
Helicobacter Pylori Antikor Hızlı Test (Serum/plazma) 
Türkçe 

KULLANIM AMACI 
H.p. Ab tek aşamalı hızlı testi sandviç lateral flow immuno 

kromatografik yöntemle insan serum veya plazmasında Helicobacter 

pylori antikorlarını (IgG,IgM ve IgA) tespit etmektedir. Bu test H.P. 

antikor için genel tarama testi olarak kullanılmaktadır. Pozitif 

vakaların alternatif yöntemler ve klinik bulguların uyumluluğu ile 

onaylanması gerekmektedir. 

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.  

H.p. Ab tek aşamalı hızlı testi rekombinant antijen kullanılarak en 

gelişmiş immuno kromatografik yöntemle insan serum veya 

plazmasında Helicobacter pylori antikorlarını (IgG,IgM ve IgA) tespit 

etmektedir. Test kullanıcı dostu, kullanımı kolay, yüksek hassasiyet ve 

özgüllüğe sahiptir. 

PRENSİP 
H.p. AbTek Aşamalı Hızlı Test çift antijen-sandviç lateral flow 

kromatografik immun ölçüm tekniği ile çalışmaktadır. 

Kasetler strip üzerinde 1)kolloid altına bağlanmış Cag-A konjugatı 

içeren H.pilori antijenleri ihtiva eden bordo konjugat alanı 

2)nitroselluloz satip ise test (T) ve kontrol (C) bölgesi içerir. Test alanı 

konjuge olmayan H.pilori antijenleri ile, kontrol alanı ise keçiden elde 

edilen anti-tavşan IgG ile kaplanmıştır. 
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Kasete yeterince numune uygulandığında serumda H.P IgG, IgM ve 

IgA antikorlarının her hangi biri veya birden fazlası vars H.P konjugat 

alanına bağlanır. Bu bağlanma sonucunda test bölgesinde pembe bir 

çizgi oluşur. Bu durum serumda H.P antikor varlığını, testi n 

pozitifliğini gösterir. Test bölgesinde renkli çizgi oluşmaması testin 

olumsuz veya negatif olduğunu 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. Bir adet plastik damlalık 

3. Bir adet Nem alıcı 

Kutuda 25 adet kaset, numune sulandırıcı solusyon  ve bir adet 

kullanım kılavuzu bulunmaktadır. 

İSTEK ÜZERİNE SAĞLANAN MATERYALLER 
1-Pozitif kontrol (1 şişe, kırmızı kapaklı, 1ml) 

2- Negatif kontrol (1 şişe, yeşil kapaklı, 1ml) 

 
DİĞER EKİPMANLAR 
1. Saat veya kronometre 

UAYRILAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 
Vucüt dışı tanı için kullanılır 
1-Test uygulamasına başlamadan önce kullanım kılavuzu dikkatle 

okunmalıdır. Bu talimatlara uyulmaması durumunda hatalı test 

sonuçları alınabilir. 

2-Sadece test uygulamasına başlanacağında folyo ambalaj açılmalıdır. 

3-Son kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın. 

4-Kullanım öncesi tüm kompenentleri oda sıcakılığına getirin (15-

30°C). 

5-Bu kite ait hiçbir kompnenti başka bir kit için ve başka kitin 

komponentini bu kit için kullanmayın. 

6-Hemoliz olmuş serum veya plazma kullanmayın. 

7-Biyolojik materyal ve kit komponentlerine önlük ve eldiven 

kullanarak dokunun. Test bitiminde ellerinizi yıkayın. 

8-Kullanıcılar bu komponentleri kullanırken HIV, HBV ve diğer 

patojenlerden korunmak üzere US CDC kurallarına uymalıdır. 

9-Numune ve kit komponentlerinin bulunduğu veya kullanıldığı 

alanlarda yiyip, içmeyin ve sigara kullanmayın. 

