IMUNOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ
Buněčná imunita
Základní lymfocytální populace periferní krve CD3,CD4,CD8,CD19,CD16,CD56 (T lymfocyty, B lymfocyty, NK buňky)

ALERGOLOGIE

IČ 63217767
Hotově
Faktura
Kopie
EU

Současně s vyšetřením je stanoven počet leukocytů (KO) a dif.KO pro výpočet absolutních hodnot lymfocytů.

IgG1
IgG2
IgG3
IgG4
IgA
IgA1-2 podtřídy
* IgA sekreční (sliny)
Anti - IgA
IgM
IgD
IgE celkové
Komplement
C1q
C2
C3
C4
C5
Celková aktivita(klas.,alter. a lekt.cestou)

C1 inhibitor
Další sérové proteiny
Alfa-1-antitrypsin
Alfa-2-makroglobulin
CRP
Ceruloplasmin
Haptoglobin
Orosomukoid
Prealbumin
Transferin
Vakcinační protilátky
Anti-tetanový toxoid C.tetani
Anti-Haemophilus influenzae B
Anti-Streptococcus pneumoniae PCP

Diagnostika infekcí
* Quantiferon-TB Plus (po-čt)
* Helicobacter pylori-Ag ve stolici

Příjmení:

u pozitiv.ANCA IF stanovit titr

Revmatoidní faktory,CCP,HLA-B27

u pozitiv.ANCA IF vyšetřit ANCA profil

RF screening
RF IgG (ELISA)
RF IgA (ELISA)
RF IgM (ELISA)
Anti- CCP
HLA-B27
ANA
ANF (ANA)

ANCA MPO (kvantitativně)
ANCA PR3 (kvantitativně)
ANCA profil

u pozit.ANF stanovit titr
u pozit.ANF stanovit třídu Ig
u pozit.ANF vyšetřit ENA (screening)
u pozit.ANF vyšetřit ENA blot

Anti- dsDNA (IF)
Anti- dsDNA (ELISA)
Anti- ssDNA
Anti- nukleosomy
Anti- histony
Anti- ENA (screening)
Anti- ENA profil
Ro52+Ro60, SS-B, Scl-70, RNP/Sm, RNP70, Sm, Jo1, CenpB)

Anti- Ro (SS-A) ELISA
Anti- La (SS-B) ELISA
Anti- Scl-70 ELISA
Anti- RNP ELISA
Anti- Sm ELISA
Anti- Jo-1 ELISA
Anti- centromera ELISA
Anti- ENA (blot)

(Ro52, SS-A, SS-B, Sm, RNP/Sm, PCNA, nukleozómy, riboz.P
protein, Jo1, PM/Scl-100, Scl-70, CENP-B, dsDNA, histony,
DFS70, AMA-M2)

Anti- Ro 52 kDa blot
Cytoplasma blot

(AMA-M2, M2-3E, ribozomální P protein, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12,
EJ, OJ, Ro52)

Srážlivá krev (sérum)

Jméno, titul:
Zákl. Dg.:
Číslo pojištěnce:

(MPO,PR3,BPI,elastáza,laktoferin,katepsin G)

Antifosfolipidy
Anti-beta-2-glykoprot.I (IgG,M)
Anti- kardiolipin (IgG, IgM)
Myositida/sklerodermie
Myositida blot

Ost. Dg.:
Pojišťovna:

Cizinci
Datum narození :

Muž:

Datum
odběru:

Žena:

Čas
odběru:

Odebral:
Razítko (vč. IČZ), odbornost a podpis lékaře:

(Mi-2α, Mi-2β, TIF-1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM/Scl-100,
PM/Scl-75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52)

Systémová skleróza blot

(Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR-90,
Th/To, PM/Scl-100, PM/Scl-75, Ku, PDGFR, Ro52)

Další autoprotilátky
Anti- endoteliální buňky
Anti- ribosomální P protein

při pozitivitě ENA screening vyšetřit ENA profil
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ANCA
ANCA screening (IF)

ŠTÍTEK

Ingesční aktivita fagocytujících buněk (Po - Čt)
Metabolická aktivita fagocytujících buněk (Burst test)
Imunoglobuliny
Cirkulující imunokomplexy
CIK-PEG
IgG
CIK-C1q
IgG1-4 podtřídy

