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Paskirtis Jautraus slapto kraujo išmatose testo kortelė yra greitas, patogus ir 

praktiškai bekvapis testas su gvajoko juostele, skirtas kokybiškai aptikti slaptą 

kraują išmatose, kuris gali nurodyti galimą virškinamojo trakto ligą. Šį testą 

rekomenduojama naudoti tik profesionalams. 

Trumpas aprašymas ir paaiškinimas 

Van‘ui Deen‘ui priskiriamas nuopelnas už atradimą, kad gvajoko sakai – 

natūralūs sakai, gaunami iš vaistinio gvajoko (Guaiacum officinale) – yra 

naudingi aptinkant slaptą kraują. Pritaikius šiuos sakus juostelės formatui, jie 

tapo plačiai naudojamu metodu slaptam kraujui, kuris gali būti daugybės 

virškinamojo trakto sutrikimų indikatorius, išmatose aptikti. Teigiamas 

rezultatas rodo, kad reikia naudoti papildomus diagnostinius metodus 

kraujavimo priežasčiai nustatyti. Gvajoko juostelės testas įveikia gvajoko 

tirpalo nestabilumą ir pernelyg didelį benzidino ir ortotolidino jautrumą. Tai 

paprastas, estetiškas, nebrangus testas, skirtas naudoti renkant ir ruošiant 

išmatų bandinius. 

Paprastai prieš testą ir jo metu pacientai neturėtų vartoti maisto, vaistų, 

vitaminų ar kitų medžiagų, dėl kurių gali būti gaunamas klaidingas teigiamas 

arba neigiamas rezultatas. Slapto kraujo išmatose testų rinkiniai yra ypač 

jautrūs, todėl pacientams turėtų būti nurodyta laikytis specialios diagnostinės 

mitybos.  

Gvajoko juostelės testo rezultatai neturėtų būti laikomi galutiniu virškinamojo 

trakto kraujavimo ar patologijos buvimo ar nebuvimo įrodymu. Klaidingas 

teigiamas ir (arba) neigiamas reakcijas sukelia konkreti asmens mityba arba 

vaistai. Testas yra tik preliminarinė patikros priemonė, o ne kitų diagnostinių 

procedūrų, tokių kaip sigmoidoskopija, baris, klizma ir rentgenas, pakaitalas. 

 
Testo principas 

Jautrus slapto kraujo išmatose juostelės testas yra gvajoko juostelės testas, 

kurį sudaro gvajoko prisotintas filtravimo popierius kartoniniame korpuse. 

Pacientas, gydytojas arba medicinos sesuo paruošia išmatų tepinėlį ant 

kortelės. Tada ant kortelės užlašinama ryškalo tirpalo, kurio sudėtyje yra 

vandenilio peroksido, ir stebima, ar pasikeičia kortelės spalva. Jei bandinyje 

yra kraujo, peroksidas reaguoja su heminu skatindamas gvajoko oksidaciją ir 

spalvos pasikeitimą į mėlyną.  Mėlyna spalva rodo teigiamą reakciją. 

Gvajoko kaip priemonės kraujo buvimui tirti naudojimas paremtas gvajoke 

esančių bespalvių fenolio junginių oksidacija šiems reaguojant su chinonais ir 

nusidažant mėlyna spalva. Jei išmatų bandinyje yra kraujo, hemoglobino 

molekulės produktas hematinas veikia kaip pseudofermentas, katalizuojantis 

deguonies išskyrimą iš vandenilio peroksido, kuris sukelia gvajoko oksidaciją. 

Jei išmatose yra slapto kraujo, testo popierius pamėlynuoja, o jei spalva 

nepakinta, vadinasi slapto kraujo išmatose nėra. Kokybės kontrolės dalys 

gvajoko juostelėje rodo, ar testas veikia tinkamai. 

 
Jautraus slapto kraujo išmatose testo rinkinio sudėtis 

Jautrų slapto kraujo išmatose testo rinkinį sudaro dvi pagrindinės 

sudedamosios dalys: slapto kraujo išmatose testo kortelės (gvajokas su 

sugeriančiu filtro popieriumi) ir slapto kraujo išmatose testo ryškalas (85 % 

etilo alkoholio, 9 % metanolio ir 4 % vandenilio peroksido), specialus pašto 

vokas ir bandinio ėmimo lazdelės. 

Reikalingos nepateiktos medžiagos: laikrodis arba laikmatis, galintis matuoti 

+/- 2 sekundes. 

Atsargumo priemonės

Testas skirtas tik in vitro diagnostikai. 

1. Šis testas yra skaitomas vizualiai ir tam reikia gebėjimo skirti spalvas. 

