
 

 

 
Katalogové číslo: 1030010 

PYLORITOP Ab             

Rychlý test pro detekci protilátek proti H. pylori ve vzorcích plné krve, séra a plasmy. 

 

POUŽITÍ 
Test PYLORITOP® Ab je imunochromatografický test 
pro kvalitativní detekci protilátek proti Helicobacter 
pylori ve vzorcích plné krve, séra a plasmy. Tento kit 
slouží pro jako pomůcka pro stanovení diagnózy 
infekce H. pylori. 
 
ÚVOD 
Gastritidy a peptické vředy patří mezi nejčastější 
lidská onemocnění. Od objevení H. pylori (Warren 
and Marshall, 1983), byl tento organismus považován 
za jednu z hlavních příčin vzniku peptických vředů 
(Anderson and Nielsen, 1983), Hunt and Mohamed, 
1995, Lamert et al, 1995). Ačkoliv není role H. pylori 
při vzniku vředů přesně objasněna, je eradikace H. 
pylori spojena s vymizením vředů. 
Byla popsána lidská sérologická odpověď na infekci H. 
pylori (Varia and Holton, 1989, Evans et al, 1989). 
Detekce specifických protilátek proti H. pylori se 
osvědčila jako správná metoda detekce infekce H. 
pylori u symptomatických pacientů. Ukázalo se, že 
pacienti s akutní infekcí vykazují vyšší koncentrace 
protilátek než pacienti infikovaní před delší dobou. H. 
pylori se může objevit i u asymptomatických 
pacientů. Sérologický test může sloužit též jako 
doplňkový test při endoskopii nebo jako alternativní 
test u symptomatických pacientů. 
 
PRINCIP TESTU 
Test PYLORITOP® Ab je imunochromatografický test 
určený pro detekci specifických protilátek proti H. 
pylori. Přítomnost H. pylori je indikována vznikem 
specifických barevných proužků. 
V tomto testu je bakterie H. pylori detekována 
pomocí specifických antigenů H. pylori, které jsou 
navázány na membráně testu. Po přidání vzorku 
protilátky reagují s antigenem H. pylori 
s konjugovanými barevnými částicemi v oblasti pro 
přidání vzorku. Komplex poté vzlíná po membráně, a 
reaguje s činidly na membráně. Pokud je ve vzorku 
dostatečné množství protilátek, v testovací zóně 
vzniká barevný proužek. Přítomnost barevného 
proužku v zóně (T) indikuje pozitivní výsledek, 
nepřítomnost tohoto proužku znamená negativní 
výsledek.  
Jako kontrola správnosti postupu slouží červený 
proužek v kontrolní zóně (C), který se musí objevit 

vždy a indikuje, že bylo naneseno správné množství 
vzorku, že došlo k správnému vzlínání po membráně 
a byl dodržen správný postup. 
 
REAGENCIE 
Testovací kazetka obsahuje antigen H. pylori 
s navázanými barevnými částicemi a H. pylori 
antigeny na membráně. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 Jen pro profesionální diagnostické použití in vitro.  

 Na jedno použití. Testy nepoužívejte opakovaně.  

 Nezmrazujte žádné součásti soupravy. 

 Nezaměňujte ani nemíchejte reagencie z různých 
šarží.  

 Test nepoužívejte, je-li vnitřní obal poškozený.  

 Nepoužívejte po uplynutí doby expirace.  

 Před použitím nechte všechny komponenty 
vytemperovat při laboratorní teplotě (15-30 °C). 

 Se všemi vzorky nakládejte jako s potenciálně 
infekčním materiálem.  

 Nejezte, nepijte ani nekuřte v prostoru, ve kterém 
se pracuje se vzorky nebo testy.  

 Používejte laboratorní plášť, jednorázové rukavice 
a ochranné brýle.  

 Při testování dodržujte zavedená bezpečnostní 
opatření proti mikrobiologickým rizikům a 
dodržujte standardní postupy správné likvidace 
vzorků v souladu s místními předpisy.  

 Zamezte kontaminaci při pipetování použitím 
nové špičky pro každý vzorek. 

•  Vlhkost a vysoká teplota mohou nepříznivě 
ovlivnit výsledky.  

• Výsledky odečítejte po 5 minutách a ne déle jak po 
10 minutách. 

• Skladujte a přepravujte při teplotě 2-30 °C. 
•  Postupujte přesně podle návodu k použití. 
• Považujte všechny komponenty kitu za 

potenciálně infekční. Nicméně ani znalost původu, 
certifikace a hygienické podmínky nemůžou zcela 
vyvrátit přítomnost přenosné agens.  

