
 

 

 
 
 

 
 

Hitri test na mestu zdravljenja za zaznavanje humanih protiteles proti tkivni transglutaminazi (tTG) v celokupni krvi 

  

 
NAMERAVANA UPORABA 
Celiakija je avtoimuna bolezen, ki jo povzroča trajna intoleranca na 
gluten in natančneje na njegovo proteinsko frakcijo, ki se imenuje 
gliadin. Pri osebah z genetsko predispozicijo uživanje tega proteina 
povzroči hujšo lezijo v sluznici tankega črevesa, ki jo histološko 
označuje atrofija resic tankega črevesa.  Celiakija je lahko resna 
bolezen in ima lahko, če ni zdravljena, za posledico stanja, kot so 
pomanjkanje vitaminov in mineralnih snovi, podhranjenost, rak 
tankega črevesa, anemija idr.. 
 
Dokončna diagnoza celiakije temelji na tipičnih histoloških 
spremembah, ki jih opazimo pri biopsiji tankega črevesa. Vendar 
pa serološki testi, kakršen je npr. test za zaznavanje prisotnosti 
protiteles proti tkivni transglutaminazi v krvnem obtoku, 
predstavljajo cenejši in manj invaziven način analize za zaznavo 
bolezni. 
 
Coeliac Screen™ je imunokromatografski test, zasnovan za zaznavo 
protiteles IgA/IgG/IgM v človeški krvi proti tkivni transglutaminazi, 
glavnemu avtoantigenu, povezanemu s celiakijo.  Zaznava 
protiteles IgG je pomembna komponenta, ki preprečuje, da bi pri 
bolnikih s pomanjkljivim IgA dobili lažno negativne rezultate 
(približno 2–3 % prebivalstva s celiakijo).  Coeliac Screen™ se lahko 
uporabljate kot presejalni test za pomoč pri diagnozi celiakije. 
 

PRINCIP DELOVANJA TESTA 
Protitelesa anti-tTG, prisotna v krvi bolnikov s celiakijo reagirajo z 
delci lateksa, konjugiranimi s človeško rekombinantno tTG. Ti 
kompleksi, ki jih tvorijo koloidni delci/tTG/anti-tTG skupine Ig pri 
kromatografskem postopku migrirajo proti reakcijskemu okencu. To 
območje vsebuje človeško rekombinantno tTG, ki reagira s 
koloidnimi delci/tTG/kompleksom anti-tTG skupine Ig in ustvari 
rožnato testno črtico. 
 

VSEBINA 
5 x testni pripomoček (zavit v folijo) 
5 x varnostna lanceta (barva je lahko različna) – le za enkratno 
uporabo 
5 x mikropipeta (20µl) 
1 x redčilo vzorca (1,5-ml steklenička) 
 

PREVIDNOSTNI UKREPI 
• Vse reagente uporabljajte le in vitro.  

• Bolnikovi vzorci (kri) lahko vsebujejo patogene mikroorganizme, 
zato jih je treba obravnavati in zavreči kot potencialno 
nevarne biološke materiale.  

• Ne zamenjujte komponent iz kompletov z različnimi številkami 
serije.  

• Pred uporabo naj komponente kompleta dosežejo sobno 
temperaturo (običajno zadostuje 20–30 minut).  Hladni 
reagenti in/ali vzorci lahko zmanjšajo funkcionalnost testa. 

• Ne uporabljajte komponent kompleta po izteku rokov 
uporabnosti.  

• Če je embalaža poškodovana, lahko izdelek še vedno 
uporabite, če nobena od komponent ni poškodovana. 

• Pomembno je, da v vsak test dodate ustrezno količino krvi. Če 
uporabite manjšo količino krvi od navedene, vzorec morda ne 
bo dosegel reakcijskega območja; če uporabite preveč krvi, je 
reagent lahko razredčen in pokaže slabo vidno črtico. 

• Uporabljen izdelek morate zavreči kot določa veljavna 
zakonodaja. 

• Če se v območju za rezultat že pred uporabo prikaže barvna 
črtica, testa ne uporabljajte. 

 

VZORCI 
Coeliac Screen™ je zasnovan za uporabo s svežimi, 
nehemoliziranimi vzorci krvi. Komplet vsebuje mikropipete za 
odvzem vzorca celokupne krvi, pridobljene z vbodom v prst.   
Uporabite lahko tudi vzorce plazme in seruma. 

POSTOPEK TESTA 
1. Preden začnete, počakajte, da testni pripomoček in redčilo 

vzorca dosežeta sobno temperaturo. 
2. Vzemite testni pripomoček iz vrečke iz folije in ga položite na 

mizo ali vodoravno površino. 
3. Umijte roke s toplo vodo, saj tako zmehčate kožo in pospešite 

pretok krvi. 
4. Odstranite zaščitni pokrov z varnostne lancete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Rdeči privdignjeni del lancete položite na prst, iz katerega 
boste odvzeli vzorec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nežno potisnite lanceto proti prstu. Ob prebodu kože boste 

morda začutili rahel zdodljaj. 
7. Nežno masirajte prst v smeri vboda, da pospešite pretok krvi. 
8. Ne uporabite prve kapljice krvi (obrišite jo s sterilno gazo ali 

vato).   
9. Odvzemite naslednjo kapljico krvi.  S konico mikropipete se 

dotaknite vzorca krvi, pri čemer jo držite VODORAVNO, 
odzračevalna odprtina pa mora biti prosta.  Ne pritiskajte na 
vrat mikropipete.   

