ПРОЦЕДУРИ НА ТЕСТВАНЕ

СЕРУМ ИЛИ ПЛАЗМА

ЦЯЛА КРЪВ ОТ ВЕНАТА

ЦЯЛА КРЪВ ОТ ПРЪСТА

•

Бърз тест за качествено определяне антителата към
Helicobacter pylori (H. pylori) в цяла кръв, серум или плазма.
Само за професионална ин витро диагностика.

Презназначение
Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) е бърз
имунохроматографски метод за качествено определяне
антителата към H. pylori в цяла кръв, серум или плазма като
допълнение при диагностицирането на инфекция, приинена от
H. pylori.

Резюме
H. pylori е малка бактерия със спирална форма, която може де
преживее на повърхността на стомаха и дванадесетопръстника.
Тя е замесена в етиологията на разни стомашно‐чревни
заболявания като язва на стомаха и дванадесетопръстника,
1,2
За
неязвена диспепсия и остри и хронични гастрити.
диагностициране на инфекция, причинена от H. pylori при
пациенти със симптоми на стомашно‐чревно заболяване се
използват инвазивни и неинвазивни методи. Инвазивните
диагностични методи са зависими от взетата проба и са скъпи,
като включват стомашна или дуоденална биопсия, следвана от
уреазен тест (предполагаем), клетъчна култура и/или
3
хистологично оцветяване. Неинвазивните техники включват
урея тест на издишвания въздух (който изисква скъпо
лабораторно оборудване и средна експозиция на радиация) и
серологични методи.4,5 Хората, заразени с H. pylori развиват
антитела, които корелират строго с хистологично потвърдената
инфекция, причинена от H. pylori. 6,7,8
Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) е лесен за
изпълнение тест, който използва комбинация от частици,
покрити с антиген на H. pylori и анти‐човешки IgG за качествено
и селективно определяне антителата на H. pylori в цяла кръв,
серум или плазма.

Принцип на теста
Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) е качествен
мембранен имунологичен тест, за определяне на антителата на
H. pylori в цяла кръв, серум или плазма. В тази тестова
процедура анти‐човешките IgG са имобилизирани в зоната на
тестовата линия на теста. Когато се добави проба в прозорчето
за нанасяне на проби на устройството, тя придвижва частиците,
покрити с ангтиген на H. pylori и сместа се придвижва
хроматографски по дължина на теста. Ако пробата съдържа
антитела на H. pylori, те ще образуват комплекс с частиците,
покрити с антиген на H. pylori и неподвижния анти‐човешки IgG.
Ще се появи цветна линия в зоната на тестовата линия и тя
показва положителен резултат. Ако пробата не съдържа
антитела на H. pylori няма да се появи цветна линия в тази зона
и това ще покаже отрицателен резултат. В качеството си на
процедурна контрола, цветна линия винаги ще се появява в
зоната на контролната линия и това ще покаже, че е нанесен
правилния обем проба и, че се е получило мембранно
разделяне.

Реагенти
Тест касетата съдържа частици, покрити с антиген на H. pylori и
анти‐човешки IgG, нанесени на мембраната.

Предпазни мерки
•
•
•

Само за професионална ин витро диагностика. Не
използвайте след изтичане срока на годност.
Не яжте, не пийте и не пушете в помещението, където се
работят пробите или се съхраняват наборите тестове.
Не използвайте тест ако е повредена опаковката му

•
•
•

Съхранявайте всички проби като че ли съдържат
инфекциозен агент. Съблюдавайте утвърдените предпазни
мерки за работа с микробиологични рискове по време на
тестване и спазвайте стандартните процедури за правилно
изхвърляне на пробите
Носете предпазно облекло, като лабораторни престилки,
еднократни ръкавици и предпазни очила по време на
тестване на пробите
Използваните касети трябва да се унищожат съгласно
действащите правилници
Влажността и температурата могат допълнително да
повлияят на резултата

Съхранение и стабилност
Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) трябва да се
о
съхранява от 2 до 30 С. Да не се използва след указания срок на
годност.

