
 

 

 
 
 

 
 

Rýchly test na zisťovanie hladiny ľudských protilátok proti gliadínu a tkanivovej transglutamináze (tTG) v celej krvi 

 

 

POUŽITIE 
Celiakia je autoimunitné ochorenie spôsobené trvalou 
neznášanlivosťou gluténu, presnejšie jeho proteínovej frakcie 
nazývanej gliadín. U ľudí s genetickou predispozíciou spôsobuje 
konzumácia tohto proteínu závažné lézie na sliznici čriev, ktoré sú 
histologicky charakterizované atrofiou črevných klkov. Celiakia 
môže byť závažná a v prípade, že zostane neliečená, môže viesť 
k ochoreniam, ako je nedostatok vitamínov a minerálov, 
malnutrícia, rakovina tenkého čreva a anémia.  
 
Definitívna diagnóza celiakie je založená na typických 
histologických zmenách pozorovaných pri črevnej biopsii. 

Sérologické testy, ako napríklad stanovenie cirkulácie protilátok 
proti tkanivovej transglutamináze, však predstavujú lacnejšiu 
a menej invazívnu metódu analýzy na stanovenie tohto ochorenia. 
 
Pomôcka Coeliac Screen™ je imunochromatografický test určený 
na detekciu ľudských protilátok IgA, IgG a IgM proti tkanivovej 
transglutamináze v ľudskej krvi, ktorá je hlavným autoantigénom 
súvisiacim s celiakiou. Stanovenie protilátok IgG je dôležitou 
súčasťou na zabránenie falošne negatívnych výsledkov, ktoré 
možno získať u pacientov s deficienciou IgA (približne 2 – 3 % 
populácie s celiakiou).  Pomôcku Coeliac Screen™ možno používať 
ako skríningový test na pomoc pri diagnostikovaní celiakie. 
 

PRINCÍP TESTU 
Protilátky proti tTG nachádzajúce sa v krvi pacientov trpiacich 
celiakiou reagujú s latexovými časticami konjugovanými s ľudskou 
rekombinantnou tTG. Tieto komplexy vytvorené koloidnými 
časticami, tTG a  anti-tTG protilátkami Ig migrujú počas 
chromatografického procesu do reakčného okienka. Táto zóna 
obsahuje ľudskú rekombinantnú tTG, ktorá reaguje s komplexom 
koloidných častíc, tTG a anti-tTG protilátok Ig, pričom sa vytvorí 
ružová čiara testu. 
 

OBSAH 
5 testovacích pomôcok (zabalených vo fólii) 
5 bezpečnostných lanciet (farba lancety sa môže odlišovať) – len 
na jedno použitie 
5 mikropipiet (20µl) 
1 rozpúšťadlo vzorky (1,5ml fľaša) 
 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
• Všetky činidlá používajte len in vitro.  

• Vzorky (krvi) pacientov môžu obsahovať infekčné látky a je 
potrebné s nimi manipulovať ako s potenciálne nebezpečným 
biologickým materiálom a takým spôsobom ho aj  likvidovať.  

• Nezamieňajte zložky zo súprav rôznych šarží.  

• Pred použitím nechajte zložky súpravy ustáliť sa pri izbovej 
teplote (zvyčajne stačí 20 – 30 minút).  Studené činidlá a vzorky 
môžu znížiť funkčnosť testu. 

• Nepoužívajte zložky súpravy po dátume expirácie.  

• Ak  je balenie poškodené, produkt možno použiť, iba ak  
nebola poškodená žiadna jeho zložka. 

• Je dôležité pridať správne množstvo krvi na každý test. Pokiaľ 
sa použije menšie množstvo, ako je uvedené, vzorka nemusí 
dosiahnuť reakčnú zónu. V prípade, že sa použije príliš veľké 
množstvo, činidlo sa môže rozpustiť a vytvoriť nevýraznú čiaru. 

• Použitý produkt sa má likvidovať v súlade s platnými právnymi 
predpismi. 

• Test nepoužívajte, ak sa ešte pred jeho použitím objaví farebná 
čiara vo výslednej oblasti. 

 

VZORKY 
Pomôcka Coeliac Screen™ je určená na použitie s čerstvými 
nehemolyzovanými vzorkami krvi. Súprava obsahuje mikropipety na 
odber vzorky celej krvi z miesta vpichu na prste. Možno použiť aj 
vzorky plazmy alebo séra. 

POSTUP TESTU 
1. Pred vykonaním testu nechajte testovaciu pomôcku 

a rozpúšťadlo vzorky ustáliť sa pri izbovej teplote. 
2. Vyberte testovaciu pomôcku z fóliového vrecka a položte ju 

na stôl alebo vodorovný povrch. 
3. Umyte si ruky v teplej vode. Pokožka tak bude mäkšia 

a podporíte prúdenie krvi. 
4. Odstráňte z lancety ochranný kryt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Pridržte červený koniec lancety na prste alebo palci, z ktorého 
chcete odobrať vzorku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lancetu zľahka pritlačte k prstu. V momente, kedy je koža 

prepichnutá, môžete pociťovať ľahké pichnutie. 
 