Daltonikai ar regėjimo sutrikimų turintys asmenys neturėtų 

interpretuoti testo rezultatų. 

2. Pacientų bandiniai ir visos prie jų prisilietusios medžiagos turi būti 

laikomos potencialiai užkrečiamomis ir šalinamos laikantis atitinkamų 

atsargumo priemonių. Neleiskite joms patekti ant odos ar gleivinių. 

3. Slapto kraujo išmatose testo ryškalas yra dirginanti ir degi medžiaga. 

Neleiskite jai patekti į akis, ant odos ar gleivinių. Ryškalui patekus į 

akis ar ant odos, skubiai praplauti vandeniu. Nepalikite neuždengto 

ryškalo ir saugokite jį nuo karščio. Nenaudokite testo, jeigu baigėsi 

tinkamumo naudoti terminas. 

4. Nenaudokite reagentų iš skirtingų partijų ar kitų gamintojų 

komponentų. 

Laikymas ir stabilumas 

1. Laikykite produktą originalioje pakuotėje ir kontroliuojamoje kambario 

temperatūroje (15–30 °C). Saugokite korteles nuo karščio, oro srovių, 

drėgmės, ultravioletinių spindulių ir šviesos. Nelaikykite šalia lakiųjų 

chemikalų, pvz., jodo ar baliklio. 

2. Nevėsinkite ir neužšaldykite.  

3. Saugokite ryškalą nuo karščio ir sandariai uždenkite nenaudojamo 

ryškalo buteliuką. Ryškalas yra degus ir gali išgaruoti. 

4. Nenaudokite testo kortelės, jei baigėsi ant kiekvienos kortelės 

nurodytas tinkamumo naudoti laikas. Nenaudokite ryškalo, jei baigėsi 

ant ryškalo buteliuko nurodytas tinkamumo naudoti laikas. 

Bandinių ėmimas 

Jautriam slapto kraujo išmatose testui atlikti reikia labai mažo išmatų 

bandinio. Bandinį reikia imti iš klozeto dubens naudojant talpyklę, tualetinį 

popierių ar popierinę servetėlę. Viena iš pateiktų tepimo lazdelių itin plonu 

sluoksniu bandinys užtepamas ant testo kortelės popieriaus. Bandinius reikia 

imti iš dviejų skirtingų kiekvieno išmatų mėginio vietų. Virškinamojo trakto 

žaizdos gali kraujuoti su pertrūkiais, todėl rekomenduojama tikrinti tris 

dienas, kasdien paimant po atskirą išmatų bandinį. Testo korteles 

naudojantiems pacientams turėtų būti liepta paruošus paskutinį testą visas 

korteles nedelsiant grąžinti gydytojui arba laboratorijai. Naudoti pridėtą 

specialų pašto voką. 

 

Bandinys neturėtų būti imamas tada, kai pacientas turi kraujuojantį hemorojų, 

užkietėjusius vidurius, įpjovimus ant rankų arba vykstant menstruacijoms ar 

iš karto po jų. Tokios būklė gali sukelti klaidingą teigiamą rezultatą. 

Norint išvengti klaidingos teigiamos reakcijos, tyrimo vieta ir rankos turi būti 

švarios ir be kraujo. 

 

Speciali diagnostinė mityba. Laikytis 3 dienas prieš testą ir tyrimo 

laikotarpiu. 

Visa žalia arba raudonoji mėsa bei didelį kiekį peroksidazės turintys žali 

vaisiai ir daržovės gali sudaryti klaidingą teigiamą rezultatą. 

Rekomenduojama daug liekanų paliekanti mityba be raudonosios mėsos. 

Tokia mityba gali padėti sumažinti klaidingų teigiamų rezultatų kiekį. Ji taip 

pat suteikia skaidulinių medžiagų, galinčių padėti atskleisti su pertrūkiais 

kraujuojančias nematomas žaizdas ir padidinti teisingų teigiamų rezultatų 

kiekį. 

 

Ką reikia valgyti. Gerai išvirta kiauliena, vištiena, žuvis, visi virti vaisiai, 

daržovės, pavyzdžiui, špinatai, kukurūzai, salotos, slyvos, vynuogės, obuoliai, 

ir daug ląstelienos turintys maisto produktai. Taip pat tinka javai ir gerai 

išvirta žuvis bei paukštiena. Rekomenduojama mityba taip pat padidins 

minkštų išmatų tikimybę, kad būtų lengviau paimti bandinį. Jei kurie nors iš 

rekomenduojamų produktų sukelia nepatogumų, pacientai turėtų 

pasikonsultuoti su gydytoju. 