10-Kullanılan tüm malzemeler biyolojik risk materyali olarak imha 

edilmelidir. 

11-Pozitif ve negatif kontrol materyalleri numune gibi kaset veya 

stirplere uygulanır. 

12-Numune uygulamasını takiben test sonuçları 15 dakika içinde 

değerlendirilmelidir. Bu süreden sonra yapılan değerlendirmeler 

hatalı olabilir. 

13-Test hava akımının şiddetli olduğu ortamda yapılmamalıdır. (fan, 

havalandırma veya klima karşısında yapılmamalıdır).  

REAKTİF HAZIRLAMA VE SAKLAMA 
Tüm reaktifler kullanım hazıdır. Kullanılmayan test kasetlerini 

açılmamış olarak 2-30°C arasında saklayın. Pozitif ve negatif 

kontroller 2-8°C arasında saklanmalıdır. Test kaset ve striplerini 2-8°C 

arasında saklıyorsanız kullanmadan önce oda sıcaklığına getirdikten 

sonra foloyu açın. Test kaset ve stripleri foloyu üzerinde yazılı tarihi 

kadar kullanılabilir. Kaset ve stripleri dondurmayın ve 30°C üzerindeki 

sıcaklıklara maruz bırakmayın. 

NUMUNE TOPLAMA VE SAKLAMA 
Biyolojik ve insandan alınan her tür numunenin enfeksiyon riski 

taşıdığını ve standart biogüvenlik koşullarına uyulması gerektiğini 

unutmayın. 

Plazma 

1-EDTA, Sitrat veya heparinle tüplere kan alın. 

2-Plazmayı santrifüj kullanılarak ayırın. 

3-Dikkatlice plazmayı daha önce etiketlenmiş başka tüpe aktarın. 

Serum 

1-Boş tüpe kan alın. 

2-Kanın pıhtılaşması için bekleyin. 

3- Serumu santrifüj kullanılarak ayırın. 

4- Dikkatlice serumu daha önce etiketlenmiş başka tüpe aktarın. 

 

Numune alınır alınmaz teste tabi tutulmalıdır. Hemen test 

uygulanmayacaksa numuneler 2-8°C arasında saklanmalıdır. 

Numuneler 2-8°C arasında 5 gün saklanabilir. Numuneleri daha uzun 

saklamak için -20°C kullanılmalıdır. 

Numuneleri dondurduktan sonra tekrar tekrar çözmeyin, test 

uygulamasından önce kendiliğinden numunelerin çözülmesini 

bekleyin, numuneleri  iyice homojen hale getirdikten sonra test 

uygulamasına geçin. 

Test sonuçlarının etkilenmemesi için aşırı lipemik, hemoliz olmuş ve 

bulanık numuneleri kullanmayın. 

UYGULAMA 
1. Numuneler buzdolabında veya dondurucuda saklanmışsa önce 

kendiliğinde çözülmesini bekleyin ve iyice homojen hale getirin. 

2. Foloyu yırtın ve kaseti bir an önce kullanın. Kaseti temiz ve düz bir 

zemine koyun. 

3. Numune ID (barkodu veya hasta adını) kasetin üzerinde yazın.  

4. Plastik damlalığa numune doldurun. Damlalığı dik tutarak kasetin 

numune uygulama alanına bir damla (yaklaşık 30-40ul) damlatın. 

Damlada hava kabacığının olmadığından emin olun. Daha sonra hızla 

(derhal) numune uygulama alanına bir damla (yaklaşık 30-50ul) 

numune sulandırıcı solusyonu ilave edin.  
                                          1 damla numune                   1 damla numune sulandırıcı            
15 dakika sonra 



 

 

      

Sonuç 

değerlendirme 

 

5. Dakika tutun. 

6. Sonucu 15 dakika içinde değerlendirin. Poziitif sonuçlar bir 

dakikadan itibaren görünmeye başlar.  

15 dakikadan sonra sonuçları değerlendirmeye almayın. 

