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BIOSYNEX ® PYLORITOP Ag             

Rychlý test pro detekci antigenu H. pylori ve vzorcích lidské stolice 

 

POUŽITÍ 
 
Test BIOSYNEX® PYLORITOP Ag je 
imunochromatografický test ke kvalitativní detekci 
antigenu Helicobacter pylori ve vzorcích stolice. Tento 
kit slouží pro jako pomůcka pro stanovení diagnózy 
infekce H. pylori. 
 
ÚVOD 
 
Helicobacter pylori (dříve též známý jako 
Campylobacter pylori) je spirálovitá, gram-negativní 
bakterie s typickými bičíky. Je schopná infikovat 
žaludeční sliznici. Způsobuje některá onemocnění 
žaludku a střev, například nevředovitou dyspepsii, 
žaludeční a duodenální vřed, aktivní gastritidu, a 
může dokonce zvýšit riziko vzniku žaludečních 
adenokarcinomů.  
Byly izolovány různé kmeny H. pylori, které se liší 
svou nakažlivostí. Kmeny s expresí antigenu CagA 
jsou vysoce imunogenní a s velkým klinickým 
významem.  
Řada publikací uvádí, že pacienti se zvýšenými 
protilátkami proti CagA měli pětinásobně zvýšené 
riziko vzniku karcinomu žaludku v porovnání s 
referenční skupinou infikovanou CagA-negativním 
bakteriálním kmenem.  
Dalšími asociovanými antigeny jsou CagII a CagC, 
které nejspíše hrají významnou roli při náhlé 
protizánětlivé odpovědi, která může vyvolat vznik 
peptického vředu, alergickou reakci, a snížit tím 
účinnost léčby. 
V současné době je k dispozici několik invazivních a 
neinvazivních metod k detekci stavu infekce.  
Invazivní metody vyžadují endoskopii sliznice žaludku 
s histologickým, kultivačním a ureázovým vyšetřením. 
Tato vyšetření jsou drahá a časově náročná.  
Alternativou jsou neinvazivní metody, například 
dechové testy s močovinou označenou izotopem, 
které jsou komplikované a nákladné, nebo klasický 
ELISA test a imunoblotovací testy.  
Test BIOSYNEX® PYLORITOP Ag je neinvazivní, 
kvalitativní rychlý imunochromatografický test, který 
využívá vysoce specifické reakce protilátky na antigen 
ke stanovení proteinu bakterie H. pylori (antigenu) ve 
vzorcích stolice. Je přesný, snadný, rychlý a 
s výsledkem do několika minut.  

 
PRINCIP TESTU 
 
Test BIOSYNEX® PYLORITOP Ag je 
imunochromatografický test určený pro detekci 
antigenu H. pylori ve vzorcích lidské stolice. 
Přítomnost H. pylori je indikována vznikem 
specifických barevných proužků. 
V tomto testu je bakterie H. pylori detekována 
pomocí specifických protilátek proti H. pylori. Po 
přidání vzorku (stolice ředěné pufrem) je antigen 
navázán na specifické protilátky (je-li ve vzorku 
přítomen). Komplex antigen-protilátka vzlíná po 
membráně, a je navázán na specifické protilátky 
v testovací zóně. Kumulací komplexů v testovací zóně 
vzniká v testovací zóně barevný proužek. Přítomnost 
barevného proužku v zóně (T) indikuje pozitivní 
výsledek, nepřítomnost 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 a že došlo k nasáknutí membrány. 
 
Kontrolní zóna (C) Testovací zóna (T) 
u všech platných výsledků pouze u pozitivního výsledku 

 
Jamka pro přidání vzorku (S) 

 
 
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 pokojové 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 použitím nové zkumavky 
s pufrem pro každý vzorek. 

•  Vlhkost a vysoká teplota mohou nepříznivě 
ovlivnit výsledky.  

• Výsledky odečítejte po 10 minutách. 
• Skladujte a přepravujte při teplotě 2-30 °C. 
• Složky testu (např. protilátky/chemikálie) při 

správném použití testu podle pokynů 
nepředstavují žádné nebezpečí.  

•  Postupujte přesně podle návodu k použití. 
• Informujte pacienty o způsobu odběru a ředění 

vzorku stolice.  
• Extrakční pufr obsahuje malé množství azidu 

sodného, který může reagovat s olovem nebo 
mědí za vzniku výbušných azidů. Omývejte 
materiál a plochy dostatečným množstvím vody 
tak, abyste zamezili případnému vzniku 
nebezpečných azidů. 

• Kit obsahuje složky živočišného původu. Nicméně 
ani znalost původu, certifikace a hygienické 
podmínky nemůžou vyvrátit přítomnost přenosné 
agens. Považujte všechny komponenty kitu za 
potenciálně infekční (nepožívejte, neinhalujte). 

