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GAP IgG Helicobacter pylori 
GAP IgA Helicobacter pylori 

Katalógusszám (GAP IgG) 404 2002 

Katalógusszám (GAP IgA) 404 3002 

Kitenként 96 vizsgálat 

Használati útmutató 

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át az útmutató tartalmát, 
mielőtt használatba venné a terméket. 

RENDELTETÉS 
Ez az immunvizsgálat a Helicobacter pylori elleni IgM 
antitestek humán szérumban történő kvantitatív kimutatására 
készült. A kitben található reagensek kizárólag in vitro 
diagnosztika céljára használhatók. 

A VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA 
A Helicobacter pylorit aktív B típusú gastritis tüneteit mutató 
betegek gyomorhámszövetéből vett biopsziás mintákon 
mutatták ki. 1,2,3,4 5 Ugyan a fertőzés útja nem ismert, a kutatási 
eredmények a krónikus gastritisszel hozták összefüggésbe a 
H. pylori-fertőzést. 6,7 A H. pylori baktérium jelenléte és a 
nyombélfekély egyes eseteiben a gyomorfalon kialakuló 
fekélyek között korrelációt állapítottak meg. 8 Olyan esetekről 
is beszámoltak, amelyekben az organizmus kiirtása a gastritis 
teljes megszűnését eredményezte. 9 

A H. pylori Gram-negatív, hajlított pálca alakú spirális 
baktérium, melynek szélessége 0,2 – 0,8 μ, hossza pedig 0,5 – 
5,0 μ közötti. A baktérium a gyomornyálkahártyát alkotó 
hámsejtek nyákrétegének belsejében és csúcsi felszínén 
kolonizálódik, ezenkívül a nyálkahártya szomszédos 
hámsejtjeit egymáshoz kötő membránrészekben is 
előfordulhat. 

A H. pylori jelenlétének kimutatására invazív és noninvazív 
módszerek is léteznek. Az invazív módszerek közé tartozik a 
biopsziás mintákon végezhető tenyésztéses és szövettani 
vizsgálat, valamint ureáz-gyorsteszt. A H. pylori szövetbeli 
eloszlásának egyenetlenségéből adódóan a vizsgálatok 
gyakran adhatnak álnegatív eredményt. A noninvazív 
eljárások közé sorolhatóak a H. pylori-antitestek kimutatását 
célzó szérumvizsgálatok, valamint az urea-kilégzési teszt, 
amelyben izotóppal jelölt ureát használnak. 

Arról, hogy a H. pylori milyen mechanizmusok révén okozza 
a betegséget, jelenleg keveset tudunk. A baktérium akár több 
éven át képes életben maradni a gyomornyálkahártyában. A 
H. pylori jelenléte tünetmentes, egészségesnek tartott 
egyénekben is gyakori. 

AZ ELJÁRÁS MŰKÖDÉSI ELVE 
A GAP IgM kitek a H. pylori-specifikus antitestek humán 
szérumbeli kimutatására szolgáló kvantitatív ELISA-
vizsgálatok. A vizsgálat során a részben tisztított H. pylori-
antigéneket egy mikrotiter lemez csöveinek felületén 
immobilizáljuk, majd hígított betegszérumot adagolunk a 
csövekbe. Ekkor kötés jön létre a szérumban lévő H. pylori-
specifikus antitestek és a csövek felületére felvitt antigének 
között. A nem specifikus antitesteket mosással eltávolítjuk. 
Ezután enzimmel konjugált anti-humán IgM-et adagolunk a 
csövekbe, mely hozzákötődik az antitest-antigén 
komplexumhoz. A felesleges enzimkonjugátumot mosással 
eltávolítjuk. A szín előhívását enzimszubsztrát hozzáadásával 
érjük el. A szín élénksége egyenesen arányos a 
szérummintában jelen lévő antitestmennyiséggel. 

