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DIAQUICK Helicobacter pylori  

  kazeta ke stanovení ve stolici 

 
   
 
REF CONT 

Z08090CE 20 testů individuálně balených, ředící pufr (20 x REF Z08090B) s příbalovým letákem 
Z08091CE 5 testů individuálně balených, ředící pufr (5 x REF Z08090B) s příbalovým letákem 
Z08090B 1 test individuálně balený, ředící pufr, příbalový leták 
 

Základní informace 
Metoda Imunochromatografické stanovení, sandwich typ 
Stabilita 18 měsíců od data výroby 
Skladování 2 – 30 oC 
Vzorky Lidská stolice 
Výsledek Po 10 minutách 
 

Shrnutí 
DIAQUICK H. pylori kazeta ke stanovení ve stolici je imunochromatografické screeningové stanovení určené ke 
kvalitativní detekci antigenu  Helicobacteru pylori ve vzorcích stolice. 
Helicobacter pylori ( dříve taky nazývaný Campylobacter pylori) je spirálovitá, gramnegativní baktérie s typickým 
bičíkem.  Infikuje sliznici žaludku. Způsobuje několik gastroenterologických onemocnění jako je funkční (nevředová) 
dispepsie, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed,  aktivní gastritidu a  zvyšuje riziko adenokarcinomu žaludku, proto je 
klasifikován jako karcinogenní agens I typu. 
Různé typy  izolovaných řetězců Helicobacter pylori se vyznačují různou virulencí. Vysoce virulentní řetězce jsou 
obecně charakterizovány obsahem  Vac A (vacuolating cytotoxin) a tzv. Cag (cytotoxin associated genes). Tyto faktory 
se zdají být nezbytné pro efektivní infiltraci sliznice žaludku a odolnost infekce. Přispívají k náhlému propuknutí 
příznaků, tvorbě vředů (žaludečního a dvanáctníkového vředu), alergických příhod a snížení účinnosti léčby. 
Zvláště CagA protein je silně imunogenický a je vylučován do buněk žaludku speciálním mechanizmem a z toho 
vyplývá jeho klinický význam. 
Literatura často udává, že u  pacientů, kteří mají protilátky k CagA genu,  je pětkrát vyšší riziko vzniku rakoviny žaludku 
v porovnání s referenční skupinou infikovanou CagA negativním bakteriálním kmenem. 
K diagnostikování infekce se používá několik invazivních nebo neinvazivních metod. 
Invazivní metody představuje endoskopie sliznice žaludku spolu s histologickým,  kultivačním vyšetřením a vyšetřením 
moče, které jsou drahé a zdlouhavé. 
Alternativní jsou neinvazivní metody  jako je dechový test s izotopem značenou močovinou, který je komplikovaný a 
nákladný nebo klasická ELISA nebo imunoblot. 
DIAQUICK H. pylori kazeta ke stanovení ve stolici je rychlý imunologický test , který poskytuje výhodu vysoce 
specifické reakce protilátka/antigen k detekci H. pylori ve vzorku stolice. 
 

Princip 
DIAQUICK H. pylori kazeta ke stanovení ve stolici je neinvazivní laterální průtokové stanovení.   
Je přesný, jednoduchý a rychlý, výsledek je znám během několika minut. 
Test využívá specifické monoklonální protilátky k H. pylori antigenu. Jedna protilátka je naadsorbována v pruhu na 
membráně. Druhá protilátka je konjugována s koloidními částicemi zlata a obstarává vytvoření červeného proužku. 
Jestliže je ve vzorku stolice přítomen, H. pylori, dojde k vytvoření komplexu s barvou značenou protilátkou. Jak tekutina 
prochází membránou, je tento komplex zachycen protilátkou fixovanou na membráně. Objeví se červený proužek. A tak 
objevení červeného proužku v testovací zóně indikuje pozitivní výsledek. 
Dále test obsahuje interní kontrolu provedení, což je červený proužek v kontrolní (C) zóně. Na rozdíl od výsledku testu 
v testovací (T) zóně je proužek v kontrolní zóně nezávislý na přítomnosti protilátek k H. pylori. Vznik kontrolního 
proužku prokazuje, že byl test proveden  správně a tekutina vzlíná dobře. Kontrolní proužek se musí ukázat v každém 
platném testu. 
 

