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Türkçe 

KULLANIM AMACI 
H.P tek aşamalı hızlı testi sandviç lateral flow immuno kromatografik yöntemle gaitada Helicobacter 

pylori antijenini tespit etmektedir. 

AÇIKLAMA 
Helicobacter pylori non-ulcer dyspepsia, duodenal ve gastric ulcer ve active, chronic gastritis gibi 

birçok gastrointestinal hastalığın etkeni olarak bilinmektedir(1,2).  

Bu vakaların %90’da H.P. enfeksiyonu tespit edilmektedir. 

Yapılan son çalışmalar H.P enfeksiyonlarının mide kanseri ile ilişkilendirilmiştir(3). H.P 

gastrointestinal sistemde ürerken özgü antikor oluşmasına neden olur (4,5,6). Bu antikor tespiti H.P 

enfeksiyonların tanı ve tedavi takibinde kullanılmaktadır. Bismut komponentlerle desteklenen 

antibiyotik tedavisi H.P enfeksiyonlarının tedavisinde etkin olduğu bilinmektedir. 

PRENSİP 
H.P Tek Aşamalı Hızlı Test çift sandviç lateral flow kromatografik immun ölçüm tekniği ile 

çalışmaktadır. 

Kasetler strip üzerinde test, kontrol ve H.P konjugatı (kollid altınla kaplanmış bordo boyanmış  H.P 

antikor alanından oluşmaktadır.  Test alanı H.P antikor konjugat ile, kontrol alanı ise anti-fare keçi 

IgG ile kaplanmıştır. 

Kasete yeterince numune uygulandığında serumda H.P antijeni varsa H.P konjugat alanına bağlanır. 

Bu bağlanma sonucunda test bölgesinde pembe bir çizgi oluşur. Bu durum serumda H.P antijeni 

varlığını gösterir. 

İç kalite kontrol sağlamak üzere her zaman kasetin “C” bölgesinde kontrol çizgisi oluşmaktadır. Bu 

çizgi oluşmazsa test geçerli değil ve tekrarlanması gerekir. 

İÇİNDEKİLER 
1. Bir adet kaset 

2. Ekstraksiyon tamponu içeren numune toplama tüpü 

3. Numune toplama kabı 

4. Nem alıcı 

Kutuda 15 adet kaset ve bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. 

DİĞER EKİPMANLAR 
1. Saat veya kronometre 

2. Numune taşıma sepeti 

SAKALAMA VE STABİLİTE 
Tüm reaktifler kullanıma hazırdır. Açılmamış kasetler 2-30°C arasında saklanmalıdır. 2-8°C arasında 

saklanıyorsa test öncesi oda sıcaklığına getirin. Kasetler üzerinde yazılı bulunan son kullanım 

tarihine kadar stabildir. Kasetleri dondurmayın, 30°C üzerinde saklamayın. 

DİKKAT 
1. Vücut dışı profesyonel tanı kullanımı içindir. 

2. Uyarı: reaktifler sodiyum azid içermekte, bu madde kurşun ve bakırla reaksiyona girip zehirli metal 

azid oluşturabilir. Bu nedenle temastan sonra ellerinizi bol su ile yıkayın. 
3. Ambalajı bozulmuş ve yırtılmış ürünleri kullanmayın. 

4. Test sadece tek kullanım içindir. Hiçbir zaman tekrar kullanmayın. 

NUMUNE TOPLAMA 

Kutuda sağlanmış özel numune toplama aparatını kullanarak gaita numunesi alın. Önce numune 

toplama kabının kapağını açın, numune alma çubuğunu çıkarın gaitada farklı 6 noktadan numune 

almaya çalışın. Daha sonra gaitaya bulaşmış çubuğu tüpün içine daldırıp ağzını sıkıca kapatın. 

İdrarda kan görünüyorsa, hemaroid kanama varsa, periyot döneminde iseniz numune almayın. 

Alkol, aspirin ve ya diğer ilaçlar sindirim sistem tahriş edip gaitada kan görülmesine yol açabilir. Bu 

maddeler test uygulamasından 48 saat öncesine kadar alınmamış olmalıdır. Diyet uygulamasına 

gerek yoktur. 

UYGULAMA 
1. Poşeti yırtın ve kaseti bir an önce kullanın. Kaseti bir saatte kullanmanız öneriliyor. 

2. Gaita numunesini alın. Numune alma bölümüne bakın. 

3. Numune toplama tüpünü şiddetle sallayın. 

4. Numune toplama tüpünü dikey durumda iken tepesini kırın. 

5. damlalık haline gelen tüpten 3 damla (~75uL) numune kasete damlatın. 

6. Sonucu 10 dakika içinde değerlendirin. Strip yüzeyinin temiz olması okumanın sağlıklı olması için 

şarttır.  

10 dakikadan sonra sonuçları değerlendirmeye almayın. 

SONUÇLARIN DEĞERLANDİRİLMESİ 
Pozitif: İki çizgi oluşur. Bunlardan biri “C” kontrol 

bölgesinde diğeri ise “T” test bölgesinde oluşur. 

Negatif: Sadece bir çizgi oluşur. Bu çizgi “C” kontrol 

bölgesinde olur ve “T” bölgesinde çizgi oluşmaz. 

Geçersiz: “C” kontrol çizgisi oluşmaz. 

KALİTE KONTROL 
Test kontrolü kasetin üzerindeki “C” kontrol bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölgede oluşan çizgi 

testin internal kontrolüdür. Bu kontrol testin doğru uygulandığı ve yeterli miktarda numune 

emdirildiğini göstermektedir. 

Kontrol materyali kitin içeriğinde bulunmamaktadır. Ancak pozitif ve negatif kontrollerin 

uygulanması ve bu şekilde performans değerlendirilmesi önerilmektedir. 

SINIRLAMALAR 
1. Gaitada H. Pylori antijeni ararken tüm test uygulamaları dikkatle yerine getirilmelidir. Aksi 

taktirde hatalı sonuçlar alınabilir. 

2. H. P Tek Aşamalı Hızlı Test sadece gaitada H. Pylori antijen varlığını tespit eder. Oluşan renk 

şiddeti her zaman antijen miktarı ile doğru orantılı olmayabilir. 

3. Negatif sonuç gaita numunesinde H.pylori antijeninin bulunmadığını gösterir. Ancak H.pylori 

enfeksiyonunun bireyde kesinlikle bulunmadığı anlamına gelmez. Bu durum numune alma veya 

gaitada antijene rastlanma ile açıklanabilir. 

4. Ayrıca numunedeki antijen konsantrasyonu ölçülebilen sınırların altında ise yine negatif sonuçlar 

alınabilir.Bu durum yine numune alma ve enfeksiyonun seyrine göre değişkenlik gösterebilir. 

5. Test sonuçları diğer bulgular ve tanı yönteminden etkilenmektedir. 

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ 
Bu çalışmada belirtili ve belirtisiz 165 gaita numunesi ve 100 normal kontrol gaita ile yapılmıştır. 

Test sonuçları ELİZA sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Veriler aşağıdaki gibidir; 
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