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REZUMAT
Descoperirea transglutaminazei tisulare a marcat începutul unei noi ere în diagnosticul bolii celiace. Cu
toate noile provocări, testul imunoenzimatic pentru determinarea transglutaminazei tisulare a rămas cel
mai eficient în screeningul bolii celiace.
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A T A T
Discovery of tissue transglutaminase marked a new era in the diagnosis of celiac disease. With all the new
challenges, immunoenzymatic assay for determining tissue transglutaminase remained the most eﬀective in
celiac disease screening.
Key words: tissue transglutaminase, screening test, celiac disease

INTRODUCERE
Istoric
În anul 1997, Dieterich şi colab. (1) arătau că
imunoprecipitarea celulelor umane lizate din
fibrosarcom (linia HT1080) cu fracţiunea IgA din
probe de ser ale pacienţilor cu celiachie, evidenţia într-o singură bandă, o proteină cu o greutate
moleculară de 85 kDa. Antigenul 85 kDa obţinut
a fost tratat cu endoproteinaza ASP-N, o zinc-metaloendopeptidază care clivează selectiv legăturile peptidice N-terminale ale acidului aspartic,

şi după analiza secvenţei amino-terminale, cei
trei produşi ai disocierii au fost atribuiţi transglutaminazei tisulare (TTG). În scopul de a dovedi
că TTG obţinută din celulele de fibrosarcom se
leagă de anticorpii serici endomisiali celiaci
(EMA), autorii au efectuat imunofluorescenţă indirectă pe ţesut de esofag de maimută din probe
de ser ale pacienţilor cu boală celiacă, cu sau
fără incubaţie prealabilă a acestor probe cu o
TTG disponibilă în comerţ (Sigma, Deisenhofer,
Germania). Pretratarea cu TTG a eliminat
aproape complet EMA. Astfel, aceştia conclu-
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zionau că enzima TTG este autoantigenul unic şi
principal, recunoscut de către EMA în boala
celiacă.
Despre rolul TTG, Uhlig H şi colab. (2) sugerau
că, legarea gliadinei la componentele reticulare
matriciale, observată pe diferite secţiuni de ţesuturi, ar fi mediată de TTG, fapt confirmat mai
tîrziu de studiul lui Ciccocioppo şi colab. (3) care
demonstra prin imunofluorescenţă abilitatea
anticorpilor TTG circulanţi de a recunoaşte complexele obţinute prin imunoprecipitare de TTG
şi gliadină. Studiile de biologie moleculară au
încadrat TTG ca aparţinând familiei de enzime
care catalizează modificarea posttranslaţională
a proteinelor catalizate Ca2 + şi dependentă de
reticulare (4).
Anii 2000 au marcat includerea reacţiei ELISA
pentru TTG izotip IgA, acceptată de către Grupul
European de Lucru în screeningul Bolii celiace,
ca „metodă robustă” în studiile populaţionale
pentru determinarea prevalenţei bolii celiace. În
acelaşi timp, Korponay-Szabó IR şi colab. (5)
precizau că pe lângă EMA, TTG este detectată şi
de anticorpii antireticulină si antijejunali, ceea
ce indica faptul că aceşti autoanticorpi tisulari
sunt identici. În această perioadă TTG a fost inclusă şi în studiul grupelor de risc ale bolii celiace. Agardh D şi colab. (6) arătau că AcTTG IgA
sunt asociaţi cu HLA-DQB1*02, ca autoanticorpi
cu o sensibilitate şi specificitate ridicată pentru
boala celiacă silenţioasă, în diagnosticul diabetului zaharat tip 1. Bilbao şi colab. (7) recomandau
utilizarea TTG izotip IgG în combinaţie cu alţi
antigeni, în screeningul bolilor autoimune.
Acceptarea TTG ca metodă de diagnostic în
boala celiacă la al-2-lea Congres Mondial de
Gastroenterologie, Hepatologie şi Nutriţie din
Paris 2004 a marcat începutul unei noi perioade
în diagnosticul enteropatiei glutenice. Faptul că
reacţia a prezentat o sensibilitate şi specificitate
mare, a determinat folosirea ei ca metodă de
screening în diagnosticul bolii celiace netratate,
respectiv formularea unui diagnostic prezumtiv
de boală celiacă (8), care necesită apoi confirmare prin biopsie intestinală (9). De asemenea,
în 2006, American Gastroenterological Association
(AGA), la o revizuire a testelor serologice, recomanda utilizarea AcTTG-IgA ca cel mai eficient
test serologic pentru diagnosticul şi excluderea
bolii celiace asimptomatice (10).
Ultimul consens în boala celiacă din anul
2008, sub egida Federaţiei Internaţionale a
Societăţilor de Gastroenterologie, Hepatologie
şi Nutriţie Pediatrică (11), a arătat că anticorpii
AcTTG-IgA sunt universal acceptaţi şi recomandaţi
în screeningul bolii celiace, dar în deficitul de
IgA se recomanda testarea AcTTG-IgG.

