
 
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

katedra biologických a lékařských věd 

 

 

 

 

                                      CELIAKIE 

SYSTÉMOVÉ AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ 

VYVOLANÉ GLIADINEM. 

Současné možnosti laboratorní diagnostiky. 

 

(bakalářská práce) 

 

 

 

 

 

Hradec Králové, 2012                               Martina Kautská



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem 

a veškeré myšlenky, data a jejich zdroje, z nichž jsem pro zpracování čerpala, 

řádně cituji. Práce nebyla použita ke získání jiného nebo stejného titulu. 

 

17. 8. 2012                                                            Martina Kautská



 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

S úctou bych ráda poděkovala PharmDr. Petrovi Jílkovi, CSc., 

vedoucímu katedry lékařských věd Farmaceutické fakulty UK Hradec Králové, 

za jeho trpělivost, odborné vedení, cenné rady a připomínky při zpracovávání 

mé bakalářské práce.  

Mé velké poděkování patří RNDr. Janě Pokorné, vedoucí laboratoře  

autoimunitní diagnostiky DVK FN Brno Bohunice, za neocenitelnou pomoc při 

zpracování mé práce, též děkuji za inspirující dlouhodobé vzájemné pracovní 

spolupůsobení, které mě přivedlo k současnému studiu. 

Současně chci poděkovat doc. MUDr. Josefovi Feitovi, Ph.D., 

přednostovi PÚ FN Brno Bohunice, za laskavé svolení s použitím jeho 

autorských mikrofotografií do této práce. 

           Ing. Petrovi Matějkovi za pomoc při zpracování statistických dat. 

MUDr. Karlovi Dvorníkovi lékaři gastroenterologické ambulance 

v Jihlavě za jeho cennou konzultaci.    

Děkuji celé moji rodině za podporu a trpělivost při mém studiu. 

 

Martina Kautská 

 
 
 



 

 
 
Zadání bakalářské práce :         CELIAKIE 

                                                   SYSTÉMOVÉ AUTOIMUNITNÍ  ONEMOCNĚNÍ  

                                                   VYVOLANÉ GLIADINEM.  

                                                   Současné možnosti laboratorní diagnostiky  

 

 

.  

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce :     PharmDr. Petr Jílek, CSc.   

                                                 ved. katedry biologických a lékařských věd 

                                                 Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasím, aby práce byla půjčována ke studijním účelům 

a byla citována podle platných norem. 
 



 

 

Abstrakt 

 Práce je přehledovým sdělením k problematice laboratorní diagnostiky 

komplikovaného autoimunitního onemocnění, celiakiie (celiakální sprue). Její 

rozšíření je celosvětově podstatně vyšší, než se dosud předpokládalo 

a postihuje cca 1 % populace lidí všech věkových skupin, nikoli jen dětí - podle 

dřívějšího náhledu.  

 Pro velkou variabilitu klinických příznaků a často i překryv s řadou jiných 

zdravotních poruch se na přítomnost celiakie stále ještě příliš nemyslí a nemoc 

je obecně „poddiagnostikována“. Zrádnost daného onemocnění spočívá 

v pozdním odhalování jeho kauzality a odstranění toxického spouštěče CS 

u predisponovaných osob, tj.lepku, (glutenu) z potravy. S vědomím všech 

dalších zdravotních komplikací až těžkých následků v podobě malignit, k nimž 

organismus trpící chronickým zánětlivým stavem v GIT inklinuje. Potřeba 

včasného odhalování glutenové enteropatie je z hlediska zdraví naší populace 

zřejmá a urgentní.  

 Sérologická detekce CS je předmětem tohoto sdělení. Práce se v úvodní 

části zabývá obecným přehledem problematiky celiakie, podstatou onemocnění, 

rozšířením, příčinami vzniku a patogenezí. Jsou nastíněny a charakterizovány 

hlavní protilátkové markery celiakie a jejich diagnostické metody. Je podán 

orientační přehled nově se v této oblasti vyvíjejících postupů. V práci jsou 

předloženy výsledky několikaletých praktických zkušeností s technikou 

laboratorní detekce „celiakálních“ autoprotilátek v laboratoři lékařské 

imunologie. Data jsou shrnuta do tabulkových a grafických obrazů. Dále 

je přiložen soubor mikrofotografií IIF testů pro ilustraci fluorescenční reaktivity 

některých s celiakií souvisejících autoprotilátek. (Podkladem pro tyto snímky 

byly preparáty zhotovené autorkou práce). Závěrečná část je věnována 

kazuistice případu klinicky potvrzené CS, kde laboratoř svými nálezy projasnila 

možnou podstatu dlouhodobých těžkých zdravotních problémů a jednomu 

konkrétnímu „lidskému příběhu“ tím napomohla k úlevě od strádání celiakií. 

 

Klíčová slova: lepek, gluten, celiakie, celiakální sprue, autoprotilátky, 

 endomysium, retikulin, tkáňová transglutaminasa, ELISA, IIF 



 

 

Abstract 

 The work is a clearly organized report to laboratory diagnostic 

of a complicated autoimmune celiac disease. Its worldwide spread is markedly 

higher than it has been presupposed so far and it affects about 1 % 

of population of all age groups, not only children – according to previous 

opinion.  

 Because of great variability of clinical symptoms and often a concealment 

with a series of other health defects, presence of celiac disease, is still not 

much thougt off  and the disease is generally „underdiagnosed“. Perfidity of this 

disease is based on a late disclosure of its causality and a removal of toxic CS 

starter by predisposed persons i. e. gluten from food. Seriousness of celiac 

disease increases further with a risc of all other health complications to serious 

consequences in the form of malignity to which organism suffering from chronic 

inflammatory state in GIT inclines. Necessity of early disclosure of gluten 

enteropathy is evident and urgent from the point of view of our population.  

 Serological detection of CS is the subject of this report. In the opening 

part the work deals with a general outline of problems of celiakia, nature of the 

disease, spread, cause of origin and pathogenesis. Main antibody markers 

of celiac diseas and their diagnostic methods are adumbrated and 

characterized. An outline of newly developed processes in the area are given. 

In the work there are presented results of practical experiences lasting several 

years with a laboratory detection of „celiakia“ autoantibodies in the laboratory 

of medical immunology. Data are presumed in tabular and grafic pictures. 

Further a collection of microphotographs of IIF tests is enclosed for illustration 

of fluorescent reactivity of some antibodies connected with celiac disease. 

(Preparations made by the author of this report form basic for these snaps). 

Closing part is devoted to causistry of a case of a clinically proved CS, where 

laboratory eluciated possible nature of longterm serious problems and one 

concrete „human story“ to relief from privation by celiac disease. 
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Zkratky 

AAA protilátka proti aktinu (z angl. anti-actin antibodies) 

Ab protilátka (z angl. Antibody) 

ACRT protilátka proti kalretikulinu (z angl. anti-calreticulin 

 antibody) 

Ag antigen 

AGA protilátka proti gliadinu (z angl. anti-gliadin antibody) 

APC antigenprezentující buňka 

ARA protilátka proti retikulinu (z angl. anti-reticulin antibody) 

ASMA protilátka proti hladkému svalu (z angl. anti-smooth muscle 

 antibody) 

AtTG protilátky proti tkáňové transglutaminase 

AU arbitrární jednotka (z angl. arbitrary unit) 

CD shluky rozpoznávání (z angl. cluster of designation) 

CLIA chemiluminiscenční imunoanalýza (z angl. chemiluminiscence 

 immunoassay) 

CS celiakální sprue 

DGP AGA protilátka proti deaminovanému gliadinu (z angl. 

 anti-deaminated gliadin peptides antibody) 

DGP deaminovaný gliadinový peptid (z angl. deaminated gliadin 

 peptid) 

DIF přímá imunofluorescence (z angl. direct imunofluorescence) 

ELISA imunoanalýza se sekundární protilátkou značenou enzymem 

 (z angl. enzyme linked immunosorbent assay) 

EMA protilátky proti endomysiu (z angl. anti-endomysial antibodies) 

Fc krystalizující fragment (z angl. fragment crystallizable)  

FITC fluorescein isothiokyanát 

GIT gastrointestinální trakt 

Gpl tTG tkáňová transglutaminasa z morčecích jater (z angl. guinea pig 

 liver tissue transglutaminase) 



 

HEp-2 buňky buňky lidského karcinomu typu 2 (z angl. Human epitelioma 

 type 2 cells) 

IF imunofluorescence 

IL interleukin 

INF interferon 

IU mezinárodní jednotky (z angl. international units) 

KM kravské mléko 

MHC hlavní histokompatibilní komplex (z angl. main 

 histocompatibility complex) 

NASPHGAN Severoamerická společnost pro dětskou gastroenterologii, 

 hematologii a výživu (z angl. North american society for 

 pediatric gastroenterology, haematology and nutrition) 

NK přirozený zabíječ (z angl. natural killer) 

NPH negativní prediktivní hodnota 

PPH pozitivní prediktivní hodnota 

rhtTG lidská rekombinační tkáňová transglutamináza (recombinant 

 human tissue transglutaminase) 

RIA radioimunoanalýza (radioimmunoassay) 

TNF tumor nekrotizující faktor  

tTG tkáňová transglutaminasa 

WHO Světová zdravotnická organizace (z angl. World health 

 organisation) 
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ÚVOD A ZADÁNÍ – (CÍL) PRÁCE 

 Celiakie (celiakální sprue) je závažné chronické zánětlivé onemocnění 

trávicího ústrojí dětí i dospělých, jehož důsledkem je výrazný malabsorpční 

syndrom (Krejsek a Kopecký, 2004). Celiakie je příznačná tím, že se na jedné 

straně vyznačuje velkou nespecifitou klinických projevů, na druhé straně 

zjevnou genetickou provázaností a rizikem následných komplikací v podobě 

nejrůznějších chorob, zejména autoimunitního charakteru, popř. i malignit. 

 Nejasnost a rozmanitost klinických příznaků je příčinou obecné 

skutečnosti, že většina případů onemocnění celiakie v celosvětovém měřítku 

zůstává neodhalena. Odhaduje se, že toto se týká až 1 % obyvatel rozvinutých 

zemí i ekonomicky méně vyspělých oblastí (Green a Jabri, 2003). Potřeba 

účinné diagnostiky celiakální sprue, pokud možno pro pacienta nezatěžující 

(neinvazivní) je proto z hlediska zdraví lidské populace stálou výzvou. 

 V rámci svého pracovního působení v laboratoři lékařské diagnostiky 

jsem měla příležitost se dlouhodobě zabývat sérologickými vyšetřeními, jež 

se týkaly m.j. konkrétních případů celiakie. Své praktické zkušenosti jsem 

se během svého současného studia snažila rozšířit o zevrubnější teoretické 

poznání této problematiky. Už proto, že jsem se při této činnosti setkala 

se vzácnými okamžiky skutečného naplnění „smysluplnosti“ své práce, kdy 

jsme svými laboratorními nálezy pomohli doslova „rozklíčovat“ několik dlouho 

nevyjasněných (a tím i adekvátně léčebně neřešených) klinických stavů 

glutenové enteropatie, čímž se jakoby zázrakem změnil dosavadní život 

(a dá se říci i osud) pacientů směrem k pronikavému zlepšení života v mnoha 

aspektech, včetně šťastného konce, s narozením zdravého dítěte.  

 Toto je základní motiv výběru daného tématu mé bakalářské práce, 

ve které se snažím poskytnout přehled obecných znalostí o celiakii spolu 

s nástinem současných metod laboratorní detekce tohoto onemocnění 

a vlastních, prakticky provedených vyšetření. 
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1 Celiakie 

 Celiakie, celiakální sprue, glutenová enteropatie je společné označení 

pro celosvětově se vyskytující onemocnění dětí i dospělých. Jde o hereditární 

autoimunitní chorobný stav primárně vyvolávaný nesnášenlivostí lepku 

(glutenu).  

 Lepek je bílkovinný komplex obsažený v povrchní části obilných zrn. 

Štěpné produkty lepku spouštějí u geneticky predisponovaných osob 

nepřiměřenou reakci imunitního systému s trvalou tvorbou protilátek. Hlavním 

projevem jsou zánětlivé změny sliznice tenkého střeva (především jejuna) 

s průjmy, chudokrevností, váhovým úbytkem a celkovou poruchou somatického 

i psychického vývoje mladého organismu, resp. podlomení zdravotního stavu 

dospělých. Genetická predispozice k onemocnění je charakterizována vysokou 

incidencí některých znaků HLA a jeho podstatně vyšším výskytem 

u příbuzenstva v 1. linii.  

 Jedinou možnou „léčebnou“ intervencí (ve smyslu zmírnění 

až odstranění potíží) je doživotní eliminace lepku z potravy. Není-li toto dietní 

omezení důsledné a trvalé, nemoc postihuje další orgány se vznikem 

přidružených autoimunitních chorob a četných dalších komplikací.  

 

 

1.1 Historie 

 Pokud jde o historické souvislosti celiakie, je to onemocnění velmi staré, 

první zmínky o nemocných s charakteristickými příznaky lze najít již 

v egyptském či antickém písemnictví (Kohout, 2007). Podle téhož autora jsou 

ve 2. století našeho letopočtu zaznamenány v Řecku stavy střevních poruch 

typické pro celiakii. Odtud pochází i název choroby odvozený od pojmu 

koiliakos (z řečtiny abdominální), který v 19. století zavedl S. Gee. Ten popsal 

poprve celiakii přesně a již odhadl i dietní faktor, jenž tuto nemoc způsobuje.  

 V polovině minulého století byla K. W. Dickem v Nizozemí rozpoznána 

souvislost příznaků celiakie s konzumací obilnin potvrzena a následně van der 
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Kamer identifikoval lepek v pšenici, ječmeni a žitu jako příčinný spouštěč této 

nemoci.  