Взимане на проби и подготовката им
•

Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) може да се
изпълни като зе ползва цяла кръв (от вената или от пръста),
серум или плазма.
• Проби цяла кръв от вената
Съберете антикоагулираната кръвна проба (натриев или
литиев хепарин, калиева или натриева ЕДТА, натриев
оксид, натриев цитрат), като спазвате стандартните
лабораторни процедури.
• Проби цяла кръв от пръста
‐
Измийте ръката на пациента със сапун и топла вода или
я почистете с тампон, напоен с алкохол. Оставете я да
изсъхне.
‐
Разтрийте ръката без да докосвате мястото на
пунктурата като масажирате ръката надолу по посока на
края на средния или безименния пръст.
‐
Пробийте кожата със стерилен ланцет. Изхвърлете
първата капка кръв.
‐
Внимателно разтъркайте ръката от дланта през китката
до пръстите, за да се образува кръгла капка кръв на
мястото на пунктурата.
‐
Пробата цяла кръв от пръста може да се накапе в теста
като ползвате капилярна епруветка или като накапете
капката директно
Капилярна епруветка
• Докоснете кръвта с края на капилярната епруветка докато се
напълни окол 50 µL. Избягвайте въздушните мехурчета.
• Поставете крушата на горния край на капилярната
епруветка, след което натиснете крушата, за да прехвърлите
цялото количество кръв в прозорчето за нанасяне на проби
(S) на устройството за тестване (тест касетата).
Висящи капки
• Поставете пръста на пациента така, че капката кръв да е
точно над прозорчето за нанасяне на проби (S)
• Оставете две капки цяла кръв от пръста да капнат в
прозорчето за нанасяне на проби (S) на тест касетата или
преместете пръста на пациента така, че капките кръв да
докоснат прозорчето за нанасяне на проби (S). Избягвайте
докосването на прозорчето за нанасяне на проби директно с
пръста.
• Проби серум и плазма
‐
Отделете серума или плазмата от кръвта колкото може
по–рано за да избегнете хемолиза.Изплозвайте само
чисти, нехемолизирани проби.

Съхранение на пробите
•

Тестването трябвна да се проведе веднага след взимане на
пробата. Не оставяйте пробите за продължителен период на
стайна температура. Серум и плазма могат да се съхраняват
при 2‐8оС до 3 дни. За по‐продължително съхранение
пробите трябва да се пазят на ‐20оС. Цяла кръв, взета от

•

•

вената трябва да се съхранява при температура 2‐8оС ако
изпитването ще се проведе в рамките на два дни от
взимането на пробата. Не замразявайте пробите цяла кръв.
Цяла кръв, взета от пръста трябва да се тества веднага.
Темперирайте пробите до стайна температура преди
тестването. Замразените проби трябва изцяло да се
разтопят и да се хомогенизират добре преди тестването.
Пробите не трябва да се замразяват и размразяват
повторно.
Ако пробите трябва да се транспортират, то те трябва да
бъдат опаковани съгласно местните правила за
транспортиране на етиологични агенти.

Наборът съдържа
Всеки набор тестове Clearview H. pylori съдържа достатъчно
материали за 20 теста:
• 20 теста, херметически затворени във фолио. Всеки
опакован във фолио тест съдържа един H.pylori тест, 1
еднократна пипета и едно пакетче с десикант.
• 1 положителна контрола
• 1 отрицателна контрола
• 1 буфер за проби цяла кръв
• 1 инструкция за употреба
• 1 карта с описание на процедурата
Небоходими материали, които не са включени в набора
• Епруветки за взимане на проби
• Центрофуга
• Ланцети (само за проби цяла кръв от пръста)
• Часовник (таймер)
• Хепаринизирани капилярни епруветки и еднократни круши
(само за цяла кръв от пръста)

