System EUROArray do diagnostyki
zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa

Ocena za pomocą EUROArrayScan

Protokół dla każdego wyniku badania

Zasada działania testu: EUROArray HLA-B27 jest testem do oznaczania in vitro alleli HLA-B*27 w ludzkim, genomowym
DNA. W pierwszym kroku amplifikowane są za pomocą rekcji PCR exon 2 i 3 genu HLA-B oraz gen β-globiny, będący
zintegrowaną kontrolą pozytywną. Do amplifikacji fragmentów genu HLA-B dochodzi jedynie, gdy w badanej próbce
obecny jest allel HLA-B*27. Wszystkie produkty reakcji PCR znakowane są barwnikiem fluorescencyjnym. Znakowanie
odbywa się podczas amplifikacji. W drugim etapie, produkty analizowane są na mikromacierzach opłaszczonych sondą
komplementarną do produktów reakcji. Swoiste związanie (hybrydyzacja), znakowanych fluorescencyjnie produktów,
do immobilizowanej na mikromacierzy sondy, analizowane jest za pomocą skanera do mikromacierzy EUROIMMUN.
Obecność sygnału fluorescencyjnego w miejscu specyficznym dla HLA-B*27 wskazuje na obecność tego allelu w DNA
pacjenta.
Procedura wykonania testu: Reakcja PCR zachodzi w urządzeniu zwanym termocyklerem. Hybrydyzacja produktów PCR
odbywa się za pomocą technologii TITERPLANETM na szkiełkach EUROArray zawierających mikromacierze. Skanowanie
szkiełek i analiza wyników odbywa się za pomocą skanera do mikromacierzy EUROIMMUN i programu EUROArrayScan.
Program umoŜliwia w pełni zautomatyzowaną ocenę szkiełek EUROArray i szczegółową dokumentację wyników.
Czułość i specyficzność: System mikromacierzy wykrywa wszystkie podtypy HLA-B*27, w tym niezwiązane z chorobą
HLA-B*2706 i HLAB*2709.
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Metoda
referencyjna

Czułość

Specyficzność

Krew pobrana na EDTA od pacjentów i zdrowych
dawców, Niemcy (15 próbek scharakteryzowanych jako
HLA-B*27 pozytywne, 48 jako HLA-B*27 negatywne)
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Genetyka
molekularna

100%

100%

DNA od pacjentów i zdrowych dawców krwi, Niemcy (30
próbek scharakteryzowanych jako HLA-B*27 pozytywne,
30 jako HLA-B*27 negatywne)
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Genetyka
molekularna

100%

100%

DNA pozyskane z „ International Histocompatibility
Working Group” (IHWG), “Sequence Polymorphism
Reference Panel” i „HLA (Anthropology) Reference
Panel”, (6 próbek scharakteryzowanych jako HLA-B*27
pozytywne, 49 jako HLAB* 27 negatywne.
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Genetyka
molekularna

100%

100%

Materiał referencyjny

Prewalencja: W badaniach 106 losowo wybranych próbek, 9,4% przypadków dało pozytywny wynik. Wartość ta odpo‑
wiada średniej prewalencji markera HLA-B*27 w populacji Środkowej Europy.

Charakterystyka testu EUROArray
HLA-B27
Wskazania: Test służy do oznaczania alleli HLA-B*27 w ludzkim genomowym
DNA. Obecność alleli HLA-B*27 może być powiązana z następującymi chorobami:
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK, choroba Bechterewa,
spondylitis ankylosans, ankylosing spondylitis, AS), zespół Reitera (kombinacja
objawów zapalenia cewki moczowej, zapalenie spojówek / naczyniówki oka,
zapalenie stawów), reaktywne zapalenie stawów, ostre zapalenie błony
naczyniowej lub zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, zespół bolesnego barku,
łuszczycowe zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów,
enteropatie (CIBD, przewlekłe zapalne schorzenia jelit).
Znaczenie kliniczne: HLA – ang. Human leukocyte antigens, czyli ludzkie antygeny
leukocytarne to antygeny głównego układu zgodności tkankowej (MHC – ang.
Major histocompatibility complex). Antygeny HLA-B należą do antygenów klasy
I zwanych również MHC I. Ich funkcją jest kontrola odpowiedzi immunologicznej
związanej z limfocytamiT. Z powodu dużego polimorfizmu genów istnieje ogromna
liczba fenotypów HLA. Dla HLA-B znanych jest ponad 2000 różnych alleli. Allele
HLA-B*27 mogą być podzielone na 77 podtypów różniących się między sobą
zaledwie kilkoma zasadami (B*27:01 do B*27:65).