 Postupně byly definovány patologické změny na sliznici tenkého střeva 

z bioptických vzorků odebraných speciální sací kapslí podle Crosbyho 

příznačné pro celiakii. Klasifikaci jednotlivých stupňů této enteropatie zavedl 

v roce 1995 Marsh (Marsh a Crowe, 1995), (obrázek 1). 

 Začala být brána v potaz mimo klinicky plně vyjádřených forem celiakie 

též existence oligo- a asymptomatických případů. Celiakie tak na konci 

20. století přestává být onemocněním typickým pro dětský věk a její diagnostika 

se posunula i do praxe gastroenterologů pro dospělou populaci (Kohout, 2007).  

MZ ČR reagovalo na tuto situaci nedávným zavedením cíleného 

screeningu celiakie speciálním metodickým pokynem (Věstník MZ ČR, 2011). 

Je zřejmé, že problematika racionální a efektivní diagnostiky celiakie tímto 

nabývá na celospolečenském významu. Svůj specifický podpůrný přínos zde 

může mít oblast neinvazivních laboratorních vyšetření, jejichž dosavadní 

spektrum se o to intenzivněji rozvíjí. 

 

 

Obrázek 1 – Schématické znázornění klasifikačních stupňů enteropatie  

(http://www.zahady-zdravi.cz/zdravy-zivot/databaze-pro-zdravi/nemoci/celiakie) 
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1.2 Prevalence a epidemiologie 

 Onemocnění celiakií bylo rozpoznáváno do nedávné minulosti zřídka 

a často i pozdě. Platí to jak pro děti, tak dospělé nemocné a nejen v ČR. 

Průměrná doba trvání choroby do stanovení diagnózy je udávána na 11 let. 

To vede k pozdní terapii a riziku přidružených chorob a komplikací. Vyhledávací 

studie rozsáhlých populačních souborů stanovením protilátek a vyšetřením 

bioptických vzorků střevní slinice prokázaly dramatické zvýšení prevalence CS. 

Tyto studie z deseti evropských zemí, USA a severní Afriky zjistily prevalenci 

1:70-1:550. Prevalence se zvýšila v průměru dvanáctkrát při srovnání výskytu 

na podkladě klinických příznaků a screeningových dat. V ČR lze předpokládat 

prevalenci 1:200-1:250, tj. asi 40000 až 50000 nemocných CS v celkové 

populaci ČR.  

 Celiakie je onemocněním hlavně bílé evropské populace a populace, 

která z Evropy emigrovala (přistěhovalci do Severní Aneriky a Austrálie). 

Celiakie byla popsána rovněž u Indiánů, Arabů, Hispánců, Židů a Sudánců. 

Velmi raritní je výskyt u afrokaribské populace. U žen se objevuje častěji než 

u mužů, a to v poměru 2:1 (Prokopová, 2003).  

 

 

1.3 Klinické příznaky 

 Klinická prezentace CS je značně různorodá. Pouze 20-30 % nemocných 

má aktivní (klasickou) formu nemoci. Nediagnostikované, neaktivní případy 

nemoci tvoří až 70-80 % případů celiakie u dospělých. Po zavedení léčebné 

bezlepkové diety zpravidla dochází ke zlepšení a klinické symptomy CS 

ustupují. Celiakie však relabuje po opětovné glutenové zátěži. Celiakie 

a dermatitis herpetiformis Dühring jsou považovány za rovnocenné manifestace 

glutenové enteropatie. Celiakie se sdružuje s dalšími autoimunitními chorobami 

(zejm. insulindependentním diabetem mellitem, autoimunitní thyreoiditidou). 

Neléčená celiakie je také významnou prekancerózou (Prokopová, 2003).  
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 Onemocnění manifestuje : 

 typickými příznaky 

 atypickými příznaky 

 asymptomaticky 

 

 K typickým příznakům patří chronické průjmy, hubnutí, bolesti břicha, 

únava, slabost a aftózní stomatitida. V enterobiosii bývá prokazována atrofická 

střevní sliznice (obrázek 2-6). K atypickým formám CS bývá řazena dermatitis 

herpetiformis Dühring. Patří sem i další extraintestinální symptomy: bolesti 

kostí, stagnace růstu, opožděná puberta, infertilita a opakované potraty a 

symptomy související s malabsorbcí, jako je např. anemie nebo osteopenie. 

Obávanými komplikacemi CS jsou gastrointestinální karcinomy nebo lymfomy. 

V mnoha případech je však onemocnění asymptomatické, projevuje se pouze 

mírnou únavou, nenápadnou anemií nebo proměnami nálad. Diagnóza celiakie 

zde bývá učiněna zpravidla při vyšetřování jiného základního onemocnění 

anebo při vyšetření klinicky zdravých příbuzných pacienta s CS (Janatková a 

kol., 2002). 

 

 

Obrázek 2 - Normální postbulbar dvanáctníku 
                    (http://www.endoatlas.com/du_ge_01.html) 
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Obrázek 3 – Dudenum střevní klk 

                     (http://www.lfp.cuni.cz/oldWWW/dept/histolog/maincz.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Endoskopický obraz duodena – nález vyhlazených slizničních řas 

u pacienta s celiakií 
                     (http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Emijrp/Commons/cs/3) 

 
 
 

 

 
 

http://www.lfp.cuni.cz/oldWWW/dept/histolog/maincz.html
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Obrázek 4 – Biopsie tenkého střeva ukazující celiakie manifestuje otupení klků  

                      (http://en.wikipedia.org/wiki/Coeliac_disease) 
 

1.4 Formy celiakie 

 Na základě příznaků a nálezů rozlišujeme několik forem celiakie. 

Vzájemně se liší manifestací, diagnostikou a mírou způsobených potíží. Nálezy 

vycházejí z klinického posouzení stavu pacienta, bioptického vyšetření sliznice 

tenkého střeva a sérologického vyšetření protilátek (Černý, 2010). 

 Dle Kohouta (2006) se zde uplatňuje toto dělení: 

 Klasická forma se vyznačuje typickými i atypickými (mimostřevními) 

příznaky. Histologický nález na střevní sliznici je pozitivní, bývá 

pozitivní i imunohistochemické vyšetření. Zároveň jsou v séru 

diagnostikovány specifické protilátky. 

 Atypická forma má atypické nebo jen mírné intestinální příznaky. 

Histologické, imunohistochemické i sérologické vyšetření je pozitivní. 

 Silentní forma se liší od atypické formy jen tím, že nejsou přítomny 

žádné klinické příznaky. Ostatní nálezy vyšetření jsou shodné. 

 Latentní forma má pozitivní pouze sérologické vyšetření protilátek. 

Klinické a histologické nálezy nejsou přítomny. 

 Potencionální forma má, na rozdíl od všech předchozích forem CS, 

všechny příznaky a nálezy negativní. Tato forma bývá nejčastěji 

diagnostikována při screeningu lidí zrizikových skupin.  

Jednotlivé formy celiakie jsou přehledně zaznamenány v tabulce 1. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Small_bowel
http://en.wikipedia.org/wiki/Intestinal_villus
http://en.wikipedia.org/wiki/Coeliac_disease
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Tabulka 1 – Klinické formy celiakie 

 (http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/celiakie-dospelych-casto-opomijene-

onemocneni-452656) 

 

 

Souvislost mezi formami celiakie, jejími příznaky a diagnostikou je vyjadřována 

pomocí modelu tzv. ledovce (Bajer a Bajerová, 2000), obrázek 5. 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

Obrázek 5 – Model ledovce (vlastní zdroj) 

1.5 Asociace celiakie s jinými chorobami 

 CS predisponuje ke vzniku závažných imunopatologických onemocnění 

postihujících různé orgány těla (Krejsek a Kopecký, 2004). Poškození sliznice 

tenkého střeva spojené s dlouhodobým zánětem posiluje rozvoj chorob 

především autoimunitní povahy, a to daleko častěji, než je tomu u zdravých 

jedinců. V mnoha případech zde celiakie probíhá v silentní (tiché) formě, bez 

normální klky 

poškození klků 

celiakie s příznaky 

tichá celiakie 

latentní celiakie 
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charakteristických klinických příznaků a přidružené onemocnění bývá 

diagnostikováno jako první. Naopak v sérech pacientů trpících CS lze 

prokazovat zvýšené množství specifických autoprotilátek, bez klinické 

manifestace příslušné choroby (Balínová, 2007).  

 Asociace CS s autoimunitními chorobami zřejmě souvisí s genetickou 

predispozicí k celiakii, neboť některé z nich sdílejí obdobné HLA antigeny. 

Příčinou může být i průnik dalších látek s antigenním potenciálem při narušení 

mechanismu přirozené střevní bariéry. Obecně platí, že celiakie častěji asociuje 

s nemocemi, u nichž se předpokládá deregulace IS. Výskyt celiakie je tak např. 

u autoimunit 10-30x vyšší, než u ostatní populace (Prokopová, 2008).  

 Mezi autoimunitní choroby nejčastěji sdružené s celiakií patří: 

 diabetes mellitus 1. typu (výskyt je cca 50x vyšší než v ostatní 

populaci) 

 autoimunitní thyreoiditida 

 deficit IgA 

 IgA nefropatie 

 primární biliární cirhóza 

 dermatomyositida 

 Sjögrenův syndrom 

 Addisonova choroba 

 revmatoidní artritis (Balínová, 2007) 

Vznik nádorových onemocnění souvisí nejspíše s poškozením střevní 

bariéry, zvýšeným množstvím antigenů v podslizničním prostoru a chronickým 

zánětlivým procesem. Dlouhodobá stimulace a proliferace podslizničních 

T-lymfocytů může vést ke genovým poruchám, které jsou základem nádorové 

transformace. Riziko u nemocných s dlouhoprobíhající neléčenou celiakií 

pro vznik nádorového bujení zde činí 8-10 %. Při dodržování bezlepkové diety 

toto ohrožení postupně klesá a po 5 letech je stejné, jako u normální populace. 

 

 Mezi nejčastější nádorová onemocnění asociovaná s celiakií patří: 

 maligní lymfomy 

 neoplasie tenkého střeva 

 orofaryngeální tumory 
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 adenokarcinomy tlustého střeva a jícnu 

 Další přidružená onemocnění a symptomy: 

 osteoporóza  

 poruchy fertility 

 genetické anomálie (Downův syndrom, Turnerův syndrom), (Balínová 

2007) 

 Časná diagnóza a léčba CS zlepšuje kontrolu i průběh asociovaného 

onemocnění (Prokopová, 2008). 

 

 

1.6 Komplikace 

 K nejzávažnějším komplikacím celiakie patří refrakterní sprue, ulcerativní 

jejunoileitida a nádorová onemocnění (zejména maligní IgA lymfom tenkého 

střeva). 

 Refrakterní sprue má podobné projevy, jako celiakie. Vyvíjí se nezávisle 

na tom, zda pacient dodržuje bezlepkovou dietu (Balínová, 2007). I v případě 

dobré adherence se komplikace stejně vyvinou. Refrakterní sprue je CS, která 

přestala reagovat na alimentární restrikci glutenu. Příčina je neznámá. Určitou 

roli zde může hrát také spolupůsobení potravinové alergie, mléko, sója 

atp.(Černý, 2010).  

 Zbývající skupina – ulcerativní jejunoileitida (vzácné vředovité 

onemocnění v terénu celiakálních změn sliznice tenkého střeva, které může 

vést k jizevnatým stenózám a perforacím) a maligní IgA lymfom (finálně úplná 

atrofie střeva) vznikají jako komplikace nebo důsledek nedostatečně 

dodržované bezlepkové diety anebo obou faktorů zároveň (Černý, 2010).  

 Je třeba zmínit také dosud ne příliš „doceňovný“ efekt CS na zdraví žen. 

Jde o manifestaci celiakie v podobě poruch fertility, až neplodnosti. 

Nediagnostikovaná celiakie starších žen bývá, dnes spíše náhodně, 

rozpoznávaná při častých frakturách z osteoporózy, v období menopauzy. I toto 

je oblast, kde rozšířený screening CS by byl velmi užitečný (Latta, 2012).  
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1.7 Etiologie 

 Celiakie, podobně jako jiná onemocnění na autoimunitním podkladě, 

má multifaktoriální charakter. K poruše mechanismu autotolerance a rozvoji 

nepřiměřené imunitní reakce je nezbytné působení několika činitelů zároveň. 

Jeden faktor k vyvolání choroby nestačí. Obvykle jde o spolupůsobení faktorů 

vnitřních, genetických a faktorů vnějších, zevního prostředí (Di Sabatino 

a Corazza, 2009) 

 Skutečnost, že genetická predispozice sehrává v imunopatogenezi 

celiakie mimořádnou úlohu, dokládá její zvýšený výskyt u pokrevních 

příbuzných (Krejsek a Kopecký, 2004). Výsledky genetických studií ukázaly 

vysokou asociaci CS s určitými geny hlavního histokompatibilního systému 

(MHC). MHC představuje komplex několika desítek genů ve významové 

spojitosti. Nachází se na krátkém raménku 6. chromosomu. Oblast tvoří asi 6,5 

milionu basí. Geny kóduji vznik určitých glykoproteinů, které jsou poté přítomny 

na různých buněčných površích a tkáních. Podle toho, na jaké buňce 

se vyskytují, je dělíme do dvou tříd. S genetickou predispozicí celiakie jsou 

spojeny MHC glykoproteiny II. třídy, které jsou přítomny 

na antigenprezentujících buňkách (APC), tzn. hlavně na monocytech, 

makrofázích, dendritických buňkách a B-lymfocytech. Hlavním úkolem MHC 

glykoproteinů II. třídy (u člověka označované jako HLA-II s isotypy DQ, DR DP) 

je vázat peptidové fragmenty a vystavovat je na povrchu APC, kde jsou 

rozpoznávány pomocnými T-lymfocyty (CD4+) pomocí jejich buněčných 

receptorů (Šterzl, 1993), viz obrázek 6. 
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Obrázek 6 – Schéma mezi APC a T-lymfocytem při prezentaci antigenu  

                     (http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab.htm#celiak) 
 

 Peptidové fragmenty představují APC rozložené exogenní antigeny. 

