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1. Sihtotstarve 

GlutenDetect Urine Test on kiire immunokromatograafiline test gluteeni immunogeensete 

peptiidide (GIP) tuvastamiseks uriiniproovides. 

2. Sissejuhatus 

Tsöliaakia on krooniline autoimmuunhaigus, mida iseloomustab püsiv talumatus mõnede 

prolamiinidena tuntud gluteenivalkude suhtes [viited 1 ja 5]. 

Praegu on tsöliaakiahaigete ainus efektiivne ravi range elukestva gluteenivaba dieedi 

järgimine. Gluteeni täielik vältimine on aga osutunud praktikas keerukaks, kuna gluteen võib 

koostisosa või lisaainena sisalduda paljudes erinevates toodetes või sattuda tootesse  

tahtmatult tavapärase tootmisprotsessi käigus. Mitmete uuringute kohaselt on gluteenivaba 

dieedi tahtlik või tahtmatu mittejärgimine tsöliaakiahaigete hulgas suhteliselt sage (32,6% 

kuni 55,4%), seda eriti täiskasvanute puhul [viide 2]. Hetkel puudub otsene meetod 

gluteenivaba dieedi järgimise jälgimiseks. Koe transglutaminaasi või deamideeritud gliadiini 

vastaste antikehade (igA või igG) kui gluteenivaba dieedi jälgimise markerite tuvastamine ei 

ole usaldusväärne, kuna need ühendid ei ole tundlikud gluteeni ühekordsele tarbimisele ning 

nende tase seerumis võib püsida kõrge kuid või isegi aastaid pärast gluteenivaba dieediga 

alustamist [viited 3 ja 7]. 

Gluteeni peptiidide, eriti immunotoksilise peptiidi 33-mer resistentsus seedetraktis toimuvale 

lagundamisele tagab, et märkimisväärne osa tarbitud gluteeni peptiididest eritub väljaheite ja 

uriiniga. Seega viitab GIP mõõdetavate koguste tuvastamine väljaheite- või uriiniproovidest 

hiljutisele gluteenitarbimisele ning on seetõttu täpne ja väga kasulik viis nii lühi- kui ka 

pikajaajaliseks gluteenivaba dieedi jälgimiseks [viited 4 ja 6]. 

3. Testimise alus 

GlutenDetect Urine Test on immunokromatograafiline test, mis võimaldab kogutud 

uriiniproovidest tuvastada gluteeni immunogeenseid peptiide, mis tulenevad tarbitud gluteeni 

lagundamisest seedetraktis. 

Testi läbiviimiseks segatakse uriiniproov lahusega, mis valmistab proovi ette 

tuvastamisprotsessiks. Gluteeni olemasolul on tulemus positiivne ning kasseti testväljale (T) 

ilmub PUNANE joon. PUNASE joone puudumine tähendab, et tulemus on negatiivne. 

Sõltumata sellest, kas proovis on gluteeni või mitte, ilmub ROHELINE kontrolljoon, mis 

kinnitab, et test on töökorras. Kui ROHELINE joon ei ilmu, loetakse testi tulemus kehtetuks 

ka juhul kui testväljale ilmub PUNANE joon. 

4. Hoiustamistingimused 

Toodet tuleb hoida kuivas kohas temperatuuril 4 °C kuni 30 °C / 39,2 °F kuni 86 °F. Testi 

optimaalseks toimimiseks tuleb toodet säilitada originaalpakendis ja kasutada enne 

pakendile trükitud säilivuskuupäeva lõppu. 

Kõik komplekti osad võib visata tavalisse prügikasti või sobivasse jäätmekonteinerisse. 
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HOIATUS!: Kassettide fooliumkotid ning ekstraheerimis- ja lahjenduslahuse pudelid 

tuleb avada vahetult enne kasutamist. 

5. Ettevaatusabinõud 

– Enne testi alustamist lugege see kasutusjuhend läbi. Soovitatav on käesolevat 

juhendit rangelt järgida. 

– Analüüsige ainult inimeselt võetud uriiniproove. 

– Ärge jooge ühtegi komplektiga kaasas olevat lahust. 

– Hoidke lastele kättesaamatus kohas. 

– Ärge kasutage ühtegi komplekti osa pärast säilivuskuupäeva lõppu. 

– Ärge segage komponente, mis on pärit erinevatest komplektidest või erinevatest 

partiidest ega kasutage muid reagente või lahuseid, mis ei kuulu komplekti. 

– Vältimaks testi võimalikku saastumist gluteeni osakestega, peske enne GlutenDetect 

Urine Test (LFD) kasseti käsitsemist hoolikalt käsi või pange kätte pulbrita 

kindad. Pärast GlutenDetect Urine Test (LFD) kasseti fooliumkotist eemaldamist 

tuleb see ära kasutada esimesel võimalusel ja rangelt puhastes tingimustes. 