Próbka DNA

PCR (łańcuchowa
reakacja polimerazy)

Hybrydyzacja DNA
na mikromacierzy

Automatyczna
analiza wyniku
(EUROArrayScan)

Obecność białka błonowego HLA-B*27 może być powiązana z wieloma chorobami
autoimmunologicznymi. W zachodniej Europie prewalencja HLA-B*27 wynosi około 6 do 9%. Obecność HLA-B27 zwiększa
ryzyko rozwoju ZZSK w porównaniu z ogólną populacją nawet 87.4 razy, zespołu Reitera do 37, ostrego zapalenia błony
naczyniowej do 10.4, łuszczycowego zapalenia stawów 4 i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów do 3.2.
Enteropatiom (np.CIBD) często również towarzyszy obecność HLA-B*27.
Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa jest przewlekłą zapalną, reumatyczną chorobą szkieletu osiowego
(kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, spojenie łonowe, połączenia stawowe), połączeń stawowych i ścięgien, prowadzącą
do ich stopniowego usztywniania. Choroba ta dotyka głównie mężczyzn w wieku pomiędzy 15 a 30 rokiem życia. Istnieje
bardzo duża korelacja pomiędzy ZZSK a występowaniem HLA-B27. Około 90% chorych pacjentów posiada wymieniony
antygen zgodności tkankowej, zwłaszcza podtypy: B*27:02, B827:04 i B*27:05. Podtypy B*27:06 i B*27:09 nie są powiązane
z rozwojem choroby. HLA-B*27 jest zatem istotnym markerem w diagnostyce różnicowej.
Zastosowanie EUROArray HLA-B27: HLA-B27 może być dokładnie i precyzyjnie oznaczany za pomocą technik
biologii molekularnej poprzez wykrycie odpowiedniego allelu (HLA-B*27) w ludzkim genomowym DNA. Metody
molekularne skutecznie konkurują z testami limfocytotoksycznymi, stosowanymi do tej pory. Reakcja PCR, dzięki
zastosowaniu alleloswoistych starterów, zapewnia wiarygodne wyniki dla różnorodnych podtypów HLA-B*27.
W przypadku immunofenotypowania, gdy ekspresja HLA-B*27 jest niska, obserwuje się duży odsetek reakcji krzyżowych
z przeciwciałami (np. z HLA-B7), a tym samym możliwość otrzymania fałszywie negatywnych wyników. Genetyczne
oznaczenie HLA-B*27 jest metodą bardziej czułą i swoistą w porównaniu do technik serologicznych (częstość błędów 2030%). W teście firmy EUROIMMUN startery są zaprojektowane i zoptymalizowane tak, aby amplifikowały się wszystkie
obecnie poznane podtypy HLA-B*27. W przypadku otrzymania wyniku pozytywnego należy rozważyć, czy jest on
spowodowany obecnością podtypów HLA-B*27 chorobowo specyficznych, czy też niepowiązanych z chorobą podtypów
HLA-B*27:06 i HLA-B*27:09.
Dane techniczne:
Substrat

Jednoniciowe DNA, długość: 20 do 50 nukleotydów

Procedura

60 min (PCR)/ 60 min (hybrydyzacja)/ 5 min (odczyt)

Reagenty

Gotowe do użycia

Kontrola

Zintegrowana kontrola pozytywna plus dodatkowo kontrola negatywna

Certyfikaty CE-IVD

Cały proces włącznie z ekstrakcją DNA

Format

20 lub 10 szkiełek, kaŜde zawierające 5 mikromacierzy

Numery zamówień

MN 5110-2005, MN 5110-1005

