
 

 
 
 

Snelle point-of-care-testen voor het opsporen van anti-tissue transglutaminase (tTG) antistoffen in volledig bloed van mensen 

 

BEOOGD GEBRUIK 

Coeliakie is een auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door een 
permanente intolerantie voor gluten en, meer specifiek, voor de 
eiwitfractie daarvan, die gliadine wordt genoemd. Bij mensen met een 
genetisch bepaalde aanleg leidt inname van dit eiwit tot ernstige 
beschadiging van het darmslijmvlies, die histologisch wordt gekenmerkt 
door afname van de darmvlokken. Coeliakie kan ernstig zijn en als het 
niet wordt behandeld kan het leiden tot tekorten aan vitamines en 
mineralen, ondervoeding, kanker in de dunne darm en bloedarmoede.  
 
De diagnose van coeliakie kan met zekerheid worden gesteld op grond 
van de bij darmbiopsies waarneembare kenmerkende histologische 
veranderingen. Door middel van serologisch onderzoek, zoals het 
opsporen van circulerende antistoffen tegen anti-tissue 
transglutaminase, kan de ziekte echter op een goedkopere en minder 
invasieve manier worden vastgesteld. 
 
Coeliac Screen™ is een immunochromatografische test bedoeld voor 
het opsporen van IgA/IgG/IgM antistoffen in menselijk bloed tegen 
tissue-transglutaminase, het belangrijkste bij coeliakie behorende auto-
antigen. Opsporing van IgG antistoffen vormt een belangrijk aspect ter 
voorkoming van foutieve negatieve resultaten met patiënten met een 
tekort aan IgA (ongeveer 2-3% van de coeliakie-patiënten). Coeliac 
Screen™ kan worden gebruikt als screeningsonderzoek als hulp bij de 
diagnostiek van coeliakie. 
 

PRINCIPE VAN DE TEST 

In het bloed van patiënten met coeliakie aanwezige tTG-antistoffen 
reageren met latexdeeltjes die verbonden zijn met menselijke 
recombinant tTG. Deze complexen, bestaande uit gelatineachtige 
deeltjes/tTG/anti-tTG immunoglobulines (Ig's)verplaatsen zich via een 
chromatografisch proces naar een reactievenster. Dit gebied bevat 
menselijk recombinant tTG dat met de gelatineachtige 
deeltjes/tTG/anti-tTG Ig's complex reageert, waarbij een roze testlijn 
ontstaat. 

 

INHOUD 

5 testapparaten (in folie verpakt) 
5 veiligheidslancetten (de kleuren kunnen variëren) – voor eenmalig 
gebruik 
5 micropipetten (20 µl) 
1 x verdunningsmiddel voor monster (flesje van 1,5 ml) 

 

VOORZORGSMAATREGELEN 

• Gebruik alle reagentia uitsluitend in vitro.  

• Monsters van patiënten (bloed) kunnen besmettelijke reagentia 
bevatten en moeten als mogelijk gevaarlijk biologisch materiaal 
worden behandeld en afgevoerd.  

• Verwissel geen onderdelen van sets met verschillende 
partijnummers.  

• Laat voorafgaand aan gebruik de onderdelen van de set op 
kamertemperatuur komen (20-30 minuten is meestal voldoende). 
Koude reagentia en/of monsters kunnen de werking van de test 
verminderen. 

• Gebruik geen onderdelen van sets na de uiterste 
houdbaarheidsdatum.  

• Na het openen van de verpakking is het product nog geschikt 
voor gebruik zolang alle onderdelen onbeschadigd zijn. 

• Het is belangrijk om bij iedere test de juiste hoeveelheid bloed toe 
te voegen. Bij gebruik van minder dan de aangegeven 
hoeveelheid kan het gebeuren dat het monster het reactiegebied 
niet bereikt; bij te veel materiaal kan de reagens verdund raken, 
waardoor een zwakke lijn ontstaat. 

• Voer het gebruikte product volgens de geldige wetgeving af. 

• Gebruik de test niet als voorafgaande aan gebruik een gekleurde 
lijn in het resultaatgebied verschijnt. 

 

MONSTERS 
Coeliac Screen™ is bedoeld voor gebruik met verse, niet 
gehemolyseerde bloedmonsters. De set bevat micropipetten voor het 
opvangen van een bloedmonster via een prik in de vinger. Ook 
plasma- en serummonsters kunnen worden gebruikt. 
 
 

TESTPROCEDURE 

1. Laat voordat u begint het testapparaat en het verdunningsmiddel 

voor het monster op kamertemperatuur komen. 

2. Verwijder het testapparaat uit de folieverpakking en leg het op 

een tafel of een horizontaal oppervlak. 

3. Was uw handen met warm water. Dit maakt de huid zachter en 

stimuleert de bloeddoorstroming. 

4. Verwijder de beschermdop van de veiligheidslancet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Plaats het rode opstaande deel van de veiligheidslancet tegen de 

vinger of de duim waarbij u bloed wilt afnemen. 

6. Druk de lancet licht tegen de vinger of duim. Bij het doorprikken 

van de huid kunt u een klein prikje voelen. 

7. Wrijf zachtjes over de vinger in de richting van de prik om de 

bloeddoorstroming te stimuleren. 

8. Gebruik de eerste druppel bloed niet (veeg deze met een droog 

steriel gaasje of een watje weg).  

