19 országban működik (Magyarországon 2018-tól) 

EASI Célkitűzései:  

o Klinikusok (reumatológusok, immunológusok) és laboratóriumi 
szakemberek közötti szorosabb kommunikáció 

o  A vizsgálati módszerek, tesztek standardizálása 

o A vizsgálatok értékelésének harmonizálása 

o Az autoimmun betegségek diagnózisát célzó vizsgálati algoritmusok 
felállítása 

Megvalósításuk az Európai és a helyi EASI csoportok közötti szoros 
együttműködésével lehetséges 

EASI – Európai  Autoimmun  Standardizációs 
Kezdeményezés 
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Nemzetközi törekvések az autoantitest vizsgálatok 
harmonizációja érdekében 

 EASI – European Autoimmunity Standardisation Initiative, 2002 

 Az ANA mintázatok nemzetközi konszenzusa (ICAP), 2014, 2015, 2016 – 
több nyelven online hozzáférhető (www.anapatterns.org) 

 Külső körkontroll programok (External Quality Control) ahol az ANA 
eredményközlés már az ICAP nomenklatúra szerint  történik: 
 UK NEQAS 
 ECFSG (The European Consensus Finding Study Group on 

Autoantibodies) 

 Nemzetközi ajánlások az ANA vizsgálatára, 2014 

 25 ajánlás (EASI / IUIS / WHO / Arthritis Foundation / CDC autoantibody 
standardising committee):  
 ANA vizsgálat : 13 ajánlás 
 dsDNS antitest vizsgálat: 5 ajánlás 
 Anti-ENA antitestek: 5 ajánlás 
 Az egyes módszerek helyi szinten történő validálása: 2 ajánlás 

http://www.anapatterns.org/
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ANA mintázatok Nemzetközi Konszenzusa - 2017 
(International Consensus on ANA pattern (ICAP) 

www.anapatterns.org 

AC-XX 

A mintázat a további vizsgálatok 
irányát döntheti el, NEM diagnózis! 
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ANA mintázatok Nemzetközi Konszenzusa (ICAP) 
www.anapatterns.org 
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ANA mintázatok klinikai fontossága 
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Szisztémás autoimmun kórképek laboratóriumi vizsgálata 

SLE DIAGNÓZIS: 
Immunológiai vizsgálatok 
• Antinukleáris antitest (ANA) 
• Anti-dsDNS, anti-Nucleosoma (anti-Kromatin) antitest  
• ENA antitest (anti-SSA, anti-SSB,Sm, RNP) 
• komplement (C3, C4, CH50)  
• aPL antitest (anti-CL, anti-beta2-GPI (G/A/M), LA 
• RF 
• Direkt Coombs 
Kémiai, hematológiai vizsgálatok 
• CRP 
• Vérkép 
• Vizelet 
Kiegészítő vizsgálatok 
• P Ribosoma antitest  
 (negatív anti-dsDNS és anti-Sm) 
• PCNA antitest (vese és közonti idegrendszeri érintettség) 

dsDNS          Sm                  U1-RNP 

SSA         PRIB                  PCNA 

ANA mintázatok SLE-ben Hep-2 sejteken 
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SLE KÖVETÉS: 
Immunológiai vizsgálatok 
• anti-C1q antitest (elsősorban veseérintettség esetén) 
• anti-dsDNA antitest, Nucleosoma  
    (szintje az aktivitás, lupus nephritis jelzője) 
• komplement (C3, C4, CH50) 
Kémiai, hematológiai vizsgálatok 
• CRP 
• Vérkép 
• Vizelet 

NEONATÁLIS LUPUS (NLE): 

• ANA, anti-SSA (Ro-52, Ro-60), anti-SS-B, anti-U1sn-RNP 

GYÓGYSZER INDUKÁLT LUPUS (DLE): 
• anti-Histon antitest – DLE diagnosztikai markere 
(de sok szisztémás autoimmun betegségben előfordul (SLE, DLE, RA, JIA, 
SSc) 

Aktív SLE-ben 3 - 6 
havonta 
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Laboratóriumi vizsgálatok Sjögren szindrómában (SjS) 

Immunológiai vizsgálatok 
• ANA 
• ENA antitestek: anti-SSA, anti-SSB, anti-Sm, anti-RNP 
• RF 
További kiegészítő vizsgálatok: 
• Pajzsmirigy antitestek (anti-TPO, anti-TG) 
• Szervpscifikus antitestek (anti-PCA, AMA, anti-SMA) 
• Komplement (C3, C4, CH50), Kryoglobulin (vasculitis miatt) 
• Szérum immunglobulin szintek (Ig G, IgA, IgM) / immunfixáció 

(monoklonális gammopátia miatt) 

Kémiai, hematológiai vizsgálatok: 
• TSH 
• Szérum elektroforézis (monoklonális gammopátia miatt) 
• Vérkép (esetleges leukopénia miatt) 
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2010 ACR/EULAR RA Classification criteria 

Joint involvement (0-5)  Score 
1 large joint          0 
2-10 large joints          1 
1-3 small joints          2 
4-10 small joints          3 
 > 10 joints          5 

Serology (0-3) 
RF (-) AND ACPA (-)         0 
Low titer RF (+) OR low titer ACPA (+)        2 
High titer RF (+) OR high titer ACPA (+)        3 

Acute-phase reactants (0-1) 
Normal CRP and normal ESR         0 
Abnormal CRP OR abnormal ESR        1 