Vengtini maisto produktai, vaistai ir vitaminai. Pacientai turėtų vengti 

raudonosios ir žalios mėsos, visų žalių vaisių ir daržovių, pavyzdžiui, 

brokolių, žiedinių kopūstų, ridikėlių, kantalupų, pastarnokų ir ropių ar kitų 

daug peroksidazės turinčių daržovių, bei per didelio kiekio vitamino C 

(daugiau nei 250 mg per dieną). 

Sąveikaujančios medžiagos 

Paprastai prieš testą ir jo metu pacientai neturėtų vartoti maisto, vaistų, 

vitaminų ar kitų medžiagų, dėl kurių gali būti gaunamas klaidingas teigiamas 

arba neigiamas rezultatas. Slapto kraujo išmatose testų rinkiniai yra ypač 

jautrūs, todėl pacientams turėtų būti nurodyta vengti toliau nurodytų 

medžiagų, galinčių sukelti klaidingus testo rezultatus. 

1. Medžiagos, galinčios sukelti klaidingą teigiamą rezultatą: raudonoji ir 

žalia mėsa, geležies papildai ir kai kurios žalios daržovės (pvz., 

krienai). 

2. Medžiagos, galinčios sukelti klaidingą neigiamą rezultatą: askorbo 

rūgštis (vitaminas C), jei daugiau nei 250 mg per dieną. Medžiagos, 

galinčios sukelti klaidingą neigiamą rezultatą: geležies papildai, kurių 

sudėtyje yra vitamino C (vitamino C negalima vartoti daugiau nei 250 

mg per dieną). 

 
Testo procedūra 

A. Identifikavimas 

Kiekvienos kortelės priekyje užrašykite paciento vardą, pavardę, adresą ir 

bandinio paėmimo datą. 

B. Testo paruošimas 

1. Naudodami pateiktą surinkimo lazdelę ant langelio A užtepkite itin 

ploną išmatų bandinio sluoksnį. 

2. Ta pačia lazdele paimkite antrą bandinį iš kitos išmatų vietos. Ant B 

langelio užtepkite itin ploną sluoksnį antrojo bandinio. 

3. Uždarykite dangtelį. 

4. Jei testuojama iš karto, prieš naudodami ryškalą palaukite, kol testas 

išdžius. Kitu atveju, korteles prieš ryškinant galima laikyti iki 14 dienų 

kambario temperatūroje (59–86 °F). 

C. Testo ryškinimas 

1. Atidarykite atvartą kortelės nugarėlėje ir užlašinkite po 1–2 lašus 

ryškalo ant popieriaus tiesiai virš kiekvieno tepinėlio (2 pav.). 

2. Patikrinkite ir užfiksuokite rezultatus per 60 sekundžių. Bet kokia 

mėlyna žymė ant tepinėlio ar jo krašte rodo slapto kraujo buvimą. 

Netikrinkite rezultatų po 60 sekundžių, nes gali pakisti spalvos 

intensyvumas. 

 

   
 

 
1 pav. (priekis) 2 pav. (nugarėlė) 

 
D. Veikimo kontrolinių taškų ryškinimas 

Išryškinę paciento testą bei patikrinę ir užrašę rezultatus, užlašinkite tik 

vieną ryškalo lašelį tarp teigiamo ir neigiamo kontrolinių taškų (3 pav.). 

Patikrinti 
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rezultatą per 10 sekundžių. Jei kortelė ir ryškalas veikia, teigiamas 

kontrolinis taškas pamėlynuos, o neigiamas kontrolės taškas ne. Jei 

veikimo kontroliniai taškai nereaguoja tinkamai, paciento rezultatai yra 

įtartini. Kreipkitės į mūsų įmonę. 
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3 pav. 

(nugarėlė) Testo rezultato patikrinimas 

Gydytojas turėtų atlikti papildomus testus ir apžiūras, kad nustatytų tikslią 

slapto kraujo išmatose buvimo priežastį ir šaltinį, Virškinamojo trakto žaizdos 

kraujuoja su pertrūkiais ir kraujas išmatose nepasiskirsto tolygiai, todėl 

visiems teigiamą testo rezultatą gavusiems pacientams nepriklausomai nuo to, 

ar buvo griežtai laikomasi tinkamos mitybos, turėtų būti atliktos papildomos 

diagnostinės procedūros. 

Teigiamo veikimo kontrolės langelio mėlynos spalvos intensyvumas ar 

atspalvis bei bet kokios pateiktos nuotraukos neturėtų būti naudojamos kaip 

nuorodos dėl regimo teigiamo bandinių testo rezultato. Daltonikai neturėtų 

tikrinti testo rezultatų. 