Celiakie je silně asociována s HLA-DQ2 geny, které kódují HLA-DQ 

glykoproteiny (Hořejší a Bartůňková, 2005; Černý, 2010). Polymorfní část 

HLA-DQ2 je zodpovědná za vazbu antigenních peptidů. Vznikající komplex 

je u geneticky predisponovaných jedinců s celiakií rozpoznán specifickými klony 

T-lymfocytů přítomnými ve sliznici tenkého střeva.  

 HLA-DQ2 se vyskytuje asi u 95 % pacientů. Malé procento pak asociuje 

s HLA-DQ8. HLA asociace přispívá k rozvinutí příznaků celiakie mezi 

sourozenci v cca 35 % případů. Naproti tomu pozitivitu HLA-DQ2 vykazuje 

až 30 % zdravé populace. Existují tedy zřejmě i jiné dispozice k celiakii, 

pravděpodobně geny non HLA. Průkaz rizikového haplotypu proto neznamená 

stanovení diagnózy celiakie. Přestože je potvrzena úzká genetická vazba HLA 

DQ2 a DQ8, manifestace CS významně závisí také na okamžiku první expozice 

glutenu a jeho celkovém konzumovaném množství. Časná expozice glutenem 

v kombinaci s nezralým IS pod vlivem Th1 odpovědi přispívá k rozvoji 

onemocnění.  

 Za vnější příčinný faktor vzniku celiakie je označován lepek (gluten). 

Gluten je směs příbuzných bílkovinných molekul, které tvoří zásobní proteiny 

povrchových částí obilných zrn, díky jimž je těsto „lepivé“. Gluten se skládá 

z proteinů rozpustných v alkoholu, které jsou označovány jako prolaminy nebo 

také gliadiny. Další složkou glutenu jsou v alkoholu nerozpustné proteiny 

nazvané gluteniny. Gluteniny pravděpodobně nesehrávají v imunopatogenezi 

http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/glab.htm#celiak
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CS významnější roli. Ta je přisuzována gliadinům. Gliadiny je možné 

na základě molekulové hmotnosti (20000-70000) rozdělit na α, β, γ a ω. 

Štěpením proteolytickými enzymy se podařilo získat jednotlivé frakce gliadinu, 

mezi nimiž dominuje gliadin o molekulové hmotnosti cca 18000, ze kterého byl 

dalším štěpením získán peptid označený b3142, který je sám schopen vyvolat 

celiakální sprue.  

Typickým pro tyto „toxické gliadiny“ je přítomnost aminokyselinových 

sekvencí bohatých na glutamin a prolin. Obsah glutaminů dosahuje u gliadinů 

v pšenici a příbuzných prolaminech z žita (sekaliny), ječmene (hordeiny) 

a pravděpodobně také z ovsa (aveniny) více než 30 %. Obsah zmíněných 

aminokyselin v netoxických prolaminech rýže, kukuřice a prosa je nízký 

(Krejsek a Kopecký, 2004).  

Denní obvyklý přísun glutenu v běžné obilné stravě stačí k poškození 

střeva u jedinců náchylných k celiakii. Studie naznačují, že množství 

a načasování vstupu glutenu do potravy dětí ovlivňuje riziko celiakie. Je vysoké 

u geneticky vnímavých dětí, pokud jsou vystaveny glutenu v prvních třech 

měsících života, o něco menší, ale stále vysoké, je při podávání glutenu 

po 7. měsíci. Kojení zároveň s dodáváním malého množství lepku v potravě 

má protektivní účinky a vede ke snížení počtu dětských pacientů s celiakií. 

Časté gastrointestinální infekce (bakterie, rotaviry) a léky mohou  

u predisponovaných jedinců rovněž zvýšit riziko celiakie. Děje se tak 

pravděpodobně porušením integrity střevní sliznice a dočasným zvýšením její 

permeability, což vede k uvolnění tkáňové transglutaminasy a zesílení 

imunogenity glutenu (Černý, 2010). 

 

 

1.8 Patogeneze 

 U CS byla prokázána řada mechanismů účinků gliadinu na buněčné 

struktury sliznice tenkého střeva. V epiteliální vrstvě střevní sliznice a těsně pod 

ní jsou lokalizovány lymfoidní folikuly a zde nastává prvotní kontakt 

imunokompetentních buněk s antigenem (Ag). V lamina propria jsou difúzně 

rozmístěny různé populace leukocytů (T- a B-lymfocyty, neutrofily, makrofágy, 
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eosinofily, žírné buňky), jež zajišťují výkonné funkce IS na sliznicích. Přímo 

v epitelové vrstvě jsou intraepitelové T-lymfocyty CD8+, jejichž funkce je hlavně 

regulační, zajišťují neodpovídavost vůči nepatogenním Ag. Nepatogenní 

Ag vedou Th-lymfocyty k vyzrávání směrem k Th2, resp. Th3 odpovědi, kdy 

je navozena tolerance. Patogenní Ag podporují vyzrávání Th prekursorů 

směrem k Th1 odpovědi, jejichž efektorové funkce navozují zánět (Balínová, 

2007). 

 V případě CS komplex škodlivých dějů na sliznici tenkého střeva spouští, 

jak bylo již zmíněno, bílkovina gluten z potravy. Gluten se dostává do trávicího 

traktu a je zde štěpen enzymy. Toto štěpení je však neúplné, vznikají peptidové 

frakce převážně α gliadinů (glutenové peptidy), které jsou rezistentní vůči 

mechanickému enzymatickému natrávení v gastrointestinálním traktu (GIT). 

Tyto produkty se dostávají přes střevní epitel do oblasti lamina propria 

a zahajují aktivaci přirozených i získaných imunitních reakcí. Fragmenty 

α gliadinu se dostávají přes střevní epitel do lamina propria několika cestami : 

 paraceluárně (mezibuněčnými spoji mezi enterocyty) 

  transcytózou 

 retrotranscytózou (vazbou na sekreční IgA na povrchu enterocytu)  

 pomocí aktivity dendritických buněk z oblasti lamina propria, které svými 

výběžky zasahují do lumen střeva a odtud pravděpodobně aktivně 

vychytávají zmíněné gliadinové peptidy 

 Nejběžnějším způsobem transferu je však transcytóza, která se děje 

přímo přes enterocyt za účasti interferonu γ (INFγ) .V oblasti lamina propria jsou 

tyto α gliadinové peptidy dále zpracovávány  tkáňovou transglutaminázou (tTG). 

tTG je intracelulární endomysiální enzym (viz obrázek 7), který se exprimuje 

do lamina propria díky své zvýšené afinitě k α gliadinovým peptidům, jež jsou 

pro tTG substrátem. Aktivace vyžaduje přítomnost malého množství vápenatých 

iontů. (Černý, 2010) 
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Obrázek 7 – Model molekuly tTG 

                     (http://en.wikipedia.org/wiki/Coeliac_disease) 

 

 Fyziologicky je tTG zodpovědná za buněčné reparace při zánětech, 

buněčnou apoptózu a stabilizaci extracelulárních proteinů v buněčné matrix.  

V patogenezi CS je úloha tTG dvojí: deamidace a transaminace. 

 Deamiduje glutaminy obsažené v gliadinových peptidech na negativně 

nabité glutamové kyseliny. Tímto deaminované peptidy získávají vyšší afinitu 

a schopnost vázat se na určitá specifická vazebná místa HLA-DQ 2 nebo 

HLA-D8 glykoproteinů k povrchu APC. Zároveň dochází k aktivaci 

glutenreaktivních CD4+ T-lymfocytů přes jejich buněčný receptor nasedající 

na komplex gliadin-HLA-DQ2/DQ8. Aktivací CD4+ T-lymfocytů dochází 

k produkci velkého množství prozánětlivých cytokinů a k jejich přeměně na Th1 

buňky uvolňující především INFγ a tumor nekrotizující faktor alfa (TNFα), viz 

obrázek 8. 

Transaminace je děj, který vede k vytvoření zkřížené vazby mezi 

deaminovaným zbytkem gliadinového peptidu a vázajícím volným proteinem. 

Tím bývá často přímo tTG samotná. Vznikají tak komplexy tTG-GLIADIN a tyto 

se opět váží, jako u deaminace, do určitých míst na HLA DQ2/DQ8 a podobně 

indukují aktivaci CD4+ T-lymfocytů s následnou přeměnou na Th1 a uvolněním 

týchž mediátorů. Transaminace je děj častější, v 70 % případů, deamidace 

je asi v 25 %. 

 Oba tyto procesy rovněž aktivují přeměnu CD4+ buněk na Th2 buňky. 

Tyto prostřednictvím svých cytokinů pak stimulují klonální expanzi B-lymfocytů. 

B-lymfocyty se diferencují v plasmatické buňky s následnou produkcí protilátek 

proti gliadinu a proti tTG. Interakcí na membráně enterocytu přítomné tTG 

se stejnojmennou protilátkou z lamina propria dochází ke změnám v cytoskeletu 

enterocytu, redistribuci aktinu a následnému poškození střevního epitelu, jak 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coeliac_disease
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bylo zmíněno dříve. Vrozené mechanismy (zejm. odumření enterocytů 

apoptózou), kdy dochází k porušení integrity sliznice a zvýšení její permeability, 

většinou předcházejí získanou imunitní odpověď. 

 Právě díky zvýšené permeabilitě je umožněn transport gliadinových 

peptidů do lamina propria a tím je nastartována aktivace získané imunity. 

Všechny děje jsou zesilovány, dochází k atrofii střevní sliznice, která pak 

postupně přestává plnit svou funkci (Černý, 2010).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Schéma patogeneze celiakie (Di Sabbatino a Corraza, 2009) 

                       

1.9 Diagnostika onemocnění 

 Správná a včasná diagnostika celiakie je důležitá především pro možná 

vážná zdravotní rizika při pozdním odhalení nemoci a na druhé straně 

pro relativní jednoduchost opatření, kterými lze rychle docílit zásadního 

zlepšení zdravotního stavu pacienta po jejich zavedení (Goldemund, 2001). 

 Základní vyšetření u celiakie představuje biopsie tenkého střeva 

a imunologické stanovení sérových protilátek. Tato výchozí vyšetření lze doplnit 

ještě genetickým vyšetřením, tzv. HLA typizací (Freiberger, 2005). 
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 Diagnostika CS je v současné době založena na směrnici Evropské 

společnosti pediatrické gastroenterologie a výživy z roku 1996 (Frič a Bušinová, 

2008). 

 Zahrnuje tato kriteria (Prokopová, 2003; Sekerová, 2003):  

 anamnéza a klinické příznaky kompatibilní s CS 

 pozitivita sérologických markerů celiakie (AGA, AtTG, EMA) 

 enterobiopsie s pozitivním nálezem kompatibilním s CS u nemocného 

staršího 2 let 

 zřetelná klinická a serologické odpověď na bezlepkovou dietu 

 Tato kriteria byla později převzata také v USA a byla publikována též 

u nás (Frič, 2006). V tomto smyslu pozitivní klinické příznaky + pozitivní 

serologické testy + pozitivní střevní biopsie spolu s příznivou odpovědí 

na bezlepkovou dietu jsou dostatečné pro definitivní diagnózu celiakie 

s vyjímkou cca 10 % dětí ve věku do dvou let. U nich mohou zjištěné 

patologické změny střevní sliznice jinou příčinu než lepek. První nález je proto 

u těchto dětí nutno ověřit, aby nedošlo k záměně s jiným onemocněním. Všichni 

tito pacienti, u kterých sice došlo při dodržování bezlepkové diety ke klinické 

úpravě a k vymizení autoprotilátek, musí být znovu exponováni lepkem. 

K definitivní diagnóze celiakie pak stačí nová pozitivita Ab, která může (ale 

nemusí) být doplněna opakováním střevní biopsie s průkazem střevní enteritidy 

(Frič a Bušinová, 2008). 

 Algoritmus současné diagnostiky celiakie v ČR (viz obrázek 9) se řídí 

screeningovým programem vyplývajícím z METODICKÉHO POKYNU MZ ČR 

z roku 2011 (Vyhláška MZ ČR, 2011). Zahrnuje sekvenční nebo paralelní 

stanovení jednotlivých laboratorních markerů a jejich pozitivní výsledek musí 

být potvrzen (konfirmován) histologickým vyšetřením. Stále je diskutována 

otázka vhodnosti zavedení plošného vyšetřování celiakie Dosud však nedošlo 

ke shodě protichůdných názorů na efektivnost / celospolečenské zdravotní 

přínosy.  
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Obrázek 9 – Doporučený postup pro testování celiakie (TEST-LINE s.r.o.) 
                     (http://www.test-line.cz/file/988/Gliadin%20letak%20100907.pdf) 

 

 

1.9.1 Biopsie 

 Tento postup je označován jako tzv. zlatý standard diagnostiky CS. 

Slouží jako potvrzující pro definitivní určení diagnózy celiakie. Biopsie 

se provádí buď odběrem z distálního duodena při endoskopii horní části trávicí 

trubice nebo sací bioptickou kapslí z prvé kličky jejuna. Získaný vzorek 

je hodnocen histologicky, histochemicky, popř. imunohistochemicky. 

U neléčených pacientů je obraz typický: subtotální až totální atrofie klků, 

hypertrofie Lieberkühnových krypt, zánětlivá celulizace a edém (Lukáš a kol., 

2007). Změny na sliznici jsou vyjadřovány zmíněnou klasifikací dle Marshe 

(Marsh a Crowe, 1995). 

