
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  35  •  1997 2951

▲

Två snabbtest – medan pati-
enten väntar – för att påvisa
eventuell förekomst av antikrop-
par mot Helicobacter pylori har
jämförts, och resultaten visar
att de fungerar bra. Båda testen
är ett klart tillskott till den pati-
entnära diagnostiken.

Decentraliserad mikrobiologisk la-
boratoriediagnostik ställer stora krav
både på de reagenssatser som används
och på den personal som hanterar ana-
lyserna [1]. För att uppfylla alla kvali-
tetskrav på analyser krävs att reagens-
satsens handhavande är lämpat för en
given situation, t ex snabbsvar inom 30
minuter medan patienten väntar, att den
är validerad mot referensmetod och att
kvalitetssystem finns som upptäcker
eventuella glidningar i handhavandet.

Kommersiell introduktion av endi-
mensionell EIA-teknik (enzyme immu-
no assay) för påvisande av Helicobacter
pylori-antikroppar i form av snabbtest
på serum och/eller helblod sker just nu
inom den svenska sjukvården. Utöver
de prövningar som ligger till grund för
lansering från leverantören kräver des-
sa produkters användning en noggrann
värdering i den miljö där de skall använ-
das, eftersom bl a handhavande av hel-
blod och avläsning av ibland svaga
EIA-reaktioner kan påverka analysre-
sultatet. Av dessa skäl förordar vi en ra-
tionalempirisk modell för introduktion
och uppföljning av dessa typer av ana-
lyser i primärvården [1]. En lämplig or-

ganisatorisk form för detta är att bilda
referensgrupp och erbjuda kvalitets-
uppbackning från deltagande specia-
listlaboratorier.

Referensgrupp initierar prövning
I Linköping finns en referensgrupp

för laboratoriemedicinen i primärvår-
den med representanter för klinisk
kemi, klinisk mikrobiologi och primär-
vården. Till gruppen har vid flera tillfäl-
len framförts önskemål om ett snabbtest
för H pylori. En arbetsgrupp bestående
av Urban Forsum, Lotta Pettersson, Ba-
harak Saeedi, Lasse Larsson, Magnus
Ström och Björn Tilling bildades. En
användbarhetsprövning av endimensio-
nell EIA genomfördes i öppenvården.
Målet för prövningen var att avgöra om
dessa snabbtest har samma prestanda
som en kommersiellt tillgänglig, mot
referensmetodik validerad EIA-baserad
teknik för att påvisa IgG-antikroppar
mot H pylori (Pyloriset EIA-G). Pröv-
ningen utfördes på kliniskt mikrobiolo-
giska laboratoriet [3].

Motiven för att användbarhetspröva
H pylori-snabbtest var att på den tid
som ett läkarbesök i primärvården tar
skapa ett beslutsunderlag för fortsatt
handläggning av enskilda patientfall, så
att en restriktiv antibiotikapolicy låter
sig förenas med adekvat behandling av
ulcuspatienter. Exempel på handlägg-
ning kan vara när mag–tarmklinikens
endoskopienhet i Linköping önskar be-
sked om eventuell förekomst av H pylo-
ri inför beslut om gastroskopi.

Det har också visat sig att det finns
behov av ett snabbtest i öppenvården för

flera patientkategorier i väntan på labo-
ratoriesvar från speciallaboratorier, då
det inte är önskvärt att avvakta med be-
handling eller beslut om remiss för gast-
roskopi. Speciellt till patienter med på-
taglig dyspepsi behöver syrahämmande
behandling ges snabbt. Eftersom en
gastroskopi för diagnostik av eventuell
ulcussjukdom bör utföras innan dylik
behandling påbörjas fordras snabbt be-
sked om eventuell H pylori-förekomst.

Jämförelse av snabbtest
Användbarhetsprövningen genom-

fördes genom att två olika snabbtest –
Pyloriset Helblod (Orion Diagnostica)
och Flexpack HP (Abbot) – prövades
vid vårdcentralerna Ekholmen i Linkö-
ping, Marieberg i Motala, Vikbolandet
(Norrköping) och vid mag–tarmklini-
kens mottagning, Universitetssjukhuset
i Linköping. Biomedicinska analytiker
på vårdcentralslaboratorierna och
mag–tarmklinikens mottagning instru-
erades av mikrobiologens laboratorie-
instruktör innan prövningen startade.
Patienter med dyspepsi eller klarlagd
ulcussjukdom har deltagit. Totalt un-
dersöktes 101 patientprov och tio blind-
prov.

På vårdcentralslaboratorierna och
mag–tarmklinikens mottagning utför-
des snabbtesten på kapillärprov. Pylori-
set Helblod lästes av efter 10 respektive
30 minuter och Flexpack HP efter 4 mi-
nuter, allt enligt tillverkarens instruk-
tion. Serum analyserades vid mikrobio-
logen med Pyloriset EIA-G (Orion
Diagnostica).

Resultat
Resultaten vad gäller sensitivitet och

specificitet i den aktuella miljön talar
för att de båda testen Pyloriset Helblod
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Tabell I. H pylori-snabbtest på helblod jämfört med traditionell EIA-analys.

Pyloriset Pyloriset
Helblod Helblod Flexpack HP

Pyloriset EIA-G 10 min Antal 30 min Antal 4 min Antal

> 300 pos 43 pos 55 pos 49
neg neg 55 neg 52 neg 49
> 300 neg 12 neg 0 neg 5
neg pos 0 pos 3 pos 6

Sensitivitet Sensitivitet Sensitivitet
74% 100% 91%

Specificitet Specificitet Specificitet
100% 95% 89%
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och Flexpack HP är likvärdiga (Tabell
I). De ger resultat motsvarande dem
som erhålls med Pyloriset EIA-G-ana-
lys utförd av mikrobiologiska laborato-
riet, och överensstämmer med publice-
rade data [3]. Dessa snabbtest uppfyller
därmed rimligt ställda krav på att vara
spårbara till speciallaboratoriebaserade
EIA-test, vilket gör dem lämpliga för
screening av patienter för eventuell fö-
rekomst av H pylori-antikroppar. Preva-
lensen H pylori i svensk primärvård är
relativt hög (30–50 procent), varför H
pylori-test med hög specificitet, som de
aktuella snabbtesten, är att föredra ef-
tersom de med hög tillförlitlighet ex-
kluderar H pylori [4].

Lika lite som andra serologiska me-
toder kan dessa snabbtest för närvaran-
de användas för att bedöma tidpunkt i
eventuell infektion eller grad av eradi-
kering av H pylori. Bägge testen visade
sig emellertid lämpade för decentralise-
rad diagnostik under de förutsättningar
som prövningen innebar, och är ett klart
tillskott till den patientnära laboratorie-
diagnostiken.
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