ROLUL DE ENZIMĂ
TTG este o enzimă calciu-dependentă
ubiquitară, atât în interiorul cât şi în afara celulei.
Rolul ei enzimatic este de a cataliza covalent
două grupuri reziduale de lizină şi glutamine,
creând între acestea o legatură isopeptică,
foarte rezistentă şi stabilă la liza proteinelor.
Această activitate îi conferă un rol important în
apoptoză, diferenţierea celulară şi formarea de
matrice extracelulară. De asemenea, capacitatea
TTG de a media transducţia semnalului biologic,
ca proteină G de cuplaj, ar putea contribui la
implicarea sa în reglarea progresiei ciclului
celular (4).

ROLUL ÎN BOALĂ
În boala celiacă deamidarea enzimatică de
către TTG se efectuează electiv pe anumite reziduuri de glutamină ale gliadinei, ceea ce este
crucial în legarea acestor peptide de heterodimerii DQ2 şi DQ8 şi prezentării lor limfocitului
T CD4+.
Studii recente sugerează că TTG joacă un rol
important în inflamaţii, boli degenerative şi
tumorale (12). Anticorpii serici împotriva TTG
mai pot fi întâlniţi în infecţiile virale cu rotavirus
(13) şi artrita reumatoidă (14). O frecvenţă
crescută a infecţiilor cu rotavirus poate creşte
riscul apariţiei bolii celiace în copilărie, în cazul
persoanelor predispuse genetic.

ROLUL ÎN DIAGNOSTIC
Dezvoltarea testării ELISA pentru TTG a premis automatizarea testului pentru detecţia
AcTTG-IgA. Ca rezultat, multe laboratoare au
înlocuit vechile teste serologice (antiendomisium,
antigliadină, antireticulină) cu testul pentru
AcTTG-IgA.

PERFORMANŢELE TESTULUI
Prima generaţie utiliza ca antigeni proteine
de cobai, dar acestea furnizau numeroase rezultate pozitive, în special la subiecţii cu risc de boli
autoimune, lucru demostrat de mai multe studii
din acea perioadă, care arătau o lipsă de
concordanţă 100% (15,16,17) între AcEMA-IgA
şi AcTTG-IgA. Ca atare, AcTTG-IgA subestima
prezenţa bolii celiace, fiind recomandată utilizarea EMA pentru a mări specificitatea (18) acesteia, valoarea diagnostică a AcTTG-IgA fiind prezentată ca intermediară între AcEMA-IgA şi
anticorpii antigliadină (19). Testele actuale, cu
89

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. V, NR. 2(18), AN 2010
specificitate mai ridicată, utilizează ca antigeni
proteine umane recombinante şi purificate (20)
(Tabelul 1).

Tabelul 1. Performanţele cronologice ale testului
An
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Studii
Sulkanem şi colab. (21)
Vitoria şi colab (22)
Stern şi colab. (23)
Bardella şi colab. (24)
West şi colab. (18)
Johnston şi colab. (19)
Viola şi colab. (25)
Collin şi colab. (26)
Zintzaras şi colab. (20)
Agardh (27)
Setty şi colab. (28)
Parizade şi colab. (29)
Volta şi colab. (30)