6. Komplekti kuuluvad vahendid 

KOMPONENT KT-6414 KT-6416 

GlutenDetect Urine Test LFD 1 12 

Sinise korgiga ettevalmistava lahuse pudel 1 12 

Ühekordne plastsüstal 1 12 

Kasutusjuhend 1 1 

7. Komplekti mittekuuluvad vahendid 

– Puhas anum uriiniproovi kogumiseks. 

– Ühekordsed kindad (valikuline). 

8. Testimisprotseduur - https://youtu.be/ECmJeHnxVaI 

1. Kasutage värske uriiniproovi kogumiseks (ühe testi jaoks piisab 5 ml uriinist) 

standardset puhast kogumistopsi (ei kuulu komplekti). Soovitatav on kasutada päeva 

esimest uriini. 

2. Avage sinise korgiga ettevalmistava lahuse pudel ning lisage pudelisse puhta süstlaga 

(kuulub komplekti) 2 ml uriini. Pärast kasutamist visake plastsüstal ära. Ärge kasutage 

sama süstalt uue prooviga. 

3. Sulgege sinise korgiga pudel ning raputage seda kergelt 10 sekundi jooksul, et uriin 

saaks ettevalmistava lahusega seguneda. 

4. Avage kaitsev fooliumikott ja võtke GlutenDetect Urine Test LFD pakendist välja. 

Asetage test horisontaalselt puhtale ja tasasele pinnale. Keerake lahti sinise korgiga 
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pudeli läbipaistev kork ning lisage ettevaatlikult 4 tilka lahust GlutenDetect Urine Test 

LFD prooviväljale (S). 

5. Oodake enne testi tulemuse lugemist 15 minutit. Ärge raputage ega liigutage LFD-d 

ootamise ajal. 

 

Joonis 1. Testimisprotseduur 
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9. Tulemuste tõlgendamine 

NEGATIIVNE: Kontrollväljale (C) ilmub üks ROHELINE joon (kontrolljoon). Gluteeni 

olemasolu ei tuvastatud. 

 

POSITIIVNE: Lisaks ROHELISELE joonele (kontrolljoon) ilmub testväljale (T) PUNANE joon 

(testjoon). Tuvastati gluteeni tarbimine viimase 2 - 7 päeva jooksul.  

 

MÄRKUS!: PUNASE joone intensiivsus testväljal (T) varieerub sõltuvalt proovi GIP 

kontsentratsioonist. Mistahes tugevusega PUNASE joone olemasolu testväljal (T) 

näitab positiivset tulemust, hoolimata sellest, kui hele see on. 

 

KEHTETU: Kui ROHELINE kontrolljoon ei ilmu, loetakse testi tulemus kehtetuks ka juhul kui 

testväljale (T) ilmub PUNANE joon. Kehtetu testitulemuse kõige sagedasemateks põhjusteks 

on testi ebakorrektne läbiviimine või komplekti kuuluvate reagentide aegumine. Kehtetu 

tulemuse korral tuleb katset korrata uue testiga, järgides alati etteantud juhiseid. Kui 

probleem püsib, lõpetage testi kasutamine ja pöörduge tarnija poole. 

10. Analüütilised omadused 

10.1. Tundlikkus 

Immunokromatograafilise testi tuvastamispiir on 2,2 μg GIP-d ühe ml uriiniproovi kohta. Kuna 

GIP eritumisprotsessi dünaamika on iga katsealuse puhul erinev, võib varieeruda ka 

tuvastatava gluteeni kogus. Tuvastatud on 50 mg gluteeni ühekordne tarbimine, mida 

peetakse tsöliaakiahaigele ohtlikuks ööpäevaseks annuseks [viide 8]. Kui proov on võetud 

päeva esimesest uriinist, on 90% juhtudel võimalik tuvastada 500 mg suurune tarbitud 

gluteeni kogus päevas. Mõnel juhul on võimalik GIP uriinis tuvastada 24–48 tunni jooksul 

pärast tarbimist [viide 6]. 

10.2. Spetsiifilisus 

Test on võimeline tuvastama GIP-d nisus (gliadiin), rukkis (sekaliin), odras (hordeiin) ja teatud 

tüüpi kaeras (aveniinid) leiduvatest prolamiinidest, kui neid esineb suures koguses. 

Looduslikult gluteenivabade toitude puhul nagu riis, mais, tatar, sojaoad, hirss, kinoa ja 

amarant ei tuvastata ristreaktiivsust. Testi diagnostiline spetsiifilisus on üle 99%. 

T-

C-

T-

C-
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12. Dieedi järgimise tabel 

Testimistulemuste korrektseks ülesmärkimiseks on loodud järgmine tabel. Gluteenivabast 

dieedist kinnipidamise täpseks hindamiseks on soovitatav teha test üks kord nädalas 3 kuu 

jooksul. 

Test Kuupäev Tulemus Teave 

0 15. mai 2018 Positiivne Eelmisel päeval õhtusöök uues restoranis... 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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Tutvuge kasutusjuhendiga 

 
Kataloogi number 

 
Hoida kuivana 

 
Partii kood 

 
Ettevaatust 

 
Aegumiskuupäev 

 
Temperatuuripiirang 
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