Příprava testu 
V platové kazetě je umístěn testovací strip. Na pravé straně obrázku je vidět kulatá jamka pro nakapání vzorku. 
Výsledkové okénko je uprostřed kazety. V něm je membrána, kde se objeví po přidání vzorku proužek/proužky, jeli ve 
vzorku přítomen analyt. Na obrázku jsou místa případného vzniku proužků v testovací T a kontrolní C zóně vyznačena 
elipsami. 
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Dodávaný materiál 
 individuálně balené testovací kazety 

 zkumavky s ředícím pufrem pro vzorky 

 příbalová informace 
 

Další vybavení nutné k provedení testu  
 savý papír jako podložka  

 stopky 

 
Upozornění 

 Pouze pro in vitro diagnostické použití 

 Pouze pro odborné použití 

 Pouze k jednorázovému použití 

 Nejezte, nepijte a nekuřte v prostorách, kde manipulujete se vzorky a testem 

 Nepoužívejte test, pokud je obal poškozen 

 Nepoužívejte soupravu po uplynutí doby použitelnosti 

 Nemíchejte zkumavky s ředícím roztokem z různých šarží 

 Neotevírejte ochranný obal pokud nejste připraveni zahájit test 

 Neukápněte vzorek do okénka pro výsledky 

 Nedotýkejte se okénka pro výsledky rukou, mohlo by dojít ke kontaminaci 

 Abyste zabránili křížové kontaminaci, používejte pro každý vzorek stolice novou nádobu a novou zkumavku 
s ředícím roztokem. 

 Každý pacient může být přenašečem nemoci. Přijměte vhodná opatření proti mikrobiologickému riziku během 
testování a dodržujte standardní postupy při manipulaci se vzorky 

 Nepoužívejte větší než předepsané množství tekutiny 

 Před započetím testu vytemperujte vše potřebné na laboratorní teplotu (15 – 30oC) 

 Při práci používejte ochranný oděv jako jsou plášť, ochranné rukavice a ochranné brýle. 

 Ředící pufr obsahuje azid sodný, který může reagovat s olovem nebo mědí za vzniku potencionálně 
explozivních kovových azidů. Jestliže vyléváte pufr do umyvadla, spláchněte ho dostatečným množstvím vody, 
abyste zabránili vzniku dalších azidů. 

 Soupravu skladujte a převážejte při teplotách 2 -30oC. 

 Teplota a vlhkost mohou nepříznivě ovlivnit výsledek stanovení 

 Pacienti musí striktně dodržovat pokyny pro odběr vzorku 
 

Odběr, příprava a skladování vzorku 
Zajistěte, aby pacienti při odběru vzorku dodrželi následující instrukce: 

1. Odeberte náhodný vzorek stolice pomocí vhodné odběrové nádoby 
2. Otevřete a vyjměte odběrovou tyčinku ze zkumavky. Dejte pozor, aby nedošlo k vystříknutí ředícího roztoku 
3. Pomocí tyčinky odeberte náhodný vzorek stolice. Vzorek odeberte z různých části povrchu. 
4. Vzorkovací tyčinku vraťte do zkumavky a dobře uzavřete. Dejte pozor, abyste nepoškodili kapátko zkumavky 
5. Takto je vzorek připraven k testování, skladování nebo transportu. Vzorek by měl být testován co nejdříve, ale 

pokud je to nezbytné, může být skladován až dva dny. V takovém případě musí bát zkumavka umístěna 
v uzavřeném obalu, např. plastikovém sáčku. Doporučujeme skladovat při teplotě 2 - 8oC. Krátkodobá 
expozice vyšším teplotám (např. během transportu) do 30oC nemá na stanovení vliv. Ale toto vystavení 
vyšším teplotám by mělo trvat co nejkratší dobu. 
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Provedení testu 
1. Uzavřenou testovací kazetu a vzorek v ředícím pufru před testováním vytemperujte na laboratorní teplotu (15 - 