Duration of symptoms (0-1) 
< 6 weeks           0 
≥ 6 weeks            1 

Patients with ≥ 6 points are classified as RA  

1987 ACR RA  
Classification criteria 

1. Morning stiffness (at least one 
hour) 

2. Arthritis of three or more joint 
areas 

3. Arthritis of hand joints 

4. Symmetric arthritis 

5. Rheumatoid nodules 

6. Serum rheumatoid factor (RF) 

7. Radiographic changes 
 

Patients with ≥ 4 points are classified as RA  

Laboratóriumi vizsgálatok Rheumatoid Arthritisben (RA) 
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RA       50-90 
SjS                      75-95 
SLE              15-35 
SSc                20-30 
Kryoglobulinaemia 40-100 
MCTD                       50-60 
Endocarditis  25-50 
Májcirrhosis  15-40 
Sarcoidosis            3-33 
Tüdőfibrosis    10-50 
Silicosis                  30-50 
Vírus infekciók  15-65       
Tumorok     5-25 
Kontroll                         < 5 

RF előfordulása különböző 
 betegségekben (%-ban)  

Rheumatoid Faktor (RF): 

• IgG immunglobulin Fc része ellen 
termelt autoantitest (elsősorban IgM, 
de lehet IgG és IgA is) 

• Rutin diagnosztikában elsősorban RF 
IgM meghatározását végezzük 

• RA-s betegek 70-80 %-ban pozitív, de 
korai stádiumban gyakran negatív! 

• Titere nem korrelál a betegség 
aktivitásával, de a magas titer 
agresszívebb betegségre utal 

• Igen gyakori esszenciális kevert 
kryglobulinaemiában (II. típusban 
100 %) 

• Sok más autoimmun betegségben 
infekciót követően, de akár 
egészségesekben is pozitív lehet 
(alacsonyabb specificitás) 
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ACPA: citrullinált proteinek / peptidek elleni antitestek: 

• Gyűjtőnév: anti-ciklikus citrullinált peptid antitest (anti-CCP), anti-
citrullinált vimentin antitest (anti-MCV), anti-citrullinált fillagrin antitest 

• Az RA korai stádiumában gyakran pozitív, diagnosztikai specificitása  
meghaladja az RF-ét (RF negatív RA-s betegek 60 %-ban pozitív) 

• Erozív arthritis prognosztikai markere 
• JIA-ban a jelenléte poliartikuláris manifesztációval korrelál 
• Más autoimmun betegségben jóval kisebb arányban (0-10 %), infekciót 

követően ritkán fordul elő (0-2 %, kivétel: aktív tuberkulózis) (magas 
specificitás) 



Internal 

RA követés: 
• CRP, ESR 
• Komplement (C3, C4) 
• Teljes vérkép 
• ANA - pozitivitás esetén differenciál diagnózis (mintázat segíthet): 
   - Sjögren szindróma: anti-SSA, anti-SSB antitest 
   - SLE: anti-Sm, anti-dsDNS antitest 
   - SSc: anti-centromer, anti-Scl-70 
   - APS: anti-PL antitestek (anti-CL) 

Kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok RA-ban 
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A szűrőteszt alkalmas legyen a 
fontosabb antitestek kimutatására 

a). Scleroderma specifikus 
antitestek: RNS-Polimeráz I-III , 
U3-RNP, Th/To 

b). PM/DM specifikus 
antitesteket: tRNS szintetáz, SRP, 
Mi-2, PM-Scl, Ku 

c). Lupus anticoagulans (LA)  

EASI: European Autoimmunity Standardization Initiative  AS Wiik, N Bizzaro. Auto Immun Highligts,. 2012 3( 2): 35-49  

Laboratóriumi vizsgálatok szisztémás Sclerosisban (SSc) 
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Centromer 

Sleroderma  
izületi, izom manif. 

vagy MCTD  

+ 

Scleroderma 
vagy PM 

Scleroderma 
overlap sy 

+ 

ANA-IFA 

Pozitív (mintázat függvényében) – Konfirmálás: ENA-ELISA / Immunoblot 

RNS Polim. 
III 

Scl-70 U1-RNP 

+ + 

Sleroderma főként 
diffúz forma 

Nucleoláris 
RNS Polim. 
I Fibrillarin 

PM/Scl 
Th/To + 

Scleroderma 
limitált forma 

 (Crest sy.) 

Laboratóriumi vizsgálatok szisztémás Sclerosisban (SSc) 
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Kiegészítő laboratóriumi vizsgálatok SSc-ben 

Differenciál diagnózis, prognózis, szervi érintettség : 

• Fehérje elektroforézis 
• Pajzsmirigy funkció vizsgálat (TSH, Ft3, Ft4) 
• Komplement (C3, C4) 
• Kryoglobulin, RF, ANA, anti-ENA antitest (SSA,SSB) 
• Teljes vérkép 
• Gyulladásos markerek (CRP, ESR) 
• Izom- és májenzimek (CK, Aldoláz, GPT, GOT) 
• Vizelet- és vesefunkciós vizsgálatok (szérum kreatinin, karbamid) 
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ANA - IIF 

Finom / diffúz szemcsés 
citoplazma pozitivitás 

Granulált nucleáris /  
homogén nucleoláris  

pozitivitás 

SRP PL-7 PL-12 
Jo-1  

PM/Scl 
Ku 

Mi-2 U1-
RNP 

CITOPLAZMA 
negatív 

CK, Aldoláz, GPT, 
GOT, LDH 

Laboratóriumi vizsgálatok Myositisben 



Internal 

Myositis  specifikus antitestek (MSA)  gyakorisága 

Myositis specifikus antitestek (MSA): 
• Anti-szintetáz antiest (ASS), Anti-Jo-1: 9-24% PM/DM (leggyakoribb MSA 

antitest), összes ASA 2-4% JDM  
• További ASS antitestek: anti-PL-7, anti-PL-12, anti-EJ, anti-OJ, anti-Ha, 

anti-KS, anti-Zo 6-12% PM/DM  
• Anti-SRP <5% PM/DM Kaukázus, 8-13% PM/DM Ázsia/Afrika, <2%JDM  
• Anti-HMGCR 6% PM/DM, <1% JDM 
• Anti-Mi-2 9-24% IIM, 4-10% JDM  
• Anti-SAE 6-8% PM/DM Kaukázus, 2% PM/DM Ázsia, <1% JDM 
• Anti-MDA-5 0-13% DM Kaukázus, 10-48% DM Ázsia, 7-38% JDM 
• Anti-NXP2 1-17% PM/DM, 23-25% JDM 
• Anti-TIF-1g 13-31% PM/DM, 22-29% JDM 
• Anti-cN1A 0-5% PM/DM, 33-34% IBM 

