
 

 

 
 
 

 
 

Greitas testas nustatyti  kraujyje antikūnus prieš žmogaus audinių transgliutaminazę (anti -tTG angl.), naudojamas sveikatos priežiūros įstaigose 

 

 
PASKIRTIS  
Celiakija yra genetinė autoimuninė liga, kai organizmas  
netoleruoja  gliuteno, o ypač jo baltyminės dalies gliadino. Patekę į 
žarnyną tokie baltymai sukelia sunkius gleivinės pažeidimus, kurie 
histologiškai tiriant matomi kaip žarnyno gleivinės gaurelių atrofija. 
Negydoma celiakija gali sukelti mitybos nepakankamumą, vitaminų 
ir mineralų stoką, mažakraujystę, plonosios žarnos vėžį ir kitus sunkius 
sveikatos sutrikimus.   
 
Celiakijos diagnozė patvirtinama remiantis žarnyno gleivinės 
biopsijos histologiniais pakitimais. Tačiau kraujo tyrimas, nustatantis 
antikūnus prieš audinių transgliutaminazę yra mažiau invazyvus ir 
pigesnis būdas, padedantis aptikti ligą.  
 
Coeliac Screen™ yra imunochromatografinis tyrimas, skirtas nustatyti 
kraujyje IgA/IgG/IgM antikūnus prieš žmogaus audinių 
transgliutaminazę – pagrindinį autoantigeną susijusį su celiakijos 
liga. IgG antikūnų nustatymas yra reikšmingas šio tyrimo privalumas, 
padedantis išvengti klaidingų tyrimo rezultatų celiakija sergantiems 
pacientams, dėl sumažėjusios IgA reakcijos (tai būdinga 2-3% 
sergančiųjų celiakija).  Coeliac Screen™ testas skirtas celiakijos 
diagnostikai. 
 

TESTO PRINCIPAS 
Antikūnai prieš audinių transgliutaminazę (anti-tTG), esantys 
paciento, sergančio celiakija kraujyje, reaguoja su latekso 
dalelėmis sujungtomis su rekombinantine žmogaus audinių 
transgliutaminaze (tTG). Šie junginiai formuoja koloidines daleles 
(tTG/anti-tTG Ig), kurios migruoja chromatografinio proceso metu 
link reakcijos langelio. Šioje vietoje yra rekombinantinių žmogaus 
tTG, kurios reaguoja su koloidinėmis tTG/anti-tTG Ig junginių 
dalelėmis,   o tokia reakcija išryškėja kaip rausva linija. 
 

SUDĖTIS   
5  x   Testo prietaisai (folijos maišeliuose) 
5 x Saugaus piršto pradūrimo prietaisai (jo spalva gali skirtis nuo 
pavyzdžio paveikslėlyje), vienkartinio  naudojimo  
5  x  Mikropipetės (20µl) 

1  x  Mėginio skiediklis (1.5ml buteliukas) 
 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 

• Visus reagentus naudokite tik in vitro.  

• Paciento kraujo mėginyje gali būti infekcijų sukėlėjų, todėl jis 

turi   būti pašalintas kaip potencialiai pavojinga biologinė 
medžiaga.  

• Nenaudokite testo komponentų iš skirtingos serijos gaminių.  

• Prieš naudojant, leiskite testo komponentams pasiekti 
kambario temperatūrą (paprastai tam pakanka 20-30 
minučių). Šalti reagentai ir/ar kraujo mėginiai gali sumažinti 
testo funkcionalumą.   

• Nenaudokite testo komponentų pasibaigus galiojimo laikui.   

• Jei pakuotė yra sugadinta, testo komponentus galima 
naudoti tik tuo atveju, kai jie nėra pažeisti.  

• Labai svarbu naudoti reikiamą kraujo kiekį. Jei jo bus per 
mažai, nebus pasiekta reakcijos vieta, o jei bus per daug, 
reagentai gali prasiskiesti ir rodyti silpnesnę reakcijos juostelę.   

• Panaudotų testo komponentų pašalinimas vykdomas pagal 
galiojančius teisės aktus.  

• Nenaudokite testo, jei dar prieš pradedant tyrimą jau yra 
matoma spalvota linija testo rezultatų langelyje.  

 

KRAUJO MĖGINIAI 
Coeliac Screen™ testui naudojamas šviežias, nehemolizuotas kraujas. 

Testo rinkinyje yra mikropipetės, skirtos surinkti kraują iš pradurto piršto.  

Tyrimui taip pat galima naudoti ir kraujo serumą arba plazmą  

 

TESTO EIGA  
1. Prieš pradedant tyrimą, leiskite testo prietaisui ir mėginio 

skiedikliui pasiekti kambario temperatūrą.  
2. Išimkite testo prietaisą iš folijos maišelio ir padėkite ant stalo ar 

kito horizontalaus paviršiaus.  
3. Tiriamąjam rekomenduojama nusiplauti rankas šiltu vandeniu, 

taip suminkšinama oda ir pagerėja kraujo pritekėjimas.   
4. Nuimkite gaubtelį nuo saugaus pradūrimo prietaiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pridėkite prie pasirinkto piršto pagalvėlės pradūrimo prietaisą 

raudonąja išsikišusia dalimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lengvai spustelėkite. Galite pajausti nežymų dūrį. 
 
