System EUROArray HLA-DQ2/DQ8
do genetycznej diagnostyki celiakii

Ocena za pomocą EUROArrayScan

Protokół dla każdego wyniku badania

Wskazania: Oznaczania powiązanych z chorobą alleli HLA-DQA1 oraz HLA-DQB1 w ludzkim, genomowym DNA
w diagnostyce enteropatii związanej z nadwrażliwością na gluten (celiakia, sprue nietropikalna) oraz opryszczkowatego
zapalenia skóry.
Znaczenie kliniczne: Zestaw testowy EUROArray HLA-DQ2/DQ8 został zaprojektowany do oznaczania in vitro
powiązanych z chorobą alleli HLA-DQA1 oraz HLA-DQB1, które kodują dwie podjednostki heterodimerycznych ludzkich
antygenów leukocytarnych - DQ2 i DQ8. Jako komponenty genetyczne, DQ2 i DQ8 są powiązane z celiakią, chociaż
20% do 40% osób zdrowych jest również nosicielem przynajmniej jednej z tych mutacji.
Antygeny HLA odgrywają decydującą rolę w celiakii i prawdopodobnie również w opryszczkowatym zapaleniu
skóry, przy czym istnieje regionalne zróżnicowanie w częstości genów oraz ich kombinacji. Ponad 98% pacjentów
z chorobą trzewną posiada genetyczne czynniki ryzyka HLA-DQ2 lub HLA-DQ8, do których należą heterodimeryczne
receptory powierzchniowe składające się z łańcucha alfa i beta. Związek genetyczny jest widoczny w badaniu próbek
osób spokrewnionych. Częstość występowania celiakii u krewnych pierwszego stopnia wynosi około 10%, u bliźniąt
jednojajowych 70%, a u bliźniąt dwujajowych tylko około 11%.
Oznaczenie HLA-DQ2 i HLA-DQ8 jest szczególnie istotne przy: wątpliwych wynikach biopsji, niejednoznacznych
wynikach testów serologicznych (zwłaszcza u dzieci poniżej 2 roku życia), u pacjentów stosujących dietę bezglutenową
bez potwierdzonej, jednoznacznej diagnozy, przy określeniu predyspozycji genetycznej u krewnych pierwszego stopnia
pacjentów z celiakią oraz podczas różnicowania innych chorób jelit. Około 95% pacjentów z celiakią posiada genotyp
HLA-DQ2, który tworzą następujące allele: HLA-DQA1*0501 (lub DQA1*0505) oraz HLADQB1*0201 (lub DQB1*0202).
Pacjenci, u których nie występuje HLA-DQ2, wykazują obecność genotypu HLA-DQ8, który jest określony przez
obecność alleli HLA-DQA1*0301 oraz HLADQB1* 0302.
Wykrycie dwóch antygenów leukocytarnych jest istotne w diagnostyce celiakii, gdyż prawie 100% pacjentów jest
pozytywna dla DQ2 lub DQ8. Chociaż markery te nie są bardzo swoiste, obecność tych czynników ryzyka jest ważnym
kryterium wykluczenia predyspozycji do wystąpienia choroby – posiadają wysoką negatywną wartość predykcyjną
(negative predictive value, NPV). Sięga ona ponad 98%. Jeśli u pacjenta nie wykryto obecności ani DQ2, ani DQ8,
wystąpienie celiakii może być wykluczone.
Zastosowanie testu EUROArray HLA-DQ2/DQ8: Test EUROArray HLA-DQ2/DQ8 został zaprojektowany do oznaczania
alleli HLA-DQA1 i HLA-DQB2. Analiza jest niezwykle prosta do przeprowadzenia i nie wymaga od użytkownika
specjalistycznej wiedzy z dziedziny biologii molekularnej. Testy EUROArray firmy EUROIMMUN działają bez
konieczności zastosowania czasochłonnej elektroforezy w żelu agarozowym. Eliminuje się tym samym konieczność
subiektywnej oceny prążków w żelu i zastosowanie toksycznych substancji, takich jak bromek etydyny czy chlorek
tetrametyloamoniowy. Specjalnie zaprojektowane startery PCR umożliwiają jasną i czytelną identyfikację wszystkich
istotnych alleli HLA-DQA1 i HLA-DQB2. Dokładna analiza podjednostek α oraz β cząsteczek DQ2 i DQ8 zapewnia
wiarygodne i jednoznaczne wyniki. W połączeniu z diagnostyka serologiczną (IIFT: Anty-Endomysium; ELISA: AntyGliadyna i Anty-Transglutaminaza tkankowa; nowe, wysokospecyficzne testy Anty-Gliadyna (GAF-3X) oraz EUROPLUS
Anty-Gliadyna (GAF-3X) IIFT), test EUROArray HLA-DQ2/DQ8 zapewnia precyzyjną i wiarygodną diagnostykę celiakii
oraz opryszczkowatego zapalenia skóry.