 
 
 
 
 
 
 
 
10. Kapilarni pretok bo samodejno potegnil vzorec krvi v oddušnik 

in napolnil mikropipeto s potrebno prostornino krvi (20μl).   
11. Takoj stisnite vrat mikropipete, da vzorec krvi prenesete v 

okroglo okence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Počakajte 30–60 sekund, da se absorbira vsa kri. 
13. Držite stekleničko redčila vzorca v navpičnem položaju in 

dodajte 2 kaplji (ali 100μl) v okroglo okence. 

14. Počakajte točno 10 minut in nato odčitajte rezultate testa. 

Odzračevalna odprtina 



 

 

 

 

 

VZORCI SERUMA 
1. Pripravite raztopino seruma v razmerju 1:10 v redčilu vzorca:  

20μl  seruma + 180μl  redčila.  Z nežnim pipetiranjem dobro 
premešajte. 

2. Dodajte 125μl serumske raztopine v okroglo okence. 
3. Odčitajte rezultat po točno 10 minutah. 
 

RAZLAGA REZULTATA 
 

 
NEGATIVNI rezultat testa, če se pokaže le modra KONTROLNA 

(C) črtica v okencu za rezultat: 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

POZITIVNI  rezultat testa, če se pokažeta modra KONTRONA 

(C) črtica in rožnata TESTNA (T) črtica v okencu za rezultat 
(intenzivnost barve se lahko razlikuje):  
 
 
 
 
 
 
 
 
To pomeni, da so bila v krvnem vzorcu zaznana protitelesa 
IgA, IgG ali IgM proti tkivni transglutaminazi in da obstaja 
velika verjetnost obstoja celiakije. 
 
Glede končne diagnoze in možnosti zdravljenja se posvetujte 
s svojim zdravnikom. 

 
 

NEVELJAVEN rezultat testa, če se modra KONTROLNA (C) 
črtica v okencu za rezultat ne pokaže, je prekinjena ali 
nepravilne oblike: 

 
 

 

 

 

 

 

 
Do tega lahko pride, če postopka testa niste pravilno izvedli, 
če ste dodali napačno količino vzorca ali če so se reagenti 
pokvarili.  PONOVITE TEST. 

 
 

Opomba: Črtice, ki se pokažejo kasneje, po preteku 10. minut, 
nimajo nikakršne diagnostične vrednosti in jih ne smete 
upoštevati. 

 

OMEJITVE POSTOPKA 
• To je kvalitativni test; ko dobite rezultat, glede na intenzivnost 

barve testne črtice ne morete podati nikakršne kvantitativne 
interpretacije.  

• Rezultate testa morate uporabiti skupaj z drugimi 
informacijami, ki jih dobite s klinično oceno bolnika in drugimi 
diagnostičnimi postopki. 

• Pomembno je, da dodate ustrezno količino krvi.  

• Pomembno je, da nadzirate reakcijski čas. Če je reakcijski čas 
krajši od 10 minut, vzorci, ki vsebujejo ravni protiteles na meji 
občutljivosti, ne bodo pozitivni.  Če je reakcijski čas daljši od 10 
minut, se bo občutljivost testa spremenila in lahko pride do 
napačnih interpretacij. 

SHRANJEVANJE 
Komplet Coeliac Screen™ morate shranjevati pri temperaturi 2–8 ºC.  
Datum izteka uporabnosti je natisnjen na škatlici. 

 

OBČUTLJIVOST IN SPECIFIČNOST 

Ocena Občutljivost Specifičnost 

1 89 %  92 % 

2 99 %  99 % 

3 94 % 100 % 

Skupno 94 %  97 % 

Podatki o vrednotenju so shranjeni v arhivu podjetja Cambridge Nutritional Sciences. 

 

PROZONSKI UČINEK (HOOK EFFECT) 
Testirani so bili pozitivni vzorci (seruma in celokupne krvi), ne da bi 
opazili kakršen koli upad v intenzivnosti pozitivnega signala v 
primeru višje vsebnosti imunoglobulinov proti tTG. Tako nismo opazili 
nikakršnega prozonskega učinka. 

 

SNOVI KI BI LAHKO VPLIVALE NA SIGNAL 
Redčilu smo dodali snovi, za katere obstaja verjetnost, da so 
prisotne v krvi in izvedli krivulje občutljivosti. Nobena od naslednjih 
snovi ni vplivala na rezultat testa: 
 

Snov 
Začetna 

koncentracija 
Redčilo 

Končna 

koncentracija 

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 

Folna kislina 0,4 mg/ml Voda 0,02 mg/ml 

Nikotinska 

kislina 
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 

Natrijev citrat 0,2 M Voda 0,01 M 

Heparin 500 mg/ml Voda 50 mg/ml 
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