Sensibilitate
94,8%
100%
93%
100%
86,2%
86%
93,1%
94%
94%
97%
98%
90,6%
93%

Specificitate
93,7%
94%
95%
98,2%
91%
84%
93,6%
99%
94,5%
97%
96%
96,8%
96,5%

SENSIBILITATEA ACTTG-IGA
Urmărirea evoluţiei sensibilităţii testului în
timp ne arată o evoluţie paralelă ondulatorie a
valorilor acestuia cu cele ale AcEMA-IgA, cu o
uşoară descreştere între anii 2002-2004, când a
avut loc trecerea de la antigeni formaţi din
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Figura 2. Evoluţia valorilor specificităţii AcTTG-IgA
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Biopsia duodenală rămâne standardul de aur
în diagnosticul bolii celiace. Totuşi, nivelurile
crescute de AcTTG-IgA sau AcEMA-IgA la un
pacient cu vilozităţile intestinale normale ne orientează spre o boală celiacă în curs de dezvoltare
(31). Dar, reactivitatea de peste 100 unităţi a
AcTTG-IgA a fost întotdeauna legată de modificările histologice ale biopsiilor intestinale, respectiv cu faza activă a bolii celiace (32), astfel
încât unele studii recente recomandă renunţarea
la efectuarea biopsiei intestinale la pacienţii cu
niveluri ridicate ale TTG IgA, fapt ce evită o
procedură invazivă şi ar duce la un diagnostic şi
un tratament mai rapid al bolii celiace (33).
Collin şi colab. (26), într-un studiu european
multicentric, susţin că având în vedere procentul
ridicat de biopsii duodenale sărace în modificări
histologice, diagnosticul bolii celiace nu trebuie
să depindă numai de biopsie. În prezent, testele
serologice de screening sunt utilizate în principal
pentru a identifica acele persoane care au nevoie de o biopsie duodenală ca test de dignostic
(29), prezenţa TTG în titru crescut fiind suficientă
pentru diagnosticul bolii celiace la copii, dar la
adulţi biopsia duodenală nu poate fi evitată, deoarece prezentarea şi monitorizarea bolii sunt
diferite (34).
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SEROLOGICI
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proteine de cobai la antigeni umani recombinaţi
şi purificaţi (Figura 1)
Specificitatea AcTTG-IgA
Urmărirea evoluţiei specificităţii testului ne
arată o evoluţie ondulatorie a valorilor, în timp
ce specificitatea AcEMA-IgA a rămas constant la
niveluri crescute (Figura 2).

Reacţia ELISA pentru evidenţierea AcTTG-IgA
prezintă o acurateţe crescută în detectarea bolii
celiace netratate (21). Aceasta poate fi determinată cu uşurinţă, reacţia ELISA fiind, în comparaţie cu imunofluorescenţa, o tehnică precisă
şi ieftină, prin urmare, poate înlocui avantajos
AcEMA-IgA, marker utilizat în mod tradiţional
(22).
AcTTG-IgA prezintă o senzibilitate şi specificitate superioară anticorpilor antigliadină IgA
(23). Unele studii recomandă alegerea între
AcTTG-IgA şi AcEMA-IgA în screeningul bolii
celiace, în funcţie de facilităţile disponibile (24),
iar studii mai recente recomandă alegerea
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AcTTG-IgA ca test imunoenzimatic, reprezentând
cea mai eficientă strategie cost-eficientă pentru
evaluarea serologică a pacienţilor cu boală
celiacă, EMA fiind considerat un al doilea nivel
de evaluare (25).
Noul test pentru determinarea TTG prin chemiluminiscenţă a fost adaptat pentru screningul
bolii celiace în populaţii mari, dar prezintă specificitate redusă (29). În comparaţie cu noul test
serologic ELISA pentru determinarea anticorpilor
antigliadină deamidată, TTG-IgA prezintă o
valoare predictivă mai mare decât a acesteia şi

trebuie considerat în continuare cel mai bun
test de screening serologic pentru boala celiacă
(30).

CONCLUZII
Avantajele utilizării TTG includ sensibilitatea
şi specificitatea mare a reacţiei, prezenţa ei fiind
corelată cu faza activă a bolii. Printre dezavantajele utilizării TTG putem include specificitatea mai mică decât a EMA şi rezultatele fals
negative la copii mici şi în deficitul de IgA.
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