Процедура на теста
Преди тестването темперирайте тест касетата, пробата,
буфера и/или контролите до стайна температура (15‐30оС).
1. Темперирайте до стайна температура опакования във
фолио тест преди да го отворите. Извадете касетата от
защитната опаковка и я използвайте колкото може по‐
скоро.
2. Поставете касетата на чиста и равна повърхност.
За проби от серум или плазма: Дръжте капкомера
вертикално и накапете 4 капки серум или плазма
(прибл. 100 µL) в прозорчето за накапване на проби (S)
на тест касетата и
стартирайте таймера. Вижте
илюстрацията.
За проби цяла кръв от вената: Дръжте капкомера
вертикално и накапете 2 капки цяла кръв (прибл. 50 µL)
в прозорчето за накапване на проби (S) на тест касетата,
след
това
накапете
1
капка
от
буфера
(прибл. 40 µL) и старйтирайте таймера. Вижте
илюстрацията.
За проби цяла кръв от пръста:
• Ако използвате капилярна епруветка: напълнете
капилярната епруветка като избягвате въздушните
мехурчета и прехвърлете приблизително 50 µL цяла
кръв от пръста в прозорчето за накапване на проби
(S) на тест касетата, след това накапете 1 капка от
буфера (прибл. 40 µL) и старйтирайте таймера.
Вижте илюстрацията.
• Ако използвате висяща капка: накапете 2 висящи
капки цяла кръв от пръста (приблизително 50 µL) в
центъра на прозорчето за нанасяне на проби (S) на
касетата. Избягвайте директното докосване на
прозорчето за нанасяне на проби (S) с пръста.
Накапете 1 капка от буфера (прибл. 40 µL) и
старйтирайте
часовника
(таймера).
Вижте
илюстрацията.
3. Изчакайте появявнето на цветната линия(и). Разчетете
резултата на 10‐тата минута. Не интерпретирайте
резултата след повече от 20 минути.

Интерпретиране на резултите
(Направете справка с илюстрацията)
ПОЛОЖИТЕЛНА:* Появяват се две линии. Едната цветна
линия трябва да е зоната на контролната линия (C), а
другата видима цветна линия трябва да е в зоната на
тестовата линия (Т).
*Забележка: Интензитетът на оцветяване на линията в
тестовата зона (T) може да варира в зависимост от
концентрацията на антителата на H. pylori в пробата. Поради
това дори и много бледите линии (като сянка) в тестовата
зона (T) трябва да се считат за положителни.
ОТРИЦАТЕЛНА: Една цветна линия се появява в
контролната зона (С). Не се появява линия в тестовата зона
(T).
НЕВАЛИДНА: Не се появява контролна линия.
Недостатъчният обем проба или неправилните процедурни
техники са най‐честата причина за липса на контролна
линия. Преразгледайте процедурата и повторете теста с
нова касета. Ако проблемът се появи отново, спрете веднага
използването на този набор тестове и се свържете с Вашия
локален дистрибутор.

Качествен контрол
Вътрешен качествен контрол
В теста е включена вътрешна процедурна контрола.
Появяването на цветна линия в контролната зона (С) е вътрешна
положителна
процедурна контрола. Тя
потвърждава
използването на правилния обем проба, адекватното
мембранно филтриране и правилната процедурна техника.
Външен качествен контрол
Препоръчва се провеждането на положителна и отрицателна
външни контроли на всеки 20 теста и когато е необходимо,
според Вашите вътрешни лабораторни правила. Външната
положителна и отрицателна контроли се доставят с набора. Ако
контролите не покажат очакваните резултати, то тогава всички
проби се считат за невалидни.
Процедура за тестване с външна качествена контрола
Вместо пробата от пациента използвайте положителната или
отрицателната контрола. Накапете 2 капки от разтвора на
положителната или отрицателната контрола в прозорчето за
накапване на проби (S) на нова тест касета, след това добавете 1
капка от буфера. Стайртирайте таймера. Продължете съгласно
т.3 от раздела „Процедура на теста”.

Ограничения
1. Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) е предназначен
само за ин витро диагностична употреба. Тестът трябва да се
използва само за определяне антителата на H.pylori в проби
от серум, плазма и цяла кръв. С този качествен тест не могат
да се определят нито количествени стойности, нито степен
на увеличаване концентрацията на антителата на H.pylori.
2. Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) само ще покаже
наличието на антитела на H. pylori в пробата и не може да се
използва като самостоятелен критерий за диагнозата
инфекция, причинена от H. pylori.
3. Както и с всеки друг диагностичен тест, всички резултати
трябва да се интерпретират от лекаря заедно с останалите
налични клинични данни.
4. Ако тестът е отрицателен и клиничните симптоми
персистират се препоръчва да се направи допълнително
тестване, като се използват други клинични методи.
Отрицателният резултат по никакъв начин не изключва
възможността от H. pylori инфекция.

