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Ενδεδειγµένη χρήση
AESKULISA tTg-A New Generation νέας γενιάς είναι µία Ενζυµοανοσολογική µέθοδος στερεής
φάσης για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισµό IgA αντισωµάτων έναντι νέο – επιτόπων της
ανθρώπινης ανασυνδυασµένης ιστικής τρανσγλουταµινάσης (tTG) στον ανθρώπινο ορό. Μέσω της
εφαρµογής ανθρώπινης ανασυνδυασµένης ιστικής τρανσγλουταµινάσης συν τα ειδικά πεπτίδια
γλιαδίνης επιδεικνύονται νέο – επίτοπα της tTg, κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται µία σηµαντική
αύξηση της ειδικότητας και της ευαισθησίας της δοκιµασίας. Η δοκιµασία εξυπηρετεί στο να τεθεί η
διάγνωση και στην παρακολούθηση της κοιλιοκάκης (εντεροπάθεια από γλουτένη).
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Κλινική εφαρµογή και αρχές της µεθόδου
Η εντεροπάθεια από γλουτένη ή κοιλιοκάκη χαρακτηρίζεται από ατροφία των λαχνών του λεπτού
εντέρου, µε αποτέλεσµα την «επιπέδωση» των λάχνων του εντερικού βλεννογόνου. Αιτία της
ασθένειας είναι µία παθολογική δυσανεξία στη γλιαδίνη. Η γλιαδίνη είναι το διαλυτό σε αλκοόλη τµήµα
της γλουτένης, ενός συστατικού στοιχείου του σιταριού, της σίκαλης και του κριθαριού. Η ασθένεια
επάγεται µε τη λήψη γλουτένης. Ως θεραπεία πρέπει να διατηρείται εφ’ όρου ζωής µία ελεύθερη σε
γλουτένη δίαιτα, διότι τα συµπτώµατα εµφανίζονται πάντοτε όταν λαµβάνεται εκ νέου γλουτένη. Η
κοιλιοκάκη συσχετίζεται µε το HLA, >95% των ασθενών κωδικοποιούν το DQ2 µε DQA1*0501 και
DQB1*0201. Η νόσος είναι δυνατό να εκδηλωθεί σε όλες τις ηλικίες, ωστόσο όµως εµφανίζεται µε
µεγαλύτερη συχνότητα στην πρώιµη παιδική ηλικία, εν µέρει ήδη σε νεογνά. Η συχνότητά της
ανέρχεται σε 1/ 4000 έως και 1/ 300 στην Ευρώπη.
Η διάγνωση τελικά τίθεται µέσω της βιοψίας του λεπτού εντέρου, όπου ανευρίσκεται το κλασσικό
«επίπεδο» βλεννογόνο, συνοδευόµενη από δείκτες ορού. Τα αντισώµατα έναντι της γλιαδίνης και
έναντι του ενδοµυσίου (αντισώµατα ενδοµυσίου, ΕΜΑ) είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για την κοιλιοκάκη.
∆ιαπιστώνονται µε τη δοκιµασία του έµµεσου ανοσοφθορισµού (IFT), αυτή η δοκιµασία όµως,
περιορίζεται µόνο στον προσδιορισµό των αντισωµάτων της υποοµάδας IgA. Η αναγνώριση της tTG
ως κύριο αντιγόνο – στόχο των ΕΜΑ, κατέστησε δυνατή την ευκολότερη και πιο αξιόπιστη διάγνωση
της κοιλιοκάκης. Η tTG είναι ένα ένζυµο, το οποίο µεταξύ άλλων απελευθερώνεται κατά την διάρκεια
της κυτταρικής βλάβης και συµµετέχει στην επιδιόρθωση των ιστών. Τα αντι – tTG αντισώµατα
παρουσιάζουν υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα ως προς την κοιλιοκάκη απ’ ότι τα αντιγλιαδινικά
αντισώµατα και συσχετίζονται έντονα µε την ενεργότητα της ασθένειας. Για το λόγο αυτόν είναι
ιδιαίτερα κατάλληλα για την παρακολούθηση της δίαιτας. Λόγω του σταυροδεσµού της tTG µε ειδικά
πεπτίδια γλιαδίνης επάγεται η δηµιουργία νέο – επιτόπων στην tTg. Εφόσον αυτά τα νέο – επίτοπα
µοιάζουν δοµικά περισσότερο στα φυσιολογικά επίτοπα απ’ ότι τα αντιγόνα που χρησιµοποιούντο έως
τώρα, οι δοκιµασίες AESKULISA tTg αυτής της νέας γενιάς επιτυγχάνουν σαφώς καλύτερες
ευαισθησίες και ειδικότητες. Αυτά τα επίτοπα δεν εµφανίζουν αντιδράσεις διασταύρωσης ως προς τη
γλιαδίνη. Ο προσδιορισµός των αντι – tTG αντισωµάτων της υποοµάδας IgG είναι σηµαντικός
ιδιαίτερα για το 2%-5% των ασθεών, οι οποίοι έχουν έλλειψη του IgA και γι’ αυτό δεν είναι δυνατή η
ανίχνευση µε τον προσδιορισµό του IgA. Νεότερες µελέτες µε αντι – tTG αντισώµατα µπόρεσαν να
αποκαλύψουν ένα µεγάλο αριθµό υποκλινικών περιπτώσεων κοιλιοκάκης. Το γεγονός αυτό, ενισχύει
θεωρία ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων κοιλιοκάκης, ιδιαίτερα στους ενήλικες παραµένουν
αδιάγνωστες κι έτσι και χωρίς θεραπεία (µοντέλο Iceberg).