7. Jemne masírujte prst smerom k vpichu, aby ste podporili 

prúdenie krvi. 
8. Nepoužívajte prvú kvapku krvi (zotrite ju sterilnou gázou alebo 

vatou).   
9. Odoberte ďalšie kvapky krvi.  Dotknite sa hrotom mikropipety 

vzorky krvi, pričom ju držte vo VODOROVNEJ polohe 
a nechajte ventilačný otvor uvoľnený.  Nestláčajte balónik 
mikropipety. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Vďaka kapilarite sa vzorka krvi automaticky nasaje po čiernu 

čiarku a naplní tak mikropipetu požadovaným množstvom krvi 
(20μl).   

11. Okamžite stlačte balónik mikropipety a uvoľnite vzorku krvi do 
okrúhleho okienka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Počkajte 30 – 60 sekúnd, kým sa neabsorbuje všetka krv. 
13. Podržte fľašu rozpúšťadla vzorky v zvislej polohe a pridajte do 

okrúhleho okienka 2 kvapky (alebo 100μl). 

14. Počkajte 10 minút a potom odčítajte výsledky testu. 

Ventilačný otvor 



 

 

VZORKY SÉRA 
1. Rozrieďte sérum v pomere 1/10 v rozpúšťadle vzorky:  20μl séra + 

180μl rozpúšťadla.  Dobre premiešajte jemným pipetovaním. 
2. Pridajte 125μl rozriedeného séra do okrúhleho okienka. 
3. Výsledky odčítajte po 10 minútach. 
 

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 
 

 

Výsledok testu je NEGATÍVNY, ak sa v okienku výsledkov 

objaví iba modrá KONTROLNÁ čiara (C): 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Výsledok testu je POZITÍVNY, ak sa v okienku výsledkov 

objaví modrá KONTROLNÁ čiara (C) a ružová TESTOVACIA (T) 

čiara (intenzita farby sa môže líšiť):  
 
 
 
 
 
 
 
 
Znamená to, že vo vzorke krvi boli zistené protilátky IgA, IgG 
alebo IgM proti tkanivovej transglutamináze a  je veľká 
pravdepodobnosť, že pacient má celiakiu. 
 
O konečnej diagnóze a možnostiach liečby sa poraďte so 
svojim lekárom. 

 
 
 

Výsledok testu je NEPLATNÝ, ak sa v okienku výsledkov 

neobjaví modrá KONTROLNÁ čiara (C), respektíve je 
prerušená alebo nepravidelná: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dôjde k tomu v prípade, že nebol správne dodržaný postup 
testu, nebolo pridané správne množstvo vzorky alebo boli 
znehodnotené činidlá.  ZOPAKUJTE TEST. 

 
 
Poznámka: Čiara, ktorá sa objaví po 10 minútach, nemá žiadnu 

diagnostickú hodnotu a nemá sa brať do úvahy. 
 

OBMEDZENIA POSTUPU 
• Tento test je kvalitatívny. Pri vykazovaní výsledkov sa nemajú 

poskytovať žiadne kvantitatívne vyjadrenia s ohľadom na 
intenzitu čiary TESTU.  

• Výsledky testu sa majú používať spolu s inými dostupnými 
informáciami z klinického hodnotenia pacienta a iných 
diagnostických postupov. 

• Je dôležité pridať správne množstvo krvi.  

• Je dôležité sledovať reakčný čas. Ak je reakčný čas kratší ako 
10 minút, vzorky obsahujúce hladiny protilátok pri obmedzení 
citlivosti nebudú pozitívne. Ak je reakčný čas dlhší ako 
10 minút, citlivosť testu bude pozmenená a výsledky môžu byť 
vyhodnotené nesprávne. 

 
 
 
 

SKLADOVANIE 
Súprava Coeliac Screen™ sa musí skladovať pri teplote 2 – 8 ºC.  
Dátum expirácie je vytlačený na obale. 
 

CITLIVOSŤ A ŠPECIFICKOSŤ 

Vyhodnotenie Citlivosť Špecifickosť 

1 89 %   92 % 

2 99 %   99 % 

3 94 % 100 % 

Celkom 94 %  97 % 

Údaje z vyhodnotenia vedené v evidencii spoločnosti Cambridge Nutritional Sciences 
 

ZNÍŽENIE DÁVOK (TZV. HOOK EFFECT) 
Testovali sa pozitívne vzorky (séra a celej krvi), pričom nebolo 
pozorované žiadne zníženie intenzity pozitívnych signálov v prípade 
vyššieho obsahu anti-tTG imunoglobulínov. Nebol preto pozorovaný 
žiadny tzv. hook effect. 
 

INTERFERUJÚCE LÁTKY 
Do rozpúšťadla sa pridali interferujúce látky, ktorých výskyt možno 
očakávať v krvi, a zostrojili sa krivky citlivosti. Zistilo sa, že žiadna 
z nasledujúcich látok nemá vplyv na výkonnosť testu: 
 

Látka 
Počiatočná 

koncentrácia 
Rozpúšťadlo 

Konečná 

koncentrácia 

Aspirín 50 mg/ml Etanol 2,5 mg/ml 

Kofeín 10 mg/ml Voda 0,5 mg/ml 

Ibuprofén 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 
nikotínová 

20 mg/ml Voda 1 mg/ml 

Hemoglobín 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 

Citrónan sodný 0,2 M Voda 0,01 M 

Heparín 500 mg/ml Voda 50 mg/ml 
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