DM: Dermatomyositis, HMGCR: 3-hydroxy-3methylglutaryl-coenzime A, IBM: Zárványtestes Myositis,  IIM: Idiopathiás Inflammatorikus 
Myositis,, JDM: Juvenilis DM, Mi-2: nucleosome remodelling deacetylase complex, MDA5: melanoma differentiation –associated gene, 
5NTA1: cytosolic 5’nucleotidase 1A, NXP2: nuclear matrix protein, PM: Polymyositis, SAE: small ubiquitin-like modifier activating 
enzyme, snRNP: small nuclear ribonucleic protein, SRP: Signal Recognition Particle, TIF1: transcription intermediary factor 1 

Z Betteridge, N Mc Hugh. 2015, DOI: 10.1111/joim.12451 
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Myositis asszociált antitestek (MAA):  

• Anti-PM-Scl 4-12% PM/DM/Scleroderma overlap 

• Anti-Ku 1-3% PM, DM, 9-19% SLE/Scleroderma/CTD overlap) 

• Anti-U1-snRNP 3-8% PM/DM, 25-40% (CTD overlap) 

• Anti-SSA (Ro-52, Ro-60) 9-19% PM/DM, 6% JDM, 14-25% myositis  
overlap 

• Anti-SSB 2-7% PM/DM, 4-12% myositis overlap 

Myositis  asszociált antitestek (MAA)  gyakorisága 

Z Betteridge, N Mc Hugh. 2015, DOI: 10.1111/joim.12451 

CTD: Kötőszöveti betegség, DM: Dermatomyositis, JDM: juvenilis DM, PM: Polymyositis 
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Myositis antitestek klinikai asszociációja  

Z Betteridge, N Mc Hugh. 2015, DOI: 10.1111/joim.12451 
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U1-snRNP at. 

Autoantitest vizsgálatok: 
• ANA: durva szemcsés mintázat, általában magas titer 
• ENA - U1-snRNP (Sm-RNP komplex része (target antigének: 70 kDa, A, C) 
 diagnosztikai marker (100% specificitás), hiánya kizárja az MCTD-t 
 További előfordulás:  
  - SLE-ben (13-32 %) pozitivitása bőr és nyálkahártya léziókkal,  
  - SSc-ben (10 %) jelenléte tüdőfibrózissal függ össze 

Kémiai, hematológia vizsgálatok: 
• Vérkép 
• Vizelet 
• CRP 

Laboratóriumi vizsgálatok MCTD-ben 

Anti-U1-snRNP IIF képe 
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J.C. Jennette. Clin Exp Neprhrol 2013; Oct 17(5):603-606 

Laboratóriumi vizsgálatok szisztémás vasculitisekben 

Vasculitisek osztályozása – Chapel Hill-i Konszensus alapján - 2012  

• ANCA 
• ANA IIF 
• C3/C4 
• C1q antitest 
• Kryoglobulin 
• RF 
• CRP 
• We 
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ANCA AT kimutatása Immunfluoreszcens módszerrel 

Wegener gran. 
Mikroszk. Poliang. 
Churg-Strauss sy. 

Mikroszk. Poliang. 
Wegener gran. 

Churg-Strauss sy. 

C-ANCA 
PR3 

Etanollal fixált 
granulocitákon 

Formalinnal fixált 
granulocitákon 

ANCA – IIF / ELISA 
pozitív 

P-ANCA 
MPO Atípusos 

ANCA 

Lactoferrin 
Elastase 
BPI 
Cathepsin 
G 
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Xavier Bossuyt et al. Nature Review  Rheumatol (2017) doi:10.1038/nrrheum.2017.140 

ANCA antitestek vizsgálati algoritmusa AAV-ben 
(régi és új ajánlás) 
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ANCA vizsgálata AAV-ben - az új ajánlás fontos elemei 

1. A vizsgálat igénylése célzottan (a klinikai tünetek alapján, 1999-es 
ajánlásnak megfelelően) - fölösleges vizsgálatkérések elkerülése 

2. ANCA szűrése magas teljesítményű (magas szenzitivitás/specificitás) 
antigén specifikus immunoassay-el (MPO- és PR3 ANCA teszt) 

3. Erős klinikai gyanú esetén az MPO/PR3 negativitás ellenőrzése 
javasolt másik teszttel (módszerrel) 

4. ANCA (MPO/PR3) antitest hiánya nem zárja ki az AAV diagnózisát 

5. ANCA antitest jelenléte megerősíti az AAV diagnózisát, de nem 
diagnosztikai kritérium 

Xavier Bossuyt et al. Nature Review  Rheumatol (2017) doi:10.1038/nrrheum.2017.140 
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Klasszifikációs kritérium (Miyakis S., J. Thromb Haemost 2006; 4: 295-306) 
1. Klinikai kritériumok: 

• Artériás / vénás thrombózis 
• Habituális vetélés 

2. Laboratóriumi kritériumok: 
• Lupus Anticoaguláns (LA) (meghatározás az ISTH ajánlása szerint, 2009)  
 pozitivitás 2 vagy több alkalommal  -  12 hét különbséggel 
• Anti-CL  antitest (IgG/IgM) 
 mérsékelt / magas titer (> 40 GPL vagy MPL , vagy > az egészséges 

populációban mért érték 99 percentilise) 
 pozitivitás 2  vagy több alkalommal - 12 hét különbséggel 
• Anti-beta-2GPI antitest (IgG/IgM) 
 > az egészséges populációban mért érték 99 percentilise 
 pozitivitás 2  vagy több alkalommal - 12 hét különbséggel 