Αρχές της δοκιµασίας
Τα διαλυµένα 1:101 δείγµατα ορού επωάζονται στις µικροπλάκες, οι οποίες είναι επικαλυµµένες
µε το ειδικό αντιγόνο. Κατά τη διάρκεια της επώασης συνδέονται τα ειδικά αντισώµατα από τον
ορό των ασθενών, εάν αυτά υπάρχουν, µε το αντιγόνο που βρίσκεται στην πλάκα, τα µη
συνδεµένα στοιχεία του ορού αποµακρύνονται στο επόµενο βήµα πλύσης. Έπειτα προσθέτονται
αντι-ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες, οι οποίες είναι συζευγµένες µε υπεροξειδάση από ραφανίδα
(σύζευγµα). Κατά τη διάρκεια µίας επώασης, το σύζευγµα (συζευγµένες ανοσοσφαιρίνες)
συνδέεται µε το σύµπλοκο αντιγόνου – αντισώµατος που σχηµατίστηκε πριν, οι µη συζευγµένες
ανοσοσφαιρίνες αποµακρύνονται στο επόµενο βήµα πλύσης. Η διαπίστωση των συνδεµένων
αντισωµάτων πραγµατοποιείται µε ενζυµατική χρωστική αντίδραση (µπλε) του υποστρώµατος, η
οποία αναστέλλεται µε διαλυµένο οξύ (αλλαγή χρώσης σε κίτρινο). Ο βαθµός σχηµατισµού
χρώµατος από το χρωµογόνο εξαρτάται από την ποσότητα συζεύγµατος που βρίσκεται
συνδεδεµένη µε το σύµπλοκο αντιγόνου-αντισώµατος και έτσι είναι ανάλογος προς την αρχική
συγκέντρωση των αντίστοιχων αντισωµάτων στο δείγµα ασθενούς.
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Υποδείξεις και προφυλάξεις

