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Хроматографски тест-анализ за определяне антигени на
Helicobacter pylori в човешки фекални проби
Предназначение
Диагностичният H.pylori Antigen Test е качествен имунохроматографски анализ за in vitro
детекция на антигени на Helocobacter pylori в човешки фекални проби. Резултатите от теста са
предназначени за подпомагане диагнозата при H. pylori инфекция, както и за оценяване ефективността
на терапията и потвърждение за изчистване от H. pylori при пациенти с пептична язва.
Въведение
Helicobacter pylori е спираловидна грам-негативна бактерия, която живее в мукозния стомашен
слой. Днес H. pylori инфекцията се приема за най-честата причина за гастрит и е етиологично свързана
със заболявания като язва на стомаха, на дванадесетопръстника, аденокарцинома на стомаха и
първична стомашна В-клетъчна лимфома.
Бактерията е изключително разпространена и е инфектирала поне половината световно
население. H. pylori инфекцията обикновено се придобива в детството, като веднъж придобита, се
превръща в хронична и вероятно персистира в стомаха през целия живот. Вредите, които бактерията
причинява на структурата и функцията на стомаха, са директни и постоянни. Приблизително една от
шест H. pylori инфекции се развива в пептичнач язва и малка част водят до рак на стомаха.
Диагностичните тестове за H.pylori могат да се класифицират в две категории: инвазивни и
неинвазивни тестове. Директното определяне чрез инвазивни тест процедури изисква ендоскопия и
проби от биопсия на стомаха. Наличието на H.pylori след това се потвърждава чрез директна култура,
хистологично изследване или диагностичен уреаза тест. Ендоскопските и биопсични проби предлагат
директно определяне на активна H.pylori инфекция. Въпреки че процедурата е високо специфична и
има висока положителна предиктивна стойност, дискомфорта за пациентите е много голям.
Най-широко разпространеният неинвазивен тест вероятно е серологичният тест. Той открива
H.pylori специфични IgG антитела в серуми на пациенти с настоящи или предишни инфекции.
Серологичният тест е прост, удобен тест с относително висока чувствителност. Основното ограничение
на серологичния тест е невъзможността да се разграничи текуща от минала инфекция. Антителата
могат да присъстват в серума на пациента дълго след унищожаването на бактерията. Уреазният тест
(urease breath test or UBT) с 14С или 13С белязана урея е неинвазивен тест, базиран на уреазната
активност на бактерията. UBT открива активна H.pylori инфекция и е високо чувствителен и
специфичен. UBT изисква висока плътност на активни бактерии и не трябва да се извършва до 4
седмици след терапия, за да позволи на остатъчните бактерии да се развият до плътност, достатъчна за
детекция.
Диагностичният H.pylori Antigen Test е имунохроматографски тест, който използва антитяло-свързани
колоидни златни частици за отчитане присъствието на антигени на H.pylori във фекални проби. Тестът
детектира директно антигени в проби за активна инфекция. Тестът е прост и лесен за изпълнение и
резултатите могат да се интерппретират визуално в рамките на 15 минути.
Принцип на теста
Диагностичният H.pylori Antigen Test е сандвичев твърдо фазов имунохроматографски анализ. За
осъществяване на теста към прозорчето за пробата на тест касетата се добавя част от разтворената
фекална проба. Пробата преминава през подложка върху тест лентата, съдържаща H.pylori антитяло,
свързано към червенооцветено колоидално злато. Ако пробата съдържа H.pylori антигени, те се
свързват към антителата върху златните колоидални частици и се формират антиген-антитяло-златни
комплекси. Тези комплекси се придвижват по нитроцелулозната мембрана по капилярен път към зоната
на тест линията, върху която са имобилизирани H.pylori специфични антитела. Когато комплексите
достигнат тест линията, те се свързват с антителата върху мембраната под формата на линийка. Втора
червена контролна линия винаги се появява в резултантния прозорец, за да покаже, че тестът е
извършен правилно и функционира. Ако в пробата няма H.pylori антиген или е под откриваемия
минимум на теста, само контролната линия е видима в резултантния прозорец. Ако няма контролна
линия, тестът е невалиден.