       APS diagnózis: 1 klinikai és 1 laboratóriumi kritérium teljesülése alapján 

Laboratóriumi vizsgálatok Antifoszfolipid szindrómában (APS) 
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LA vizsgálat algoritmusa (funkcionális teszt)   

PL neutralizáció = LA POZITÍV 

2. Keverés normál 
plazmával (1:1) 

3. Konfirmáció PL 
neutralizációval 

1. Szűrőteszt  2 különböző teszttel 
 (Russel vipera méreg idő, lupus szenzitív aPTI 

LA NEGATÍV 

STOP 

mind normál bármelyik megnyúlt = LA POZ ? 

+ PT, aPTI, TI 

LA Valódi pozitivitás: 2 vagy több alkalom  (12 hét különbség) 
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Anti-foszfolipid antitestek (aPL) vizsgálata ajánlott: 

a. primer és szekunder antifoszfolipid szindrómában (APS, diagnosztikai 
marker) 

b. APS-ben a kezelés hatékonyságának megítélésében 

c. SLE gyanúja esetén (diagnosztikai kritérium) 
 anti-CL és anti-Béta-2-GPI IgA antitest is diagnosztikus értékű (SLICC 

kritérium) 
a. SLE és más szisztémás autoimmun kórképekben a thrombózis és spontán 

vetélés rizikójának megítélése 

d. ismeretlen eredetű thrombocytopeniában 

FONTOS: Anti-PL antitest vizsgálatok interpretációja az ajánlásnak megfelelően! 

Nagyobb a kockázat 

• Egyszeres / kétszeres / háromszoros antitest pozitivitás 

• IgM vagy IgG izotípusú antitest 

• Alacsony / magas antitest titer 
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Autoimmun endokrin betegségek 

PAJZSMIRIGY BETEGSÉGEK: leggyakoribb AI betegség (populáció 5%-a) 
Laboratóriumi vizsgálatok: TSH, szabad T4, pajzsmirigy autoantitestek 
(pajzsmirigy enzimek, fehérjék elleni antitestek) 
Hashimoto-thyreoiditis: csökkent fT3, fT4, emelkedett TSH, TPO AT ,TG AT 
Basedow-Graves kór: emelkedett Ft3, fT4, csökkent TSH, TPO AT, TG, AT, TRAb AT 
Postpartum thyreoiditis: TPO AT 

TPO AT: pajzsmirigy szövetkárosodást követően jelenik meg. Prediktív értékű, 
évekkel megelőzheti a klinikai tünetek megjelenését. Előfordulás:  
o Hashimoto-thyreoiditisben (∼ 100%, diagnosztikai és prognosztikai marker, szintje 

korrelál a TSH szintjével és a betegség progressziójával) 
o Basedow-Graves kórban (75 %) 
o Postpartum thyreoiditis (66 %) 
o Autoimmun betegségekben: SS, SLE, RA, JIA 
o Endokrinopátiákban: IDDM, Addison kór, Anaemia perniciosa 
o Gyakori asszociáció vetéléssel és infertilitással 
o Egészségesekben alacsony vagy mérsékelt titerben (10-25%) 
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TG AT: általában a TPO antitestek előtt jelennek meg. Prediktív értékű, évekkel 
megelőzheti a klinikai tünetek megjelenését. Előfordulás: 
o Hashimoto-thyreoiditis (60-80 %) 
o Autoimmun hyperthyreosis (30 %) 
o Pajzsmirigy daganatokban (25%) 
o Autoimmun betegségekben: SS, SLE, RA, JIA 
o Endokrinopátiákban: IDDM, Addison kór, Anaemia perniciosa 
o Pajzsmirigy daganatokban: a betegek 25%-ban 
o Egészségesekben alacsony titerben (9-20%) 

TRAb (TRAK): TSH receptor stimuláló AT (TSH receptorhoz kötődik, TSH 
agonista). Prediktív értékű, évekkel megelőzheti a klinikai tünetek megjelenését.  
o Basedow-Graves kórban marker antitest, titere bizonyos mértékben korrelál a 

betegség aktivitásával (betegség progresszió limitált monitorozása). Átjut a 
placentán (magzati/neonatalis hyperthyreosis, átmeneti) 

o Hashimoto-thyreoiditisben jóval ritkább (5-10%) 
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I-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUS (TID):  

 Összes diabetes 5-10%-a. Felnőttkori manifesztáció: LADA 
 Asszociáció autoimmun betegségekkel: Hashimoto-thyreoiditis, Basedow-Graves 

kór, coeliakia, Addison kór, autoimmun polyglandularis szindróma 

Szigetsejt antigénjei elleni autoantitestek: diagnózis megerősítése, rizikóbecslés 
o Pancreas szigetsejt elleni antitestek (ICA): a TID korai markere (több évvel 

megelőzhetik a betegséget)  
Előfordulás: T1D gyerekek 80-90%-BAN, TID felnőttek 70-80%-ban, LADA 40%-
ban, terhességi cukorbetegség 5-10%-ban. Gyakorisága csökken a betegség 
során. 

o Inzulin elleni antitestek (IAA): gyerekeknél az első megjelenő antitest 
(szenzitivitás: 5 év alatt 90-100%, 12 év fölött 40%, felnőtt: 20-30%) 

o Glutaminsav dekarboxiláz antitest (GAD65): a betegek 80-90%-ban, LADA 
40%, terhességi cukorbetegség 5-10%, előfordulása szintén csökken a betegség 
során, de tovább fennmarad mint az IAA 
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o Tirozin-foszfatáz elleni antitest (ICA512/IA-2): általában az IAA és GAD 
antitestek után jelenik meg, gyorsabb progresszióra utal. A betegség során 
gyakorisága és titere is csökken. 
Előfordulás: betegség indulásakor 50-70%-ban, LADA-ban ritkán 

o Zinc T18 transzporter (ZnT18) elleni antitest: TID betegek 60-80%-ban, 
TID-el asszociált autoimmun betegségek 30%-ban 
Szigetsejt antigén elleni autoantitest negatív esetek 26%-ban egyedüli  
autoantitest. 