5.1

Επικινδυνότητα για την υγεία
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ΑΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΗ (IN VITRO ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ).
Πρέπει να χρησιµοποιείται από προσωπικό, το οποίο έχει κατατοπιστεί και εκπαιδευτεί ειδικά
στη χρησιµοποίηση in vitro διαγνωστικών υλικών. Αν και αυτό το προϊόν δεν θεωρείται
ιδιαίτερα τοξικό ή επικίνδυνο υπό συνθήκες ενδεδειγµένης χρήσης, συµβουλευτείτε τις
παρακάτω πληροφορίες για τη διαφύλαξη της µέγιστης ασφάλειας:
Συστάσεις και µέτρα προφύλαξης
Μεµονωµένα συστατικά του συνόλου αντιδραστηρίων περιέχουν δυνητικά επικίνδυνα
αντιδραστήρια, τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν ερεθισµό των οφθαλµών και του
δέρµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ! ∆ιακριβωτές, έλεγχοι και ρυθµιστικά διαλύµατα περιέχουν αζίδιο του
νατρίου (NaN3) ως συντηρητικό. Το NaN3 µπορεί να είναι τοξικό εάν προληφθεί ή
απορροφηθεί από το δέρµα ή τα µάτια. Το NaN3 µπορεί να αντιδράσει µε την εγκατάσταση
µολύβδου και χαλκού σχηµατίζοντας ιδιαίτερα εκρηκτικά µεταλλικά αζίδια. Κατά την
απόρριψη, ξεπλύνετε µε µεγάλο όγκο ύδατος για να αποτρέψετε τη δηµιουργία αζιδίων.
Παρακαλώ ανατρέξετε στις διαδικασίες απολύµανσης όπως περιγράφονται από τη CDC ή
άλλες τοπικές/ εθνικές οδηγίες.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας µε το σετ, απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό και το
κάπνισµα.Μη χρησιµοποιείτε την προχοΐδα (πιπέττα) δια µέσω του στόµατος, φοράτε
γάντια µίας χρήσης.
Τα αντιδραστήρια βιολογικός προέλευσης που περιέχονται σε αυτό το προϊόν (οροί ελέγχου
και αντιδραστήρια βαθµονόµησης) αποδείχτηκαν κατά τον έλεγχο για ηπατίτιδα Β αντιγόνο
επιφάνειας (HbsAg), ηπατίτιδα C και HIV 1 και 2 ως αρνητικά. Όµως, σε προϊόντα
βιολογικής προέλευσης δε µπορεί ποτέ να αποκλειστεί πλήρως η πιθανότητα µόλυνσης µε
τους αναφερόµενους ή και µε άλλους ακόµη άγνωστους παθογόνους οργανισµούς. Για τον
λόγο αυτό, οι οροί ελέγχου, τα αντιδραστήρια βαθµονόµησης όπως επίσης και οι οροί των
ασθενών χαρακτηρίζονται ως δυνητικά µολυσµατικοί και πρέπει να χρησιµοποιούνται
σύµφωνα µε τα εθνικά νοµικά αξιώµατα.
Επειδή το κιτ περιέχει υλικό ζωικής προέλευσης, όπως αναφέρεται στον πίνακα
περιεχοµένων, πρέπει να το χρησιµοποιείτε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής
νοµοθεσίας.