30oC). Před vytemperováním neotvírejte obal kazety, došlo by k vysrážení vlhkosti na testovací membráně 
2. Když jste připraveni k testování, vyjměte kazetu z obalu a označte ji identifikačními údaji pacienta 
3. Zatřepejte zkumavkou se vzorkem, aby došlo k promíchání  vzorku stolice s ředícím roztokem. 
4. Za použití kousku savého papíru opatrně kroucením odlomte špičku kapátka na zkumavce. Držte zkumavku 

vertikálně a kápněte 3 kapky (přibližně 120 µl ) roztoku vzorku do jamky kazety. Zapněte stopky. 
5. Výsledek odečtěte po 10 minutách. Silně pozitivní výsledek se může objevit dříve. Výsledek by neměl být 

odečítán později než 15 minut po aplikaci vzorku do jamky. 
 

Odečtení výsledku 
Kontrola kvality/interní kontrola provedení 
Interní kontrola je součástí testu. Správné provedení testu je indikováno vznikem červeného proužku v kontrolní zóně 
(C-zóna) membrány. 
 Poznámka: Jestliže je v pufru rozpuštěn kontrolní materiál, pozadí se vyčistí většinou během 5 minut. Pokud jsou 
testovány vzorky stolice, pozadí může zůstat zažloutlé od původního zabarvení stolice. Je to akceptovatelné, pokud to 
neruší samotné stanovení. Test je neplatný, pokud  zabarvení pozadí znemožňuje odečíst výsledek. 
 

Interpretace výsledků 
Výsledek testu se intepretuje na základě vizuální kontroly vytvoření barevných proužků v okénku výsledku testu. 
 

 
Pozitivní výsledek 

V okénku pro výsledek testu se objeví dva červené proužky. Jeden v kontrolní zóně, druhý zřetelný v testovací zóně. 
Intenzita těchto proužků může být různá. Takový výsledek ukazuje na přítomnost antigenu H. pylori ve vzorku. 
Negativní výsledek 

V okénku pro výsledek testu se objeví pouze jeden červený proužek a to v kontrolní zóně. V testovací zóně se neobjeví 
žádný proužek. Tento výsledek ukazuje na nepřítomnost antigenu H. pylori ve vzorku. 
Neplatný výsledek 

Jestliže se v kontrolní zóně neobjeví žádný proužek, je test nutné prohlásit za neplatný. Nepřítomnost proužku 
v kontrolní zóně indikuje chybu v provedení testu nebo že použité části testu jsou špatné. Opakujte test s novou 
testovací kazetou a dodržujte striktně pracovní  postup. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte distributora. 
 

Omezení     
 Test je určen pro kvalitativní detekci HP ve stolici, není schopen určit množství antigenu ve vzorku. 

 Tak jako u všech ostatních diagnostických testů, nemůže být ani u tohoto konečná diagnóza stanovena pouze 
na základě výsledků tohoto testu, ale musí být potvrzena dalšími laboratorními testy a z celkového stavu 
pacienta. 

 Antibiotika, inhibitory protonové pumpy a bizmutové přípravky inhibují H. pylori. Proto mohou být výsledky 
testů,  které byly provedeny brzy po ukončení terapie falešně negativní. Proto je nutné test zopakovat 
minimálně 2 týdny po ukončení terapie. 
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Analytické parametry stanovení 
 
Senzitivita a specificita 
Srovnání 170 vzorků testovaných pomocí tothoto testu, dechového testu a histologicky, byly zjištěny následující 
výsledky: 

 
Reprodukovatelnost 

Testováním negativního, lehce a silně pozitivního vzorku v 8 opakováních pěti nezávislými osobami v rámci jedné 

laboratoře byla zjištěna reprodukovatelnost 100%. 

 
Specificita 

Negativní vzorky stolice byly spikovány níže uvedenými agens v koncentraci vyšší než 108 organismů/ml. Takto 
spikované vzorky prošly testem jako negativní. 

 
 
 
Literatura 

 
 

 
Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 
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