 
 

http://www.test-line.cz/file/988/Gliadin%20letak%20100907.pdf
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1.9.2 HLA typizace 

 Stanovení genetického rizika u celiakie HLA typizací lze s výhodou využít 

u pacientů s diagnostickými rozpaky nebo u těch, kde není možno provést 

biopsii a dále u pacientů s IgA deficiencí, která může vést k falešné negativitě 

sérologických testů, případně v rodinách s výskytem CS. U pacientů 

dodržujících přísnou bezlepkovou dietu je genotypizace jedinou možností, jak 

ověřit a potvrdit počáteční diagnózu. HLA testy se zde zaměřují na oblasti 

HLA-DQ2 a DQ8, které jsou prediktivním genetickým faktorem celiakie. 

Přítomnost těchto genů (alel) podporuje diagnózu celiakie, nicméně 

ji nepotvrzuje. Významnější je fakt, že negativní výsledek činí diagnózu 

nepravděpodobnou (Mrázek, 2006). Pokud se neobjeví nosičství uvedených 

markerů, lze suspekci na celiakii díky vysoké negativní prediktivní hodnotě 

tohoto testu na 95 % vyloučit (Černý, 2010). 

 

1.9.3 Sérologické stanovení protilátek 

 V rutinní klinické praxi se sérologické metody vyšetření protilátek 

patognomických pro celiakii používají velmi frekvenčně a dlouhodobě. Výhodou 

je jejich neinvazivnost a relativně snadná dostupnost. Při zjišťování celiakie jsou 

důležitým článkem diferenciálně diagnostického procesu. Nicméně „pouze“ 

pomocným, definitivní určení přítomnosti CS je založeno na kombinaci 

a vyhodnocení několika parametrů, přičemž konečným kriteriem je zde stále 

výsledek bioptického nálezu z odebraného vzorku střevní sliznice.  

 Všechny metody sérologické detekce Ab při celiakii spočívají 

na společném principu klasického mechanismu specifické vazby antigenu (Ag) 

s protilátkou (Ab). V krvi pacientů (úvodem, před vysazením glutenu!) 

se nejčastěji vyhledávají protilátky isotypu IgA a IgG proti následujícím 

„anticeliakálních“ markerům:  

 gliadin  

 endomysium 

 retikulin 

 tkáňová transglutamináza 
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 Citlivost stanovení (senzitivita) i přesnost (specifita) těchto testů se liší 

(s efektivností mezi 30-100 %) jak mezi jednotlivými parametry navzájem, tak 

v rámci jednoho, v závislosti na metodě, zvoleném druhu diagnostika (Ag, resp. 

Ag-substrátu) a standardizaci, viz tabulka 2. 

 Rovněž testace isotypu IgA jsou obecně z hlediska protilátek při celiakii 

citlivější a specifičtější. Stanovování isotypu IgG je méně specifické, ale má své 

opodstatnění pro eliminaci možných falešných výsledků při poměrně častých 

IgA imunodeficitech celiakálních pacientů, jestiže se souběžně nestanovuje 

hladina celkového sérového IgA.  

 Mezi nejběžnější imunologické metody v současné laboratorní praxi patří 

imunofluorescenční techniky (zvláště metoda nepřímé imunoflurecence (IIF) 

a enzymoimunoanalýzy (EIA, resp. ELISA) v řadě modifikací. K tomu 

se v poslední době přidávají díky intenzivnímu vývoji ve světě aplikace 

imunochromatografických metod v podobě rychlých, tzv. „rapid“ testů 

a multiplexové analýzy (Černý, 2010; LOCHMAN, 2007). 

 

Tabulka 2 – Sérologické markery celiakie (Kohout, 2007) 

Test Sensitivita % Specifita % NPH % PPH % 

AGA IgG 57 – 100 42 – 97 20 – 95 41 – 88 

AGA IgA 53  - 100 65 – 100 28 – 100 65 – 100 

EMA IgA 75 -  98 96 – 100 98 – 100 80 – 95 

AtTG IgA            98 98 60 – 75 95 – 100 
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2 Protilátky asociované s celiakií 

2.1 Protilátky proti gliadinu (AGA) 

 Gliadin (gluten), alkohol - rozpustná frakce zásobních bílkovin obilných 

zrn je za určitých okolností (jak bylo zmíněno) schopna vyvolávat abnormální 

imunitní odpověď střevního slizničního systému (Malíčková a kol., 2005). 

U vnímavých osob je tedy tento potravou přijatý „toxický“ substrát exogenním 

spouštěčem patogeneze celiakie. Vznikají protilátky (AGA), jež jsou zde 

primárně namířeny proti antigenům nativního gliadinu, resp jeho epitopům. 

(Teprve sekundárně se interakcí natráveného gliadinu z potravy a vnitřním 

enzymům (tTG) vytvářejí nové antigenní terče charakteristické již pro 

svrchovaně autoimunitní podstatu onemocnění). 

 Pacienti s celiakií vykazují často pozitivitu AGA v isotypu IgA i IgG, která 

je příznačná tím, že poměrně rychle reaguje poklesem na bezlepkovou dietu.  

AGA se rutinně diagnostikují enzymovou imunoanalýzou (ELISA), a to obvykle 

v obou těchto isotypech, protože AGA IgG je, pokud jde o podporu diagnózy 

celiakie, senzitivnější a AGA IgA specifičtější. Senzitivita AGA IgG se pohybuje 

v rozmezí 57-96 %, u AGA IgA 52-100 %, specifita pro AGA IgG je udávána 

74-92 %, pro AGA IgA 83-100 % (Černý, 2010). Podobné údaje udává 

i Janatková a kol. (2002). 

 AGA jsou pro screening CS používány přes 30 let. Nyní se však ukazuje, 

že toto vyšetření má, v porovnání s novějšími postupy, své limity. Jeho 

celkovou pozitivní prediktivní hodnotu snižuje především výskyt AGA u řady 

jiných onemocnění střev, při alergiích anebo jiných imunopatologií (Malíčková 

a kol., 2005; Krejsek a Kopecký, 2004). 

Malíčková a kol. (2005) vymezuje prospěšnost sérologického vyšetřování 

AGA jako primárního testu při podezření na celiakii pouze ve dvou následujících 

okolnostech:  

1) u dětí mladších 2 let, u kterých byla popsána nižší spolehlivost jiných 

screeningových testů 

2) u osob s IgA deficiencí, přičemž v těchto případech má význam pouze 

stanovení v isotypu IgG 

 Vzhledem k tomu, že přítomnost a množství AGA dobře koreluje v séru 

pacienta s glutenem přijímaným v potravě (významný pokles nastává za 2-6 
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měsíců po nasazení bezlepkové diety a znovuobjevení do 2-7 týdnů 

po opětovném zavedení glutenu do potravy, lze AGA také využít ke třetí 

eventualitě, k monitoringu bezlepkové diety pacientem (Kolek a kol., 1992; 

Černý, 2010). 

 V současnosti jsou vyvíjeny nové diagnostické alternativy stanovení 

AGA, především opět na principu ELISA a zejména s antigenem v podobě 

deamidací upravenách gliadinových peptidů (DGP). Protilátky namířené proti 

těmto DGP (DGP AGA) se silně váží na dané antigenní terče ve fázi aktivní 

celiakie (Černý, 2010). V takto modifikované verzi diagnostik proto dochází 

k zesílení imunochemické reakce (Říčařová, 2008). Zvyšuje se tím významně 

výpovědní hodnota testu.  

 Podle některých studií, jak uvádí Černý (2010), se specifita DGP AGA 

IgG i AGA IgA pohybuje mezi 96-99 %, senzitivita DGP IgG 72 % a DGP IgA 

okolo 59 %. Vyšetření tohoto typu našlo již – díky komerčně dostupným 

soupravám  –  dobré uplatnění v rutinní laboratorní praxi. 

 

 

2.2 Protilátky proti endomysiu (EMA) 

 Protilátky proti endomysiu jsou známy v souvislosti s aktivním průběhem 

celiakie od počátku devadesátých let. Jsou namířeny proti endomysiu, což 

je podpůrná struktura, pojivový obal, obklopující vlákna hladkého svalu. 

Obsahuje kolagen a retikulin a také tTG, která se později ukázala být hlavním 

cílovým autoantigenem EMA. K detekci EMA protilátek se používají sérologické 

techniky nepřímé imunofluorescence (IIF).  

 Stanovují se v obou isotopech, IgA i IgG, častěji však v IgA. Jako 

substrát se zde uplatňuje distální část opičího jícnu, jater, nověji pak řezy 

lidského pupečníku (EUROIMUNN, 2011). Reakce EMA IIF je patrna z obrázku 

10 a 11, pozitivita nálezu je charakteristická typickou síťovitou strukturou lemu 

zářícího kolem jednotlivých svalových vláken.  

 Výsledky IIF testu se vyjadřují semikvantitativně ve smyslu pozitivity 

nebo negativity (podle intenzity fluorescenčního obrazu výše uvedených 

struktur), popř. kvantitativně, zachyceným titrem vzestupně vyřeďovaného séra. 
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U EMA poměrně dobře platí, že kvantita IIF nálezu koreluje s obsahem 

sérových EMA protilátek a stupněm poškození střevní sliznice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 10 – protilátky proti EMA, originální mikrofoto IIF reakce, substrát opičí 

játra, zvětšeno 10x    
(dg. set EUROIMUNN, SRN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 11 – protilátky proti EMA, originální mikrofoto IIF reakce, substrát opičí 

játra, zvětšeno 40x     
(dg.set EUROIMMUN, SRN) 

  

                IIF EMA stanovení je technicky dostupné, ale interpretačně poněkud 

náročné, zatíženo možnou subjektivitou, vyžaduje zkušenost. Další jistou 

nevýhodou je potřeba správného naředění, protože možný paralelní výskyt 
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protilátek proti hladkému svalu (ASMA) aj. může přítomnost EMA maskovat 

(Černý, 2010), viz obrázek 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 – protilátky proti ASMA, originální mikrofoto IIF reakce, substrát 
opičí jícen, zvětšeno 20x   

 ( dg.set EUROIMUNN, SRN) 
 

 I přes popsaná úskalí zůstává stanovení EMA IIF vysoce citlivým 

a specifickým testem pro diagnostiku celiakie a je rovnocenný se stanovením 

protilátek proti tTG. Specifita EMA se podle Černého (2010) pohybuje v rozmezí 

88-100 % u dětí a 87-89 % u dospělých. Senzitivita EMA je vyjádřena rozmezím 

91-100 % u dětí a 99 % u dospělých. Tyto parametry svědčí o vysoké pozitivní 

prediktivní hodnotě EMA testu pro CS. Menší přesnost stanovení může být 

u dětí do 2 let. U symptomatických jedinců se PPH EMA + AtTG dohromady pro 

biopsii blíží téměř 100 %.  

 Detekce EMA IIF je tak velmi oceňovaným krokem v diferencialní 

diagnostice celiakie. Jinou možnou alternativou laboratorního průkazu EMA 

protilátek je systém ELISA. Pracuje se zde klasickým postupem s antigenem 

v podobě lidského čištěného EMA Ag, který je navázán na mikrotitrační 

destičky. Vzniklý barevný signál se vyhodnocuje fotometricky a může se tak, 

oproti metodě IIF, relativně přesně kvantifikovat a jednodušeji interpretovat. 

Předností je i možná automatizace analytického procesu. Přesnost stanovení 

je srovnatelná s tTG (ČERNÝ, 2010) 



35 
 

2. 3  Protilátky proti tkáňové transglutamináze (AtTG) 

 Protilátky proti tkáňové transglutamináze jsou namířeny proti shodným 

antigenním epitopům, jako protilátky proti endomysiu. Tkáňové 

transglutaminázy jsou obecně skupina intracelulárních enzymů (8 typů) 

vyskytujících se zvláště v oblasti lamina propria. Napomáhají zde 

mj. reparačním procesům. Koncem minulého století byla tTG typu 2 (tTG2) 

rozpoznána jako autoantigen celiakie (Dietrich a kol., 1997). Jeho exprese 

se při celiakii zvyšuje.  

 Cesta vzniku protilátek proti tTG přímo souvisí se vznikem DGP. 

tTG jednak štěpí gliadin na deaminované peptidy, jednak s nimi vytváří pomocí 

transaminace již zmíněné proteolyticky velmi odolné vzájemné komplexy 

(DGP-tTG). Tyto produkty pak vstupují již blíže popsanou cestou do interakce 

s HLA systémem a iniciují zde tvorbu protilátek nejen proti gliadinu, ale i proti 

tTG. Tato protilátková odezva je obvykle velmi výrazná a pravděpodobně 

souvisí s odkrytím nových vazebných antigenních míst (neoepitopů) 

na vzniklém imunokomplexu, což vede ke zvýšení jejich imunogenity (Černý, 

2010). 

 Protilátky proti tTG jsou produkovány lokálně ve sliznici tenkého střeva 

a odtud se dostávají do krevního oběhu. U neléčených pacientů mohou být 

nalezena jejich depozita na extraenterocytární straně pod epitelovou vrstvou 

a v okolí přilehlých cév. Přispívají k degradaci sítě cévního zásobení 

a remodelaci střevní sliznice. Aktivita a produkce AtTG klesá a stoupá 

v závislosti na přítomnosti tTG-gliadin a glutenu v potravě. Po nasazení 

bezlepkové diety klesá množství glutenu a komplexů tTG-gliadin a v návaznosti 

na to i produkce AtTG (Černý, 2010). 

 Z uvedeného vyplývá, že stanovení sérových protilátek proti tkáňové 

transglutamináze lze s výhodou použít v primárně prováděném vyšetření při 

diagnostice i screeningu celiakie a rovněž jako nástroj monitoringu průběhu 

nemoci, popř. adherence pacienta k bezlepkovému dietnímu režimu.  

