
 

 

 
 
 

 
 

Rapid, point-of-care test for the detection of human anti-tissue transglutaminase (tTG) antibodies in whole blood 

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Целиакията е автоимунно заболяване, причинено от постоянна 
непоносимост към глутен и по-специално на неговата 
протеинова фракция, наречена глиадин. В генетично 
предразположени хора, поглъщането на този протеин 
индуцира тежка лезия на чревната лигавица, характеризиращ 
се  хистологично с атрофия на чревните въси. Целиакията може 
да бъде сериозна, и ако не се лекува, може да доведе до 
заболявания като недостиг на витамини и минерални вещества, 
недохранване, недребноклетъчен рак на червата и анемия. 
Окончателната диагноза на болестта целиакия се основава на 
характерните хистологични промени, наблюдавани при чревни 
биопсии. Въпреки това, серологични тестове, като например 
откриване на циркулиращи анти-тъканни трансглутаминазни 
антитела представляват по-евтини, по-малко инвазивни методи 
за анализ и откриване на заболяването. 
Coeliac Screen™ е имунохроматографски тест, предназначен 
за откриване на IgA / IgG / IgM антитела в човешка кръв срещу 
тъканна трансглутаминаза, основният автоантиген, свързан с 
целиакията. Откриването на IgG антитела е важен компонент за 
предотвратяване на фалшиви отрицателни резултати, които се 
получават при пациенти с IgA-дефицит (приблизително 2-3% от 
хората с целиакия). Coeliac Screen™ може да се използва като 
тест за скрининг за подпомагане на диагностицирането на 
целиакия. 
 

ПРИНЦИП на Tеста 
Анти-tTG антителата, присъстващи в кръвта на пациенти с 
целиакия реагират, с латексови частици конюгирани с човешки 
рекомбинантен tTG. Тези комплекси, образувани от колоидни 
частици / TTG / анти-TTG IgA, мигрират чрез хроматографски 
процес към реакционната зона. Тази зона съдържа човешки 
рекомбинантен TTG, който реагира с колоидните частици / TTG 
/ анти-TTG комплекс Igs и се проявява, като розова линия. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
5 бр. теста за целиакия (увити във фолио) 
5 бр.обезопасени ланцети за убождане (цветът може да 
варира) – за еднократна употреба 
5 бр. Микропипети (20 мкл) 
1 бр. разредител за пробата (1.5 ml бутилка) 
 

МЕРКИ за безопасност 
• Използвайте на всички реактиви само за ин витро тестове. 
•Пробите на пациентите (кръвни) могат да съдържат 
инфекциозни агенти и трябва да се третират и да се изхвърлят 
като потенциално опасни биологични материали. 
• Да не се разменят компоненти от комплекти с различни 
партидни номера. 
• Преди да използвате, оставете компонентите на кита, да 
достигнат стайна температура (20-30 минути обикновено са 
достатъчни). Студени реактиви и/или проби могат да намалят 
функционалността на тест. 
• Да не се използват компонентите на комплекта след изтичане 
срокът на годност. 
• Ако опаковката е нарушена, продуктът може да се използва, 
ако нито един от компонентите не е бил повреден. 
• Важно е да се добави необходимото количество кръв при 
всеки тест. Ако се използва по-малко, пробата не може да 
достигне до зоната за реакция; ако има прекалено много, 
реагента може да се разреди и се получава бледа линия. 
• Използваният продукт трябва да се изхвърли, както е посочено 
от действащото законодателство. 
• Не използвайте теста ако се появява цветна линия в областта 
на резултата, преди да започнете да го използвате. 
 

ПАЦИЕНТСКИ ПРОБИ 
Coeliac Screen™ е проектиран за използване с пресни, 

нехемолизирани кръвни проби. Комплектът съдържа 

микропипети за взимане на проба пълна кръв от върха на 

пръста. Могат да се използват също и проби от плазма и серум. 

Процедура на теста за пълна кръв 
1. Оставете тестовата плочка и разредителят за проби да 

достигнат стайна температура, преди да продължите. 

2. Извадете тест-касетата от фолиото и я поставете върху маса 

или хоризонтална повърхност. 

3. Да се измият ръцете с топла вода, тъй като това ще помогне 

да се омекоти кожата и да се увеличи притока на кръв. 

4. Отстранете защитната капачка от убождащото устройство. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Притиснете червения повдигнат край на ланцета към пръста, 
от който ще се вземе кръв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Внимателно натиснете ланцетата към пръста. Ще почувствате 
леко убождане при пробиване на кожата. 
7. Нежно масажирайте с пръст в посоката на пункцията, за да 
се увеличи притока на кръв. 
8. Не използвайте първата капка кръв (избършете я със суха 
стерилна марля или памук). 
9. Използвайте следващата капка кръв. Докоснете я с върха на 
Микропипетата за кръвната проба, държейки я хоризонтално и 
вентилационния й отвор свободен. Не натискайте балончето на 
Микропипетата. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Капилярната сила автоматично ще засмуче пробата до 
черната линия и ще запълни Микропипетата с необходимия 
обем кръв (20 мкл). 
11.Веднага след това стиснете балончето на Микропипетата, и 
капнете пробата в кръгчето за проба на тестовата плочка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Изчакайте 30-60 секунди, докато се абсорбира всичката 
кръв. 
13. Като държите бутилката на разредител на проби във 
вертикално положение,добавете 2 капки (или 100 мкл) в 
кръгчето за проба на тестовата плочка. 
14. Изчакайте 10 минути и след това отчетете резултатите. 

Вентилац. отвор 



 

 

 

 

 

Серумни проби 

1. Разредете серума в отн. 1/10 с разредителя за проба: 20μl 

серум + 180μl разредител. Размесва се добре с леко 

пипетиране. 