FONTOS:  3 vagy 4 autoantitest együttes jelenléte (mérsékelt vagy magas 
titerben) magas rizikó a TID kialakulására (PPV: 90%). 1 autoantites 
előfordulása esetén a rizikó jóval alacsonyabb. 

ADDISON KÓR: a mellékvesekéreg állományának krónikus károsodása, az 
esetek 80-90%-ban autoimmun folyamat eredménye 
  Csökkent hormontermelés: alacsony szérum kortizol szint (mely ACTH 

adására sem emelkedik), magas ACTH szint 
 Mellékvesekéreg elleni antitestek: szteroid dehidrogenázok  elleni 

antitestek 
o 21β-hidroxiláz-P450c2117 (az esetek 90%-ban) 
o α-hidroxiláz P450c17) 
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AUTOIMMUN HEPATITIS (AIH):  a májszövet ismeretlen etiológiájú krónikus 
gyulladása 

 Emelkedett transzaminázok (GPT), ALP, gamma-GT 
 Hipergammaglobulinémia (elsősorban IgG)  
 Autoantitestek: a betegség legfontosabb diagnosztikai markerei (nukleáris, 

citoplazmatikus, mitokondriális antigének elleni antitestek– AIH osztályozása) 
o AIH I típus: ANA és/vagy SMA (F-Actin) 
o AIH II típus: LKM-1 (a betegek 10%-a, főleg gyerekek), és/vagy LC-1 

LKM-1 hepatitis B- és C-ben is előfordul (más mikroszoma antigén), ANA, 
SMA más májbetegségben is 

o SLA/LP csak AIH-ben, a betegek 30%-ban, társulhat  ANA és SMA (F-Actin) 
antitesttel, vagy csak önállóan (a betegek 10%-ban – AIH III típus?) 
IFA módszerrel nem detektálható  

o p-ANCA  jelenléte PSC- vagy CU-val való asszociációra utal 
o AMA  jelenléte PCB overlap-re utal 

Autoimmun májbetegségek 
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PRIMER BILIARIS CIRRHOSIS (PBC):  a máj kis és középnagy epeútjainak ismeretlen 
etiológiájú krónikus gyulladása, elsősorban középkorú nőket érint 
 Emelkedett  ALP (>6 hónap), transzaminázok (GOT, GPT), gamma-GT 
 Hipergammaglobulinémia (elsősorban IgM) 
 A betegek 20%-ban: társuló AI betegség: AIH, CREST szindróma/SSc, SjS, AIT 
 A betegek 20%-ban: hiperkoleszterinémia emelkedett LDL-el 
 Autoantitestek: 

o AMA-M2: leggyakrabban előforduló és legnagyobb klinikai jelentőségű antitest, a 
betegek 95%-ban (piruvát-dehidrogenáz komplex alegységei ellen) 

o PBC-specifikus ANA: a betegek 2,5%-ban 
 - sp100 (Multiple Nuclear Dots - Több Nukleáris Pont ) 
 - gp210 (Punctate Nucleolar - Pontozott Nukleáris Maghártya) 
 - centromer antitest 

PRIMER SCLEROTIZÁLÓ CHOLANGITIS (PSC): krónikus cholestasissal járó betegség 
 Emelkedett  ALP, gamma-GT (lehet normál is), esetleg transzaminázok (GOT, GPT), 

bilirubin emelkedhet a korai fázisban is 
 Hipergammaglobulinémia (IgG és IgM) 
 p-ANCA 
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A gyomor-bélrendszer immunológiai betegségei 

COELIAKIA: glutén intoleranciához köthető autoimmun enteropathia 
 Szoros genetikai asszociáció: HLA-DQ2 és/vagy DQ8 hordozás (a betegek 95%-

ban), a szeronegatív formákban vagy kérdéses esetekben mindkettő negativitása 
gyakorlatilag kizárja a coeliakiát 

 Autoantitestek:  
o Endomysium (EMA), IgA: diagnosztikus értékű (specificitás: 100%) 
o Szöveti transzglutamináz (tTG): diagnosztikus értékű (specificitás: 97-99%) 
  Antitest szintje > 10 x CO, PPÉ: 100%, bélbioszia mellőzhető? 
A betegség monitorozására is alkalmas (terápiás hatás, diéta követése – 6-12 hónap, 
glutén szennyezés). 
További előfordulás: Dermatitis herpetiformis, TID, AIH, coeliakias betegek első fokú 
rokonai, Down szindróma, PBC, SLE, SjS 
o Deamidált gliadin peptid elleni antitestek (DGP): gyerekeknél (< 5 év alatt) tTG / 

EMA antitest hiányában van diagnosztikai jelentősége.  
Az alacsonyabb szenzitivitású IgG antitesteknek az IgA  hiányos coeliakiás betegekben 
van jelentősége 
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GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK (IBD):  
Chron betegség (CD), Colitis Ulcerosa (CU) 
 Emelkedett gyulladásos paraméterek: ESR, CRP 
 Széklet calprotectin: gyulladásos marker, IBD monitorozás 
 Vashiányos anaemia, leukocytosis 
Autoantitestek: 
o p-ANCA: CU betegek 60-80%-ban, CD betegek 5-25%-ban (citoplazmatikus, 

perinukleáris, atípusos perinukleáris festődés) 
o Anti-Saccharomyces cerevisiae antitest (ASCA): CD betegek 50-80%-ban, CU 

betegek <10%-ban 
 ASCA pozitivitás ANCA hiányában CD-re, negativitása ANCA jelenlétében CU-ra utal 

