
I.        ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Аналіз для визначення антигенів Helicobacter pylori (Хелікобактер пілорі), 

Біомеріка – це імуноаналіз на тест-смужках для швидкого визначення наявності 

антигену Хелікобактер пілорі в зразках калу людини. Аналіз призначений 

тільки для професійного використання  

II.       КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ТА ПОЯСНЕННЯ 

 Helicobacter pylori - це бактерія, яка пов’язується з захворюваннями шлунково-

кишкового тракту, такими як пептична виразка та рак шлунку1-2. Існує декілька 

інвазивних і неінвазивних діагностичних тестів для визначення Helicobacter 

pylori. Найбільш точним є гістологічне дослідження. Тим не менше, зразки для 

методу отримуються за допомогою ендоскопії шлунково-кишкового тракту, 

який потребує анестезії і часто є небажаним у зв’язку з дискомфортом, який 

виникає в процесі. Неінвазивні тести для діагностики Helicobacter pylori  - це 

(1) сироватковий тест для визначення антитіл Helicobacter pylori , (2) 

полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) послідовності ДНК бактерії Helicobacter 

pylori  в калі, (3) визначення антигенів Helicobacter pylori  в калі та (4) 

позитивний 13С або 14С  дихальний тест (СДТ). 

Повідомляється, що СДТ має відмінну чутливість та специфічність для 

визначення Helicobacter pylori  у дітей3.  Тим не менше, специфічність 

зменшується у новонароджених  і має недоліки , які полягають у складності 

проведення дихального тесту у дуже маленьких дітей4. Підхід ПЛР забезпечує 

високу специфічність та переваги класифікації інфекційних штамів, згідно з їх 

вірулентністю. Тим не менше, відомо, що зразки калу містять компоненти, які 

розкладають ДНК і комплексні цукри, які пригнічують ПЛР. Сироваткові 

антитіла до Helicobacter pylori  - це методика вибору для повсякденної 

діагностики Helicobacter pylori , але визначення Helicobacter pylori в сироватці 

має обмежену чутливість та специфічність, особливо після ерадикації5. На 

противагу, тест для визначення антигену Helicobacter pylori в калі – це точний 

метод, навіть після лікування. Визначення антигену Helicobacter pylori в калі 

з’явився як достовірний метод визначення лише в останні роки6-8.  Це стало 

можливими завдяки розвитку поліклоанльних та моноклональних антитіл з 

кращою чутливістю та специфічністю, ніж у антитіл до Helicobacter pylori , які 

застосовувалися в сироватковому тесті для визначення Helicobacter pylori . 

Дослідження антигену в калі також має переваги для дітей, оскільки зразки 

калу можна зібрати у дітей без проблем.       

IІІ.      ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

Тест для виявлення антигену Helicobacter pylori застосовує принцип 

неконкурентного імуноаналізу. Якщо антиген Helicobacter pylori  присутній у 

зразку в концентрації, яка вище межі визначення, специфічне антитіло 

Helicobacter pylori, кон’юговане з колоїдним золотом, зв’язується з антигеном, 

утворюючи комплекс кон’югата антитіло-антиген. Антитіло, яке 

іммобілізувалося в зоні тесту («Т») мембрани реагує з іншим епітопом антигену 

Helicobacter pylori. Після цього захоплене антитіло буде реагувати з 

комплексом кон’югата антитіло-антиген. Захоплений комплекс буде 

утворювати рожеву смугу на мембрані. Чіткій зелений колір смуги буде завжди 

з’являтися в зоні контролю («С»), вказуючи, що тест працює вірно 

IV.       МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ 

1. Тест-система у фользі 

2. Флакон для збору калу з буфером 

3. Інструкція 

V.  МАТЕРІАЛИ, ЯКІ  НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ 

Таймер та рукавички. 

VІ.       ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ 

КОРИСТУВАЧІВ 

Запобіжні заходи: Необхідно поводитися з калом пацієнта так, ніби 
він може переносити зубників інфекційних захворювань. 

Рекомендується поводитися з цими зразками дотримуючись 

встановленої належної лабораторної практики. Необхідно утилізувати 
тест у відповідному контейнері для біологічно небезпечних 

матеріалів після проведення аналізу. 

Для діагностики in vitro: Не застосовувати набір після завершення 
терміну придатності, надрукованого на зовнішній поверхні упаковки 

з фольги. Утилізувати всі використані тести у відповідному 
контейнері для біологічно небезпечних матеріалів. Тест повинен 

залишатися в герметичній упаковці до застосування. Не 

використовувати тест у разі пошкодження упаковки. Тест необхідно 
провести протягом 2 годин після відкриття герметичної упаковки. 

VІІ.  ЗБЕРІГАННЯ НАБОРУ 

Тест для визначення антигенів Helicobacter pylori можна зберігати в 

холодильнику або при кімнатній температурі (2-30оС). Тест придатний до 

використання доки не завершиться термін придатності, вказаний на упаковці. 

VIIІ. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  

Хоча  тест для визначення антигенів Helicobacter pylori містить внутрішній 

контроль якості (смуга зеленого кольору в зоні контролю),  належна 

лабораторна практика рекомендує щоденне застосування зовнішнього 

контролю, щоб переконатися в правильній роботі набору. Зразки для контролю 

якості необхідно аналізувати згідно з вимогами контролю якості, 

встановленими у Вашій лабораторії. 