9. Vang de volgende bloeddruppel op. Zet het uiteinde van de 

micropipet op het bloedmonster. Houd de pipet HORIZONTAAL en 

de ventilatieopening open. Knijp NIET in de bol van de micropipet. 

 

 

 

 

 

 

 

10. De capillaire werking trekt het bloedmonster automatisch naar de 

zwarte lijn en vult de micropipet met de vereiste hoeveelheid 

bloed (20 μl). 

11. Knijp onmiddellijk in de bol van de micropipet om het 

bloedmonster in het ronde venster te laten vallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Wacht 30-60 seconden tot al het bloed is opgenomen. 

13. Voeg terwijl u het flesje monsterverdunningsmiddel verticaal houdt 

2 druppels (of 100 μl) hiervan aan het ronde venster toe. 

14. Wacht 10 minuten en lees vervolgens de testresultaten af. 

 

SERUMMONSTERS 

• Verdun het serum met monsterverdunningsmiddel in een 

verhouding van 1:10, dus 20 μl serum + 180 μl verdunningsmiddel. 

Meng dit goed door rustig te pipetteren. 

• Voeg 125 μl van het verdunde serum aan het ronde venster toe. 

• Lees na 10 minuten het resultaat af. 

 

 

Ventilatieopening 



 

 

 

 

INTERPRETATIE VAN HET RESULTAAT 
 

 

Een testresultaat is NEGATIEF als uitsluitend een blauwe 

CONTROLE-lijn (C) in het resultaatvenster verschijnt: 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Een testresultaat is POSITIEF als een blauwe CONTROLE-lijn 

(C)en één of meer roze TEST-lijnen (T) in het resultaatvenster 
verschijnen (de intensiteit van de kleur kan variëren):  
 

 
 
 
 
 
 
 
Dit geeft aan dat IgA, IgG of IgM antistoffen tegen tissue-
transglutaminase in het bloedmonster zijn aangetroffen en 
dat een grote kans bestaat dat sprake is van coeliakie. 
 
Verwijs de patiënt naar zijn/haar arts door voor een 
definitieve diagnose en voor het bespreken van de opties. 

 
 
 

Een testresultaat is ONGELDIG als een blauwe CONTROLE-lijn 

(C) ontbreekt of als deze onderbroken of onregelmatig is: 

 

 
 

 

 

 

 
 
Dit kan voorkomen als de test procedure niet correct is 
gevolgd, een verkeerde hoeveelheid monster is toegevoegd 
of bij gebruik van een reagens met een verminderde werking. 
HERHAAL DE TEST. 

 
 
Opmerking: Lijnen die na 10 minuten verschijnen, hebben 

geen diagnostische waarde en moeten buiten 
beschouwing worden gelaten. 

 

BEPERKINGEN VAN DE PROCEDURE 

• Dit is een kwalitatieve test; geef bij rapportage van het 
resultaat geen kwantitatieve interpretatie met betrekking tot 
de intensiteit van de TEST-lijn.  

• Gebruik de testresultaten in combinatie met overige 
beschikbare informatie op basis van de klinische evaluatie van 
de patiënt en overige diagnostische procedures. 

• Het is belangrijk om de juiste hoeveelheid bloed toe te 
voegen.  

• Het is belangrijk om de reactietijd in het oog te houden. Bij een 
reactietijd van minder dan 10 minuten zullen monsters met een 
antistofniveau dat op de gevoeligheidsgrens ligt geen positief 
resultaat geven. Bij een reactietijd van langer dan 10 minuten 
verandert de gevoeligheid van de test en dit kan tot een 
verkeerde interpretatie leiden. 

 

BEWAREN 

Bewaar de Coeliac Screen™-set bij een temperatuur van 2-8ºC. De 
uiterste houdbaarheidsdatum is op het doosje gedrukt. 
 

GEVOELIGHEID EN NAUWKEURIGHEID 

Evaluatie Gevoeligheid Nauwkeurigheid 

1 89%   92% 

2 99%   99% 

3 94% 100% 

Totaal 94%   97% 

Evaluatiegegevens uit het archief van Cambridge Nutritional Sciences 

 

HOOK-EFFECT 

Positieve monsters (serum en volledig bloed) zijn getest zonder dat 
enige vermindering van de intensiteit van het positieve signaal 
werd waargenomen in geval van een hoger gehalte aan anti-tTG 
immunoglobulines. Er is dus geen hook-effect waargenomen. 

 

VERSTORENDE STOFFEN 

Verstorende stoffen die waarschijnlijk aanwezig zijn in het bloed zijn 
aan een verdunningsmiddel toegevoegd en gevoeligheidscurves 
zijn opgesteld. De volgende stoffen die de werking van de test 
kunnen beïnvloeden, werden niet aangetroffen: 
 

Stof 
Aanvangsconcentrat

ie 

Verdunn

ingsmid

del 

Eindconcentratie 

Aspirine 50 mg/ml Ethanol 2,5 mg/ml 

Cafeïne 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 

Foliumzuur 0,4 mg/ml Water 0,02 mg/ml 

Nicotinezuur 20 mg/ml Water 1 mg/ml 

Hemoglobine 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 

Natriumcitraat 0,2 M Water 0,01 M 

Heparine 500 mg/ml Water 50 mg/ml 
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