 
SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
 
 Kit skladujte při pokojové teplotě nebo v chladu (2–
30 °C). Za těchto podmínek je test a pufr stabilní až 
do data expirace. Test musí až do použití zůstat 
v původním uzavřeném obalu.  
CHRAŇTE PŘED MRAZEM.  
Chraňte před případnou kontaminací. Nepoužívejte 
při patrné kontaminaci nebo podezření. Biologická 
kontaminace vybavení, vzorků a reagencií může vést 
k nesprávným výsledkům. 
 
POSKYTOVANÝ MATERIÁL 
  
• jednotlivě balené testovací kazety 
• sběrné zkumavky s ředicím pufrem pro odběr a 

ředění vzorků 
• příbalový leták 

 
 
 
 

POŽADOVANÝ, ALE NEDODÁVANÝ MATERIÁL 
 
• papírový ubrousek k odlomení špičky zkumavky s 

pufrem 
• stopky 
• centrifuga pro speciální případy 
 
 
ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU 
 
• Test BIOSYNEX® PYLORITOP Ag je určen pouze pro 

analýzu vzorků lidské stolice. 
• V případě, že odesíláte vzorky, zabezpečte je 

v souladu se všemi předpisy pro posílání vzorků 
etiologických agens. 

 
 Odběr vzorku: 
1) Použijte čistou a suchou nádobu/ zkumavku na 
odběr vzorku. Poznámka: Dbejte na to, abyste vzorek 
stolice odebrali tak, aby se nedostal do kontaktu s 
vodou v míse toalety. Mohlo by tak dojít k jeho 
zředění nebo kontaminaci čisticími prostředky.  
2) Sběrnou zkumavku držte svisle. Odšroubujte 
uzávěr zkumavky a vyjměte odběrovou tyčinku. 
Dbejte na to, abyste nevylili reagencie obsažené ve 
zkumavce. 
3) Aplikátor zabodněte do stolice nejméně ve třech 
různých místech, tak abyste odebrali přibližně 50 mg 
stolice. Poznámka: Množství stolice, které na 
aplikátoru ulpí, je dostatečné. Nesnažte se do 
zkumavky nabrat více stolice.  
4)Odběrovou tyčinku vložte do zkumavky a pevně 
zašroubujte uzávěr.  
5) Protřepáním sběrné zkumavky promíchejte vzorek 
a ředicí pufr. Dejte pozor, abyste neulomili špičku 
sběrné zkumavky.  
6) Vzorek zabalte do plastového sáčku a uložte jej na 
chladné místo. Vzorek je nyní připraven pro 
testování, které by mělo být zahájeno co možná 
nejdříve. 
 
Skladování vzorku: 
1) Zahajte testování co možná nejdříve po naředění 
vzorku. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud vzorek 
otestujete do 6 hodin od naředění. 
2) Vzorky neponechávejte při pokojové teplotě déle, 
než na nezbytně nutnou dobu. 
3) Do použití vzorky skladujte v chladu (2–8 °C), 
nejdéle po dobu 72 hodin. 
4) V případě, že odesíláte vzorky, zabezpečte je 
v souladu se všemi předpisy pro posílání vzorků 
etiologických agens. 
 
 
 
 



 

 
 
PRACOVNÍ POSTUP 
 
Testovací kazeta a zředěný vzorek stolice musí být 
před provedením testu vytemperovány při pokojové 
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. Kazetu označte identifikačními údaji pacienta 
nebo kontroly.  
2) Sejměte bílé víčko zkumavky. Pomocí papírového 
ubrousku kroutivým pohybem odlomte špičku 
zkumavky. Sběrnou zkumavku držte svisle a přeneste 
2–3 kapky roztoku do jamky pro přidání vzorku na 
testovací kazetě. Zamezte vzniku bublin ve vzorku 
v jamce nebo nakapání do oválného výsledkového 
okénka.  
Zapněte stopky.  
3) Až test začne pracovat, je patrné vzlínání vzorku po 
membráně.  
Po 10 minutách odečtěte výsledek. Silně pozitivní 
výsledky se mohou objevit dříve. Výsledek po 20 
minutách již nevyhodnocujte.  
 
Poznámka: V případě, že vzorek nevzlíná po 
membráně z důvodu přítomnosti pevných částic, 
centrifugujte naředěný vzorek ve sběrné zkumavce. 
Odeberte 120 μl supernatantu a přeneste jej do 
jamky pro přidání vzorku (S) nového testu. 
 
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
 
Pozitivní výsledek  
Na membráně se objeví dva zřetelné barevné 
proužky. Jeden barevný proužek se vytvoří v kontrolní 
zóně (C) a druhý zřetelný barevný proužek se objeví v 
zóně výsledků testu (T). To znamená, že testem byl 
detekován antigen H. pylori.  

 
Poznámka: Intenzita zbarvení v testovací zóně (T) se 
může lišit v závislosti na koncentraci antigenu H. pylori 
ve vzorku. Proto proužek jakékoliv intenzity v 
testovací zóně (T) znamená, že byl detekován antigen 
H. pylori. Nesnažte se kvantifikovat množství antigenu 
tímto kvalitativním testem.  
 