Jiné než léčebné účely

Perniciózní anémie-autoprotilátky
Anti- parietální buňky (IF)
Anti- H+/K+ ATPáza (ELISA)
Anti- intrinsic (vnitřní) faktor
Játra - autoprotilátky
Anti- mitochondrie (IF)
Anti- M2 (AMA) ELISA
Anti- M2, M4, M9, (AMA) blot
Anti- LKM1 ELISA
Jaterní blot

Ledviny - autoprotilátky
Anti- GBM
Anti- BMT
Anti- PLA2R+THSD7A
Pankreas - autoprotilátky
Anti- inzulín
(SLA/LP, LC1, LKM1, PGDH, AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML,
Anti- GAD 65
gp210, Scl-70, CENP-A, CENP-B, SS-A, Ro52)
Anti-F-aktin (IF)
Anti- ostrůvkové buňky,ICA (IF)
Anti- tyrozinfosfatáza,IA-2
Anti- hladký sval (ASMA) (IF)
Anti- ZnT8
Periferní neuropatie
Anti- gangliosidy IgG+M

(MAG,GM1,GM2,GD1a,GD1b,GQ1b)

Potravinová intolerance
Anti- kravské mléko (IgG)
Anti- kravské mléko (IgA)

Nesrážlivá krev-lithium,heparin

Anti- MAG
Paraneoplastický syndrom
Paraneoplastické protilátky

Pacient vyzvedne výsledek osobně

IgE celkové
ECP
tryptáza
THDC (celková kapacita degradace histaminu)
spec. IgE ALEX
DĚTSKÉ POTRAVINY, spec.IgE
dětské potraviny F1,2,3,4,13,14
při pozitivitě roztestujte

HMYZÍ JEDY, spec.IgE
komár
ovád
sršeň
šváb
včela
rApi m1
rApi m2
rApi m3
rApi m10
vosa
rVes v1
rVes v5
rPol d5 / vosík
MUXF3 CCD

Nespecifické střevní záněty
* Kalprotektin ve stolici
ANCA screening (IF)
ANCA profil(MPO,PR3,BPI,elastáza,laktoferin,katepsinG)

Anti-S.cerevisiae IgG,IgA (ASCA)

Celiakie

Anti- transglutamináza IgA (ttgA)

Anti- gliadin (deamidovaný;IgG)
u pozitivního ttgA vyšetřit emys IgA

Anti- endomysium (emys) IgA
Anti- gliadin (deamidovaný;IgA)
Anti- retikulin IgA
Poznámky:
Celkové IgA
Doporučená vyšetření u deficitu celkového IgA:

Anti- transglutamináza IgG
Anti- endomysium IgG
Anti- gliadin (deamidovaný;IgG)
Anti- retikulin IgG

(Hu,Yo,Ri,amphiphysin,CV2,PNMA2, recoverin,
SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr)

