
 

 

 
 
 

 

IRychlý moderní test k detekci lidských protilátek proti tkáňové transglutamináze (tTG) v plné krvi 

 

 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Celiakie je autoimunitní onemocnění způsobené trvalou intolerancí 
glutenu, specificky k jedné jeho proteinové frakci nazývané gliadin. 
U geneticky predisponovaných lidí vede požití tohoto proteinu 
k závažným lézím střevní sliznice histologicky charakterizovaným 
atrofií střevních klků. Celiakie může být závažná a pokud se neléčí, 
vede ke stavům jako vitaminová a minerálová nedostatečnost, 
malnutrice, rakovina tenkého střeva a anémie.  
 
Definitivní diagnóza celiakie je založena na typických 
histologických změnách stanovených na základě střevní biopsie. 
Serologické testy jako detekce cirkulujících protilátek proti tkáňové 
translugamináze však představují levnější, méně invazivní 
analytickou metodu schopnou onemocnění odhalit. 
 
Coeliac Screen™ je imunochromatografický test navržený k detekci 
protilátek IgA/IgG/IgM v lidské krvi proti tkáňové transglutamináze, 
hlavnímu autoantigenu spojenému s celiakií.  Detekce protilátek 
IgG je důležitou složkou prevence falešně negativních výsledků 
získaných u pacientů s deficientem protilátek IgA (přibližně 2–3 % 
populace pacientů s celiakií).  Test Coeliac Screen™ lze použít jako 
screeningový test nápomocný při diagnóze celiakie. 
 

PRINCIP TESTU 
Protilátky anti-tTG, které se nachází v krvi pacientů s celiakií, reagují 
s latexovými částečkami konjugovanými s lidskou rekombinantní 
tTG. Tyto komplexy tvořené koloidními částečkami/tTG/protilátkami 
proti tTG migrují chromatografickým procesem směrem 
k reakčnímu okénku. Tato oblast obsahuje lidskou rekombinantní 
tTG, která reaguje s komplexem koloidních částeček/tTG/protilátek 
proti tTG za vzniku růžové čárky testu. 
 

OBSAH 
5 x  testovací zařízení (zabaleno ve fólii) 
5 x bezpečnostní lancetky (barva se může lišit) – pouze jednorázové 
použití 
5 x  mikropipety (20µl) 
1 x  rozpouštědlo vzorku (1,5ml lahvička) 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
• Všechna činidla používejte pouze in vitro.  

• Vzorky pacientů (krev) mohou obsahovat infekční látky a je 
s nimi nutno zacházet jako s potenciálně nebezpečnými 
biologickými materiály a také je příslušným způsobem 
zlikvidovat.  

• Nezaměňujte složky souprav s různými čísly šarže.  

• Před použitím ponechte složky soupravy zahřát na pokojovou 
teplotu (20–30 minut obvykle dostačuje). Při použití studených 
činidel a/nebo vzorků může být účinnost testu nižší. 

• Nepoužívejte součásti soupravy po uplynutí data expirace.  

• Je-li balení poškozeno, produkt lze i přesto použít, pokud 
nebyly poškozeny žádné součásti. 

• U každého testu je nutné použít správné množství krve. 
Použijete-li menší množství, než je udáno, vzorek nemusí 
dosáhnout reakční oblasti. Jestliže použijete příliš mnoho, 
činidlo může být příliš naředěno, a vytvoří tak pouze slabou 
čárku. 

• Použitý produkt je nutné zlikvidovat v souladu s platnými 
zákony. 

• Test nepoužívejte, pokud se v oblasti výsledků objeví barevná 
čárka ještě před použitím. 

 

VZORKY 
Test Coeliac Screen™ byl navržen k použití s čerstvými, 

nehemolyzovanými vzorky krve. Souprava obsahuje mikropipety 
určené ke sběru vzorku z krve odebírané píchnutím do bříška prstu.   
Lze také použít vzorky plazmy a séra. 

POSTUP TESTU 
1. Než se dostanete k dalším krokům, ponechte testovací zařízení 

a rozpouštědlo vzorku volně, aby dosáhly pokojové teploty. 
2. Vyjměte testovací zařízení z fóliového pouzdra a položte je na 

stůl nebo jiný vodorovný povrch. 
3. Umyjte si ruce teplou vodou, pomáhá to změkčit kůži  

a podporuje to krevní oběh v dané oblasti. 
4. Z lancety odstraňte ochranný kryt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Přidržte červený konec lancety na prstě, ze kterého chcete 
odebrat vzorek krve.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lancetu zlehka přitlačte k prstu. V momentě, kdy dojde k 

propíchnutí kůže, pocítíte lehké píchnutí. 
 
7. Jemně masírujte prst ve směru punkce, podpoříte tím tok krve. 
8. Nepoužívejte první kapku krve (otřete ji sterilní gázou nebo 

tamponkem).   
9. Odeberte další kapku krve.  Špičkou mikropipety se dotkněte 

vzorku krve. Pipetu přitom držte VODOROVNĚ, ventilační otvor 
musí zůstat volný.  Nestláčejte rozšířenou část mikropipety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Kapilárním vzlínáním se automaticky odebere vzorek krve do 

po černou čárku a naplní tak mikropipetu požadovaným 
objemem krve (20μl). 