2. Добавете 125 μl от разредения серум в кръгчето за  проба. 

3. Отчетете резултата в 10-тата минута 

ТЪЛКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

ОТРИЦАТЕЛЕН резултат - ако в зоната за резултат се 
появява само синя CONTROL (C) линия: 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЕН резултат - ако в полето за резултат се 

появият синя CONTROL (C) линия и розова (T) линия 
(интензивността на цветовете може да варира):  
 
 
 
 
 
 
 
Tова показва, че в пробата са открити IgA, IgG или IgM 
антитела срещу тъканна трансглутаминаза и има висока 
вероятност за съществуваща целиакия. 
Пациентът трябва да бъде насочен към лекаря си за 
окончателна диагноза и обсъждне на възможностите за 
лечение. 

 
НЕВАЛИДЕН тестов резултат - ако синята контролна (C) 

линия липсва, прекъсната е или неправилна: 
 

 

 

 

 

 
 

 
Това би могло да се случи, ако процедурата на теста не е 
извършена правилно, добавено е неправилното 
количество на пробата или на реактивите. ПОВТОРЕТЕ 

ТЕСТА. 
Забележка: Линии, които се появяват след 10 тата минута са 
без диагностична стойност и не трябва да се вземат под 
внимание. 
 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОЦЕДУРАТА 
• Това е качествен тест; когато се съобщава резултатът, не 
трябва да се прави количествена интерпретация по отношение 
на интензивността на линията на теста. 
• Резултатите от теста трябва да се тълкуват заедно с другата 
информация, достъпна от клинична оценка на пациента и 
други диагностични процедури. 
• Важно е да се вземе необходимото количество кръв. 
•Важно е да се контролира времето на реакцията.Ако времето 
на реакцията е по-малко от 10 мин.,пробите ще съдържат нива 
на антитела на границата на чувствителност и няма да бъдат 
положителни. Ако времето за реакция е по-дълъго от 10 
мин.,чувствителността на теста ще бъде променена и това 
може да доведе до погрешна интерпретация. 

 

СЪХРАНЕНИЕ - Coeliac Screen™ трябва да се съхранява при 

2 - 8 ° С. Срокът на годност е отпечатан върху кутията. 

Чувствителност и специфичност 

Оценка Чувствителност Специфичност 

1 89% 92.5% 

2 99%   99% 

3 94% 100% 

Цялостен рерултат 94% 97% 

Данните се съхраняват в базата на  Cambridge Nutritional Sciences 

 

ХУК ЕФЕКТ  
Положителните проби (серуми и пълна кръв) са тествани при 
повишено съдържание на анти-TTG имуноглобулини без да се 
наблюдава каквото и да е намаление на интензитета на 
положителния сигнал. Ето защо, не се наблюдава хук ефект. 

ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Интерферентни вещества, които биха могли да присъстват в 
кръвта, бяха добавени към разредител и беше изпитана 
чувствителността на  кривите на реакция. Нито едно от следните 
вещества не даде отражение при извършване на теста: 

Вещество Нач. концентрация Дилуент Крайна конц. 

Aspirin 50 mg/ml Ethanol 2.5 mg/ml 

Caffeine 10 mg/ml Water 0.5 mg/ml 

Ibuprofen 8 mg/ml Water 0.4 mg/ml 

Ethanol 500 mg/ml Water 50 mg/ml 

Folic acid 0,4 mg/ml Water 0.02 mg/ml 

Nicotinic acid 20 mg/ml Water 1 mg/ml 

Haemoglobin 15 mg/ml Water 0.75 mg/ml 

hCG 250,000 mIU/ml Water 500 mIU/ml 

EDTA 20 mg/ml Water 1 mg/ml 

Sodium citrate 0,2 M Water 0.01 M 

Heparin 500 mg/ml Water 50 mg/ml 

 

Референции  
1. Zhang J. et al. “Modulation of the in situ activity of tissue transglutaminase by 

calcium and GTP”. The Journal of Biological Chemistry (1998) 273 (4): 2288-

2295. 

2. Sárdy M. et al. “Recombinant human tissue transglutaminase ELISA for the 
diagnosis of gluten-sensitive enteropathy”. Clinical Chemistry (1999) 45 (12): 

2142-2149. 

3. Sorell L. et al. “One-step immunochromatographic assay for screening of 

celiac disease”. Lancet (2002) 359: 945-946. 

4. Drago S. et al. “Recent developments in the pathogenesis, diagnosis and 

treatment of celiac disease”. Expert Opinion in Therapy Patents (2002) 12 (1): 

45-51. 

5. Hansson T. et al. “Recombinant human tissue transglutaminase for diagnosis 

and follow-up of childhood coeliac disease”. Paediatric Research (2002) 51 

(6): 700-705. 

6. Ferre-López, S. et al. “A reliable generation of immunochromatographic 

sticks for both t-TG and AGA screening in Coeliac Disease”. Clinical 

Gastroenterology and Hepatology (in press) 

7. Jennings J. et al. “New developments in celiac disease”. Current Opinion in 

Gastroenterology (2003) 19 (2): 118-129. 

 
 
 

 
 
 

  

          FOR PROFESSIONAL USE ONLY 

 

Дата на издаване: 21/12/2017          Product code: CNSCS-BG         580-12-04 

Изключителен представител за България: 

ЕЛИТ МЕДИКАЛ ООД  
България, гр. София 1421 
бул. Арсеналски 65, офис 1, етаж 1 
тел: +359 2 866 90 70, тел/факс: +359 2 865 29 99 
www.elitmedical.com, info@elitmedical.com  

 [IVD] 2 Lancet:   0197 [STERILE|R] 2 

Micropipette: 2 

http://www.elitmedical.com/
mailto:info@elitmedical.com

