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Abychom mohli správně interpretovat výsledky laboratorních vyšetření, musíme si vždy nejprve 
ujasnit definici onemocnění, k jehož diagnostice, monitorování aktivity a úspěšnosti léčby detekci, 
či stanovení příslušných analytů provádíme, stejně jako i specifikaci těchto analytů. Naše 
následující diskuse nad interpretačními pravidly výsledků stanovení a detekce anti-tTG, EMA a 
anti-DGP v diagnostice a monitorování celiakie vychází z těchto premis: 
Celiakie je systémové autoimunitní onemocnění, které se vyskytuje u geneticky predisponovaných 
jedinců od raného dětství v každém věku, vyvolané gliadinem nebo jemu podobnými proteiny 
nacházejícími se v zrnech rostlin kmene Triticeae (zahrnuje i ječmen, žito, proso a oves). Proto, 
především v dospělosti, může mít, a často také má i jiné klinické než gastrointestinální projevy. Za 
jediné spolehlivé diagnostické kritérium celiakie je stále i dnes považováno vymizení klinických 
příznaků po nasazení bezlepkové diety. 
Endomysium je jemná pojivová tkáň obklopující svalová vlákna jako pochva. Obsahuje kolagen i 
retikulin společně s dalšími endomysiálními antigeny, mezi něž patří i tTG. 
Tkáňové transglutaminázy (tTG =TG2) jsou všudypřítomné enzymy, které vykazují kromě 
deamidační také GTP-ázovou aktivitu a mohou působit jako G-proteiny přenášející signál během 
reakce na některé hormony. Jako hlavní autoantigen endomysia u pacientů s celiakií byly popsány 
poprvé W.Dieterichovou a kol. v r. 1997. Transglutaminázy (TG) tvoří rodinu enzymů s vysokou 
homologií, které v procesu deamidace katalyzují tvorbu kovalentních vazeb mezi volnými 
aminovými skupinami lyzinu a γ-karboxamidovými skupinami glutaminu. Vazby vytvořené 
v tomto procesu vykazují vysokou odolnost vůči proteolytické degradaci.  
Deamidované peptidy gliadinu (DGP) vznikají působením tTG jen z některých epitopů gliadinu a 
vyvolávají u vnímavých jedinců, kteří nesou příslušné HLA-DQ alely celiakii. Gliadiny (rozpustné 
glykoproteiny) a gluteniny (nerozpustné) jsou hlavní komponenty glutenové frakce pšeničných zrn. 
Existují 3 typy gliadinu (α,β,γ). Celiakii vyvolávají u vnímavých jedinců jen některé epitopy α-
gliadinu. Gliadin není z fylogenetického hlediska hlavním přirozeným substrátem pro tTG.  
Výsledky: Praxe ukazuje, že výše pozitivity vyjádřená v IP >10 podle doporučení ESPGHAN z r. 
2012 pro spolehlivou primo-diagnostiku celiakie pomocí stanovení anti-tTG ve třídě IgA není 
naprosto nezbytná. Na druhé straně slabé pozitivity anti-tTG ve třídě IgA se nalézají často u 
pacientů, kde zřejmě onemocnění vyvolávající produkci anti-tTG není vyvoláno lepkem (negativní 
anti-DGP) nebo nenesou rizikové HLA-DQ alely. Při dodržování bezlepkové diety klesají anti-DGP 
rychleji než anti-tTG. V praxi je stanovování EMA analyticky o něco málo méně citlivé než 
stanovování anti-tTG. Jsou popisovány také případy, kdy pacienti, kteří nemají zvýšenou 
koncentraci anti-tTG ani anti-DGP ani rizikové HLA DQ alely reagují pozitivně na bezlepkovou 
dietu (NCGS). Rozbor těchto situací podložený výsledky rutinní diagnostiky výše zmíněných 
analytů v laboratoři Spadia Lab., a.s. je předmětem tohoto sdělení. 
  
 
 
 

 