AUTOIMMUN GASTRITIS és ANAEMIA PERNICIOSA: 
Autoantitestek: 
o Parietális sejt elleni antitest (PCA): gyomor K+/Na+ ATP-áz α és β alegysége elleni 

antitest, az esetek 90%-ban pozitív 
o Intrinsic faktor ellni antitest: B12 vitamin reabszorbcióját gátolja 
 Anaemia perniciosaban mindkét antitest vizsgálat elvégzése javasolt – a két antitest 

együttes jelenléte szoros korrelációt mutat a betegséggel 
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Az Idegrendszer autoimmun betegségei 

SCLEROSIS MULTILPEX (MS): KIR autoimmun betegsége, gócos demyelinisatió 
 Szerum és Liquor IgG és albumin: intrathecalisan szintetizált IgG 

megemelkedik 
 Liquor cerebrospinalis vizsgálata: izoelektromos fokuszálással oligoklonális 

IgG-szaporulat (a szérumban nem mutatható ki) 

GUILLAN-BARRÉ szindróma: perifériás idegek gyulladásos eredetű 
demyelinisatiója (gyakran infekciót követően jelentkezik) 
 Gangliozid antitestek: 
 GM1, GM1b, GD1a – AMAN, ASMAN (a betegek 40%-ban) 
 GQ1b, GT1a – Miller-Fisher szindróma (a betegek 90%-ban) 

NEUROMYELITIS OPTICA (NMO, DEVIC szindróma): 
 Aquaporin-4 (AQP4) elleni antitest: diagnosztikus értékű, a betegek 75%-

ban kimutatható (de a negativitás nem zárja ki az NMO-t!). Meghatározása segít 
az NMO és MS korai elkülönítésében. 
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MYASTHENIA GRAVIS (MG): 
 Acetilkolin Receptor (AChR) elleni antitest: a generalizált formák 80-90 %-ban 

oculáris formák 50%-ban, thymoma asszociált formák 100%-ban. Más neurológiai 
betegségben és egészségesekben  nem mutatható ki (magas specificitás). Az 
antitest koncentrációja a betegség súlyosságával korrelál.  
 Izom-specifikus tirozin-kináz (MuSK) antitest: a szeronegatív betegek 40-

70%-ban 
 Vázizom elleni antitestek: actin, α-actinin, myosin, connectin, titin antitest a 

betegek 60%-ban, a thymoma asszociált formák 80 %-ban 

MULTIFOKÁLIS MOTOROS NEUROPATHIA (MMN): 
 Gangliozid antitestek: GM1 IgM izotípus: a betegek 85 %-ban 

Monoklonális gammopathiákkal asszociált neuropathiák: 
• Myelin asszociált glikoprotein (MAG) antitest: perifériás neuropathiával 

asszociált IgM monoklonális gammopathiákra jellemző (Waldenström 
makroglobulinémia és MGUS), az esetek 50 %-ban pozitív. 

Vasculitis asszociált neuropathiák: 
 ANCA, gyulladásos markerek (ESR) 
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PARANEOPLÁZIÁS NEUROLÓGIAI SZINDRÓMÁKBAN (PNS) előforduló 
antitestek: heterogén csoport, különböző daganatokkal asszociált antitestek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antitest PNS Asszociált tumor 

Anti-Hu (ANNA-1) pn. encephalomyelitis, pn. cerebelláris 
degenerácó, pn. szenzoros neuropátia SCLC, más 

Anti-Ri (ANNA-2) pn. cerebelláris degenerácó, agytörzsi 
encephalitis, opsoclonus-myoclonus 

Emlő, 
nőgyőgyászati, 
SCLC, Hodgkin ly. 

Anti-Yo (PCA-1) pn. cerebelláris degenerácó Emlő, nőgyőgyászati 

Anti-Tr pn. cerebelláris degenerácó SCLC, thymoma, 
más 

Anti-CV2/CRMP5 paraneopláziás encephalomyelitis, pn. 
cerebelláris degenerácó, perif. neuropátia 

here, tüdő, más 
szolid tumorok 

Anti-Ma (Ma1, Ma2) Limbikus, agytörzsi encephalitis,  Emlő, here 

Anti-Amphiphysin Stiff-person szindróma (SPS), pn. 
enchephalomyelitis SCLC 
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AUTOIMMUN ENCEPHALITISHEZ társult antitestek:  

 Intracelluláris antigének elleni antitestek:  
klasszikus paraneopláziás betegségekhez társuló antitestek (anti-Hu, anti-Ri, 
anti-Yo, anti-CRMP-5, anti-Ma2 elleni antitest) 

 Intracelluláris szinaptikus fehérjék elleni antitestek:  
GAD65 elleni antitest (tumorral való asszociáció esetén a GABA antitestekkel 
együtt fordul elő) anti-Amphiphisin antitest 

 Sejtfelszíni antigének elleni antitestek:  
Glutamát receptorok elleni antitestek (NMDAR, LGI1, AMPA1, AMPA2), 
Caspr2 (Contactin associated protein 2) elleni antitest, GABA -B Receptor 
elleni antitest 
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A komplement rendszer vizsgálata 