 Protilátky proti tkáňové transglutamináze se mohou stanovovat, podobně 

jako předchozí, technikami enzymové analýzy, zvl. metodou ELISA. Vyšetřují 

se obvykle v obou isotypech (IgA, IgG), aby se, vzhledem k možnému deficitu 

IgA, předcházelo falešným výsledkům. EIA pro detekci protilátek proti tkáňové 
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transglutamináze prodělala od svého zavedení významný vývoj, především 

pokud jde o použité Ag.  

První generace ELISA testů AtTG používala jako antigen ukotvený 

na dně mikrotitračních destiček, tkáňovou transglutaminázu izolovanou 

z morčecích jater (gpl-tTG). Ta však nevykazovala dostatečnou specifitu 

a senzitivitu, zejména v počátcích zavedení, kdy se ještě pracovalo 

s nepřečistěnými substráty, jež byly kontaminovány jinými jaterními proteiny. 

Jistého zlepšení bylo dosaženo ve druhé generaci těchto diagnostických 

souprav, kdy se jako antigen využívala tTGZ izolovaná z lidských erytrocytů. 

V současnosti jej již dostupná třetí generace ELISA souprav protilátek proti tTG 

založená na použití lidské tkáňové transglutaminázy (rhtTG) připravené 

rekombinantní technikou. 

 Specifita a senzitivita těchto posledních testů s rekombinantním 

Ag je velmi vysoká, v rozmezí 91-100 % pro oba parametry, a to jak u dětí, 

tak dospělých. Výhodnost sérologické detekce AtTG je dána také dalšími 

aspekty, jako je možnost automatizace provedení, kvantifikace a jasné 

interpretace výsledků. Určité problémy vznikají rozdíly v senzitivitě a specificitě 

nastavení jednotlivých komerčních setů. Tady různí autoři doporučují, aby 

si laboratoře nastavily vlastní cut off pro svoji populaci vytvořením vnitřního 

domácího standardu. Diagnostické nejistoty při vyšetřování dětské populace 

ve věku do dvou let, kde se protilátky nemusejí vyskytnout (Říčařová, 2011) 

byly již zmíněny. 

 Pro průkaz AtTG existují i další detekční možnosti založené 

na podobném EIA principu nebo další, jako jsou metody imunoblotu, ale 

i radioimunoanalýzy (RIA) a nepřímá chemiluminiscenční analýza (CLIA) a 

nejnověji též multiplexové metody a konečně orientační rychlé „rapid“ testy 

z plné krve pacienta. Zvláštní pozornost si zde zaslouží nový test Aeskulisa 

CeliCheck New generation, který detekuje AtTG + DP AGA + neoepitopy včetně 

jejich komplexů zároveň. Velmi podstatně se tím dále zvyšuje celková efektivita 

stanovení CS – protilátek, podle provedených studií v současné době 

z možných postupů nejvyšší. 
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2.4 Ostatní protilátky (ARA, AAA, ACRT..)  

 Tyto autoprotilátky vznikají při celiakii dodatečně, jako sekundární 

„nadstavba“ tohoto nemocnění, při rozvoji s CS asociovaných autoimunit 

(Nobrega a kol., 2012). Patří sem především:  

 protilátky proti buněčnému jádru (ANA) 

 protilátky proti cytoskeletu  

(proti retikulinu – ARA, aktinu – AAA, hladkému svalu – ASMA, 

desminu, kolagenu, kalretikulinu – ACRT aj.) 

 protilátky proti orgánům při endokrinopatiích, chorobách GIT 

a nefropatiích 

(proti tyreoglobulinu – ATG, mikrosomům – ATPO, hladkému svalu – 

ASMA a mitochondriím – AMA) 

 protilátky proti komponentám mozku a krevním cévám  

 protilátky proti mikrobům 

 Část z těchto autoprotilátek z IIF reakce specificky definovaných 

komerčních sér je znázorněna na mikrofotografiích na obrázku 13-20. 

Protilátky proti retikulinu (ARA) 

 Antigenem těchto protilátek je retikulin, jemná vlákna kolagenu. Tvoří 

v podobě jemných obalů podporu svalových a nervových vláken, tukových 

buněk a cév. ARA protilátky byly popsány nejen u osob s celiakií, ale též u osob 

s revmatoidní artritidou a u drogově závislých (Černý, 2010).  

 Detekce protilátek proti retikulinu se provádí běžným postupem nepřímé 

imunofluorescence na substrátu různých zvířecích tkání, např. řezech krysích 

jater, žaludku a ledvin. Na játrech se reakce projevuje uzlíkovitou fluorescencí 

pojivové tkáně okolo portálního traktu, na ledvinách tvoří síťovitou strukturu 

okolo všech ledvinných tubulů, viz obrázek 13. 

Výskyt a množství ARA protilátek koreluje s mírou poškození sliznice střeva 

podle rozvoje celiakie. Význam jejich detekce je však umenšován nízkou 

citlivostí vyšetření a při současných dalších metodách a analytech (EMA, AtTG) 

z rutinní laboratorní praxe ustupuje. 
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Protilátky proti aktinu (AAA) 

 Cílovým antigenem těchto protilátek je aktin, strukturní bílkovina 

polymerující ve vlákna, tzv. mikrofilamenta, viz obrázek 14. Jsou součástí 

cytoskeletu buněk, ve kterých vytvářejí sítě. Aktinová síť z mikroklků sliznice 

tenkého střeva prodělává u pacienta po zátěži lepkem intenzivní přestavbu 

a zmnožení. Odhaduje se proto přítomnost imunitní reakce jako důsledek 

poškození střevní sliznice a uvolnění aktinu do intercelulární matrix. Odhalují 

se tak nové antigenní epitopy s následnou tvorbou AAA. Uvažuje 

se o budoucím významu detekce AAA jako indikátoru intestinální atrofie 

(Clementa a kol., 2000).  

 Vyšetření AAA se provádí běžnou technikou IIF, eventuelně i ELISA, 

ale je – přes vysokou citlivost – dosud zatíženo značnou nespecifitou, takže 

jeho prediktivní hodnota je malá (Černý, 2010). 

 

Protilátky proti kalretikulinu (ACRT) 

 Výzkumy ukazují, že vedle endomysia s antigenem tTG 

by se patogeneze celiakie mohly účastnit i enterocyty a jejich autoantigeny, 

které křížově reagují s gliadinem. Jako prvním z nich byl izolován kalretikulin. 

Je to strukturálně velmi konzervativní molekula, která se vyskytuje 

v endoplasmatickém retikulu všech eukaryontních buněk. Má celou řadu aktivit 

a je schopna vázat vápenaté ionty. Autoreaktivita proti této molekule by mohla 

být příčinou jedné z poměrně vzácných, ale nebezpečných forem celiakie, 

refrakterní sprue, kdy zavedení bezlepkové diety nevede u pacienta ke zlepšení 

stavu (Sekerová, 2003). Nejsou zde přítomny ani žádné klasické sérologické 

ukazatele (Sánchez a kol., 2008). Mechanismus autoreaktivity je primárně 

spojen s apoptózou enterocytů v důsledku poškození sliznice střeva, při které 

se CRT vyplavuje do mezibuněčného prostoru. Zde zřejmě interaguje s jinými 

molekulami, získává imunogenitu s následnou tvorbou ACRT. 

 Detekce, zatím nikoli běžně, se provádí ELISA stanovením anebo 

pomocí westernblotu. Senzitivita těchto testů pro ACTR IgG i IgA je kolem 

90 %, specificita cca 80 % (Černý, 2010). 
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Obrázek 13 – protilátky proti retikulinu (ARA), originální mikrofoto IIF reakce, 
substrát krysí ledvina, zvětšeno 20x    

( dg.set EUROIMUNN, SRN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 14 – protilátky proti cytoplasmě (anti-actin), originální mikrofoto IIF 
reakce, substrát HEp-2 buňky, zvětšeno 20x    

(dg.set EUROIMUNN, SRN) 
 
´ 
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Obrázek 15 – protilátky proti cytoplasmě (anti-vimentin), originální mikrofoto IIF 

reakce, substrát HEp-2 buňky, zvětšeno 40x    
(dg.set EUROIMUNN, SRN) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 – protilátky proti cytoplasmě (anti-tropomyosin), originální mikrofoto 
IIF reakce, substrát HEp-2 buňky, zvětšeno 100x  

 ( dg. set EUROIMUNN, SRN) 
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Obrázek 17 – protilátky proti mitochondriím (AMA), originální mikrofoto IIF 
reakce, substrát HEp-2 buňky, zvětšeno 100x 

 (EUROIMUNN, SRN) 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Obrázek 18 – protilátky proti buněčnému jádru (homogenní typ, ANA), 

originální mikrofoto IIF reakce, substrát HEp-2 buňky, zvětšeno 40x   
 (dg.set EUROIMUNN, SRN) 
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Obrázek 19 – protilátky proti cytokeratinu, originální mikrofoto IIF reakce, 

substrát žaludek opice, zvětšeno 20x    
( dg.set EUROIMUNN, SRN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 – protilátky proti parietálním buňkám (APCA), originální mikrofoto 

IIF reakce, substrát žaludek opice, zvětšeno 10x    
( dg.set EUROIMUNN, SRN) 
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3 Metody laboratorního průkazu protilátek při celiakii 

 Uplatňují se zde především imunoanalytické metody. Přítomnost 

protilátek v séru pacienta při celiakii je prokazována obecně na principu 

imunoanalytického stanovení,  tzv. imunoesejí. Jde o chemické testy, které 

detekují a kvantifikují specifickou substanci, analyt, ve vzorku krve nebo dalších 

tělních tekutin v kombinaci s využitím imunologické reakce. Vyznačují 

se vysokou citlivostí a specificitou výsledného signálu. V makroorganismu 

je jako odpověď na antigenní stimulaci vytvářena B-lymfocyty komplementární 

protilátka (specifický protein, imunoglobulin). Imunoeseje navozují in vitro vznik 

specifických antigen-protilátkových komplexů a detekují je cestou indikátorové 

reakce. Ta může probíhat jako precipitace nebo posunem v rozptylu světla 

(turbidimetrická stanovení) nebo s pomocí sekundárních Ab, popř. Ag, které 

jsou označovány různými markery (enzymem - ELISA, fluorochromem - IF, 

radioaktivním isotopem – metody RIA, popř. chemiluminiscenční molekulou – 

CLIA). Tyto metody znamenaly velký zvrat v laboratorní diagnostice. Pro svou 

vysokou citlivost umožňují stanovení i velmi nízkých koncentrací látek 

(Bartůňková a Paulík, 2005).  

 V následující stati bude podrobněji pojednáno o skupině imunoesejí 

s aplikací značené sekundární komponenty, zejména Ab, která se v různých 

variantách markerů používá  pro laboratorní diagnostiku celiakie nejčastěji. 

 

 

3.1  Imunoanalytické metody se značenými protilátkami 

3.1.1 ELISA 

 ELISA (Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay) patří mezi 

tzv. heterogenní enzymové imunoanalýzy charakteristické, jak vyplývá z názvu, 

tzv. enzymatickou „značkou“. Fungují na principu imunoenzymatické reakce, 

jejímž základem je klasická specifická interakce, vazba antigenu a protilátky. 

Na jednoho z „účastníků“ této vazby je napojen enzym, který katalyzuje 

chemickou přeměnu substrátu přidaného do reakční směsi na barevný exaktně 

(fotometricky) měřitelný produkt.  
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 Společným znakem ELISA metod je zakotvení (adsorpce nebo 

kovalentní navázání) Ag nebo Ab na nerozpustný nosič, často povrch nádobky 

nebo dno mikrotitrační destičky. Intenzita výstupního signálu je úměrná 

množství stanovovaného analytu, viz obrázek 21. 

 

 

 

Obrázek 21 – Princip ELISA reakce 
                       ( www.sci.muni.cz/ofiz/documents/spec_im/ELISA1.ppt) 

 
 Schéma provedení ELISA metody: 

 na dně testovací jamky je zachyceno určité množství Ag nebo Ab (1) 

 do jamky se přidá testované sérum (2) 

 následuje inkubace po určitou dobu za optimální teploty (3) 

 poté se vodou, resp. PBS, odmyje zbytek séra, pokud byl v séru 

přítomen hledaný analyt (Ab nebo Ag), zůstává navázán po odmytí 

na stěně pevné fáze (jamky mikrotitrační destičky) 

 následuje aplikace protilátky proti testovanému analytu značené 

enzymem (tzv. konjugátu), která se na něj, pokud je přítomen, během 

opakované inkubační procedury rovněž naváže (4) 

 po dalším odmytí stejným postupem, jako v prvním promývacím 

kroku, je přidáván roztok substrátu s obsahem chemické substance 

(chromogenu), který je katalytickým účinkem vázaného enzymu 

barevně změněn (5) 

 výstupní signál, intenzita barevné změny, je v lineární závislosti 

na koncentraci stanovaného analytu, vyhodnocuje se fotometricky 

změřením OD vzorku při vhodné vlnové délce 
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 ELISA testy se uskutečňují v kvalitativní verzi (hodnocení proti vhodnému 

cut off jako + nebo –) anebo kvantitativně, odvozením nálezu (obvykle 

v definovaných jednotkách / ml) ze série hodnot v přiřazené skupině standardů. 