A KIT ALKOTÓELEMEI 
PLA H.pylori = Antigénnel bevont csövek – 96, inaktív 
H. pylori-antigénekkel bevont mikrotiter cső. 
CAL 0-4 = Kalibrátorkészlet – 5 db fiola, egyenként 1-1 ml 
nulla, 12,5, 25, 50, illetve 100 egység/ml koncentrációjú, 
H. pylori elleni IgG, illetve IgA antitestekre pozitív, illetve 
negatív pufferelt humán szérum. 
CTRL + - = Kontrollkészlet – egyenként 1-1 ml, H. pylori 
elleni IgG, illetve IgA antitestekre pozitív, illetve negatív 
pufferelt humán szérum. 
DIL SPE 25X = Mintahígító koncentrátum – 20 ml, 
Tween-t tartalmazó foszfátpufferelt sóoldat. 
CONJ ENZ = Enzimkonjugátum – 10 ml kecske anti-
humán IgG, illetve IgA tormaperoxidáz konjugátum 
TRIS/BSA pufferben. 
SUBS A TMB = „A” szubsztrátoldat – 8 ml TMB 
dimetil-szulfoxidos acetátpufferben. 
SUBS B H2O2 = „B” szubsztrátoldat – 8 ml hidrogén- 
peroxid acetátpufferben. 
BUF WASH 50X = Mosókoncentrátum (50-szeres) – 20 ml, 
Tween-t tartalmazó foszfátpufferelt sóoldat. 
SOLN STOPPING = Leállítóoldat – 6 ml 1 N 
koncentrációjú H2SO4. 
 
A kit összes alkotórésze 2 – 8 °C hőmérsékleten tárolandó. 

A kalibrátorok, a kontrollok és a szérumhígító 0,09% nátrium-
azidot tartalmaz tartósítószerként. 
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TOVÁBBI SZÜKSÉGES FELSZERELÉS 
Microplate-leolvasó 
Microplate-mosó 
25, 50 és 100 μl-es mennyiségek adagolására alkalmas 
pipetták 
Botpipetták: 5 és 10 ml-es 
Mérőhengerek: 500 és 1000 ml-es 
Kémcsövek: 13 db 100 mm-es 
Műanyag fólia 
Ioncserélt víz 

ELŐÍRÁSOK 
E termék összetevői emberi eredetű anyagokat is 
tartalmaznak, melyeket az FDA által jóváhagyott vizsgálatok 
Hepatitis-B felületi antigénre (HbsAg), HIV-1/2 vírusra és 
HCV-antitestekre negatívnak találtak. Egyetlen vizsgálati 
módszer sem képes azonban teljesen kizárni a fertőzöttség 
veszélyét. Ezeket az összetevőket NEM vizsgálták HTLV-I és 
HTLV-II antitestekre. Az említett okokból azt javasoljuk, 
hogy a termék összetevőit potenciálisan fertőzőként, a 
betegmintáknál alkalmazott óvintézkedések megtételével 
kezeljék. 

A kitben található reagensek némelyike tartósítószerként 
nátrium-azidot tartalmaz. A nátrium-azid az ólomból vagy 
rézből készült vízvezetékekkel reakcióba lépve 
robbanásveszélyes fém-azidokat képezhet. E reagensektől 
minden esetben bőséges vízöblítéssel szabaduljon meg, ezzel 
megakadályozhatja az azidlerakódások kialakulását. 

A dimetil-szulfoxid és a H2SO4 bőrre és szembe kerülve 
irritáló hatású. Kerülje az anyagok bőrre vagy szembe jutását. 
Viseljen védőkesztyűt és -szemüveget. Ha az anyagok bőrre 
vagy szembe jutnak, legalább 5 percig öblítse vízzel az érintett 
testrészt. 

A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS TÁROLÁSA 
Mintahígító oldat: Öntse a mintahígító koncentrátum 
fiolájának teljes tartalmát egy 500 ml-es edénybe. A fiolára 
esetlegesen kicsapódott kristályokat vízzel kiöblítve öntsön a 
koncentrátumhoz 450 ml ioncserélt vizet. Keverje össze 
alaposan az oldatot. 

Mosóoldat: Öntse a mosóoldat-koncentrátum teljes 
mennyiségét egy 1 literes edénybe. A fiolára esetlegesen 
kicsapódott kristályokat vízzel kiöblítve öntsön a 
koncentrátumhoz 980 ml ioncserélt vizet. Keverje össze 
alaposan az oldatot. 

Szubsztrátmunkaoldat: A felhasználás előtt legfeljebb 
1 órával keverjen össze egyenlő mennyiségeket az „A” és a 
„B” szubsztrátoldatból. Csak a szükséges mennyiséget 
készítse el az oldatból. A mikrocsőcsíkok mindegyikére 
legkevesebb 800 μl szubsztrátmunkaoldatnak kell jutnia. Ha 
például 6 mikrocsőcsíkot kell betölteni, keverjen össze 
3,0 ml-t az „A” és 3,0 ml-t a „B” szubsztrátoldatból. Az 
elkészített oldatot sötét helyen vagy alufóliával lefedve tárolja. 
Használja fel 1 órán belül. 
A mosóoldat, a mintahígító oldat és a kit felbontott reagensei 
60 napig maradnak stabilak, amennyiben a tárolási 
hőmérséklet 2 – 8 °C. 

