KOMPLEMENTOVÝ FAKTOR H
ELISA STANOVENÍ IgG PROTILÁTEK

› Diagnostika autoimunitního hemolyticko-uremického syndromu
› Diferenciální diagnostika hemolyticko-uremického syndromu

...cesta ke správnému výsledku

DETEKCE PROTILÁTEK
ANTI-KOMPLEMENT FAKTOR H
Diferenciální › Hemolyticko-uremického syndromu (HUS)
diagnostika › Autoimunitního hemolyticko-uremického
syndromu
› DEAP HUS (deﬁciency of CFHR plasma
proteins and factor H autoantibody
positive HUS)

Faktor H je glykoprotein vyskytující se v plazmě v koncentracích okolo 500 μg/ml. Jeho hlavní funkcí je regulace aktivity komplementu.
Imunopatologická reakce s tvorbou inhibičních autoprotilátek proti faktoru H způsobuje dysregulaci komplementu a je spojována
s rozvojem autoimunitní formy tzv. atypického hemolyticko-uremického syndromu (AI-HUS).
Test na přítomnost protilátek proti faktoru H je doporučen provádět ve všech případech podezření na HUS, a to v časné fázi nemoci.
Přibližně 30 % případů AI-HUS provázely v prodromálním stadiu nemoci průjmy, které jsou příznačné pro klasickou formu HUS způsobenou
Shigga toxin pozitivními kmeny bakterií E. coli. Při potvrzení diagnózy AI-HUS má odstranění protilátek z oběhu plazmaferézou anebo
utlumení jejich tvorby imunosupresivními léky pozitivní vliv na průběh nemoci.

Testování
ELISA-VIDITEST anti-complement factor H je souprava určena pro detekci protilátek proti komplementovému faktoru H. Souprava obsahuje
standard s deﬁnovanou koncentrací protilátek, který se dále ředí, aby se vytvořila kalibrační křivka. Roztoky v soupravě jsou zaměnitelné
mezi ostatními soupravami VIDIA.

› Vzorky: sérum, plazma
› Kvantitativní stanovení v AU/ml
› 48 mikrotitračních jamek v soupravě
› Inkubační časy 60'/60'/20' při laboratorní teplotě
› Certiﬁkace CE IVD
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Hodnotící studie
Hodnotící studie soupravy ELISA-VIDITEST anti-complement factor H byla provedena v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT,
Praha) a ve ﬁrmě VIDIA spol. s r.o. na vzorcích sér a plazem získaných z ÚHKT.

Vzorky:
› Negativní vzorky - séra a plazmy od dárců krve: 130 vzorků
› Vzorky klinicky blízké HUS:
› Získaná Trombotická trombocytopenická purpura (TPP) (akutní stádium): 20 vzorků
› Atypický HUS (s CFH nebo MCP mutací): 8 vzorků
› Dědičná TPP: 5 vzorků
› DEAP HUS: 9 vzorků

Hladina anti-CFH IgG u aHUS,
vrozené a získané TTP

Diagnostická citlivost
DEAP HUS: 9 vzorků
Pozitivní výsledek s použitím ELISA-VIDITEST
anti-complement factor H: 9
Diagnostická citlivost: 9/9 = 100 %
Diagnostická speciﬁta
Krevní dárci: 130 vzorků
Negativní výsledek s použitím ELISA-VIDITEST
anti-complement factor H: 128
Diagnostická speciﬁta: 128/130 = 98,5 %

anti-CFH (AU/ml)

Výsledky:
Cut-off hodnota pro vzorky sér = 27 AU/ml
Cut-off hodnota pro vzorky plazem = 18 AU/ml
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aHUS = atypický hemolyticko uremický syndrom
TTP = trombotická trombocytopenická purpura
DEAP-HUS = deﬁcience CFHR plazmatických proteinů a HUS
s pozitivitou na anti-faktor H autoprotilátky

Z výsledků hodnotící studie vyplývá, že všichni pacienti s DEAP HUS měli vysoké hladiny protilátek proti komplementovému faktoru H.
Test byl negativní se vzorky dříve charakterizovanými jako negativní a se vzorky klinicky blízkými s HUS. Tato studie ukázala vysokou
citlivost a speciﬁtu detekce autoprotilátek proti komplementovému faktoru H a tím vhodnost pro DEAP HUS diagnostiku.
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Výhody
› Vysoká citlivost a speciﬁta
› Kvantitativní hodnocení v AU/ml
› První komerčně dostupná CE IVD souprava na detekci

protilátek proti komplementovému faktoru H
› Inkubace při laboratorní teplotě

Objednací údaje
Katalogové číslo

Produkt

Jamek

Citlivost/speciﬁta

OD-166

ELISA-VIDITEST anti-complement factor H

48

100 % / 98,5 %
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