
 

 

 

 
 

 

 

Test rapid, expeditiv pentru detectarea anticorpilor anti transglutaminazei tisulare (TTG) umane, din sânge 

 

 
UTILIZARE 
Boala celiacă este o boală autoimună cauzată de o intoleranță 
permanentă la gluten și, mai precis, la fracțiunea de proteine, 
numite gliadină. La persoanele predispuse genetic, ingerarea 
acestei proteine induce o leziune severă a mucoasei intestinale, 
caracterizată histologic prin atrofie a vilozităților intestinale. 
Celiachia poate fi gravă, iar dacă este lăsată netratată, poate 
duce la boli, cum ar fi deficiențe de vitamine și minerale, 
malnutriție, cancer de intestin subțire și anemie. 
 
Diagnosticul definitiv al bolii celiace se bazează pe modificările 

histologice tipice observate în biopsii intestinale. Cu toate acestea, 
testele serologice, cum ar fi detectarea anticorpilor circulanți anti 
transglutaminază tisulară reprezintă metode de analiză mai ieftine, 
mai puțin invazive, pentru a detecta boala. 
 
Coeliac Screen™ este un test imunocromatografic conceput 
pentru detectarea anticorpilor IgA/IgG/IgM din sângele uman 
împotriva transglutaminazei tisulare, autoantigenul principal asociat 
cu boala celiacă. Detectarea anticorpilor IgG este o componentă 
importantă pentru a preveni rezultate fals negative fiind la pacienții 
cu deficit de IgA (aproximativ 2-3% din populația celiacă). Coeliac 
Screen™ poate fi folosit ca un test de screening pentru a ajuta 
diagnosticul de boală celiacă. 
 

PRINCIPIUL TESTULUI 
Anticorpii anti-TTG prezenți în sângele pacienților cu boala celiacă 
reacționează cu particulele de latex conjugate cu TTG uman 
recombinant. Aceste complexe, formate din particule coloidale/ 
TTG/anti-TTG Igs, migrează printr-un procedeu cromatografic spre 
fereastra de reacție. Această zonă conține TTG uman recombi-
nant, care reacționează cu particulele coloidale ale complexului 
/TTG/anti-TTG Ig, generând o linie de test de culoare roz. 
 

CONTINUT 
5 x dispozitive de testare ( împachetate în folie) 
5 x lansete de siguranță (culoarea poate varia) – de unică folosință 
5 x micropipete (20 µl) 
1 x diluant probă (flacon 1,5 ml) 
 

PRECAUTII 
• Utilizați toți reactivii doar in vitro.  
• Probele (de sânge) de la pacienți pot conține agenți infecțioși și 
trebuie tratate și aruncate ca materiale biologice potențial 
periculoase.  
• Nu faceți schimb de componente de la kit-uri cu numere de lot 
diferite.  
• Înainte de a le utiliza, lăsați componentele din kit să ajungă la 
temperatura camerei (20-30 minute este de obicei suficient). 
Reactivi și/sau probe reci pot reduce funcționalitatea testului.  
• Nu utilizați componentele kitului după data de expirare.  
• Dacă ambalajul este rupt, produsul poate fi folosit în continuare, 
atâta timp cât nici unul dintre componente nu a fost deteriorat.  
• Este important să adăugați cantitatea corectă de sânge în fiecare 
test. Dacă se utilizează mai puțin sânge decât este indicat, proba nu 
poate ajunge la zona de reacție; în cazul în care există prea mult, 
reactivul poate fi diluat și va produce o linie de slabă.  
• Produsul utilizat trebuie aruncat așa cum este indicat de legislația 
în vigoare.  
• Nu utilizați testul, dacă apare o linie colorată în zona de rezultate, 
înainte de folosire. 
 

PROBE 
Coeliac Screen™ a fost conceput pentru utilizarea de probe de 

sânge proaspăt ne-hemolizat. Kit-ul conține micropipete pentru a 

colecta o mostră de sânge integral din deget. Probele de plasmă și 

ser pot fi de asemenea utilizate.  

PROCEDURA DE TESTARE 
1. Se lasă dispozitivul de testare și diluantul să ajungă la 

temperatura camerei înainte de a continua. 
2. Scoateți dispozitivul de testare din punga de folie și puneți-l pe 

o masă sau pe o suprafață orizontală. 
3. Spălați mâinile în apă caldă, pentru că va înmuia pielea și va 

crește fluxul de sânge. 
4. Scoateți capacul de protecție de la acul lansetei. 

 
5. Puneți capătul roșu bombat al lansetei pe un deget sau pe 

degetul mare, din care se va lua sânge. 

 
6. Apăsați ușor lanseta pe deget sau pe degetul mare. O mică 

înțepătură poate fi simțită când se penetrează pielea. 
7. Masați ușor degetul în direcția înțepăturii pentru a mări fluxul 

sanguin. 
8. Nu folosiți prima picătură de sânge (ștergeți-l cu un tifon sau 

bumbac, steril și uscat). 
9. Se colectează următoarea picătură de sânge. Atingeți vârful 

micropipetei de proba de sânge, menținând-o ORIZONTALĂ și 
gaura de aerisire liberă. NU apăsați bulbul micropipetei. 