Очаквани стойности
Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) е сравнен с
култури/хистология, показвайки обща точност от 90,7%.

Характеристики на изпълнение

Линия за консултации

Клинична чувствителност, специфичност и точност
Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) е оценен с проби,
получени от популация симптоматични и асимптоматични
пациенти, представени за ендоскопско изследване. Като
референтен метод е използван биопсия (култура). Хистология и
бърз уреазен тест (БУТ) са проведени за всички отрицателни
проби от клетъчна култура. Пробите са считани за положителни
ако клетъчната култура е била положителна. Пробите са
считани за положителни също така ако клетъчната култура е
била отрицателна, но и двата теста ‐ хистологията и бързия
уреазен тест са били положителни. Резултатите показват, че
чувствителността на Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/
плазма) е 93,0% и специфичността е 89,2% по отношение на
биопсия/хистология/бърз уреазен тест.

За допълнителна информация, моля свържете се с Вашия
дистрибутор или се обадете на техническите специалисти на
Инвернес Медикъл на телефони:
За Великобритания: 08705 134952
Международни: +44 (0) 1234 835959
www.clearview.com
Дистрибуция за България: Фромвулеви ЕООД
ул. Марица 10, София 1505
тел: (02) 9433167; факс: (02) 9433518
E‐Mail: diagnose@fromvoulevs.com
www.fromvoulevs.com

Означения
Зелена точка

Clearview H. pylori съпоставен с биопосия/хистология/БУТ
метод
Резултати

биопосия/хистология/БУТ
положителни

Общо
резултати

Прочетете инструкцията

отрицателни

Съдържанието е достатъчно за 20 теста
Clearview
H. pylori

Положителни

119

20

139

Отрицателни

9

165

174

128

185

313

Общо резултати

Само за ин витро диагностимчан употреба
о
Съхраняваъте при температура 2‐ 30 С

Не използавйте повторно

Относителна чувствителност: 93,0% (87,1%‐96,7%)*
Точност: 90,7% (87,0%‐93,7%)*
Относителна специфичност: 89,2% (83,8%‐93,3%)*
*95% доверителен интервал

Каталожен номер
Годен до

Прецизност
Вътрелабораторни изпитвания
Повторяемостта на точността е определена като са използвани
10 копия на четири проби: отрицателна, ниско положителна,
средно положителна и високо положителна. Отрицателната,
ниско положителната, средно положителната и високо
положителната стойности коректно са идентифицирани в > 99%
от случаите.
Междулабораторни изпитвания
Точността на метода е определена чрез 10 независими
изпитвания на едни и същи четири проби: отрицателна, ниско
положителна, средно положителна и високо положителна.
Тествани са три различни партиди Clearview H. pylori (цяла
кръв/серум/плазма), като са използавни отрицателна, ниско
положителна, средно положителна и високо положителна
проби. Пробите коректно са идентифицирани в >99% от
случаите.
Кръстосана реактивност
Серум, съдържащ известно количество антитела на H. pylori е
тестван със C. jejuni, C. fetus, C.coli, P. aeruginosa и E. coli. Не е
наблюдавана интерференция. Тествани са също така
серопозитивни за хепатит А, В, С, Е, СПИН и сифилис. Не е
наблюдавана кръстосана реактивност, което показва, че
Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) има висока степен
на специфичност по отношение на човешки антитела към H.
pylori.
Изпитвания за интерференция на резултатите
Clearview H. pylori (цяла кръв/серум/плазма) е изпитан за
възможна интерференция с видимо хемолизирани и
липемични проби, както и с проби, съдържащи високи нива на
билирубин. Може да се допълни, че не е наблюдавана
интерференция в проби, съдържащи до 1000 mg/DL
хемоглобин, до 1000 mg/DL билирубин и до 2000 mg/DL
човешки серумен албумин.

Партиден номер
Внимание, прочетете инструкцията
СЕ марка
Произведено от
Билогогичен риск
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