 V tomto uspořádání, jež představuje tzv. nekompetitivní variantu 

heterogenní EIA, se ELISA metoda praktikuje od 70. let jako široce rozšířený 

formát „sérologie“ většiny protilátek u celiakie. Antigen vázající se na dno jamky 

prodělal u těchto stanovení významný vývoj a zlepšení. Od použití nativního 

gliadinu až po DGP u AGA a od použití tTG z morčecích jater přes tTG 

z lidských erytrocytů k rekombinační lidské rhtTG. Existují i další, technické 

posuny, jako je možnost tříbodové kalibrace esejí anebo rozčlenění 

mikrotitrační desky na jednotlivé dělitelné stripy až jamky, podle aktuální 

spotřeby. Dnes je na trhu velká nabídka komerčních ELISA souprav jak 

pro DGP AGA, tak variantu protilátek proti rhtTG, popř. i EMA. Protože dosud 

neexistuje jednotná standardizace, mnohdy se vzájemně liší použitým 

Ag, senzitivitou a specificitou i nastaveným cut off. K tomu je třeba přihlížet 

a pracovat s vlastní hodnotou cut off interně upravenou na populaci místních 

pacientů (Černý, 2010).  

 Velkou předností všech těchto ELISA technik je snadná 

automatizovatelnost, aplikace na provoz analyzátorů a z toho vyplývající 

jednoduchost a rychlost provedení plus jasná interpretovatelnost výsledků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 22 – Fotometr (zařízení pro spektrofotometrické vyhodnocován ELISA 
reakce) 

(http://www.dynex.cz/OpsysMR) 
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3.1.2 Radioimunoanalýza (RIA) 

 RIA (Radio-Immuno-Assay) patří už historicky k nejstarším základům 

imunochemické kvantitativní analýzy. Podstatou metody je opět imunochemická 

reakce Ag se specifickou Ab in vitro, blízká již popsanému postupu pro ELISA, 

zde pak za přítomnosti indikátoru v podobě radioaktivně značené sloučeniny, 

který umožňuje kvantifikaci výsledku analýzy určením aktivity výstupního 

signálu v podobě gama nebo beta záření. 

 RIA metody jsou diagnosticky velmi účinné, vyznačují se zejména 

vysokou citlivostí. Přesto se jejich používání dnes omezuje. Nevýhodou 

je manipulace s radioaktivními látkami, speciální nároky na vybavení a provozní 

režim izotopového pracoviště. Nyní, v době zpřísněné legislativy, jsou proto 

nahrazovány metodami neizotopovými (Bartůňková a Paulík, 2005).  

 RIA technikou lze stanovovat i sérologické markery celiakie. Při detekci 

AtTG s rekombinantním Ag vykazuje v porovnání s ELISA a IIF zatím nejvyšší 

efektivnost, dokáže rozpoznávat nižší titry těchto autoprotilátek. V minulosti byla 

proto doporučována pro celiakii jako nejlepší screeningová metoda (Bonamico 

a kol., 2001).  

 

3.1.3 Chemiluminiscenční metoda (CLIA) 

 CLIA (Chemi-Luminiscence Immuno-Assay) je druh imunochemických 

analýz, v podstatě blízký zmíněným ELISA metodám, ve kterých se využívá 

jako značka pro indikaci specifické vazby Ag-Ab látka tzv. luminofor. Jeho 

molekuly (atomy) se vyznačují tím, že energii dodanou z chemické reakce 

přeměňují na energii světelnou v podobě emise proudu fotonů. Nejobvyklejšími 

luminofory jsou akridin a isoluminol. Luminofor se váže na komplex Ag-Ab 

a v alkalickém prostředí v přítomnosti peroxidu vodíku dojde k jeho oxidaci. 

Nastává chemiluminiscenční jev, vznik rychlých světelných záblesků, které 

se měří luminometrem v tzv. světelných jednotkách převoditelných na množství 

daného analytu ve vzorku.  

 U celiakie lze stanovovat pomocí CLIA protilátky proti tTG. Testy vykazují 

cca 98 % spolehlivost co do citlivosti i přesnosti a jsou doporučovány (i pro svou 
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automatizovatelnost) k monitoringu pacientů během bezlepkového dietního 

režimu (Basso a kol., 2006; Černý, 2010). 

 

3.2 Imunofluorescence 

 Imunofluorescence je dlouhodobě a elementárně známá diagnostická 

technika, která dovoluje zjišťovat přítomnost specifických proteinů nebo 

antigenů v buňkách a tkáňových řezech pomocí specifické fluorochromem 

značené protilátky. Značka (marker) je v tomto případě substance, jejíž 

molekuly v excitovaném stavu (v UV světle) produkují typicky žlutozelené 

záření. Tento světlený signál je vyhodnocován pozorováním pod 

fluorescenčním mikroskopem. 

 Existují 2 skupiny IF – metod: 

1) přímá IF, kdy je fluorochromem označena primární Ab a slouží 

k detekci Ag 

2)        nepřímá IF, při které má fluorochromové značení sekundární Ab, jež 

pak specificky rozpoznává na Ag vyvázanou Ab primární 

 IFmetoda se uskutečňuje na buňkách fixovaných na skle nebo tkáňových 

řezech. Vzorky se vyšetřují v UV světle fluorescenčního mikroskopu. Hodnotí 

se struktura IF obrazu, fluorescenční vzor a jeho intenzita, zpravidla 

semikvantiativně, s výsledkem + nebo -, popř. i se stanovením titru (převrácená 

hodnota nejvyššího stupně vyředění vzorku, ve kterém je ještě shledána jasně 

pozitivní reakce).  

 Mikroskopická analýza je z tohoto pohledu poměrně subjektivní, 

vyžaduje značnou odbornou zkušenost a také pravidelnou standardizaci 

optických vlastností mikroskopu. Nicméně v laboratořích je stále velmi 

využívána a v poslední době se vyvíjejí systémy, které slibují vysoký stupeň 

automatizace a softwarové nadstavby pro hodnocení a kompletní (i obrazovou) 

dokumentaci těchto nálezů (Kivity a kol., 2012, EUROIMMUN, 2012).  

 Princip nepřímé imunofluorescence se v souvislosti s celiakií rutinně 

používá při zjišťování protilátek proti endomysiu (EMA). 

Molekulární schéma IIF testu je znázorněno na následujícím obrázku 23. 
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Obrázek 23 – Schéma IIF reakce a ilustrace pomůcek a zařízení k provedení 

testu (EUROIMMUN, 2011) 
(http://www.euroimmun.com/index.php?id=iift_beschreibung&L=1) 
 

 Provedení IIF testu spočívá v následujících krocích:  

 aplikace séra se stanovovaným analytem na substrát  

  inkubace v daném čase a teplotě 

  promytí  

 aplikace konjugátu 

  opakovaná inkubace  

 opakované promytí  

 zakápnutí preparátu glycerinem  

 překrytí krycím sklem  

 mikroskopie 

 

 Pro účely IIF vyšetření a konkrétně i pro detekci protilátek se nejčastěji 

používají tzv. FITC konjugáty. Jsou to zvířecí (zpravidla králičí nebo kozí) 

protilátky proti Fc – části lidského Ig označené fluoresceinisothiokyanátem. 

Jako zdroj antigenního substrátu v tomto případě slouží buďto proliferující 

buňky HEp-2 z lidského laryngeálního karcinomu (Human Epithelioma 

typ 2 cells) kultivované a zafixované na podložních sklech nebo tkáňové 

a orgánové řezy zvířat, výjimečně lidského původu (např. pupečník). 

Pod fluorescenčním mikroskopem se pak pozorují různé fluorescenční projevy 

(vzory), tak, jak přítomné Ab různě reagují s různými buněčnými komponentami. 

Z ředění séra se pak může odvodit semikvantitativní hladina Ab.  
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 Interpretace výsledků do značné míry závisí na zjištěném typu IF obrazu. 

Většina nacházených IIF vzorů neurčuje přímo a jednoznačně některou 

konkrétní protilátku, ale napomáhá volbě dalšího vyšetřovacího algoritmu 

a diagnostické rozvaze.  

 Historie IIF metod sahá do 60. let minulého století, kdy si jednotlivé 

laboratoře připravovaly skla se substráty (v podobě buněčných nátěrů 

z TK a kryostatových tkáňových řezů tkání) samy. Dnes je k dispozici velká 

nabídka komerčních souprav ke komfortnímu provádění těchto analýz. 

Postupně se komponenty setů převádějí do podoby, která už nevyžaduje další 

vstupy, ředící kroky, jsou hotovy k přímému použití. Zejména u konjugátů se tím 

minimalizuje prostor k nepřesnostem „díky“ lidskému faktoru. V zahraničí byla 

vyvinuta komerční výroba speciálně připravovaných substrátových matric 

v podobě tzv. biočipů v kombinaci se zcela originální technikou provádění testů 

s kapacími rámy a nosiči. Jde v mnoha směrech o podstatné zlepšení 

(pozornost je věnována také optimální preparaci podložních skel pro substráty 

a jejich fixaci) pak ve smyslu urychlení a zpřesnění všech manuálních kroků 

během testace. Biočipová varianta IIF testů je v praxi již běžná a příznivě 

ceněna (EUROIMMUN, 2011). 

 

Obr.č 29 

Fluorescenční mikroskop (vlastní foto) 

 

 

3.3 Imunoblot 

 Imunobloty jako analytická technika mají svůj základ v metodě původních 

„southern“ blotů z roku 1975, z nichž se posléze odvodily „western“ bloty a jejich 

pozdější aplikace pro potřeby imunologických analýz postupně našly své 
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uplatnění v podobě tzv. imunoblotů. WB („imunoblotting“) sestává z několika 

pracovních kroků:  

 v první fázi se elektroforeticky rozdělí nativní proteiny nebo polypeptidy 

podle své molekulové hmotnosti  

 poté jsou přeneseny na nitrocelulózovou membránu, a to buď prostou 

difuzí ve vhodném pufru, anebo stejnosměrným elektrickým proudem 

 membrána s rozdělenými Ag se rozstříhá na jednotlivé stripy, dnes 

už komerčně dobře dostupné i s dalšími komponentami k provádění 

testu 

 takto připravený strip se inkubuje se zředěným pacientovým sérem 

 následuje aplikace sekundární enzymaticky značené Ab (konjugátu) 

 reakcí substrátu s H202 katalyzované zpravidla křenovou peroxidázou 

vzniknou barevné proužky, jejichž denzita je měřena a odpovídá obsahu 

Ab navázané na „stripové“ Ag, např. tTG nebo gliadin. 

 Vývojem vysoce čistěných nebo rekombinantních Ag odpadá nutnost 

jejich elektroforetického dělení a tím i WB (Černý, 2010). 

 

3.4 Rychlé protilátkové testy (Rapid testy) 

 Do této kategorie patří jednorázové diagnostické „pomůcky“ pro rychlé 

orientační zjišťování protilátek proti tTG IgA. Jejich velkou předností 

je jednoduchost provedení a odečtu (vyšetření kapky plné krve – lze je používat 

mimo laboratoř, např. v ordinacích i soukromě), nejsou příliš drahé a zároveň 

mají pozitivní odezvu, pokud jde o spolehlivost a přesnost účinku.  

 Řada komerčních výrobců se nyní věnuje dalšímu vývoji této modifikace 

diagnostik. Na trhu je znám především rychlý imunochromatografický test typu 

Biocard Celiac Test. Jeho základem je nitrocelulózový proužek v plastikovém 

obalu. Pracuje s předpokladem tvorby Ag-Ab komplexů mezi tTG 

ze zhemolyzovaných červených krvinek z pacientova krevního vzorku spolu 

s protilátkami proti tTG (AtTG) potencionálně přítomnými v jeho séru. V blízkosti 

místa pro nanesení krve je filtr s myší monoklonální Ab proti lidskému IgA 

značenou červeně zbarveným koloidním zlatem. Další částí setu je testovací 

linie s nanáškou protilátek proti zmíněnému tTG - AtTG komplexu. V případě 
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pozitivity se v daném místě vytvoří zřetelná barevná linie. Na další, kontrolní 

pozici, je nanesena IgG protilátka (zpravidla králičí nebo kozí) proti lidskému 

IgA. Molekuly komplexu lidského IgA - myší značená monoklonální Ab, pokud 

sem doputují, zachytí a proužek se rovněž zabarví. Kontrolní linie musí být 

zbarvena vždy, určuje správnost průběhu testu a vylučuje IgA imunodeficit. 

Zbarvení druhého proužku indikuje pozitivitu nálezu, v opačném případě, pokud 

je výsledek negativní, zůstává toto místo bezbarvé.  

 Vyšetření je dostatečně efektivní (celková účinnost cca 97 %) 

pro screeningové vyhledávání případů celiakie a navíc náležitě komfortní 

pro domácí použití, kdy pacienti po zhruba roce důsledné bezlepkové diety 

si mohou vcelku spolehlivě potvrzovat nepřítomnost protilátek proti tkáňové 

transglutamináze, která se projeví negativitou testu (Černý, 2010). 

 

 

3.5 Ostatní 

 Pro úplnost je třeba se zmínit o některých dalších alternativách 

diagnostiky protilátek, které se zde do budoucna rýsují jako prakticky využitelné, 

včetně Ab při celiakii. Jedná se např. o princip tzv. biosenzorů (imunosenzorů), 

a zde zvláště elektrochemického imunosenzoru, kde se kombinují výhody 

imunoanalýzy a detekce výstupního signálu pomocí elektrochemického 

přenosu. Reakce mezi Ag a Ab probíhá ve zkumavce za přítomnosti křenové 

peroxidázy značeného konjugátu. Peroxidáza odstartuje štěpení přidaného 

peroxidu vodíku za změny oxidoredukčního potenciálu, jež se projeví změnou 

elektrického proudu. Ta je v konečné souvislosti úměrná obsahu stanovovaných 

Ab. Vývoj v tomto směru vypadá nadějně (Černý, 2010).  