MINTÁK VÉTELE ÉS TÁROLÁSA 
A minta mindenképpen szérum legyen. A vérvételt a szokásos 
óvintézkedések megtétele mellett kell végezni. Ne használjon 
alvadásgátlókat vagy tartósítószereket. Ne használjon fel 
erősen hemolizált vagy erősen lipémiás mintákat. A szérum 
legfeljebb 10 napig tárolható 2 – 8 °C hőmérsékleten; ennél 
tovább csak -20 °C-on tárolható. 

A MINTÁK ELŐKÉSZÍTÉSE 
Mindegyik szérummintát hígítani kell a mintahígító oldattal. 
Adjon 25 μl szérummintát 5 ml mintahígító oldathoz. Keverje 
össze alaposan az oldatot. A kontrollokat és a kalibrátorokat 
előre hígított, használatra kész állapotban tartalmazza a kit. 

ELJÁRÁS 
1. A vizsgálat megkezdése előtt minden reagenst és mintát 
szobahőmérsékletre (18 – 25 °C) kell melegíteni. Helyezze a 
csíktartóba a kívánt számú mikrocsőcsíkot. 
2. Pipettázzon az egyes csövekbe mindegyik kalibrátorból, 
kontrollból és hígított betegmintából 100 μl-t. A kalibrátorok 
és a kontrollok előhígítottak, így használatra készek. Fedje le a 
lemezt műanyag fóliával, és inkubálja 1 óráig 22 – 26 °C-on. 
3. Öntse ki a csövek tartalmát, és mossa ki háromszor a 
csöveket 300 μl mosóoldattal. Az egyes mosási lépések után 
alaposan szárítsa meg felitatással a lemezt. 
4. Adagoljon mindegyik csőbe 100 μl enzimkonjugátumot. 
Fedje le a lemezt műanyag fóliával, és inkubálja 30 percig 
22 – 26 °C-on. 
5. Készítse el a szubsztrátmunkaoldatot. Ennek lépéseit a 
REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE című rész ismerteti. 
6. Öntse ki a csövek tartalmát, és mossa ki háromszor a 
csöveket 300 μl mosóoldattal. Az egyes mosási lépések után 
alaposan szárítsa meg felitatással a lemezt. 
7. Öntsön mindegyik csőbe 100 μl szubsztrátmunkaoldatot. 
Fedje le a lemezt műanyag fóliával, és inkubálja 10 percig 
sötétben, 22 – 26 °C-on. 
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8. Az inkubálás végeztével azonnal adagoljon mindegyik 
csőbe 50 μl leállítóoldatot. A lemez finom ütögetésével 
keverje össze a reagenseket. 
9. 450 nm-es hullámhosszt használva mérje meg az egyes 
csövek optikai sűrűségét. A lemez leolvasását a leállítóoldat 
hozzáadásától számítva 30 percen belül el kell végezni. 
Számítsa ki a kalibrátorok, a kontrollok és a betegminták 
tiszta optikai sűrűségét úgy, hogy kivonja a 0. kalibrátor 
optikai sűrűségét az egyes kalibrátorok, kontrollok és 
betegminták optikai sűrűségéből. A kalibrációs görbe 
meghatározását és az eredmények kiszámítását a másodfokú 
görbék illesztésével végezze. 

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS 
A helyes laboratóriumi gyakorlatnak megfelelően a pozitív és 
a negatív kontrollokon a betegmintákkal párhuzamosan kell 
elvégezni a vizsgálatot. A kontrollok vizsgálatakor kapott nem 
megfelelő értékek pontatlan beavatkozást, a minták helytelen 
kezelését vagy a reagensek minőségromlását jelezhetik. 

 GAP IgG GAP IgA 

Negatív < 10 U/ml < 10 U/ml 
Pozitív 25 – 50 U/ml 25 – 50 U/ml 
Nulla < 0,2 mOD < 0,2 mOD 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 
 GAP IgG GAP IgA 

Pozitív > 20 > 20 

Kétes 18 – 20 18 – 20 

Negatív < 18 < 18 

A kétes eredményt kapott betegektől 2 hét elteltével ismét 
mintát kell venni, és a második mintát az elsővel együtt kell 
megvizsgálni. 