Charakterystyka testu EUROArray
HLA-DQ2/DQ8
Zasada działania testu: Zestaw testowy został zaprojektowany do oznaczania
in vitro powiązanych z chorobą alleli HLA-DQA1 oraz HLA-DQB1 w ludzkim
DNA genomowym. W pierwszym etapie, w dwóch prowadzonych równolegle
reakcjach PCR amplifikowane są fragmenty genów HLA-DQA1 oraz HLA-DQB1
z genomowego DNA pacjenta. W każdej reakcji amplifikowany jest również
fragment N-acetylotransferazy 2 (NAT2) stanowiący zintegrowaną kontrolą
pozytywną. Do amplifikacji fragmentów genów HLA-DQA1 oraz HLA-DQB1
dochodzi jedynie, gdy w badanej próbce obecny jest przynajmniej jeden z
badanych alleli. Podczas amplifikacji, wszystkie produkty reakcji PCR znakowane
są barwnikiem fluorescencyjnym. W drugim etapie, produkty analizowane są
na mikromacierzach opłaszczonych sondami komplementarnymi do produktów
reakcji. Swoiste wiązanie (hybrydyzacja) znakowanych fluorescencyjnie produktów
do immobilizowanej na mikromacierzy sondy, analizowane jest za pomocą
skanera do mikromacierzy EUROIMMUN. Obecność sygnału fluorescencyjnego
w miejscu specyficznym dla HLA-DQA1 lub HLA-DQB1 wskazuje na obecność tych
alleli w DNA pacjenta oraz możliwą obecność DQ2 i/lub DQ8. Wszystkie sygnały są
oceniane automatycznie za pomocą oprogramowania EUROArrayScan.
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Procedura wykonania testu: Próbki przeznaczone do reakcji PCR są najpierw
inkubowane w termocyklerze, a następnie (z wykorzystanie techniki TITERPLANE) na płytkach EUROArray zawierających
BIOCHiPy z mikromacierzami. Skanowanie i ocena odbywa się za pomocą skanera EUROIMMUN Microarray Scanner
i oprogramowania EUROArrayScan. Oprogramowanie to umożliwia w pełni zautomatyzowaną ocenę wyników badań
EUROArray i ich archiwizację.
Czułość i swoistość: Czułość i swoistość systemu testowego była sprawdzana przy użyciu próbek scharakteryzowanych
wcześniej metodami genetyki molekularnej.

n

Metoda
referencyjna

Czułość

Specyficzność

Próbki DNA od dawców krwi (Niemcy, różne genotypy)

37

Genetyka
molekularna

100%

100%

Próbki DNA z IHWG (International Histocompatibility
Working Group): Panele referencyjne – HLA-DQ/DP
oraz Polimorfizm sekwencyjny, www.ihwg.org (różne
genotypy)

44

Genetyka
molekularna

100%

100%

Materiał referencyjny

Prewalencja: W grupie 101 losowo przebadanych próbek, prewalencja powiązanych z celiakią genotypów DQ2 i DQ8
wyniosła 47%, co jest wartością nieco wyższą niż znana prewalencja wśród populacji Europy Środkowej (20-40%).
Dane techniczne:
Substrat

Sondy – jednoniciowe DNA, długość ok. 20 nukleotydów

Procedura

90 min (PCR) / 60 min (hybrydyzacja) / 5 min (automatyczna ocena)

Reagenty

Gotowe do użycia

Kontrola

Zintegrowana, pozytywna kontrola PCR – NAT2

Certyfikaty CE-IVD

Kompletny proces jest zwalidowany, łącznie z ekstrakcją DNA

Format

5, 10 lub 20 płytek, każda z 5 polami testowymi

Numery zamówień

MN 5310-0505, MN 5310-1005, MN 5310-2005