IХ.    МЕТОДИКА АНАЛІЗУ  

Попередня обробка зібраних зразків калу (див. зображення 1): 

Відкрутити кришку наданого флакону для збору калу, заповненого буфером. 

Застосовуючи паличку на кришці, зібрати зразок твердого зразку, розміром з 

горошину (250 мг). Помістити паличку назад у флакон і закрити його. Для 

рідкого зразку, аспірувати приблизно 250 мкл у флакон і закрити його. 

Ретельно струсити флакон, доки зразок добре не розчиниться в розчиннику. 

Використовувати окремий флакон для збору зразків для кожного зразка., який 

необхідно проаналізувати.  

Методика аналізу (див. зображення 2) 

Тест-система, зразки калу і флакони для збору калу завжди повинні 

досягти кімнатної температури (15-30оС)  перед проведення аналізу. Не 

відкривати упаковку до моменту проведення аналізу. 

1. Вийняти тест-систему для визначення Helicobacter pylori з герметичної 

упаковки і застосувати якомога швидше.  

2. Струсити флакон для збору зразків для забезпечення доброго розчинення 

зразку. Відкрити кінчик флакону. 

3. Розподілити точно 4 краплі або 100 мкл в лунку для зразка (S). Увімкнути 

таймер. Для кожного зразку застосовувати окрему тест-систему. 

4. Зчитати показники через 10 хвилин після розведення зразку. 
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Х. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Зображення 3 

 

 

ПОЗИТИВНИЙ: В центральному вікні з’являються дві вертикальні 

лінії, в зоні тесту (рожева тестова смуга в зоні, поміченій літерою Т) і 

в зоні контролю (зелена смуга в зоні, помічені літерою С). 

НЕГАТИВНИЙ: З’являється лише одна смуга в зоні контролю 

(зелена контрольна смуга в зоні, поміченій літерою С). 

НЕДІЙСНИЙ: Відсутність контрольної смуги незалежно від появи 
тестової лінії. Примітка: Недостатній об’єм зразку, неправильна 

методика проведення тесту або пошкодження матеріалів тесту є 

найбільш частими причинами відсутності контрольної смуги. 
Переглянути процедуру та повторити тест з новою тест-системою. 

Якщо проблема продовжує існувати, припинити застосування набору 

і звернутися до місцевого постачальника. 
Інтенсивність рожевого забарвлення смуги в зоні результату (Т) буде 

змінюватися в залежності від концентрації антигенів в зразку. Тим не 

менше, ні кількісне значення, ні рівень збільшення антигенів не 
можна визначити за допомогою цього якісного тесту. 

Внутрішній контроль процедури тесту включений в тест: 

- Зелена лінія, яка виникає в контрольній зоні (С) підтверджує 

достатній об’єм зразка та правильну процедуру проведення 

тесту.         



XI.   РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Внутрішнє дослідження робочих характеристик тесту для визначення 

антигену H. pylori на тест-смужках було проведене за допомогою 13 

зразків, які були визнані негативними та 10 зразків, які були визнані 

позитивними стосовно антигену H. pylori. Результати дослідження 

представлені в Таблиці 1. 

ТАБЛИЦЯ 1 
Тест для визначення антигену Helicobacter pylori 

   + - 

Підтверджений  +  54 0 

 
Підтверджений  -  6 28 

 
Відносна точність: 93,2% 

Відносна специфічність: 100% 

Відносна чутливість: 90,0% 
Також було проведено два інших незалежних дослідження для оцінки 

тест-системи для визначення антигену Helicobacter pylori. Тест 

оцінювався у порівнянні з двома доступними на ринку тестами ELISA для 

визначення антигену H. pylori. Ці тести наступні: Підсилений IDEIATM 

Hp StARTM та ІФА Premier Platinum HpSA. Результати двох 
досліджень дали точність, чутливість та специфічність більші за 99%. 

Результати визначення перехресної реактивності виявили відсутність 

перехресної реактивності з цими звичайними патогенами кишечника, 
іншими організмами та речовинами, які можуть бути присутніми в 

калі: 
- Ротавірус  - Лямблія кишкова 

- Аденовірус  - Людський гемоглобін 

- Escherichia coli  - Бичачий IgG (імуноглобуліни) 
- Campylobacter    - ХГТ (Хоріонічний гонадотропін) 

ХIІ.    ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДИКИ 

1. Цей тест – це якісний метод, призначений лише для зразків калу. 

Він не призначений для кількісного аналізу.  

2.  Надлишкова кількість зразку, поміщеного в лунку для зразку 

може викликати потемніння вікна, що може призвести до 

ускладненої інтерпретації результату. В такому випадку зразок 

необхідно розвести і повторити тест. 

3. Якщо отримано негативний результат, клінічні симптоми 

продовжують існувати, рекомендується   проведення 

додаткового тесту за допомогою інших клінічних методик або 

консультація лікаря. Негативний результат не виключає 

можливість інфікування H. pylori.    

XIIІ.    ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 

Дослідження виявили, що більше 90% пацієнтів з виразкою 

дванадцятипалої кишки та 80% пацієнтів з виразкою шлунку 

інфіковані H. pylori. Тест на H. pylori порівнювався з різними 

методами: культурою, дихальним сечовинним тестом та уреазним 

тестом, демонструючи загальну точність ˃92%. 
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