Осигурени материали
1. H.pylori антиген тест карта.
Всяка касета съдържа тест лентичка с H.pylori специфични антитела в тест зоната на мембраната и
подложка с H.pylori антитяло-златни конюгати.
2. Буфер за пробата.
Всeки флакон с буфер съдържа 2 ml разтвор за събиране на фекална проба. Съхранение 2-80С.
Неосигурени материали
1. Контейнер за пробата
2. Таймер
Предпазни мерки и предупреждения
1. Само за in vitro диагностика.
2. Да се носят предпазни ръкавици при работа с компонентите на теста и пробите.
3. Пробите от пациентите и инактивираната позитивна контрола може да съдържат инфекциозни
агенти и трябва да се третират и изхвърлят като биологично опасни.
4. Да не се използват компонентите на набора след изтичане срока им на годност.
5. Всички използвани материали да се изхвърлят като биологично опасни отпадъци.
Инструкция за съхранение
1. Срокът на годност е отбелязан на опаковката.
2. Буферите за събиране на пробата да се съхраняват на 2-80С.
3. Тест касетите могат да се съхраняват на 2-300С.
Събиране на пробите и съхранение
Фекалните проби трябва да се събират в контейнери, които не съдържат среда, консерванти,
животински серум или детергенти, тъй като тези добавки могат да повлияят резултатите от H.pylori
Antigen теста.
Пробите могат да се съхраняват на температура 2-80С за три дни, без да се повлияе
изпълнението на теста. За по-дълго съхранение на пробите се препоръчва температура от -200С или пониска. Повторното замразяване и размразяване на пробите не се препоръчва и може да доведе до
фалшиви резултати. Пробите да не се съхраняват в саморазмразяващи се фризери.
Подготовка на реагентите
Доведете всички реагенти, включително тест касетата, до стайна температура (20-300С) преди
употреба.
Подготовка на пробата
1. Отворете флакона с буфера и използвайте закачения за капачката апликатор да прехвърлите
малка част от изпражненията ( 5-6 mm в диаметър; приблизително 100-200 mg/ 0.1-0.2 g ) във
флакона с буфера за подготовка на пробата.
2. Поставете апликатора във флакона и затворете добре. Разбъркайте фекалната проба с буфера
интензивно чрез разклащане на флакона за няколко секунди.
Забележка: Воднисти и диарични проби не са подходящи за тестване.
Процедура
1. Доведете всички материали и проби до стайна температура (8-300С).
2. Извадете тест картата от фолиото.
3. Дръжте флакона отвесно с върха нагоре и отчупете връхчето.
4. Като държите бутилката вертикално над прозорчето за пробата, откапете 3 капки (120-150
от разтворената проба в прозорчето.
5. Отчетете резултата след 15 мин. Силно позитивна проба може да покаже резултат по-рано.
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Интерпретация на рзултатите
Положителен резултат: Появява се отчетлива розова ивица в зоната на тест линията, както и розова
ивица в контролнатаа зона.
Отрицателен резултат: Не се появява ивица в тестовата зона. Отчетлива розова линия се появява в
контролната зона.
Невалиден резултат: Контролната линия в близост до тестовата не се различава видимо 15 мин. след
добавяне на пробата.

Качествен контрол
1. Контролната ивица е вътрешен реактивен и процедурен контрол. Появява се, когато тестът е
извършен правилно и реактивите работят.
2. Добрата лабораторна практика препоръчва ежедневна употреба на контролни материали за
установяване надеждността на теста. Контролни материали, които не са осигурени с набора, са
налични на пазара.
