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Zaškrtněte tužkou:
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Oddělení
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Den Měsíc Rok

Hodina Minuta Odběr provedl/a:

Požadovaná vyšetření výrazně
zaškrtněte tužkou

2    0    

Typ materiálu

Alergologické vyšetření – specifi cké IgE v séru
Ústav klinické imunologie a alergologie

Oddělení laboratorní imunologie
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 BRNO
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E1 kočka – epitel

E82 králík – epitel

E84 křeček – epitel

E3 kůň – srst

E6 morče – epitel

E2 pes – epitel

E5 pes – srst

F3 treska

F40 tuňák

E7 holub – trus

E78 andulka – peří

D2 Dermatophagoides farinae

D3 Dermatophagoides microceras

D1 Dermatophagoides pteronyssinus

H1 domácí prach

D74 Euroglyphus maynei

E70 husa – peří

I1 včela medonosná (Apis mellifera)

E86 kachna – peří

I3 vosa obecná (Vespula vulg.)

E91 papoušek – peří

I4 vosík (Polistes spp.)

E85 slepice – peří

I6 šváb (Blattella germanica)

I71 komár (Aedes communis)

M6 Alternaria tenuis

M3 Aspergillus fumigatus

M5 Candida albicans

M2 Cladosporium herbarum

M8 Helminthosporium halodes

M4 Mucor racemosus

M1 Penicillium notatum

M70 Pityrosporum orbiculare

M10 Stemphyllium botryosum

T19 akát (Robinia)

T3 bříza bradavičnatá (Betula verrucosa)

T5 buk (Fagus)

T77 dub mix - červený, bílý, černý (Quercus)

T209 habr (Carpinus)

T15 jasan (Fraxinus)

T1 javor (Acer)

T4 líska (Corylus)

T2 olše lepkavá (Alnus glutinosa)

T10 ořešák (Juglans) W12 zlatobýl obecný (Solidago virgaurea)

T404 pajasan žláznatý (Ailanthus altissima)

T14 topol (Populus)

T12 vrba jíva (Salix caprea)

G6 bojínek luční (Phleum pratense)

G5 jílek vytrvalý (Lolium perenne)

G8 lipnice luční (Poa pratensis)

G9 psineček výběžkatý (Agrostis stolonifera)

G3 srha laločnatá (Dactylis glomerata)

G11 sveřep bezbranný (Bromus inermis)

G1 tomka vonná (Anthoxanthum odoratum)

G12 žito seté (Secale cereale)

O72 enterotoxin A (St. aureus)

rBet v 1

O73 enterotoxin B (St. aureus)

rBet v 2

rPhl p 1

rPhl p 5b

W1 ambrózie pelyňkolistá (A. artemisiifolia)

W209  ambrózie mix (A. artemisiifolia, psilostachya, trifi da)

W9 jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata)

W20 kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)

W10 merlík bílý (Chenopodium album)

W6 pelyněk černobýl (Arthemisia vulgaris)

W5 pelyněk pravý (Arthemisia absinthium)

W203 řepka olejka (Brasicca napus)

W8 smetánka lékařská (Taraxacum vulgare)

O1 bavlna

I75 sršeň obecná (Vespa crabro) K82 latex

C2 penicilloyl V

WP2  byliny 2 (ambrózie, pelyněk, jitrocel, merlík, lebeda)

WP3  byliny 3 (pelyněk, jitrocel, merlík, zlatobýl, kopřiva)

MP1 plísně (M1, M2, M3, M5, M6)

HP1 roztoči (H1, D1, D2, I6)

GP1 trávy 1 (srha, kostřava, jílek, bojínek, lipnice)

TP5 stromy 5 (olše, líska, jilm, vrba, topol)

TP6 stromy 6 (javor, bříza, buk, dub, ořešák)

TP9 stromy 9 (olše, bříza, líska, dub, vrba jíva)

Zvířecí alergeny Potravinové alergeny Prach, roztoči, peří Pyly stromů Pyly bylin

Různé

Panely – směsi alergenů

Pyly trav

Bakteriální alergeny

Rekombinantní alergeny

Plísně

Hmyz

Potravinové alergeny

F256 vlašský ořech

F13 podzemnice olejná (burák)