Indikációja elsősorban a veleszületett komplement defektusok kimutatása, 
valamint a különböző betegségekben (elsősorban szisztémás autoimmun 
kórképek) fellépő szerzett komplement rendellenességek szűrése, a betegség 
aktivitásának monitorozása 
1.  Összkomplement (CH50) meghatározása: 
Leggyakoribb a klasszikus út aktivációjának vizsgálata ellenanyaggal kezelt birka 
vörösvérsejtek (bvvt), Ca2+ és Mg2+ ionok jelenlétében. Az enzimatikus kaszkád 
végeredményeként a bvvt-k feloldódnak, a kiszabaduló hemoglobin mennyisége a 
minta komplement tartalmával arányos. Mértékegysége: CH50/ml (a vizsgált minta 
1 ml-e hány 50%-os hemolitikus egységet tartalmaz). 
2.  Komplement komponensek (C3, C4) meghatározása: 
A C3 és C4 meghatározása nefelometriával vagy turbidimetriával történik. A 
betegség aktivitásra a CH50-nél érzékenyebb (elsősorban C4). 
3. Komplement aktivációs termékek vizsgálata: (ELISA, RIA módszerrel) 
4.  Keringő immunkomplex (IC) meghatározása: 
Gyakran pozitív immunkomplex betegségekben (pl. SLE), de infekciókat követően 
is, ezért diagnosztikus értéke csekély  
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Immunglobulinok vizsgálata 

1. Immunglobulinok (IgG, IgA, IgM) mennyiségi meghatározása: 
 Legfontosabb indikációja a primer és szekunder humorális immundefektus 

diagnózisa, monitorozása, valamint a malignus paraproteinaemiák és 
benignus monoklonális gammopathiák (MGUS) elkülönítése. A 
meghatározás nefelometriával vagy turbidimetriával történik. 

2. Immunelektroforézis: 

 Legfontosabb indikációja a paraproteinaemiák diagnózisa (myeloma, 
Waldenström macroglobulinaemia, nehézlánc betegség, amyloidosis), 
valamint a hypergammaglobulinaemiák differenciáldiagnózisa. Az ehhez 
szükséges paraprotein analízis az utóbbi években immunelekroforézis helyett 
immunfixációval vagy kapilláris elektroforézissel történik. 

3. Vizelet fehérje analízis: 
 Az esetlegesen ürített könnyűlánc azonosítására, illetve a proteinuria 

szelektivitásának eldöntésére szolgál. 
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Paraproteinek kimutatásának algoritmusa 
Se ELFO / Se Ig G/A/M / Se protein koncentráció  

vizuális értékelés 

ismert beteg 

követés 
(mennyiségi 

 meghat.) 

Normál ELFO kép / 
 Poliklonális Ig. szap. 

nincs további  
klinikai indikáció 

STOP Vélemény 

IF, mennyiségi 
meghatározás, 

szérum κ/λ   

új beteg 

Kóros / Kétes 
 M komponens 
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Kryoglobulinok vizsgálata 

                                       

 1933: első leírás Raynaud tünetekkel jelentkező betegnél (Wintrobe és 
Buell) 

 1947: kryoglobulin – hidegre precipitálódó szérum globulin 

 1960: klinikai tünetek (purpura, asthenia, arthralgia és veseérintettség) 
oka IC képződés és lerakódás,  kryoglobulinémia 

 Definíció 1: keringő Immunglobulinok (Ig), melyek 37ºC alatti 
hőmérsékleten precipitálódnak, és visszamelegítve újra feloldódnak 

 Definíció 2: keringő Immunglobulinok (Ig), melyek 37ºC alatti 
hőmérsékleten precipitátum, esetleg kristályok formájában kicsapódnak, 
vagy gélszerű polimert képezve kiválnak a szérumból, és visszamelegítve 
újra feloldódnak 
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Osztály Komponens Asszociáció 
I. Típus 
(szimpla) 

Monoklonális Ig (G,A,M) 
Bence-Jones fehérje 

Waldenström macroglobulinaemia 
Myeloma 
Limfoproliferatív betegséggel asszociált MG 

II. Típus 
(kevert) 

Monoklonális Ig (G,A,M) 
és 

Poliklonális Ig (főleg IgG) 

Hepatitis C 
Esszenciális kryoglobulinaemia 
SjS, RA, CLL 

III. Típus 
(kevert) 

Poliklonális Ig (bármelyik 
izotípus) 

Esszenciális kryoglobulinaemia 
SjS, SLE 
Vírusinfekciók (HCV, HBV, CMV, EBV, HIV) 
Endocarditis, bakteriális infekciók, PBC 

A kryoglobulin típusa (monoklonális vagy kevert) a kryocsapadék immunkémiai 
analízisével állapítható meg immunfixációs módszerrel, monospecifikus 
immunszérumok segítségével. 

Kryoglobulinok típusai és előfordulásuk 
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Kryo ELFO képe  Kryo IF képe (II. típus?) Vizuális értékelés 

0 7 ctr 

Kryoglobulinok laboratóriumi vizsgálata 

Kryoglobulin jelenlétére utaló laboratóriumi eltérések: 

• Géles kicsapódás mintavételkor 
• Pszeudo – trombocitózis / leukocitózis 
• Jelentősen alacsony C4 szint, szérum Ig szintek változása 
• Ismeretlen eredetű magas RF aktivitás 
• Csökkent fehérje migráció ELFO-n (redukáló szer szükséges) 

A csapadék mosása 
nem tökéletes 
(maradék albumin), 
zavarja az értékelést 
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Allergia vizsgálatok 

1. Az IgE (össz-IgE, totál-IgE) mennyiségi meghatározása: 

 Indikációja:  
o Allergiás bronchopulmonáris aspergillosisban: extrém magas IgE szint 

diagnosztikai kritérium) 
o Jób szindróma (hyper IgE szindróma) gyanúja esetén a magas IgE szint 

diagnosztikai jelentőségű.  
o IgE-myelomában mennyisége szintén nagyon magas , de előfordulása ritka. 
o Gyermekkorban az atópiás betegségek diagnózisában fontos lehet: a korban 

egyeztetett normál értéknél jelentősen magasabb IgE szint az atopiás hajlamra 
utalhat (idővel igazi atopiás betegség léphet fel). De emelkedett szintje utalhat 
bélférgességre is! 