5.2

Γενικές υποδείξεις
Στην περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες του προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των
ετικετών, είναι ελλιπείς ή εσφαλµένες, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή ή τον προµηθευτή
του κιτ δοκιµής.
Μην µπλέκετε η αντικαθιστάτε Μάρτυρες, Βαθµονοµητές, Ενζυµα Σύζευξης η µικροπλάκες
από διαφορετικές παρτίδες. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αποκλίσεις στα αποτελέσµατα.
Αφήστε όλα τα συστατικά του σετ να λάβουν θερµοκρασία δωµατίου πριν από την έναρξη
της δοκιµασίας (20-32°C/68-89,6°F) και αναµείξτε καλά. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται το
καθορισµένο πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή της δοκιµασίας.
Επώαση: Συνιστούµε απόδοση δοκιµής στους 30°C/86°F για αυτοµατοπιηµένα
συστήµατα.
Μην εκθέτετε ποτέ τα συστατικά του συνόλου αντιδραστηρίων σε θερµοκρασίες άνω των 37
°C/ 98,6°F. Χρησιµοποιείτε για τη λήψη του διαλύµατος του υποστρώµατος πάντοτε
καινούρια – συσκευασµένα ρύγχη για την πιπέτα, για να αποφεύγετε µολύνσεις. Αποφεύγετε
την επαφή του διαλύµατος υποστρώµατος µε έντονο φως. Μη χρησιµοποιείτε για το διάλυµα
συζεύγµατος ποτέ τα ίδια ρύγχη πιπέτας που έχουν έρθει σε επαφή µε άλλα αντιδραστήρια.
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Η τελική κλινική διάγνωση δεν πρέπει να τίθεται µόνο µε βάση τα αποτελέσµατα της
διεξαγµένης δοκιµασίας, αλλά από τον ιατρό λαµβάνοντας υπόψη όλα τα κλινικά και
εργαστηριακά ευρήµατα. Η διάγνωση πρέπει να επιβεβαιώνεται χρησιµοποιώντας
διαφορετικές διαγνωστικές µεθόδους.

6

Λήψη δείγµατος, προετοιµασία και φύλαξη
Συνιστάται η χρήση φρέσκων δειγµάτων ορού. Η λήψη του αίµατος πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε τα εθνικά νοµικά αξιώµατα.Να µη χρησιµοποιούνται: ικτερικά, λιπαιµικά,
αιµολυµένα ή µολυσµένα από βακτήρια δείγµατα ορού. ∆είγµατα ορών που περιέχουν
σωµατίδια, να τοποθετούνται µε χαµηλή ταχύτητα στη συσκευή φυγοκέντρησης (<1000 x g).
Συλλέγετε τα δείγµατα αίµατος σε καθαρά, στεγνά και κενά φιαλίδια.
Κατόπιν διαχωρισµού τα δείγµατα πλάσµατος πρέπει να χρησιµοποιηθούν εντός των
πρώτων 8 ωρών, διαφορετικά πρέπει να φυλάσσονται κλεισµένα αεροστεγώς στους 28°C/35-46°F για 48 ώρες το µέγιστο. Σε περίπτωση που προβλέπεται µεγαλύτερη διάρκεια
φύλαξης, τα δείγµατα πρέπει να ψύχονται στους -20°C/-4°F.

7

∆ιαδικασία της µεθόδου

7.1

Προετοιµασία
Αραίωση συµπυκνωµένων αντιδραστηρίων:
Συµπυκνωµένο ρυθµιστικό διάλυµα δειγµάτων: αραιώνετε 1:5 µε αποσταγµένο νερό (π.χ. 20
ml συν 80 ml).
Συµπυκνωµένο ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης: αραιώνετε 1:50 µε αποσταγµένο νερό (π.χ. 20
ml συν 980 ml).
Για την αποφυγή τυχόν λαθών, συνιστάται η σήµανση των καπακιών των διάφορων
αντιδραστηρίων βαθµονόµησης.
Αραίωση των δειγµάτων των ασθενών:
∆είγµατα ορού: αραιώνετε και αναµειγνύετε 1:101 µε αραιωµένο ρυθµιστικό διάλυµα
δειγµάτων, π.χ. (1x) 1000 µl ρυθµιστικό διάλυµα δειγµάτων + 10 µl ορός.
Πλύση:
Απαιτούνται 20 ml αραιωµένο ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης (1x) ανά 8 βυθίσµατα ή 200 ml
ανά 96 βυθίσµατα π.χ. 4 ml συµπύκνωµα συν 196 ml αποσταγµένο νερό.
Αυτοµατοποιηµένη πλύση:
Για τη λειτουργία του εργαλείου και το νεκρό όγκο πρέπει να ληφθούν υπόψη πρόσθετες
ποσότητες ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης
Χειροκίνητη πλύση:
Αποµακρύνετε το υγρό χτυπώντας την πλάκα επάνω σε ένα απορροφητικό χαρτί. Βάζετε
300 µl αραιωµένο ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης σε κάθε βύθισµα χρησιµοποιώντας την
πιπέτα, περιµένετε 20 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία ακόµη δύο φορές.
Μικροπλάκες:
Αποµακρύνετε τα βυθίσµατα που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί και φυλάσσετέ τα µε ξηραντικό
υλικό καλά κλεισµένα µέσα στη µεµβράνη της συσκευασίας σε δροσερό µέρος (2-8°C/3546°F).
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¨ Ver las instrucciones de uso