11. Ihned aplikujte vzorek krve do okrouhlého okénka stisknutím 
rozšířené části mikropipety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Počkejte 30–60 sekund, než se absorbuje veškerá krev. 
13. Držte lahvičku s rozpouštědlem vzorku ve svislé poloze 

a přidejte 2 kapky (nebo 100μl) do okrouhlého okénka. 
14. Počkejte 10 minut a poté odečtěte výsledky testu. 
 
 

Ventilační otvor 



 

 

 

 

VZORKY SÉRA 
1. Nařeďte sérum v rozpouštědle vzorku v poměru 1/10:  20μl séra 

+ 180μl rozpouštědla.  Promíchejte jemným pipetováním. 
2. Přidejte 125μl naředěného séra do okrouhlého okénka. 
3. Výsledek odečtěte po 10 minutách. 
 

INTERPRETACE VÝSLEDKU 
 

 

Výsledek testu je NEGATIVNÍ, pokud se v okénku výsledků 

objeví pouze modrá KONTROLNÍ (C) čárka: 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Výsledek testu je POZITIVNÍ, pokud se v okénku testu objeví 

modrá KONTROLNÍ (C) čárka a růžová čárka TESTU (T) 
(intenzita barvy se může lišit):  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento výsledek signalizuje, že ve vzorku krve byly zjištěny 
protilátky třídy IgA, IgG nebo IgM proti tkáňové 
transglutamináze a že pacient s vysokou pravděpodobností 
trpí celiakií. 
 
Obraťte se prosím na lékaře, který stanoví konečnou 
diagnózu a určí možnosti léčby. 

 

 
 

Výsledek testu je NEPLATNÝ, pokud modrá KONTROLNÍ (C 

čárka chybí, je přerušená nebo nepravidelná: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
K tomu by mohlo dojít v případě nedodržení správného 
postupu testu, přidání nesprávného množství vzorku nebo 
použití špatných činidel. TEST ZOPAKUJTE. 

 
 
Poznámka: Čárky, které se objeví po 10 minutách, nemají žádnou 

diagnostickou hodnotu. Nevěnujte jim pozornost. 
 

OMEZENÍ POSTUPU 
• Jedná se o kvalitativní test. Když test nahlásí výsledek, nelze na 

základě intenzity čárky TESTU provést žádnou kvantitativní 
interpretaci.  

• Výsledky testu je nutné použít v kontextu jiných informací 
dostupných z klinického vyšetření pacienta a dalších 
diagnostických postupů. 

• Je důležité použít správné množství krve.  

• Kontrolujte dobu reakce. Pokud je doba reakce kratší než 
10 minut, vzorky obsahující hladiny protilátek na hranici 
senzitivity testu nebudou označeny jako pozitivní. Pokud je 
doba reakce delší než 10 minut, senzitivita testu bude 
změněna a může dojít k chybným interpretacím. 

 
 

SKLADOVÁNÍ 
Soupravu Coeliac Screen™ je nutné skladovat při teplotě 2–8 ºC.  
Datum expirace je vytištěno na krabičce. 

 

SENZITIVITA A SPECIFICITA 

Hodnocení Senzitivita Specificita 

1 89 %   92 % 

2 99 %   99 % 

3 94 % 100 % 

Celkem 94 %  97 % 

Údaje vyhodnocení jsou archivovány v institutu Cambridge Nutritional Sciences. 

 

HOOK EFFECT 
Pozitivní vzorky (sérum a plná krev) prošly testováním a nebylo 
zjištěno žádné snížení intenzity pozitivního signálu u vyššího obsahu 
protilátek proti tTG. Z toho důvodu nebyl pozorován žádný „hook 
effect“ (snížení intenzity signálu při měření). 

 

INTERFERUJÍCÍ LÁTKY 
Do rozpouštědla byly přidány interferující látky, které se mohou 
v krvi vyskytovat, a stanovily se křivky senzitivity. U žádné 
z následujících látek nebyl potvrzen vliv na účinnost testu: 
 

Látka Úvodní koncentrace Rozpouštědlo 
Konečná 

koncentrace 

Aspirin 50 mg/ml Etanol 2,5 mg/ml 

Kofein 10 mg/ml Voda 0,5 mg/ml 

Ibuprofen 8 mg/ml Voda 0,4 mg/ml 

Etanol 500 mg/ml Voda 50 mg/ml 

Kyselina listová 0,4 mg/ml Voda 0,02 mg/ml 

Kyselina 

nikotinová 
20 mg/ml Voda 1 mg/ml 

Hemoglobin 15 mg/ml Voda 0,75 mg/ml 

hCG 250.000 mIU/ml Voda 500 mIU/ml 

EDTA 20 mg/ml Voda 1 mg/ml 

Citrát sodný 0,2 M Voda 0,01 M 

Heparin 500 mg/ml Voda 50 mg/ml 
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Lancetka:   0197 [STERILNÍ|R] 2   [IVD] 2 

Mikropipeta: 2 