7. Švelniai pamasažuokite pirštą dūrio kryptimi, kad padidintumėte 

kraujo pritekėjimą. 
8. Nenaudokite pirmo kraujo lašo, jį nuvalykite sterilia servetėle. 
9. Rinkite vėl ištryškusį kraują. Pridėkite mikropipetės galą prie 

kraujo, tekančio iš dūrio vietos, laikydami mikropipetę 
HORIZONTALIAI, kad ventiliacijos anga būtų atvira.   Nespauskite 
mikropipetės balionėlio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Kraujas savaime tekės kapiliariniu vamzdeliu dėka patenkančio 
oro ir užipildys mikropipetę iki juodo brūkšnio reikiamu kraujo 
kiekiu (20μl). 

11. Nedelsiant suspauskite mikropipetės balionėlį ir išlašinkite kraują 

į apskritą langelį.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Palaukite 30-60 sekundžių, kad kraujas įsigertų.  
13. Vertikaliai laikydami buteliuką su mėginio skiedikliu, įlašinkite į 

apskritą langelį du lašus (100μl) tirpalo.  
14. Palaukite 10 minučių ir vertinkite testo rezultatus.  

 

Ventiliacijos anga 



 

 

 

 

 

SERUMO MĖGINIAI 
1. Paruoškite 1/10 praskiedimo serumo mėginį: 20μl serumo + 

180μl mėginio skiediklio. Švelniai išmaišykite pipete.  
2. Įlašinkite 125μl praskiesto serumo į apskritą langelį.  
3. Vertinkite testo rezultatus po 10 minučių. 
 

REZULTATŲ AIŠKINIMAS  
 

 
NEIGIAMAS testo rezultatas, jei rezultatų langelyje pasirodo tik 

viena mėlyna KONTROLINĖ (C) linija:  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
TEIGIAMAS testo  rezultatas, jei rezultatų langelyje pasirodo 

mėlyna KONTROLINĖ (C) linija ir  rausva TESTO (T) linija (spalvų 
intensyvumas gali skirtis):   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tai rodo, kad IgA, IgG ar IgM antikūnai prieš audinių 
transgliutaminazę buvo aptikti kraujyje ir yra didelė celiakijos 
tikimybė. 
Rekomenduojama konsultuotis su gydytoju dėl galutinės 
diagnozės patvirtinimo ir gydymo galimybių.  
  

 
 

NEGALIOJANTIS testo  rezultatas, jei nėra mėlynos 

KONTROLINĖS (C) linijos  arba jį sutrūkusi, netaisyklinga: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Taip gali atsitikti, jei testo procedūra atlikta neteisingai arba 
naudotas netinkamas mėginio kiekis. PAKARTOKITE TESTĄ  

 
 
Svarbu: Linijos, kurios atsirastų vėliau, nei po 10 minučių, neturi 

diagnostinės vertės ir neturi būti vertinamos.  
 

PROCEDŪROS RIBOTUMAI  
• Tai kokybinis testas, todėl testo linijų spalvos ryškumas netinka 

kiekybiniam vertinimui.  

• Testo rezultatus reikia naudoti kartu su kita turima informacija iš 
klinikinio paciento tyrimo ir kitų diagnostinių procedūrų.  

• Svarbu panaudoti reikiamą kraujo kiekį.  

• Svarbu kontroliuoti reakcijos laiką. Jei praeis mažiau nei 10 
minučių, mėginys su antikūnais dėl mažesnio jautrumo 
neparodys teigiamo rezultato. Jei praeis daugiau nei 10 
minučių, testo jautrumas bus pažeistas ir gali būti klaidingai 
interpretuojami rezultatai.  

 

 

 

LAIKYMO SĄLYGOS 
Coeliac Screen™ testo rinkinys turi būti laikomas 2 – 8ºC 
temperatūroje. Galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės. 

 

JAUTRUMAS IR SPECIFIŠKMAS  

Įvertinimas Jautrumas Specifiškumas 

1 89%  92% 

2 99%  99% 

3 94% 100% 

Bendras 94%  97% 

Vertnimo duomenų įrašai saugomi Cambridge Nutritional Sciences 

 

„KABLIO“ EFEKTAS 
Tiriant teigiamus mėginius (serumo ar kraujo), kuriuose buvo didesnė 
anti-tTG imunoglobulinų koncentracija, nebuvo teigiamo testo 
signalo intensyvumo sumažėjimo.  Todėl „kablio“ efektas 
nenustatytas.   

 

SĄVEIKAUJANČIOS MEDŽIAGOS  
Buvo tirtas medžiagų, kurių gali būti tiriamojo kraujyje, įtaka testo 
jautrumui. Nė viena iš šių medžiagų neturėjo įtakos testo 
rezultatams: 
 

Medžiaga Pradinė koncentracija Skiediklis Galutinė koncentracija 

Aspirinas 50 mg/ml Etanolis 2.5 mg/ml 

Kofeinas 10 mg/ml Vanduo 0.5 mg/ml 

Ibuprofenas 8 mg/ml Vanduo 0.4 mg/ml 

Etanolis 500 mg/ml Vanduo 50 mg/ml 

Folio rūgštis 0,4 mg/ml Vanduo 0.02 mg/ml 

Nikotininė rūgštis 20 mg/ml Vanduo 1 mg/ml 

Hemoglobinas 15 mg/ml Vanduo 0.75 mg/ml 

hCG 250,000 mIU/ml Vanduo 500 mIU/ml 

EDTA 20 mg/ml Vanduo 1 mg/ml 

Natrio citratas 0,2 M Vanduo 0.01 M 

Heparinas 500 mg/ml Vanduo 50 mg/ml 
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