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Izmantošana 
Viena soĜa dBest  H. Pylori Strip Tests ir vienkāršs 
imunohromatogrāfisks tests ātrai un kvalitatīvai antivielu noteikšanai 
cilvēka plazmā vai serumā pret Helicobacter Pylori.   
Šis tests ir paredzēts profesionālai lietošanai kā palīgs Helicobacter 
Pylori infekcijas diagnostikai.  
 
Testa apraksts 
H. Pylori ir iesaistīts dažādās gastrointestinālās saslimšanās, ieskaitot 
duodenālo un kuĦăa čūlu, ne-čūlaino dispepsiju, akūtu un hronisku 
gastrītu. Nesenās studijās atklājās H. Pylori infekcijas saistība ar 
kuĦăa vēzi; taču Helikobaktērijas loma un faktoru ietekme tiek vēl 
pētīta.  
Personām, kuras ir inficētas ar Helikobaktēriju Pylori veidojās 
antivielas serumā un tās stipri korelē ar histoloăiju, kas apstiprina to, 
ka inficēto personu organisms producē specifiskās antivielas.   
dBest H.Pylori Tests ātri nosaka anti-H. Un visus Pylori antivielu 
izotopus – IgG, IgM, IgA, uc. Abas līnijas, gan testa, gan kontroles 
līnija nav redzamas, pirms jebkāda parauga pievienošanas. Kontroles 
līnija tiek lietota procedūras kontrolēšanai. Kontroles līnija parādās, 
ja procedūra tiek veikta pareizi un testa reaăenti strādā labi. Violeta 
testa līnija rezultātu lodziĦā parādās, ka ir pietiekoši daudz antivielas 
pret H.P. paraugā. Ja antivielas pret H.P. paraugā nav, testa līnijā 
krāsa neparādās. 
 
Materiālu komplektā 
1. dBest H. Pylori testa komplekts ar stripiem iemērkšanai. 
2. Lietošanas instrukcija. 
 
Brīdinājumi 
Viena soĜa dBest H.P. testu jāuzglabā istabas temperatūrā 4-30oC 
(40-86oF). Testa sastāvdaĜas ir jūtīgas pret mitrumu un karstumu. 
Pārbaude jāveic tūlīt pēc tam, kad tests tiek izĦemts no iepakojuma. 
Nedrīkst izmantot testu pēc derīguma termiĦa beigām. 
 
Paraugu savākšana un uzglabāšana 
1. Tests var būt veikts izmantojot cilvēka serumu vai plazmu, ko 
iegūst centrifugējot pilnasins paraugus. 
2. Ja paraugs netiek nekavējoties testēts, tad tas būtu jāuzglabā 2-8oC. 

Uzglabājot vairāk kā trīs dienas, paraugs tiek rekomendēts 
sasaldēt. 

3. Ja paraugs satver nogulsnes, var iegūt pretrunīgus testa rezultātus. 
Šādam paraugam ir jābūt dzidrinātam pirms testēšanas. 

 
UZMANĪBU 
1. Lietot tikai in vitro diagnostikā. 
2. Nedrīkst ēst vai smēėēt, darbojoties ar paraugiem. 
3. Darbojoties ar paraugiem, lietot aizsargcimdus. Pēc tam rūpīgi 

nomazgāt rokas. 
4. Izvairīties no šĜakstīšanās vai aerosola veidošanās. 
5. Notīrīt šĜakatas rūpīgi, izmantojot piemērotu dezinfekcijas līdzekli. 
6. Attīrīt un atbrīvoties no visiem paraugiem, reaăentu komplektiem 

un potenciāli inficētiem materiāliem, bioloăiski bīstamu vielu 
konteinerā. 

7. Neizmantot testu, ja tas kaut kādā veidā ir bojāts vai iepakojums ir 
atvērts. 

 
Pārbaudes procedūra 
1. IzĦem testēšanas stripu no tā iepakojuma. 
2. Turot stripu vertikāli, uzmanīgi iegremdē to paraugā. Neiegremdēt 

dziĜāk par maksimālo (MAX) norādīto līniju. 
3. Nolasa pārbaudes rezultātus 10 min. laikā. Neinterpretēt 

rezultātus vēlāk par 15 minūtēm. 
 