 Další možnou a velmi perspektivní cestou jsou multiplexové testy 

(Lochman, 2007). Představují novou technologii imunologických analýz, která 

je schopna detekovat více parametrů, resp. protilátek, zajednou. V jednom 

vzorku, během jednoho stanovení, bez potřeby doplňujících vyšetření. Vyvíjejí 

se zhruba v posledním desetiletí a pro stanovení protilátek při celiakii jsou 

aktuální následující 2 typy multiplexů: multiplexová analýza na mikročásticích 

s následným vyhodnocením průtokovým cytometrem (MIA) a Line dot a Line 

blot imunoanalýza.  
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 První varianta využívá fluorescenčně značených antigenem potažených 

mikročástic a jejich detekci průtokovým cytometrem. Teoreticky zde lze stanovit 

až 100 různých parametrů během 1 měření (v případě celiakie jsou to 4 druhy 

Ag: rTG, DGP, IgA a anti-IgA). Každý ze sledovaných analytů zde má své 

spektrum unikátně fluorescenčně zabarvených mikročástic. Vazba Ag s Ab 

probíhá v klasické mirotitrační destičce opatřené filtrační membránou proti 

vymytí kuliček. Následuje procedura v podstatě analogická s ELISA testací. 

Poté jsou promyté mikročástice přeneseny k detekci na průtokovém cytometru. 

Lasery excitované záření mikročástic je zachyceno detektory a přeneseno 

po zesílení na vhodný digitální signál, který lze dále počítačově zpracovat, 

přičemž existuje úměra mezi jeho velikostí a koncentrací hledaného analytu 

Výsledky jsou v komerčních soupravách vyjadřovány v AU. Validita testu podle 

studií je srovnatelné s ELISA. Hodí se spíše pro hromadné screningové studie 

(ČERNÝ, 2010). 

Druhý, „blotovací“ směr, vychází z principu již známé imunoanalytické 

metody, Western blotu. Na rozdíl od něj už není potřeba v laboratoři provádět 

elektroforetické dělení antigenu a jeho přenos na membránu. Ag proti 

stanovovaným Ab jsou naneseny na membránu již výrobcem. Aplikují 

se v tekuté formě a imobilizují filtrací. Podle typu testu jsou antigeny naneseny 

na mebránový podklad – u Line blot ve formě proužků, u Line dot jako kapky, 

vždy v přesně definované vzájemné vzdálenosti. Pracuje se zpravidla s vysoce 

purifikovanými nebo rekombinačními Ag. V případě celiakie je to kombinace 

DGP a rhtTG pro stanovení stejnojmenných Ab ze séra pacientů. V dnešní 

době je k dispozici několik komerčně dostupných setů se všemi potřebnými 

reagenciemi a roztoky (Černý, 2010). Schéma postupu je obdobné jako 

u ELISA a IIF: naředěné pacientovo sérum se nechá reagovat ve speciální 

plastové vaničce s proužkem. Po promytí se přidává enzymový konjugát, 

následuje nová inkubace a promytí plus aplikace substrátu. Ten vyvolá 

barevnou změnu, vybarvení proužků na stripu. Po zastavení reakce se proužek 

vysuší a hodnotí – vizuálně anebo skenováním – a následným zpracováním 

software. Barevná změna je opět úměrná obsahu stanovaného analytu 

ve vzorku. I když se spolehlivostí oba typy testů blíží klasickým metodám 

ELISA, nikdy nemohou být jen ony samy základem diagnózy.  
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4 Vlastní zkušenosti se sérologickou diagnostikou 
celiakie 

 Předkládám soubor výsledků, které byly nashromážděny v imunologické 

a sérologické laboratoři LEDIA s.r.o. v době mého zdejšího působení za období 

posledních dvou let, během roků 2010-2011, přičemž jsem na tomto úseku 

a této odborné problematice pracovala v pozici (výsledně) vedoucí laborantky 

již dlouhodobě, prakticky téměř 10 let. 

 

 

4.1 Metodika 

 Byl zpracován soubor pacientů ze sféry praktických a odborných lékařů 

na úrovni krajského zdravotního obvodu, u nichž bylo požadováno 

pro podezření na celiakii zpravidla vícečetné vyšetření autoprotilátek. Nabídka 

laboratoře v plném rozsahu se týkala těchto stanovení: 

 DGP AGA v isoptypech IgA, IgG metodou ELISA 

 AtTG IgA, IgG metodou ELISA 

 EMA IgA metodou IIF 

 ARA IgA metodou IIF 

 celkové IgA metodou ELISA (na vyžádání anebo v diagnostických 

rozpacích) 

 Doplňkově byla pak nabízena možnost i dalších vyšetření. Lékaři 

se nejčastěji orientovali na: ANA, ds DNA, AMA, ASMA, ANCA (IIF), popř. 

protilátky proti KM IgA, IgG (ELISA).  

 Analýza získaných výsledků se týká rozhodujících testů z hlavního 

panelu sérologie CS. K provádění jednotlivých analýz byly užívány tyto 

komerční diagnostické soupravy EUROIMMUN, SRN: 

 DGP AGA Anti-GLIADIN (GAF-3x) ELISA IgA, IgG 

 EMA  IIF T: Liver (Monkey)  

 ARA  IIF T Mosaic: Basic Profile 3  

 tTG  Anti-Gewebs-Transglutaminase ELISA IgA, IgG 
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 celkové IgA (zajišťováno pracovištěm biochemie LEDIA s.r.o. 

 na analyzátoru UniCel DxC-600 diagnostikem Ig-A  BECKMAN 

COULTER) 

 

ELISA analýzy se prováděly manauálně anebo s týmiž diagnostiky 

v otevřeném analyzátorovém systému, na zařízení DSX. Promývací procedury 

se v manuální variantě dělaly s pomocí automatické promývačky MWR 

a výstupní signál, OD vzorků, se měřila fotometricky, na readeru OPSYS 

při vhodné vlnové délce. Prvotní záznamy výsledků byly archivovány a dále 

-po uvolnění odborným pracovníkem laboratoře, byly přenášeny do databáze 

místního LIS. Odtud byly elektronickou cestou zpřístupněny jednotlivým 

zadavatelům. Laboratorní výsledky jim byly zasílány rovněž v papírové podobě. 

 Podobně tomu bylo i u fluorescenčních metod. Zde se pracovalo 

s uživatelsky „přívětivou“ modifikací IIF testace „Titerplan“ na kapacích rámech, 

jak bylo vzpomenuto výše (EUROIMMUN, 2011).  

 Je snad na místě se zmínit, že jsme si tvrdými zkušenostmi ověřili, 

jak důležitá je pro tato vyšetření kvalita vody. Vynikajících a trvale standardních 

výsledků jsme začali dosahovat (při jinak dodržovaných zásadách správné 

laboratorní praxe) po zavedení komerčně připravované Aqua dest. pro inj. 

Externí kvalitativní kontrole byla průběžně podrobena veškerá naše činnost, 

sérologii protilátek při celiakii nevyjímaje. Pracoviště se trvale účastnilo systému 

SEKK, a to jak panelu Autoimunity, tak Potravinové intolerance (aj.), dosud 

se 100% výsledky. Se stejným hodnocením jsme procházeli v těchto 

diagnostických okruzích také v zahraniční externí kontrole (QC fy EUROIMUN). 

 

 

4.2 Výsledky 

 Byly získány výsledky celkem od 1806 pacientů dospělého věku. Jde 

o heterogenní soubor dospělých (bez rozlišení pohlaví), kteří byli pro 

sérologické vyšetření predeterminováni lékařem jak pro příznačné klinické 

potíže, tak pro diagnostické nejasnosti a přetrvávající atypické zdravotní 

problémy plus skupina osob v příbuzenském vztahu s pacienty s již 

diagnostikovanou celiakií. Pozitivita alespoň 1 z 5 sledovaných markerů celiakie 
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byla zjištěna u 215 (12 %) z nich, 1591 (88 %) vyšetřovaných pacientů bylo 

shledáno zcela negativními, viz následující tabulka 3 a graf 1.  

 
Tabulka 3 – Celkový přehled nálezů v souboru pacientů sérologicky 

vyšetřených na autoprotilátky při celiakii (vlastní zdroj) 
 

Celkem vyšetřeno pacientů 1806 

Negativní 1591 

Pozitivní 215 

Endomysium  IgA 16 

AtTg IgA 67 

AtTg IgG 11 

AGA IgA 73 

AGAIgG 48 

 
 
 
 
Graf 1 – Zastoupení negativních a pozitivních nálezů v témže souboru pacientů 

     (vlastní zdroj) 
 

 
 
 
 Bereme-li v potaz celkový profil vyšetřovaného souboru pacientů podle 

negativity a pozitivity rozčleněný na jednotlivě stanovované markery a jejich 

isotypy, pak vůči 88 % negativních nálezů jsme zjistili za sledované dvouleté 

období celkem 0,9 % pozitivních případů EMA IgA, 3,7 % Ab proti tkáňové 

transglutamináze IgA, 0,6 % totéž v IgG. Nejvyšší incidence pozitivity byla 
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nalézána u protilátek proti deaminovanému gliadinu IgA, tj, 4,0 %, u IgG to bylo 

pak 2,7 %. Jednotlivé výsledky jsou zaznamenány v tabulce 4 a grafu 2. 

 
Tabulka 4 – Proporcionální zastoupení (%) jednotlivých markerů v souboru 

pacientů vyšetřených pro podezření na celiakii 
  (vlastní zdroj) 
 

negativní 88,0 % 

EMA 0,9 % 

AtTG IgA 3,7 % 

AtTG IgG 0,6 % 

AGA IgA 4,0 % 

AGA IgG 2,7 % 

 
 
Graf 2 – Proporcionální zastoupení (%) jednotlivých markerů v souboru 
pacientů vyšetřených pro podezření na celiakii (vlastní zdroj) 
 

 

 
 
 Analýzou výsledků v množině pozitivních pacientů během dvouletého 

sérologického vyšetřování na autoprotilátky při celiakii jsme získali tato data: 

hlavní podíl na pozitivitě nálezů v souboru měla přítomnost protilátek proti 

deaminovanému gliadinu IgA (34 % ze všech pozitivních výsledků), na druhém 

místě to byly stejnojmenné autoprotilátky isotypu IgG (22 %), poté protilátky 

proti tkáňové transglutamináze IgA (v 31 %), následují EMA (8 %) a 5 % 
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pozitivit ze všech případů pak náleželo skupině autoprotilátek proti tkáňové 

transglutamináze IgG, viz graf 3. 

 
Graf 3 – Proporcionalita jednotlivých markerů CS (%) v rámci skupiny všech 

pozitivit ve sledovaném souboru (vlastní zdroj) 
 

 

 
 
 Jako „pohled z druhé strany“ jsme provedli „šetření“ odezvy naší činnosti 

v lékařské ordinaci, u specialisty gastroenterologa, který s laboratoří 

spolupracuje dlouhodobě a je hlavním ordinářem našich vyšetření, včetně 

požadavků na průkaz protilátek při uvažované celiakii. 

 Ze své databáze za období let 2000-2011 nám poskytl tyto informace: 

Ze souboru cca 11000 pacientů (ve věkovém rozmezí 16-79 let) ze spádové 

oblasti cca 50000 obyvatel bylo prostřednictvím laboratorních vyšetření 

v kombinaci s klinickým a bioptickým nálezem prokázáno celkem 222 jasných 

případů celiakie, z toho 57 u mužů a 165 u žen, tj. u 0,5 % a 1,1 % celkem. 

Převedeno na počet obyvatel obvodu to znamená t.č. prokázanou zdejší 

incidenci celiakie mezi cca 0,1-0,4 %. Blíže tabulka 5 a graf 4, 5.  
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Tabulka 5 – Statistika databáze pacientů v ordinaci lékaře, gastroenterologa, 

za období 2000-2011(MUDr. Dvorník K.) 
 

celkem pacientů 11348 

celiakie potvrzena 222 

muži  57  

ženy 165  

celiakie nepotvrzena 11126 

 
 
 
Graf 4 – Frekvence celiakie ve sledovaném souboru pacientů podle pohlaví    

(MUDr. Dvorník K.) 
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Graf 5 – Profil sledovaného souboru pacientů dle výskytu diagnostikované CS 

(MUDr. Dvorník K.) 
 

  

 
 

 Souvislost laboratorních nálezů jako podkladů pro rozhodování 

dotazovaného lékaře o diagnóze celiake vyznívá příznivě. Gastroenterolog 

považuje tyto údaje pro předpověď CS za užitečné, poměrně dobře spolehlivé. 

K výkyvům validity jednotlivých vyšetření ani k dalším diskrepancím nedochází. 

Zkušenost ukazuje, že pozitivita protilátek na gliadin IgG bývá někdy 

„abundantní“, detekce uvedeného markeru je – podle kliniky u pacientů – 

vysoce citlivá a současně méně specifická. Je třeba počítat s tím, že AGA IgG 

se objevují též u diagnózy „morbus Crohn“ aj. Naopak pozitivita EMA a AtTG 

IgA bývá vcelku spolehlivým signálem k provedení biopsie. Jakmile naopak tyto 

markery chybí, resp. jsou negativní, vyšetřování pacienta se ubírá jiným 

směrem. Spolupráce s laboratoří se lékaři jeví jako přínosná: dostává (dnes 

už s ověřenou kvalitou) podklady, které mu usnadňují a zpřesňují rozhodování 

o stavu nemocného a následné péči. 
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5 Kazuistika 

 Pokusem o ilustraci a doklad praktických výsledků práce laboratoře 

„v terénu“ je následující klinický případ v podobě pacientova autentického 

sdělení.  

 

 „Dobrý den, pokusím se tedy to nějak sepsat, aby to mělo hlavu a patu. 