 
Procedūros apribojimai 

Kaip ir kitų slapto kraujo testų, jautraus slapto kraujo išmatose aptikimo testo 

rezultatai neturėtų būti laikomi įtikinamu virškinamojo trakto kraujavimo ar 

patologijos buvimo ar nebuvimo įrodymu. Nederėtų daryti išvadų be 

papildomų tyrimų. Galimi klaidingi neigiami rezultatai, nes virškinamojo 

trakto žaizdos gali kraujuoti su pertrūkiais ir kraujas išmatose nepasiskirsto 

tolygiai. Klaidingos neigiamos arba teigiamos reakcijos gali kilti dėl asmens 

mitybos ir vaistų. Testas yra skirtas naudoti kaip pradinė priemonė, padedanti 

nustatyti diagnozę. Šis testas nėra skirtas kitoms diagnostinėms procedūroms, 

pavyzdžiui, sigmoidoskopijai, bario klizmai ar rentgenui, pakeisti. 

Nenaudokite šio testo skrandžio bandiniams. Prieš ryškinimą Gvajoko 

juostelių testų nereikia iš naujo sudrėkinti, nes gali susidaryti per daug 

klaidingų teigiamų rezultatų. 

 
Laukiamas rezultatas 

Gvajoko prisotintas popierius plačiai studijuojamas ir šie klinikiniai tyrimai 

rodo, kad gvajoko prisotintų juostelių testai testavimo programų metu duoda 

teigiamą rezultatą 3–5 % atvejų. Esant kontroliuojamoms sąlygoms, klaidingi 

teigiami rezultatai sudaro 1–2 %. Jautrumą (surinktų tyrimo subjektų su 

turima liga, kurių rezultatai teigiami) sunku nustatyti, tačiau iš eilės pacientų, 

sergančių kolorektaliniu vėžiu, 50–87 % gavo teigiamas reakcijas. Apytikris 

teigiamų reakcijų skaičius su adenomatoziniu kraujavimu buvo įvairus ir, 

atrodo, iš dalies priklauso nuo polipo dydžio. Kai polipai mažesni nei 2 cm, 

gauta mažiau nei 5 % teigiamų reakcijų. 

Veiksmingumo charakteristikos 

Lyginamosios studijos Testas palygintas su kitu parduodamu testu 

„Hemoccult Sensa Occult Blood Test“ (HOS) naudojant 100 suporuotų 

išmatų bandinių.  

1 lentelėje pateikti abiejų testų rinkinių rezultatai su atskiromis hemoglobino 

koncentracijomis.  

mg/g Kontrolė        Testas Kontrolė       Testas 

0 +/20 -/20 +/20 -/20 

0,225 +/20 -/20 +/20 -/20 

0,30 +/20 +/19 +/20 +/20 

0,375 +/20 +/20 +/20 +/20 

100 +/20 +/20 +/20 +/20 

 
Išvada: jautrus slapto kraujo išmatose testas iš viso 100 suporuotų išmatų 

bandinių 99,00 % gavo tokius pačius rezultatus kaip parduodamas HOS testas. 

Taigi testo jautrumas yra 0,30 mg hemoglobino viename išmatų grame. 

 
Sąveikos tyrimas Į normalius išmatų bandinius be hemoglobino buvo pridėta 

potencialiai sąveikaujančių chemikalų, tokių kaip acetaminofenas, 

acetilsalicilo rūgštis, atropinas, kofeinas, gentizo rūgštis, gliukozė, 

mestranolis, penicilinas, baltymai ir geležis. Tada išanalizuotos neigiamos 

išmatos ir išmatos su 0,30 mg/ml hemoglobinu bei visi bandiniai su 

konkrečiomis anksčiau nurodytų sąveikaujančių cheminių medžiagų 

koncentracijomis. Naudojant jautrų slapto kraujo išmatose aptikimo testą, nei 

viena iš anksčiau minėtų cheminių medžiagų sąveikavo su hemoglobinu 

išmatose. Neigiamos išmatos su papildomai pridėtomis potencialiai 

sąveikaujančiomis medžiagomis davė sistemingai neigiamus rezultatus, 

išskyrus geležį (5 mg/dl), kuri davė klaidingą teigiamą rezultatą. 

 
Atkuriamumo tyrimai Atkuriamumo tyrimai buvo atlikti trijose vietose. 

Naudoti išmatų bandiniai su 0, 0,30 mg ir 100 mg hemoglobino viename 

išmatų grame. Patikrinta 120 slapto kraujo aptikimo testų rinkinių. Bandiniai 

buvo tikrinami 20 dienų po du kartus per dieną naudojant po dvi atskiras testo 

korteles. Testas parodė 100 % atkuriamumą visiems bandiniams pagal dieną, 

pagal testo kortelę, per dieną ir per tyrimo vietą. Testų rezultatai trijose vietose 

rodė 100 % atitikimą. 
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