Uzmanieties 
Augstāk minētais laiks ir noteikts attiecīgi istabas temperatūrā 15 līdz 
30 oC. Ja Jūsu istabas temperatūra ir ievērojami zemāka par 15 oC, 

tad izmeklējamais laiks atbilstoši jāpalielina. 
 
Pārbaudes rezultātu interpretācija 
1. Rezultātu lodziĦa kreisajā pusē parādīsies krāsu līnija, kas norādīs, 

ka tests darbojas pareizi. Tā ir Kontroles Līnija. 
2. Rezultātu lodziĦa labajā pusē parādās testa rezultāti. Ja jebkura 

krāsas līnija parādās labajā pusē, tā ir Testa Līnija. 
 
Pozitīvs rezultāts 
Divu krāsu grupu klātbūtne (“C” un “T” grupas) rezultātu lodziĦā 
norāda uz pozitīvu rezultātu, neskatoties uz to, kura grupa parādās 
pirmā. Piezīme: Jo augstāks analīta līmenis paraugā, jo stiprāka ”T” 
joslas krāsa būs izteikta. Kad paraugā izmeklējamo antivielu līmenis 
ir Ĝoti zems, bet vēl joprojām iekĜaujas jūtības testa robežās, ”T” 
joslas krāsa būs Ĝoti vāji izteikta. 
 
Negatīvs rezultāts 
Tikai vienas sarkanas krāsas klātbūtne rezultātu lodziĦā norāda uz 
negatīvu rezultātu (2. attēls). 
 
Nederīgs rezultāts 
Ja pēc pārbaudes veikšanas rezultātu lodziĦā nav redzama sarkanā 
krāsa, tad šāds rezultāts ir nederīgs (2. attēls). Iespējams, ka netika 

pareizi ievērotas norādes vai arī tests bija bojāts. Iesakām veikt 
atkārtotu pārbaudi. 
Piezīme: Pozitīvs rezultāts ir pieĦemams, stabils 15 minūtes. Tāpēc 
lai izvairītos no nepareizas interpretācijas, iesakām rezultātus 
neizvērtēt pēc 15 minūtēm.  
 

Testa ierobežojumi 
Ielakojums ir paredzēts kvalitatīvai specifisko antivielu IgG, IgM, 
IgA noteikšanai pret Helicobacteria Pylori un tests neparāda antivielu 
titru paraugā. Testu vajadzētu izmantot tikai pacientiem ar sūdzībām 
no gastrointestinālā trakta. Tests nav vēl pietiekoši izmeklēts 
pediatriskajā populācijā. 
Lai gan tests ir Ĝoti specifisks uz šīm antivielām, var gadīties arī rets 
falši pozitīvs rezultāts. Tad ir nepieciešams veikt citus klīniski 
diagnostiskos testus. Tāpat kā visiem diagnostiskiem testiem, 
diagnozi nedrīkst balstīt tikai uz vienu pārbaudi, bet gan Ĝaut to 
izvērtēt ārstam pēc visām klīniskajām pazīmēm un laboratorijas 
izmeklējumu rezultātiem.  
 
Specifiskums 

1. Pētījumi: specificitātes pētījumi tika veikti. Lai izvērtēti 
krustenisko reaktivitāti ar līdzīgiem mikroorganismiem, 
tādiem kā, Campylobacter fetus, Campylobacter jejunii un 
E. coli. Seruma paraugos, kuri bija atrasti negatīvi ar šo H. 
Pylori testu, tika atrasti dažādās koncentrācijās augstāk 
minētie mikroorganismi. Šie praugi tika tad testēti ar šo H. 
Pylori testu. Katrs mikroorganisms tika 10 reizes testēts ar 
šo stripu testu. 30 stripi neuzrādīja krustenisko 
reaktivitāti.  

2. Ietekmējošie faktori: Potenciāli ietekmējošās ėīmikālijas, 
tādas kā pretsāpju medikamenti, lipīdi, hemoglobīns, 
bilirubīns un glukoze tika papildus pievienoti normālam 
negatīvam paraugam. Neviena no šīm substancēm 
neietekmēja dBest H. Pylori testa procedūru. Piedevas un 
interferējošās substances deva pārliecinoši negatīvus 
rezultātus. H. Pylori pozitīvais paraugs deva pārliecinoši 
pozitīvu atbildi. 
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