Srážlivá krev SSTII Advance

Nesrážlivá krev EDTA

* speciální odběrovka, na vyžádání

Smluvní laboratoř
Interimun, Kavanova 438, Pardubice

FP5

PYLY STROMŮ, spec.IgE

PYLY ROSTLIN, spec.IgE
ambrózie
jitrocel

ALATOP, spec.IgE

bez černý
bříza

pelyněk černobýl

při pozitivitě roztestujte

rBet v2

pelyněk pravý

rBet v4

řepka

rBet v6

zákl.inhalační a potravinové alergeny

líska

rostliny směs W1,6,7,8,12

WP5

olše

rostliny směs W9,10,11,18

WP6

stromy směs T2,4,8,12,14 TP5

PLÍSNĚ, spec.IgE

stromy směs T1,3,5,7,10 TP6
stromy směs T2,3,4,7,12 TP9

bojínek
rPhl p1

Alternaria alternata
Asperg. fumigatus

formaldehyd

treska
rGad c1

rHev b1

vepřové maso

rHev b3

hovězí maso

rHev b5

alpha-Gal

rHev b6.02

jehněčí maso
tuňák

ananas

droždí

banán

hořčice

broskev

mák
včelí med
OŘECHY,LUŠTĚNINY,spec.IgE

arašídy
rAra h2

jahody

rAra h3

dezinfekce K78,79,80,85 PAX6

mořské ryby F3,24,37,40,41 FP2

rAra h8

kiwi
rAct d8

rAra h9

mandarinka

Mucor racemosus

přír. vlákna směs B2,13,20,22 BX2

Penicilium notatum

při pozitivitě roztestujte

MOUKY apod., spec.IgE
MP1

gluten

maso směs F26,27,83,88 FP73
při pozitivitě roztestujte

ZELENINA , spec.IgE

čočka

mango

fazole

pomeranč

hrách

ovoce směs F33,49,92,95 FP15

brambory

kokosový ořech

celer

lískový ořech

česnek

troskut

kočka odumřelý epit.+epitel

pohanková mouka

rFel d1

při pozitivitě roztestujte

ječná mouka

kanár peří

pšeničná mouka

rApi g1.01

rCor a1

mrkev

nCor a9

králík

rTri a14

okurka

rCor a14

trávy pozdní směs G1,5,6,12,13 GP3

krocan peří

rTri a19 om.5gliadin

paprika

rýže

rajské jablko

mandle
para ořech

amoxicilin

sezamové semínko

zelí

sója

ampicilin

žitná mouka

zelenina směs F12,15,31,35 FP13

rGly m4

při pozitivitě roztestujte

nGly m5

LÉKY, spec.IgE

rDer p1
rDer p2

kuře peří

cefalosporin

mouky směs F4,7,8,10,11 FP3

morče

erytromycin

při pozitivitě roztestujte

rDer p10

zelenina směs F25,31,35,47,89 FP51

myš epitel + sérum

ibuprofen

nDer f1

papoušek peří
pes epitel

E2

kys. acetylsalicyl.
paracetamol

kravské mléko

nDer f2

pes odumřelý epitel

E5

penicilin G

F76/nBos d4 alfa-laktalb.

majoránka

penicilin V
prokain

F77/nBos d5 beta-laktogl.

paprika koření

F78/nBos d8 kasein

pepř černý

sulfometoxazol

vaječný bílek

roztoči směs D1,2,3,71,72,73,74,201

DP1

domácí prach směs H1,D1,2,I6 HP1

rCan f1
rCan f2
skot
zvířecí epitel E1,3,4,5

EP1

zvířecí epitel E1,5,6,87,88
peří směs E70,85,86,89
peří dom. ptáků E78,91,9

EP2
EP71

EP72

tetracyklin
trimetoprim

VEJCE,MLÉKO,SÝRY, spec.IgE

jogurt

při pozitivitě roztestujte

KOŘENÍ, spec.IgE
estragon

koření směs F47,S1,2,3

nGal d2 ovalbumin

při pozitivitě roztestujte

nGal d3 konalbumin

koření směs F89,S4,S6,S7

vaječný žloutek

při pozitivitě roztestujte

při pozitivitě roztestujte

Test aktivace bazofilů (st)
včela
vosa
Jiné alergeny po domluvě:

nGly m6
vlašský ořech

Specifické IgG4
včela

rJug r1

vosa

rJug r3

Jiné alergeny po domluvě:

ořechy směs

F13,17,18,20,36 FP1

při pozitivitě roztestujte
Vyšetřujeme i jiné alergeny než výše uvedené, při jiném
požadavku vypište:

tymián

nGal d1 ovomukoid

při pozitivitě roztestujte
ovoce směs F84,91,92,210FP50

rCor a8

trávy časné směs G2,5,6,8,10,17 GP2

D.farinae

rMal d3

rAra h1

kuřecí maso

kukuřičná mouka
ovesná mouka

rEqu c1

jablko
rMal d1

losos

při pozitivitě roztestujte

krysa epitel + sérum

rPru p3
citron

prach ze slámy

plísně směs M1,2,3,5,6

kůň

rPru p1

kakao

senný prach

kachna peří

ROZTOČI,PRACH, spec.IgE
D.pteronyssinus

OVOCE , spec.IgE

čokoláda

Aureobas. pullulans

srha
tomka
žito

RŮZNÉ POTRAVINY, spec.IgE

Aspergillus niger

Rhizopus nigricans

PEŘÍ, EPITEL, spec.IgE
andulka peří
husa peří

rPhl p12
jílek
lipnice

kreveta

chloramin T

rHev b8

Candida albicans

rPhl p5b
rPhl p7

MASO,RYBY apod., spec.IgE

rPen a1

latex

Phadiatop zákl.inhal.alergeny
Phadiatop infant

rostliny směs W6,9,10,12,20 WP3

PYLY TRAV A OBILÍ, spec.IgE

bavlna

PHADIATOP, spec.IgE

rBet v1

nArt v1

PROFESNÍ ALERGENY,spec.IgE

D1,E1,5,G2,6,M1,6,T3,17,W1,9,19

SX1
SX2

