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Показания 

Хепатит B вирусът е често срещан, повсеместен етиологичен агент за вирусен хепатит. Той се предава чрез 

контакт с кръв или други телесни течности на заразен човек и засяга 350 до 400 милиона души в световен 

мащаб.
1 Заболяването не винаги е самоограничаващо се: Прибл. 15 % от острите инфекции преминават в 

хронични с различна степен на острота.
1 Като такова, HBV е причина за 1 млн. смъртни случаи годишно от 

цироза, чернодробна недостатъчност и хепатоцелуларен карцином. Най-добрата крайна терапия за хепатит B е 

продължителна загуба на HBsAg с или без сероконверсия към анти-HBs. Това е свързано с цялостен имунен 

контрол на вируса и ремисия на активирането на хроничния хепатит B, както и с подобрен дългосрочен изход. 

Последните клинични насоки подкрепят количественото определяне както на HBsAg, така и на HBV ДНК, за да 

се позволи водена от отговора терапия за пациенти, които са лекувани с пегилиран интерферон алфа.
2-4

 

 
 
Принцип на теста: Сандвичев тест от една стъпка 
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Elecsys технология 

ECL (Електрохемилуминисценцията) е технология на Roche за имунологична детекция. Базиран на тази 
технология и в комбинация с добре замислени, специфични и чувствителни имунотестове, Elecsys дава 

надеждни резултати. Разработката на ECL имунотестове се основава на използването на рутениев комплекс и 

TPA (трипропиламин). Прилагането на напрежение към разтвора на пробата инициира хемилуминисцентна 

реакция за откриването на реакционния комплекс, което води до прецизно контролирана реакция. ECL 

технологията може да приспособява много принципи на имунотестове, като в същото време осигурява 

висококачественопредставяне.



IU/mL  Брой проби 

(общо n = 611) 
 % от общото 

< 1    17    2.78   

1 – < 10    20    3 . 27   

10 – < 100  35  5.73 

100 – < 1,000  127  20.8 

1,000 – < 10,000  239  39.1 

10,0 0 0 – < 100,000    147    24 .1   

100,000 – < 1,000,000    26    4 . 26   

 

Характеристики на теста Elecsys HBsAg II quant II 

Време за теста                 18 min 

Принцип на теста                Сандвичев тест от една стъпка 

Разреждане  Анализаторът MODULAR
®
 ANALYTICS извършва автоматично разреждането 

(разреждане в апарата; 1:400 в модули E170/cobas e 601/ e 602 и 1:100 в 

анализатор Elecsys 2010 /cobas e 411) 

Интерпретация на резултатите Анализаторът изчислява автоматично концентрацията на аналит (IU/mL) на 

базата на измерването на Cal1 и Cal2. След ръчно разреждане, факторът на 

разреждане трябва да се вземе под внимание при ръчното изчисление на 

окончателните резултати. 

Проследяемост                                  Този метод е стандартизиран спрямо NIBSC стандарт (номер на код: 

00/588; Втори Международен Стандарт на СЗО за HBsAg) 

Материал за проба Серум, взет със стандартни епруветки или епруветки, 

съдържащи сепариращ гел . 
Li-хепарин, Na-хепарин, EDTA- и цитрат-плазма. 

Обхват на измерване                      0.05 IU/mL – 52,000 IU/mL 

Обем на пробата              50 µL 

Междинна прецизност               анализатор  cobas e 411, E2010:           4.1 – 5.3 % (0.170 – 292 IU/mL) 

cobas e 601/e 602 модули, E170:      3.3 – 5.3 % (0.164 – 286 IU/mL) 

Годност след зареждане                8 седмици 
 
 
Тестов алгоритъм за проби          Очаквани стойности

 

Задължително автоматично 
разреждане: 

1:100 (анализатор Elecsys® 2010/cobas e 

411); 1:400 (MODULAR ANALYTICS 
E170/cobas e 601 модул). 

От 611 проби, получени при мултицентърна оценка, са 

съобщени следните стойности за HBsAg II quant II*:

 
 

Резултати под 
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обхват 

Резултати в 

рамките на 

измервателния 

обхват 

Окончателни 

резултати 

 
Резултати над 

измервателния 

обхват

 
 

Измерете пробата 

неразредена 

Измерете пробата с 

допълнително ръчно 

предварително разреждане 

(напр. 1:100). Повторете тази 

стъпка до получаване на 

резултат в рамките на 

измервателния обхват. 

 

 
 
 
 
Окончателният резултат беше определен от първото измерване 

в 70.0 % от пробите в анализатори Elecsys
®
 2010 и cobas e 411 

(разреждане 1:100 ) и 85.6 % от пробите в анализатори 

MODULAR ANALYTICS E170, cobas e 601 и cobas e 602 

(разреждане 1:400).

* Данните са получени с теста HBsAg II quant. Тъй като 

реактивите (M, R1, R2) на теста HBsAg II quant са същите 

като тези на теста HBsAg II quant II (променени са само 

контролите и калибраторите) данните, получени с теста 

Elecsys HBsAg II quant могат да се прехвърлят към теста 

Elecsys HBsAg II quant II и не е необходимо да се генерират нови 

данни. 

 
COBAS, COBAS E, LIFE NEEDS ANSWERS, ELECSYS и 

MODULAR са запазени марки на Roche. 
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Информация за заявки     
Elecsys® HBsAg II quant II  100 теста  07143737 190 

PreciControl HBsAg II quant II  15 x 1.3 mL    0714374 5 190   
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