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Informace o stanovení  hladin protilátek proti antigenům kůže  
(transmembránové glykoproteiny BP180 a BP230, desmogleiny Dgs1 a Dsg3)  

 

 

Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem 

rozšiřuje diferenciální diagnostiku puchýřnatých kožních onemocnění o konfirmaci pozitivních 

výsledků stanovením autoprotilátek proti buněčným transmembránovým glykoproteinům 

(antigeny BP180 a BP230) a desmogleinům (Dsg1 a Dsg3) metodou nepřímé 

imunofluorescence (IFA). 

Kožní puchýřnatá onemocnění bulózní pemphigoid (BP), pemphigus foliaceus (PF) a pemphigus 

vulgaris (PV) jsou asociována s výskytem cirkulujících autoprotilátek proti transmembránovým 

glykoproteinům BP180 a BP230 (součást spektra protilátek proti epidarmání bazální membráně – anti-EBM) 

a desmogleinům Dsg1 a Dsg3 (součást spektra protilátek proti intercelulární substanci – anti-ICS). 

U pacientů s BP se vyskytují převážně anti-BP180. Anti-BP230 jsou produkovány v časovém odstupu. 

Paralelní stanovení anti-BP180 a anti-BP230 autoprotilátek zvyšuje pravděpodobnost záchytu BP. Hladiny 

anti-BP180 korelují s aktivitou onemocnění, hladiny anti-BP230 s dobou trvání onemocnění. 

Anti-Dsg1 a anti-Dsg3 autoprotilátky jsou vysoce specifické i senzitivní pro diagnostiku 

pemfigusových onemocnění. U neléčených pacientů je průkaz samotných anti-Dsg3 potvrzením přítomnosti 

dg. PV postihujícího pouze sliznice. Přítomnost samotných anti-Dsg-1 je charakteristická pro PF. Jsou-li 

přítomny protilátky proti Dsg3 i Dsg1, je vysoká pravděpodobnost PV s postižením sliznic i kůže. Hladiny 

protilátek proti Dsg1 a Dsg3 korelují s aktivitou i závažností onemocnění a s úspěšností terapie. 

 

Interpretace výsledků 

 V případě pozitivního záchytu protilátek proti antigenům kůže jsou hladiny jednotlivých protilátek 

udávány ve formě titru protilátek. 

Způsob odběru a dopravy vzorků 

 Vzorky srážlivé krve nebo séra s uvedením nezbytných údajů o pacientovi (dg., RČ, kód pojišťovny) a 
Vašeho IČZ odesílejte na adresu Centra imunologie a mikrobiologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, 
areál Masarykovy nemocnice, budova S, Na Kabátě 229, Ústí nad Labem - Bukov. V žádance vyznačte požadované 
vyšetření.  
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