Ограничения
1. Тесът е за качествено детекция на H.pylori антиген във фекална проба и не определя
количеството антигени.
2. Предназначен е само за in vitro диагностика.
3. Резултатите трябва да се използват само за оценка на пациенти със симптоми на
гастроинтестинални заболявания. Крайната клинична диагноза трябва да бъде поставена от
лекар, като се вземат предвид всички клинични и лабораторни резултати.
Очаквани стойности
Helicobacter pylori инфектира повече от половината световно население. Разпространението на
инфекцията варира между държавите и между различни групи в една държава. Данните в USA
предполагат 2% заболеваемост. Хроничната заболеваемост от пептична язва е около 125% при мъжете
и 9% при жените. Проучванията показват, че повече от 90% от пациентите с язва на
даванадесетопръстника и повече от 80% от пациентите с язва на стомаха са инфектирани с H.pylori.
Диагностичният
H.pylori Antigen Test определя присъствието на H.pylori антигени в
изпражнения. Очакваните стойности за дадена популация трябва да се определят за всяка
лаборатория. Честотата на положителни резултати за всяка лаборатория може да варира в зависимост
от географското разположение, етнически състав и средата на живот.
Характеристика на изпълнението
Чувствителност и специфичност
Диагностичният H.pylori Antigen Test е оценен за 170 възрастни индивида. Резултатите са
сравнени с диагностициране на инфекция с H.pylori с референтни тестове, уреазен и хистологичен тест.
Пациентите са определени като позитивни, ако и двата – уреазен и хистологичен тест- са положителни.
Пациентите с два отрицателни теста са определени като негативни. От петдесет (50) положителни
проби и сто и двадесет (120) отрицателни Диагностичният H.pylori Antigen Test показва 94.0 %
клинична чувствителност и 96.7 % специфичност. Точността е 97.5 %.
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Чувствителност: 94.0% (47/50)
Специфичност: 96.7 % (116.120)
Положителна предиктивна стойност: 92.2 % (47/51)
Отрицателна предиктивна стойност: 97.5 % (116/119)
Точност: 95.9 % (163/170)
Възпроизвидимост
Възпроизводимостта на диагностичния H.pylori Antigen Test е определена с отрицателни, ниско
позитивни и високо позитивни проби, както и с позитивни и негативни контроли. Тези проби са
тествани в осем повторения в сляпо проучване от 5 оператора, работещи независимо в една
лаборатория. Възпроизводимостта е оценена на 100 %.
Специфичност на анализа
За тестване специфичността на диагностичният H.pylori Antigen Test са използвани следните
бактериални и вирусни щамове. Положителните и отрицателните проби са заразени с > 1x108
организма/мл и тествани с H.pylori Antigen Test. H.pylori позитивните проби остават позитивни, а
негативните остават негативни.

Тествани вируси и микроорганизми
Adenovirus type II
Campylobacter fetus
Campylobacter lari
Citrobacter freundii
Clostridium perfringens
Enterobacter cloacae
Escherichia fergusonii
Helicibacter cinaedi
Klebsiella pneumoniae
Providencia stuartii
Proteus vulgaris
Pseudomonas fluorescen
Salmonella (Group B)
Salmonella hilversum (Group N)
Salmonella typhimurium
Shigella boydii
Shigella flexneri
Serratia liquefaciens
Staphylococcus aureus (Cowan)
Staphylococcus faecalis
Staphylococcus epidermidis
Yersinia enterocolitica

Campylobacter coli
Campylobacter jejuni
Candida albicans
Clostridium difficile
Enterococcus feacalis
Escherichia coli
Escherichia hermanii
Helicobacter mustelae
Mycobacterium smegmatis
Nocardia asterois
Pseudomonas aeruginosa
Rotavirus
Salmonella Dublin
Salmonella minnesotta
Shigella dysenteriae
Shigella sonei
Staphylococcus aureus
Staphylococcus galactiae
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