A GAP IgG ELVÁRT ÉRTÉKEI 
Egy négy különböző klinikán elvégzett független kísérleti 
vizsgálatban 173, a gastritis klinikai tüneteit mutató betegen 
végezték el a GAP IgG H. pylori-vizsgálatot. Az alábbi 
táblázat százalékban kifejezve és diagnosis szerint 
csoportosítva foglalja össze azon betegek arányát, akiknél 
pozitív volt a GAP IgG vizsgálat eredménye. 

 
Diagnózis Előfordulás 

Krónikus atrophiás gastritis 85 – 100 % 
Felszínes gastritis 70 – 95 % 

Nyombélfekély 85 – 95% 

Gyomorfekély 70 – 90 % 

 

SPECIFICITÁS ÉS ÉRZÉKENYSÉG 
A GAP IgG, illetve IgA vizsgálattal négy klinikán végeztek 
kísérleti vizsgálatokat olyan betegeken, akik a gastritisre 
jellemző tüneteket produkáltak. Az e betegektől vet biopsziás 
mintákat tenyésztéssel, ureázteszttel és/vagy szövettani 
festéssel vizsgálták meg. A GAP-eredményeket összevetették 
a biopsziás mintákból kapott eredményekkel. 

 GAP IgG GAP IgA 
Érzékenység (%) 99,4 92,2 
Specificitás (%) 93,5 82,5 
Pontosság (%) 97,5 88,5 
Betegek száma 277 109 

VIZSGÁLATON BELÜLI PONTOSSÁG 
A vizsgálaton belüli pontosságot három szérumminta 12 
replikátumán végzett vizsgálat alapján állapították meg. 

GAP IgG 

Átlag 
(U/ml)

Standard deviáció 
(U/ml)

Variációs 
koefficiens (%)

11,4 0,8 7,1 
21.2 2,3 11,2 
45,9 2,6 7,9 

 

GAP IgA 

Átlag 
(U/ml)

Standard deviáció 
(U/ml)

Variációs 
koefficiens (%)

6,9 0,4 6,3 
26,5 1,1 4,3 
48,3 2,6 5,4 
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VIZSGÁLATOK KÖZÖTTI PONTOSSÁG 
A vizsgálatok közötti pontosságot négy különböző személy 
által három szérummintán elvégzett tíz vizsgálat mérésével 
állapították meg. 

GAP-IgG 
Átlag 
(U/ml) 

Standard deviáció 
(U/ml) 

Variációs 
koefficiens (%) 

11,6 1,6 13,7 
20,6 2,2 10,6 
45,3 3,3 7,2 
 

GAP-IgA 
Átlag 
(U/ml) 

Standard deviáció 
(U/ml) 

Variációs 
koefficiens (%) 

10,6 1,5 14,1 
24,3 2,4 9,8 
40,2 4,0 10,0 
 

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI 
A GAP IgG és IgA vizsgálatok a H. pylori-specifikus 
antitestek jelenlétének kimutatására szolgáló kvantitatív 
tesztek, melyekből az antitesttiter nem állapítható meg. 

A pozitív vizsgálati eredmény nem tesz különbséget a 
H. pylori általi kolonizáció és fertőzés között, és nem 
használható gasztrointesztinális betegség jelenlétének 
megállapítására sem. 

Negatív eredmény esetén nem zárható ki a H. pylori jelenléte. 
Lehetséges, hogy korai stádiumú kolonizáció van jelen, vagy 
az antitesttiter túl alacsony ahhoz, hogy a vizsgálat kimutassa. 

Az 50 éves és ennél idősebb vizsgálati alanyoknál nagyobb 
annak a valószínűsége, hogy szervezetükben korábban már 
előfordult a H. pylori, így kevés, de kimutatható mennyiségű 
H. pylori-specifikus antitestjük lehet mindenféle klinikai tünet 
nélkül. 10,11,12 Mindezeken túl a szeropozitivitás 
előfordulása a vizsgált csoporttól függően is eltérő lehet. 13 

A GAP IgG és IgA H. pylori-vizsgálatokat csak olyan 
betegeken szabad elvégezni, akik gastritisszel összefüggésbe 
hozható tüneteket mutatnak. Tünetmentes betegeken ne 
végezze el ezeket a vizsgálatokat. 
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