Celiakie mi byla zjištěna a potvrzena v srpnu 2009. Cesta k této diagnóze byla 

dosti spletitá a její nalezení vlastně velká náhoda. Delší dobu jsem se cítila 

strašně unavená, a když myslím strašně, tak strašně. Někdy jsem nebyla vůbec 

schopná vyjít schody. Pořád se mi chtělo spát, nohy jako ze železa. Z jara jsem 

tedy šla ke své obvodní lékařce, udělala mi základní krevní testy, předepsala 

vitamíny a týden jsem byla na neschopence, že jsem chudokrevná (hodně) 

a baštila jsem železo v tabletkách. Malinko se to zlepšilo, snad na 14 dní. Pak 

se situace opakovala. Vzpomínám si, že mi také z ničeho nic naskákala ošklivá 

vyrážka na nohou a bolely mě kotníky tak, že jsem je nemohla ohnout. Často 

jsem měla opary přes celou pusu a afty na jazyku. To bylo hodně bolestivé. 

Znovu jsem navštívila lékaře, následovala neschopenka na tři týdny a injekce 

B12. Po dalších krevních testech mi lékařka řekla, že mám bílých krvinek dost, 

ale že jsou jaksi malinké, „pokroucené". Takže žádný výsledek. Cítila jsem 

se na umření, nastoupily deprese a nutnost jíst antidepresiva. Střevní potíže 

jsem neměla, žádné průjmy. Pouze nadýmání, plynatost a občasné zácpy 

(na to jsem trpěla od dětství, vlastně mi to přišlo jako normální stav, až dnes 

vím, že to jde i bez toho). 

 Pak přišel spásný nápad, domluvit se s Mirkou (příbuznou, co pracuje 

v laborce), aby mi udělala kompletní testy. Vzala mi, po domluvě s ošetřující 

lékařkou, v Ledii krev a udělala testy snad na vše, co šlo. Vzpomínám 

si, že jsem zase ležela v posteli a "umírala", když mi volala Mirka a povídá: 

„Mám dobrou zprávu, rakovinu nemáš (té jsem se bála jako čert kříže, protože 

jsem měla i dost zduřené uzliny pod bradou a v tříslech), ale vypadá to, že máš 

celiakii, protilátky na gliadin a další, Ti vyšly obrovsky vysoké“. V tu chvíli 

se mi ulevilo (to jsem ještě nevěděla, co mě čeká).  

 Vyrazila jsem na gastroenteorologii, na endoskopii tenkého střeva. 

Zážitek nic moc, zase čekání na výsledky, ale ouha, ty byly negativní! Paní 
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doktorka mi sdělila, že celiakii nemám a tudíž nemusím dietu držet. Tak jsem 

se zase měsíc plácala po staru a bylo mi čím dál hůř. Mirka mě objednala 

k jinému lékaři, specialistovi na gastro a musela jsem opět na endoskopii. Pan 

doktor vzal vzorků pět a histologie potvrdila celiakii (MARSH 3A). Začala jsem 

se seznamovat s bezlepkovou dietou. A byl to děs. Nechutnalo mi to, a co víc, 

po bezlepkovém chlebu jsem měla křeče v břiše a teprve teď přišly průjmy. 

Hledala jsem na internetu, zkoušela různé recepty. Nakonec jsem 

se bezlepkovému pečivu vyhýbala úplně. Moc jsem toho nejedla. Bohužel 

mi nebylo lépe, spíš hůř, měla jsem opakovaný zánět močových cest, brala 

jsem antibiotika měsíc a půl a přišly závratě. To bylo snad to nejhorší, co jsem 

zažila. Nemohla jsem se ani trefit do dveří. V září jsem sice jako kantorka 

nastoupila do práce, ale po velmi krátké době přišla opět neschopenka a celý 

podzim jsem ležela. Prošla jsem snad všemi vyšetřeními, až na neurologii 

někoho napadlo mě poslat na ušní a tak zjistili, že mám zánět rovnovážného 

nevru, dostala jsem léky a mohla opět chodit!  

 Mezi tím a v průběhu, jsme s manželem začali uvažovat, že bychom 

chtěli druhé děťáko. Můj prvotní cíl bylo dát se dohromady a to se také začalo 

pomalu dařit. Navštívili jsme genetickou poradnu a zkusili zde s odborným 

lékařem probrat, zda mám vůbec mít děti. U mě je totiž ještě ten problém, 

že z předešlého vztahu mám starší dceru, která má od pěti let diabetes I. typu. 

Až dnes vím, že za to nejspíš mohu já, protože celiakie a cukrovka jsou si velmi 

blízké. Paní doktorka mě však uklidnila, že pravděpodobnost, že i další dítě 

bude mít cukrovku je malá, protože mám jiného partnera. Začala jsem v zimě 

postupně vysazovat všechny léky a na jaře otěhotněla na první pokus (žádný 

problém, na rozdíl od svého prvního početí) v tom nebyl. V prosinci 2010 jsem 

porodila ve 40. týdnu zdravou dceru Viktorii. S první dcerou jsem naopak 

problémy měla veliké, a to, jak jsem už uvedla, od prvopočátku a pak i dál: 

během těhotenství jsem musela ležet, měla jsem sklony k předčasnému 

porodu, nakonec se narodila v 36. týdnu. Porod byl velmi komplikovaný, 

klešťový, Jolanka, tak se naše první holčička jmenuje, musela být oživovaná. 

Nerada na to vzpomínám. Pak jsem problémy s otěhotněním neměla, protože 

jsem vlastně ani nechtěla otěhotnět. S váhou také ne, i když si vzpomínám, že 

jsem po Jolance byla jeden čas velmi hubená. Při své výšce 170 cm, jsem měla 

51 kg. Dnes mám 62 kg. Během svého druhého těhotenství, s Viktorkou, se k 
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celiakii přidala i alergie na bílkovinu kravského mléka, které se mi po porodu 

podařilo zbavit.  

 Asi půl roku na to přišly další potíže (nadýmání a hlavně velké křeče v 

oblasti žaludku). Znamenalo to opět vyšetření žaludku a tenkého střeva. Pan 

doktor naznal, že moje střeva vypadají jako střeva sedmdesátiletého člověka 

a potvrdil, že mám intoleranci (i na základě laboratorních testů z LEDIE) 

laktózy. A co dnes jím? Vše stoprocentně bezlepkové, snažím 

se i bezlaktózové, ale to bývá větší problém. Většinu potravin si vyrobím sama 

doma. Sladké buchty a koláče jde udělat výborné, ale chléb a pečivo, bohužel, 

ne. Peču si v domácí pekárně, pak to nacpu do mrazáku a následně rozpékám 

v topinkovači. Bezlepková dieta je finančně náročná, proto nevyhodím ani 

kousek chleba.  

 Všechna tato omezení mi ale vyvažuje skutečnost, že jsem se díky 

odborné péči sice zdlouhavě, ale přece, dobrala pravé příčiny svých 

dlouhodobých problémů, a to nejenom zdravotních. Pocit, že za určitých 

pravidel, o kterých nyní vím a snažím se jimi řídit, se mi vrátil do života určitý 

klid a rodinná pohoda s vědomím, že až tolik v porovnání se zdravými lidmi 

vlastně nestrádám, je nedocenitelný. Jednoduše, život se mi – po odhalení 

onoho mého hlavního „škůdce“, lepku, podstatně projasnil a zjednodušil. Snad 

mohu říci, že jsem v tomto životním období – v rámci možností – zase klidná 

a šťastná. Obrázek naší druhorozené dcerky, se záměrně symbolickým 

jménem, „Viktorie“, přikládám.“ 

 

 

J. K. Jihlava, červenec 2012. 
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6 Diskuse 

 Současná kriteria pro vyhledávací a klinickou diagnostiku CS se odvozují 

z platných směrnic světově určených podle ESPHGAN z roku 1970 (Mäkl a kol., 

2012), u nás – i pod tlakem předcházejících odborných diskusí (Frič a Nevoral, 

2009) doplněno nedávno schváleným Metodickým pokynem MZ ČR o zavedení 

cíleného screeningu celiakie (Věstník MZ ČR, 2011). V tomto smyslu 

je konečným kriteriem pro stanovení diagnózy celiakie bioptický nález 

z invazivního vyšetření střevní sliznice.  

 Hlubší poznání patogeneze onemocnění a diagnostické pokroky v oblasti 

nepřímé (sérologické) detekce celiakie však poskytují možnost predikovat 

celiakii ve vyšší míře, v časné fázi a neinvazivní cestou. Pomocí laboratorních 

testů na „celiakální autoprotilátky“ jsou nyní odhalovány i dříve unikající 

atypické a skryté případy CS. Mění se celkové odborné i laické povědomí 

o celiakii. Ta začíná být vnímána komplexněji, jako celková porucha regulace 

IS. Veřejnost si začíná být vědoma rizika neléčených stavů choroby a u lékaře 

se zajímá o příslušná vyšetření. Laboratorní sféra v ČR je na tuto situaci 

připravena. Disponuje účinnými markery CS (ENA a tTG plus DGP 

modifikovaný Ag gliadinu) a jimi vybavenými komerčními diagnostickými 

přípravky. Dá se očekávat také nová generace diagnostik (již asi na molekulární 

úrovni), která postihne ještě specifičtější součásti glutenové patologické 

reaktivity a tím opět zvýší možnosti její sérologické detekce.  

 Uvedené laboratorní ukazatele CS slouží jako pomocné a zatím velmi 

dobře napomáhají lékaři z různých klinických případů vyselektovat ty, které jsou 

s ohledem na celiakii indikovány ke zvýšenému dohledu, popř. biopsii. 

Negativní nálezy naopak chrání pacienty (a velmi často oprávněně) před 

zbytečným bioptickým zákrokem.  

 Lze proto souhlasit s tím, že definici CS není možno zakládat pouze 

na jediném parametru, ale jen na kombinaci několika doplňujících se zjištění: 

klinických symptomů, sérologie autoprotilátek, genetice a histologii. Tento 

algoritmus je také součástí vzpomenutých doporučení. Jak ovšem uvádí 

poslední sdělení Esphgan (2012), stávající kriteria pro vyhledávání 

a diagnostiku celiakie jsou někdy v protikladu s reálnou situací. V rámci široké 

dotazníkové akce mezi evropskými pediatry a gastroenterolgy bylo 
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konstatováno, že na 90 % respondentů požaduje revizi těchto kriterií (platných 

již několik desetiletí) a 44 % z nich pak zcela odmítá biopsii u symptomatických 

dětí s pozitivitou EMA a AtTG, zvláště při zjištění rizikových alel DQ2/ DQ8.  

 Situace tedy volá po revizi současných předpisů. Očekávaná změna – 

přesun těžiště rozpoznávání slabých a nejasných forem celiakie do sféry 

laboratorní detekce – je urgentní (Ribes a kol., 2012; Deleonardi a kol., 2012; 

Mäkl a kol., 2012). S podobným hodnocením jsme se setkali u lékařů, 

se kterými v rámci laboratorní diagnostiky spolupracujeme. 
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7 Závěr 

 CD je geneticky predeterminované chronicky zánětlivé onemocnění střev 

indukované vnějším agens, alimentárně přijatým lepkem, glutenem. 

 Pacienti s touto chorobou trpí mnohdy atypickými, s GIT zdánlivě 

nesouvisejícími problémy a odhalení kauzality choroby tak zaměstnává 

značnou a nemálo nákladnou lékařskou péči. Důležité je také to, že „postavení 

diagnózy“ s sebou přináší možnost relativně snadného řešení tohoto 

zdravotního problému dietou. Na druhou stranu právě uvedené diagnostické 

rozpaky nezřídka vedou k oddálení jednoznačného průkazu nemoci. Včasnost 

diagnózy též chrání pacienta před možnou „nadstavbou“ vážných (někdy 

až fatálních) k celiakii přidružených zdravotních komplikací. 

 Oblast sérologické diagnostiky specifických protilátek proti celiakii 

je proto významná a zájem je posilován dalšími nově přicházejícími odbornými 

poznatky o složité komplexní povaze choroby. Nejnověji vstupuje v platnost 

směrnice MZ ČR, která prosazuje cílený dvoustupňový screening vybraných 

skupin obyvatelstva na CS. Je otázkou stále odborné diskuse, jak zajistit tento 

druh léčebné péče na potřebné úrovni a zároveň racionálními diagnostickými 

prostředky. Neinvazivní sérologická predeterminace CS se ukazuje, na základě 

literárních i praktických zkušeností, v tomto směru velmi přínosná.  

 Cílem této přehledové práce bylo nastínit současný stav dostupných 

znalostí o celiakii a sérologické detekci příslušných autoprotilátek. Souhrnně 

stále platí, že význam uvedených postupů je pro CS nepominutelný. Jednotlivé 

markery (AGA, AtTG, EMA) se vyznačují vysokou pozitivní i negativní 

prediktivní hodnotou. V kombinaci několika parametrů navzájem dosahují 

až 100% účinnosti stanovení. Jsou tak důležitým podpůrným článkem 

diferenciálně diagnostické rozvahy (t.č. s přetrvávající konfirmační platností 

bioptického nálezu). 

 Součástí práce je popis vlastních zkušeností z dlouhodobého provádění  

sérologického vyšetřování pacientů v podmínkách rutinního provozu 

imunologické laboratoře. Jsou nastíněny použité techniky stanovení a metodika 

jednotlivých pracovních postupů. Je uveden a graficky vyhodnocen přehled 

dosažených výsledků z těchto několikaletých analýz. Diskusí s lékaři, zadavateli 
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těchto vyšetření, byla potvrzena dobrá „compliance“, shoda našich předběžných 

in vitro CS - nálezů s následnými klinickými „verdikty“. 

 Část materiálu, vzorky k mikroskopickému IIF vyšetření, které jsem 

technicky připravovala, byla posléze s přispěním jiného pracoviště 

zdokumentována na mikrofotografiích a tyto jsou součástí předložené práce. 

Praktický dopad naší laboratorní činnosti je přiblížen v podobě konkrétní 

kazuistiky. 
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