Rozdílné výsledky
protilátek proti tTG
na různých ELISA soupravách

(u pacienta bez dg. celiakie)
celiakie)

pacient (CH.J., rok nar. 01) – v péči alergologa,
gastroenterologa
IgA
4/2007

EMA tTG A/G

1,83 neg

257

dg
smíšené AB

11/2007

292/ 15

5/2008

256/ 5

5/2009

> 300/ 9

9/2009

> 300/ 7
AGA neg

histologie v normě

> 300/ 6

DQ2, DQ8 neg

2/2010

neg

6/2010

neg

12/2011

neg

ANCA neg, spec.
IgE potrav. neg
247/ 4

- 2007: neprospívání, menší vzrůst, dyspepsie,
dg celiakie
celiakie??;
??; 1. histologie: nespecifické zánětlivé změny
(nemáme k dispozici přesné údaje),
v r. 2010 histologické vyšetření v normě, biochem
biochem.. v normě,
na hodnoty tTG neměla vliv dieta, 2010 doporučena strava s
plnou zátěží lepkem
- 2011: bez GIT obtíží, vyrostl, přibral na váze
- tTG IgA (AIDA) opakovaně pozitivní (i u výrobce soupravy)
- kontrolní vyšetření (Prostějov) pozitivní (Aeskulisa
(Aeskulisa))
- kontrolní vyšetření (Motol, FNOL) negativní (Orgentec
(Orgentec))
- SEKK 1/2012: 16 x ELISA, 3 x blot,
blot, 4 x jiná metoda
- Euroimmun 12 x, BioSystems 12 x, Orgentec 13 x, AIDA 6 x
- IMUNO FNOL: všechny EHK SEKK se soupravou AIDA:
v pořádku (souhlas s výsledky EMA)

tTGA
tTGA je specifický a klíčový endomyziální nitrobuněčný
enzym.
Při buněčném poškození (zánětem, infekcí, mechanicky aj.)
se tkáňová transglutamináza aktivuje.
Podílí se na apoptóze a brání uvolnění autoantigenů.
autoantigenů.
Může se uvolňovat z buněk a modulovat tkáňovou reparaci
aktivací TGF beta, který zodpovídá za normální epiteliální
diferenciaci - tedy regeneraci střevní výstelky.
(Ab tt-TGA) blokují přímo intestinální epiteliální diferenciaci
Více typů tTG
tTG;; homologie; typ 2 spojen se střevními
obtížemi

Další vzorky s diskrepantními výsledky na různých
soupravách:
- Dyspepsie – výrazná + změny biochemických parametrů,
známky malabsorpce, DA AGA negat
negat,, EMA negat
negat))
- AI tyreoiditida – AI terén

Důležitý vzájemný kontakt s ošetřujícím lékařem!!