 
 
 
 
 

 
 
 
10. Capilaritatea va atrage în mod automat proba de sânge 

până la linia neagră și va umple micropipeta cu volumul 
necesar de sânge (20 μl). 

11. Strângeți imediat bulbul micropipetei pentru a distribui proba 
de sânge în fereastra rotundă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Așteptați 30-60 secunde, până când tot sângele a fost 

absorbit. 

13. Ținând sticluța de Diluant probă într-o poziție verticală, se 
adaugă 2 picături (sau 100 μl) în ferestra rotundă. 

14. Așteptați 10 minute, după care citiți rezultatele testului. 

Gaură de aerisire 



 

 

 

 

 

PROBE DIN SER 
1. Se prepară o diluție 1/10 a serului în Diluant probă: ser 20 μl + 

180 μl diluant. Se amestecă bine prin pipetare ușoară. 
2. Se adaugă 125 μl de diluție serică în fereastra rotundă. 
3. Se citesc rezultatele după 10 minute. 
 

INTERPRETAREA REZULTATELOR 
 

 
NEGATIV – dacă în fereastra rezultatelor apare doar linia 

albastră de CONTROL (C): 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

POZITIV – dacă în fereastra rezultatelor apar  linia albastră de 
CONTROL (C) și linia mov TEST (T) (intensitatea culorii poate 
varia):  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta indică faptul că anticorpii IgA, IgG sau IgM anti 
transglutaminază tisulară au fost detectați în proba de sânge 
și există o probabilitate mare de a avea boala celiacă. 
Pacientul ar trebui să fie consultat de medic pentru un 
diagnostic final și pentru a discuta despre opțiunile de 
tratament. 

 
 

INVALID – dacă linia albastră de CONTROL (C) lipsește, este 
întrerupt sau neregulat: 

 
 

 
 
 

 
 
 

Acesta ar putea avea loc dacă procedura de testare nu a 
fost urmată corect, cantitatea de probă adăugată a fost 
incorectă sau reactivii s-au deteriorat. REPETAȚI TESTUL. 

 
Notă: Liniile care apar după 10 minute nu au valoare de 

diagnostic și nu ar trebui să fie luate în considerare. 
 

LIMITĂRILE PROCEDURII 
• Acesta este un test calitativ; atunci când se raportează 
rezultatele, nici o interpretare cantitativă nu trebuie să fie făcută în 
ceea ce privește intensitatea liniei TEST.  
• Rezultatele testelor trebui să fie utilizate împreună cu alte 
informații disponibile de la evaluarea clinică și alte proceduri de 
diagnosticare a pacientului.  
• Este important să se adauge cantitatea corectă de sânge.  
• Este important de a controla timpul de reacție. Dacă timpul de 
reacție este mai mic de 10 de minute, probele care conțin titrul de 
anticorpi la limita de sensibilitate nu vor fi pozitive. Dacă timpul de 
reacție este mai lung de 10 minute, sensibilitatea testului va fi 
modificată și pot rezulta interpretări eronate. 

 

PĂSTRARE 
Kit-ul Coeliac Screen™ trebuie păstrat la 2 - 8ºC.  Data de expirare 
este tipărită pe cutie. 

 

SENZITIVITATE ȘI SPECIFICITATE 

Evaluarea Senzitivitate Specificitate 

1 89%   92% 

2 99%   99% 

3 94% 100% 

General 94%  97% 

Datele de evaluare sunt păstrate în fișiere la Cambridge Nutritional Sciences 

 

FENOMENUL DE PROZONĂ 
Probele pozitive (de ser și sânge integral) au fost testate fără a 
observa orice diminuare a intensității semnalului pozitiv în cazul 
conținutului mai ridicat în imunoglobuline anti-TTG. Prin urmare, nu a 
fost observat nici un efect de prozonă. 
 

INTERFERENTĂ SUBSTANTE 
Substanțe de interferență care sunt susceptibile de a fi prezente în 
sânge s-au adăugat la un diluant și s-au realizat curbe de 
sensibilitate. Nu s-a constatat la nici una dintre următoarele 
substanțe afectarea performanțelor de testare: 

Substanța Concentrația inițială Diluant Concentrația finală 

Aspirină 50 mg/ml Etanol 2.5 mg/ml 

Cafeină 10 mg/ml Apă 0.5 mg/ml 

Ibuprofen 8 mg/ml Apă 0.4 mg/ml 

Etanol 500 mg/ml Apă 50 mg/ml 

Acid folic 0,4 mg/ml Apă 0.02 mg/ml 

Acid nicotinic 20 mg/ml Apă 1 mg/ml 

Hemoglobină 15 mg/ml Apă 0.75 mg/ml 

hCG 250,000 mIU/ml Apă 500 mIU/ml 

EDTA 20 mg/ml Apă 1 mg/ml 

Citrat de sodiu 0,2 M Apă 0.01 M 

Heparină 500 mg/ml Apă 50 mg/ml 
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