• Potenciálně infekční materiály (např. protilátky) 
nebo další součásti nepředstavují žádné 
nebezpečí, pokud je kit používán dle uvedených 
pokynů. 

 



 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
 Kit skladujte při laboratorní teplotě nebo v 
chladničce (2–30 °C). Za těchto podmínek je test 
stabilní až do data expirace. Test musí až do použití 
zůstat v původním uzavřeném obalu.  
Chraňte před případnou kontaminací. Nepoužívejte 
při patrné kontaminaci nebo podezření. Test 
nepoužívejte, pokud je patrná mikrobiologická 
kontaminace nebo sraženina. Biologická kontaminace 
testů, vzorků a reagencií může vést k nesprávným 
výsledkům. 
 
MATERIÁL 
 Poskytovaný materiál 
• jednotlivě balené testovací kazety 
• jednorázová kapátka 
• pufr (PBS s Tween 20 a konzervanty) 
• návod k použití 
 
Potřebný materiál, který není součástí balení 

 nádobky na odběr vzorku 

 centrifuga 

 stopky 
 

ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU 
Test PYLORITOP® Ab je určen pouze pro vzorky plné 
krve, séra a plasmy. Použijte pouze nehemolyzované 
vzorky. Sérum a plasma by měly být odděleny co 
nejdříve, aby se zabránilo hemolýze.  
Vzorky by měly být testovány co nejdříve po odběru. 
Nenechávejte vzorky při laboratorní teplotě déle, než 
je nutné. Sérum a plasma mohou být skladovány při 
2–8 °C po dobu 3 dnů. Pro delší skladování vzorky 
zamrazte při -20 °C a nižší.  Plná krev může být 
skladována při 2–8 °C po dobu 2 dnů. Vzorky plné 
krve nezmrazujte. Plná krev odebraná z prstu musí 
být testována ihned po odběru. Pro skladování plné 
krve by měly být použity zkumavky s heparinem, 
EDTA nebo citrátem. Před testováním nechte všechny 
vzorky vytemperovat při laboratorní teplotě (15-30 
°C). Zmrazené vzorky musí být zcela rozmrazené a 
důkladně promíchané. Nezmrazujte opakovaně!  
V případě, že odesíláte vzorky, zabezpečte je 
v souladu se všemi předpisy pro transport 
potenciálně infekčních vzorků. 
Ikterické, hemolyzované, tepelně zpracované a 
kontaminované vzorky mohou způsobit nesprávné 
výsledky. 
 
PRACOVNÍ POSTUP 
Testy, reagencie, vzorky a kontroly musí být před 
provedením testu vytemperovány při laboratorní 
teplotě (15–30 °C).  
1) Až budete připraveni provést test, vyjměte 
testovací zařízení z obalu. Nejlepších výsledků 
dosáhnete, pokud zahájíte testování ihned po vyjmutí 

z obalu, nejpozději však do 1. hodiny. Kazetu označte 
identifikačními údaji pacienta nebo kontroly.  
2) Přidejte 1 kapku (přibližně 25 µl) vzorku do jamky 
pro přidání vzorku (S) na testovací kazetě, následně 
do jamky přidejte 3 kapky pufru. 
NEBO 
Přidejte 1 kapku (přibližně 25 µl) plné krve do jamky 
pro přidání vzorku (S) na testovací kazetě, následně 
do jamky přidejte 3 kapky pufru. 
Zamezte vzniku bublin ve vzorku v jamce nebo 
nakapání do vzorku do testovací zóny (zóny pro 
výsledky). Zapněte stopky.  
Vzlínání vzorku po membráně se projevuje 
načervenalým zabarvením membrány. 
Vyčkejte, až se objeví barevné (barevný) proužek 
(proužky). Po 5 minutách odečtěte výsledek. 
Nevyhodnocujte výsledky po 10 minutách.  
 
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
POZITIVNÍ  

Na membráně se objeví dva barevné 
proužky. Jeden proužek se vytvoří v kontrolní 
zóně (C) a druhý proužek se objeví 
v testovací zóně (T). Testem byly detekovány 
protilátky proti H. pylori.  

 
Poznámka:  

Intenzita zbarvení v testovací zóně 
(T) se může lišit v závislosti na 
koncentraci protilátek ve vzorku. 
Proužek jakékoliv intenzity v 
testovací zóně (T) indikuje pozitivní 
výsledek. 