 
KALİTE KONTROL 
Test performansını denetlemek üzere isteğe bağlı sağlanan pozitif ve 

negatif kontrolleri, numune ile aynı uygulama işlemlerini aşağıdaki 

durumlarda gerçekleştirin. 

1-Yeni kullanıcılar, numune uygulamasından önce. 

2-Yeni kit kullanırken. 

3-Yeni kit sevkiyatında. 

4-Kit saklama koşullarında 2-30°C dışında ise. 

5-Test uygulama alanı sıcaklığı 15-30°C dışında ise. 

 

Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

Negatif Kontrol 

Sadece “C” kontrol bölgesinde renkli çizgi oluşur. “T” test bölgesinde 

renkli çizgi oluşmaz. 

 

  

 
Pozitif Kontrol 

Hem “C” kontrol, hem de “T” test  bölgesinde renkli çizgi oluşur. 

 
 
 
 
“T” bölgesinde renkli çizgi boro çizgi koyuluk veya açıklık şiddetine 

bakılmaksızın pozitif olarak değerlendirilmelidir. 

SONUÇLARIN DEĞERLANDİRİLMESİ 
Negatif: Sadece bir çizgi oluşur. Bu çizgi “C” kontrol bölgesinde olur 

ve “T” bölgesinde çizgi oluşmaz. 

Bu durumda numunede H.pilori antikor bulunmadığını 

göstermektedir. 

 
 
 
 
Pozitif: İki çizgi oluşur. Bunlardan biri “C” kontrol bölgesinde diğeri 

ise “T” test bölgesinde oluşur. 

Bu durumda numunede H.pilori antikor bulunduğu göstermektedir. 

Pozitif test sonuçları mutlaka alternatif yöntemler ve klinik bulgularla 

onaylanması gerekmektedir. 

 
Geçersiz: “C” kontrol çizgisi oluşmazsa “T” test bölgesinde renkl çizgi 

oluşup oluşmamasını bakılmaksızın test sonucu geçersiz olup yeniden 

tekrarlanması gerekmektedir. 

 

 

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ 
Klinik Performans 

Bu çalışmada belirtili ve belirtisiz 175 serum numunesi ve 100 normal 

kontrol serumu ile yapılmıştır. Test sonuçları ELİZA sonuçları ile 

karşılaştırılmıştır. Veriler aşağıdaki gibidir; 

 H.Pilori Antikor hızlı test  

Fliza Pozitif Negatif Toplam 

Pozitif 170 5 175 

Negatif 0 100 100 

Toplam 170 105 275 

 
SINIRLAMALAR 
1-Doğru test sonuçları elde etmek için kullanım kılvuzunu iyice 

okuyup uygulamak gerekmektedir. Aski durumda hatalı sonuç 

alınabilir. 

2. H.pilori antikor Hızlı Test sadece insan serum veya plazmasında H. 

Pylori antikorların (IgG, IgM ve IgA) varlığını tespit eder. Oluşan renk 

şiddeti her zaman antikor miktarı ile doğru orantılı olmayabilir. 

3. Negatif sonuç gaita numunesinde H.pylori antikorlarının tespit 

edilemediğini gösterir. Ancak H.pylori enfeksiyonunun bireyde 

kesinlikle bulunmadığı anlamına gelmez.  

4. Ayrıca numunedeki antikor konsantrasyonu ölçülebilen sınırların 

altında ise veya enfeksiyon aşamasına bağlı olarak antikor 

oluşmamişsa  yine negatif sonuçlar alınabilir.Bu durum yine numune 

alma ve enfeksiyonun seyrine göre değişkenlik gösterebilir. 

5.Kimi numuneler yüksek miktarda heterofil antikor veya RF içerir. Bu 

durumda hatalı pozitif sonuç alınabilir. 

5. Test sonuçları diğer bulgular ve tanı yöntemle uyumlu olması 

gerekmektedir. 
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