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AUTOIMUNNÍ CHOROBY  

DIAGNOSTICKÁ AKTUALIZACE  
  

  

  

PROTILÁTKY PROTI CENTROMERÁM  
AUTOPROTILÁTKA   
  

Protilátky proti centromerám (ACA) jsou zejména izotypu 

imunoglobulinu (Ig) G, i když polypeptid CENP-C, jeden ze tří 

hlavních centromerových antigenů, je zjišťován 

autoprotilátkami třídy IgM. Protilátky proti centromerám mají 

obvykle vysoké titry a neexistuje žádný jasný přímý důkaz, že 

jsou patogenní.1,2  

  

  

ANTIGENNÍ LÁTKA  
  

Byly popsány tři hlavní antigenové polypeptidy zjišťované 

anticentromerovými protilátkami; označují se CENP-A (19 kD), 

CENP-B (80 kD) a CENP-C (140 kD).  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Protilátky proti centromerám jsou vysoce specifické a dobré 

ukazatele klinických podskupiny u pacientů, u kterých již dříve 

byla diagnostikována systémová skleróza (SS). Negativní 

výsledek ovšem diagnózu nevylučuje.5  

  

  

  

METODY ANALÝZY  

Nepřímá imunofluorescence buněk HEp2. Pro lepší znázornění 

centromerů a vyloučení jiných bodových vzorů by se měly 

používat kultivované buňky, které ukazují různé fáze 

buněčného cyklu. Pro zjišťování polypeptidu, na který se 

zaměřují protilátky, je vhodnou volbou immunoblotting. Jako 

substrát se obvykle používají jaderné extrakty. Na trhu jsou 

rovněž testy enzymové imunosorbentní analýzy (ELISA), 

zejména pro anti-CENP-B protilátky, i když ELISA pro CENP-A je 

užitečná pro charakteristiku anticentromerových protilátek.  

  

Klinická potřeba určování různých protilátek u téhož pacienta 

vedla k používání rekombinačního CENP-B u metod microarray, 

které poskytuje podobné výsledky jako ty, které jsou získávány 

konvenčními technikami.6  

 KLINICKÝ VÝZNAM  

Protilátky proti centromerám jsou zjišťovány u pacientů se 

systémovou sklerózou, zejména u těch, kteří mají kožní formu 

této choroby bez postižení plic. Tyto protilátky se často 

nacházejí u pacientů s Raynaudovým fenoménem a 

syndromem CREST (kalcinóza, Raynaudův fenomén, porucha 

motility jícnu, sklerodaktylie, teleangiektazie), tj. druhem 

systémové sklerózy.  

Antiaktinové protilátky se mohou příležitostně objevovat u 

dalších autoimunních chorob, jako např. revmatoidní artritida, 

systémový lupus erythematosus nebo primární Sjogrenův 

syndrom. Protilátky proti centromerám se častěji objevují u 

žen.3,4  

Obrázek 2. Nepřímá imunofluorescence u buněk HEp2. Diskrétní body u 

hraničních buněk (46 nebo více). Centromery se stýkají s chromozómy buněk 

v metafázi.  
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