 
NEGATIVNÍ  

V kontrolní zóně (C) se objeví jeden 
barevný proužek. V testovací zóně (T) se 
žádný proužek neobjeví. Nepřítomnost 
proužku v zóně výsledku testu (T) znamená, 
že ve vzorku nebyly detekovány protilátky 
proti H. pylori, nebo je koncentrace příliš 
nízká. 

 
NEPLATNÝ  

Kontrolní proužek v zóně (C) se 
neobjeví. Nejčastější příčinou selhání 
kontroly je nedostatečný objem 
vzorku, nedostatečná migrace nebo 
nesprávný pracovní postup.  
 

Poznámka: Prověřte postup a zopakujte test s novým 
testovacím zařízením (kazetou). Pokud se problém 
znovu objeví, testovací soupravu ihned přestaňte 
používat a kontaktujte lokálního distributora.  
 

 



 

KONTROLA KVALITY 
Interní kontrola kvality 
Test obsahuje interní prvek kontroly. Barevný 
proužek, který se objeví v kontrolní zóně (C), je 
interní kontrola správnosti postupu. Potvrzuje použití 
dostatečného množství vzorku, dostatečné zvlhčení 
membrány a správnou techniku postupu.  
 
Externí kontrola kvality 
Kontrolní standardy nejsou součástí soupravy. V 
rámci správné laboratorní praxe se však doporučuje 
testovat pozitivní a negativní kontroly k potvrzení 
testovacího postupu a ověření správnosti výsledků. 
 
OMEZENÍ TESTU 
1) Test PYLORITOP ® Ab je určen pouze pro 
profesionální in vitro diagnostiku a měl by být 
používán pouze pro kvalitativní detekci protilátek 
proti H. pylori. Intenzita a šířka proužku by neměla 
být posuzována. 
2) Tento test by měl být použit u symptomatických 
jedinců s gastrointestinálními poruchami. Diagnóza 
gastritidy a / nebo peptických vředů by měla vycházet 
z výsledků testů ve spojení s dalšími klinickými a 
laboratorními nálezy. 
3) Pozitivní výsledek stanovuje pouze přítomnost 
protilátek specifických pro H. pylori a nerozlišuje mezi 
aktivními a prodělanými infekcemi. Pozitivní výsledek 
nemusí nutně znamenat gastrointestinální 
onemocnění. 
4) Pokud je výsledek testu negativní a klinické 
příznaky přetrvávají, doporučuje se další testování s 
použitím jiných klinických metod. Negativní výsledek 
nemusí nutně vylučovat možnost infekce H. pylori, 
jelikož protilátky proti H. pylori mohou být přítomny 
v koncentraci nižší, než je detekční limit testu. 
5) Vzorky od pacientů infikovaných C. jejuni mohou 
vykazovat v tomto testu pozitivní výsledek. 
 
OČEKÁVANÉ HODNOTY  
Většina jedinců kolonizovaných H. pylori má 
protilátky proti H. pylori. Uvádí se, že H. pylori je 
celosvětově rozšířen a je odhadováno, že 50% 
celosvětové populace je kolonizováno H. pylori 
(Lambert et al., 1995). Přítomnost protilátek proti H. 
pylori závisí na věku, rase, geografickém výskytu a 
klinickém stavu. Poměrně velký podíl pacientů, kteří 
tvoří protilátky, jsou bez jakýchkoliv příznaků, 
přestože jsou kolonizováni bakterií H. pylori. Proto 
nemusí hladiny protilátek nutně korelovat se 
závažností klinických příznaků (Tytgat & Rauws, 
1989). 
 
CHARAKTERISTIKA TESTU  
V klinické studii byl test PYLORITOP ® Ab porovnáván 
s jiným komerčně dostupným rychlým testem a 
s ELISA metodou a byly získány tyto výsledky: 

PYLORITOP ® Ab vs. jiný rychlý test: 
 PYLORITOP ® Ab Celkem 

+ - 

Jiný rychlý 
test 

+ 61 4 65 

- 16 69 85 

Celkem 77 73 150 
 

Relativní senzitivita: 93.85% (84.99%-98.30%)* 
Relativní specificita: 81.18% (71.24%-88.84%)* 
Celková shoda: 86.67% (80.16%-91.66%)* 

* 95% interval spolehlivosti 
 
PYLORITOP ® Ab vs. ELISA: 

 PYLORITOP ® Ab Celkem 

+ - 

ELISA + 58 9 67 

- 16 62 78 

Celkem 74 71 145 

 
Relativní senzitivita: 86.57% (76.03%-93.64%)* 
Relativní specificita: 79.49% (68.84%-87.80%)* 
Celková shoda: 82.76% (75.61%-88.52%)* 

* 95% interval spolehlivosti 
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