¨ Gebrauchsanweisung beachten

¨ Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης

¨ Ver as instrucões de uso
¨ Da utilizzarsi entro
¨ Utilise avant le
¨ Verwendbar bis
¨ Utilizar antes de

¨ Use by
¨ Utilizar antes de
¨ Χρήση µέχρι

¨ Conservare a 2-8°C
¨ Conserver à 2-8°C
¨ Lagerung bei 2-8°C
¨ Conservar entre 2-8°C

¨ Store at 2-8°C (35-46°F)
¨ Conservar a 2-8°C
¨ Φυλάσσεται στους 2-8°C

¨ Prodotto da
¨ Fabriqué par
¨ Hergestellt von
¨ Fabricado por

¨ Manufactured by
¨ Fabricado por
¨ Κατασκευάζεται από

¨ Calibratore cut-off
¨ Etalon Seuil
¨ Grenzwert Kalibrator
¨ Calibrador de cut-off

¨ Cut off Calibrator
¨ Calibrador de cut-off
¨ Οριακός ορός Αντιδραστήριο βαθµονόµησης

¨ Controllo positivo
¨ Contrôle Positif
¨ Positiv Kontrolle
¨ Controlo positivo

¨ Positive Control
¨ Control Positivo
¨ Θετικός ορός ελέγχου

¨ Controllo negativo
¨ Contrôle Négatif
¨ Negativ Kontrolle
¨ Controlo negativo

¨ Negative Control
¨ Control Negativo
¨ Αρνητικός ορός ελέγχου

¨ Calibratore
¨ Etalon
¨ Kalibrator
¨ Calibrador

¨ Calibrator
¨ Calibrador
¨ Αντιδραστήριο βαθµονόµησης

¨ Recupero
¨ Corrélation
¨ Wiederfindung
¨ Recuperacão

¨ Recovery
¨ Recuperado
¨ Ανάκτηση

¨ Coniugato
¨ Conjugé
¨ Konjugat
¨ Conjugado

¨ Conjugate
¨ Conjugado
¨ Σύζευγµα

¨ Micropiastra rivestita
¨ Microplaque sensibilisée
¨ Beschichtete Mikrotiterplatte
¨ Microplaca revestida

¨ Coated microtiter plate
¨ Microplaca sensibilizada
¨ Επικαλυµµένη µικροπλάκα

¨ Tampone di lavaggio
¨ Tampon de Lavage
¨ Waschpuffer
¨ Solucão de lavagem

¨ Wash buffer
¨ Solución de lavado
¨ Ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης

¨ Tampone substrato
¨ Substrat
¨ Substratpuffer
¨ Substrato

¨ Substrate buffer
¨ Tampón sustrato
¨ Ρυθµιστικό διάλυµα υποστρώµατος

¨ Reagente bloccante
¨ Solution d‘Arrêt
¨ Stopreagenz
¨ Solucão de paragem

¨ Stop solution
¨ Solución de parada
¨ Αντιδραστήριο διακοπής αντίδρασης

¨ Tampone campione
¨ Tampon Echantillons
¨ Probenpuffer
¨ Diluente de amostra

¨ Sample buffer
¨ Tampón Muestras
¨ Ρυθµιστικό διάλυµα δειγµάτων