F17 lískové ořechy

F20 mandle

F76 alfa – laktalbumin

F77 beta – laktoglobulin

F78 kasein

F2 mléko – kravské

F81 sýr čedar

F82 sýr plísňový

F1 vejce – bílek

F75 vejce – žloutek

F79 gluten

F6 ječmen - mouka

F8 kukuřice - mouka

F7 oves - mouka

F4 pšenice - mouka

F9 rýže

F5 žito - mouka

F83 drůbeží maso

F27 hovězí maso

F26 vepřové maso

F92 banán

F35 brambora

F95 broskev

F85 celer

F48 cibule

F208 citrón

F47 česnek

F15 fazole bílá

F12 hrách

F49 jablko

F44 jahoda

F84 kiwi

F224 mák

F87 meloun

F31 mrkev

F263 paprika zelená

F86 petržel

F33 pomeranč

F25 rajče

F14 sojový bob

F105 čokoláda

F89 hořčice

F93 kakao

F221 káva
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Typ materiálu

krev

likvor

BAL

jiné ..........................................

✶   Pro takto označená vyšetření je nutný speciální odběr
viz Laboratorní příručka příloha č. 2 Odběry a transport
biologického materiálu.

  Autoprotilátky proti:

 B2-GP1

 centromera

 citrulinované proteiny (CCP)

 ds-DNA

 endomysium (EMA)

 ENA (screening)

 SS-A(Ro)

 SS-B(La)

 Scl-70

 Sm

 U1-snRNP

 Jo-1

 fosfolipidy (AFL IgG, IgM)

 GAD, IA-2

 GBM

 GPC

 histony

 kardiolipin (ACLA IgG, IgM)

 kardiolipin (ACLA IgA)

 LC-1

 LKM-1

 mitochondrie (AMA)

 mutovaný citrulinovaný vimentin (MCV)

 nukleosomy

 PLA2 receptor (APLAR)

 retikulin (IgG, IgA)

 SLA

 štítná žláza (TG, TPO)

 tkáňová transglutamináza (TTG)

 protilátky proti IgA
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     Imunoglobuliny

 IgD

 podtřídy IgA (IgA1-IgA2)

 podtřídy IgG (IgG1-IgG4)
✶ kryoglobulin

 
 Komplementový systém
✶ klasická cesta aktivace komplementu
✶ alternativní cesta aktivace komplementu

* lektinová cesta aktivace komplementu

 C1 inhibitor kvantitativně
✶ C1 inhibitor funkční test

 C1q

 C2

 C3

 C4

 C5

 MBL

       Proteiny akutní fáze

 CRP

 alfa-1-antitrypsin

 alfa-2-makroglobulin

 ceruloplasmin

 orosomukoid

 prealbumin

 transferin

 sérový amyloid A (SAA)

  Protilátky proti bakteriálním antigenům

 ASLO

 difterický toxoid

 Haemophilus infl. b (HIB)

 pneumokok (PCP)

 tetanický toxoid

 Salmonella typhi

 
Protilátky proti dalším antigenům

 deamidovaný gliadin (IgA, IgG) 

 Saccharomyces cerevisiae (ASCA)

 

 

 

       Testy alergologické

✶ ECP
✶ tryptáza

 spec. IgE-viz žádanka Alergol. vyš.

 ALEX

 

                           
Další

         Autoprotilátky:

 ANA (IF)

 ANA (BLOT)

 ANCA

 ASMA

 RF

 RF (IgG, IgA, IgM)

 

        Buněčné testy

 základní buněčné vyšetření

 
(CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD16+56+) 

 CD14+ HLADR+
✶ další CD znaky

 HLA B27
✶ proliferační testy
✶ bronchoalveolární laváž-BAL
 CD3+ CD4+ CD8+

   Fagocytární testy
✶ burst test
✶  stanovení přítomnosti  

myeloperoxidázy

     Cirkul. imunokomplexy

 CIK PEG

 CIK C1q

      Imunoglobuliny

 IgG

 IgA

 IgM

 IgE

 