o Felnőttkori atópiás betegek esetében a diagnosztikai értéke kérdéses (szintje a 
betegek 50 %-ban normál értékű). A monoszenzibilizált egyének között a normál 
IgE szint gyakoribb a poliszenzibillizált egyénekhez képest. 

o IgE szint monitorozás Omalizumab terápia hatékonyságának megítélése céljából 
(különbség a tesztek teljesítménye között - az IgE-anti-IgE zavarja a mérést!) 

o Az össz-IgE szint emelkedése tapasztalható HIV-fertőzésben, bélférgességben, 
candidiasisban és bizonyos daganatokban is. 
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o Az IgE szintjét egyedi jellemzők és környezeti tényezők is befolyásolják. Normál 
értéke az életkorral változik (korfüggő), és földrajzi területenként is eltérő lehet. 

o Mivel szérum koncentrációja a többi immunglobulinhoz képest alacsony (ng/ml), 
meghatározása elsősorban immunoassay-el (ELISA) történik, nemzetközi 
standardhoz (WHO) kalibrálva: IU/ml vagy kU/l vagy ng/ml 

o (1 IU/ml = 1 kU / l = 2,4 ng/ml) 
2. Allergén specifikus IgE (sIgE) meghatározása: 
 A teszt az allergén azonosítására, és nem az allergiás betegség megállapítására 

szolgál - gyakran diagnosztikai tesztként értelmezik, DE valójában az allergénnel 
való szenzibilizációt jelzi.  

 Az eredmények értékelése az anamnézis és a klinikai tünetekkel együtt ajánlott! 
 A sIgE meghatározása elsősorban olyan esetekben ajánlott, ha az „in vivo” 

vizsgálatok nem értékelhetőek, vagy különböző okok miatt nem végezhetőek 
(magas kockázat - anafilaxiás reakció, gyógyszeres kezelés, pl. antihisztamin, 
szteroid, bőrbetegség, pl. krónikus urticaria). 
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Legelterjedtebb módszerek: enzim- vagy fluoreszcens immunoassay (ELISA, 
FEIA). Az eredeti izotópos módszert (RAST) ma már nem használjuk, de a 
szemikvantitatív értékelés RAST egységben történik. A kvantitatív értékelés kU/l 
vagy ng/ml. 
A sIgE meghatározását számos tényező befolyásolja:  
o alacsony IgE koncentráció (ng/ml) 
o az allergén epitópok sokfélesége 
o az epitóp konformációjának megváltozása az előállítás során 
o keresztreakció a szénhidrát tartalmú epitópok miatt (keresztreakciót okozó     

szénhidrát determinánsok - CCD) - klinikailag irreleváns álpozitivitás, minden „in 
vitro” tesztre jellemző 

A specifikus IgE mérés elve:  

1. A szilárd-fázisú polimerbe (cellulóz vagy avidin) 
beágyazott allergént a beteg mintájával inkubáljuk 

2. A mintában lévő specifikus IgE az allergénhez 
kötődik 

3. Az allergénre nem specifikus többi antitestet 
mosással eltávolítjuk  

4. Az allergénhez kötött sIgE-t fluoreszcens vagy 
enzimmel jelölt anti-IgE segítségével detektáljuk a 
fluoreszcens jel vagy színreakció alapján 

Fontos a vizsgáló módszer megnevezése! 
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A specifikus IgE tesztekben használt allergének:  

o Allergén mixek: pollen keverékek (fű, fa, virág), házipor (Dermatophagoides, 
Aspergillus), állati antigének (macskaszőr, stb), táplálék allergének, gyógyszerek, 
penészgombák, méh / darázsméreg      

o Egyedi allergének 
Előállításuk függvényében: tisztított, vagy rekombináns allergének 
A tisztított, de több allergént tartalmazó (több komponensű) tesztek gyakran adnak 
álpozitív reakciót. 
A komponensekre bontott diagnosztika (CRD: Component Resolved Diagnostics) az 
allergia vizsgálatok újabb lehetősége, melyben a monokomponensű allergének 
segítségével elkülöníthetők a valódi szenzibilizáló és keresztreagáló antigének. 
A CRD néhány gyakorlati haszna:  
• High risk / Low risk allergének megkülönböztetése 
   (hasznos tanácsok a beteg számára) 
• Keresztreakciók feltárása 
   (elkerülhető a fölösleges terápia / diéta) 
• Allergén specifikus immunterápia (SIT) tervezése 
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• Hízósejtek által termelt és szekretoros granulumaiban tárolt 
szerin proteáz (bazofil sejtek szintén termelik, 500x kisebb 
mennyiségben) 

• Nagyon stabil (szobahőmérsékleten napokig) 
• Egészségesekben szintje 5 – 15 ng/ml (cut-off: 10 ng/ml) 
• Emelkedés jellemző: 

a. Súlyos anafilaxiás reakciókban 
b. Masztocitózisban 
c. Mieloid betegségekben 

• Mérése ajánlott: 
a. Anafilaxiás reakciókban (gyógyszerek, rovarméreg, 

élelmiszerek, latex, radiokontraszt anyagok) 
b. Immunterápiában a súlyos reakciók rizikójának megítélése 

céljából 
c. Masztocitózisban 
d. Mieloid betegségekben (AML, CML, MDS, CMML) 

• Meghatározás: 
1. Az allergiás reakciót követő 30 perc - 2 (3) óra  
2. 24 (48) óra múlva 
Átmeneti emelkedés  ≥  alap szint 20% -a + 2 μg/L -  hízósejt aktiváció 

https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2008.02.001 

3. Szérum triptáz meghatározása  

Módszer: FEIA, UniCap-Phadia 



Internal 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
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