 
 

 
 
Negativní výsledek  
V kontrolní zóně (C) se objeví jen jeden barevný 
proužek. V zóně výsledků testu (T) se žádný proužek 
neobjeví. Nepřítomnost proužku v zóně výsledku 
testu (T) znamená, že v testu nebyl detekován žádný 
antigen H. pylori.  

 
 
 

 

Neplatný výsledek  
Kontrolní proužek (C) se neobjeví. 
Nejpravděpodobnější příčinou selhání kontrolního 
proužku je nedostatečný objem vzorku, nedostatečná 
migrace vzorku nebo nesprávný pracovní postup.  

 
 
Poznámka: Prověřte postup a zopakujte test s novým 
testovacím zařízením (kazetou). Pokud pozorujete 
přítomnost viditelných částic, které inhibují migraci, 
můžete je odstranit centrifugací nebo sedimentací. 
Přeneste část vzorku do zkumavky, částice nechte 
usadit krátkou centrifugací a napipetujte přibližně 
80–120 μl supernatantu do jamky na vzorek na 
novém testovacím zařízení. Případně nechejte částice 
usadit ve stojící zkumavce a použijte 80–120 μl z 
vrchní části roztoku. Pokud se problém znovu objeví, 
testovací soupravu ihned přestaňte používat a 
kontaktujte lokálního distributora.  
 
 
 
 
Při testování vzorků se může pozadí jevit jako 
nažloutlé kvůli barvě vzorků stolice. Je to přijatelné, 
pokud to neovlivňuje interpretaci výsledku testu. Test 
je neplatný, je-li pozadí tmavé a znemožňuje odečtení 
výsledku. 
 
 
 
 



 

KONTROLA KVALITY 
 
Test obsahuje vnitřní prvek kontroly správnosti 
postupu. Barevný proužek, který se objeví v kontrolní 
zóně (C), je vnitřní kontrola správnosti postupu. 
Potvrzuje dostatečné množství vzorku, dostatečné 
zvlhčení membrány a správnou techniku postupu.  
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 BIOSYNEX® PYLORITOP Ag je určen pouze pro 
profesionální in vitro diagnostiku. 
2) Antibiotická léčba může snížit koncentraci antigenu 
H. pylori až pod detekovatelnou hodnotu. Diagnóza 
by měla být určena s ohledem na informace o 
antibiotické léčbě. Negativní výsledky testu získané 
během léčby nebo krátce po ní nemusí být spolehlivé, 
protože množství bakterií je pro detekci příliš nízké. V 
takovém případě je vhodné test H. pylori opakovat 2 
týdny po skončení léčby.  
3) Stejně jako u všech rychlých diagnostických testů 
by definitivní klinická diagnóza neměla být určena jen 
na základě tohoto testu. Všechny klinické a 
laboratorní nálezy by měl zvážit lékař a výsledky testu 
by podle potřeby měly být potvrzeny dalšími 
vyšetřeními.  
 
OČEKÁVANÉ HODNOTY  
 
Z epidemiologických studií vyplývá, že infekce H. 
pylori jsou rozšířené po celém světě. Přesný způsob 
infekce mezi jednotlivci není v současné době znám. 
Hodnoty naznačují, že výskyt infekce se s každým 
rokem života zvyšuje o 1–2 %, takže u osob starších 
60 let je běžný výskyt infekce 50 % a více. Vysoké 
procento osob kolonizovaných bakterií H. pylori nemá 
žádné klinické příznaky. 
 
PROVEDENÍ TESTU  
 
V klinické studii byl test BIOSYNEX® PYLORITOP Ag 
porovnáván s endoskopií a byly získány tyto výsledky: 

 BIOSYNEX® 
PYLORITOP Ag 

Celkem 

+ - 

Endoskopie + 130 2 132 

- 3 151 154 

Celkem 133 153 286 
 

Diagnostická senzitivita: 98,5 % (94,6 %-99,8 %) 
Diagnostická specificita: 98,1 % (94,2 %-99,6 %) 
Celková shoda: 98,3 % (96,0 %-99,4 %) 
Spolehlivost: 95 % 

Specificita 
Zkřížená reaktivita s následujícími organismy byla 
studována při koncentraci 1 x 109 org/ml. Následující 
organismy vykazovaly negativní výsledky při testování 
pomocí BIOSYNEX® PYLORITOP Ag. 
 
Staphyloccocus aureus Pseudomonas aeruginosa 
Enterococcus faecalis Streptococcus typu C 
Klebsiella pneumoniae Branhamella catarrhalis 
Candida albicans Proteus mirabilis 
Acinetobacter spp. Salmmonella choleraesius 
Gradnerella vaginalis Acinetobacter clcoaceticus 
E. coli Chlamydia trachomatis 
Neisseria gonorrhea Streptococcus typu B 
Proteus vulgaris Enterococcus faecium 
Haaemophilus influenzae Neisseria meningitidis 
Rotavirus  
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