
IMMUTREP TPHA Ref OD221/ OD071/ OD081 

Treponema pallidum haemagglutination test süüfilise  

Serodiagnostikaks Säilitada 2
o
C kuni 8

o
C. MITTE KÜLMUTADA. 

Ainult in-vitro diagnostikaks. 

 

 

SISSEJUHATUS JA KASUTUSALA 
Süüfilis on kompleksne haigus, mis kandub tavaliselt 
edasi sugulisel teel. 
Haiguse põhjustajat, Treponema pallidum'i, ei saa 
kasvatada tavapärases rakukultuuris või 
laboratoorsetel söötmetel. Haigust diagnoositakse 
tavaliselt T. pallidum'I vastaste antikehade 
olemasolu detekteerimise teel patsiendi seerumist 
või tserebrospinaalvedelikust. Antikehad on leitavad 
umbes 3-4 nädala möödumisel nakatumisest ja 
võivad jääda detekteeritavaks pikaks perioodiks 
peale ravi. Moodustub kaks grupi antikehi: üks neist 
reageerib mittetreponeemsete antigeenidega, mida 
kasutatakse VDRL/Carbon Antigen ja RPR testides, 
teine grupp antikehi reageerib spetsiifiliselt T. 
pallidum'i antigeenidega. 
Mittetreponeemsed antikehad on leitavad haiguse 
aktiivses faasis ja nende tiiter langeb peale edukat 
ravi. Spetsiifilised antikehad jäävad patsiendi verre 
ringlema pikaks ajaks peale ravi lõppu. On vajalik 
testda mõlemat antikehade rühma, kuna 
mittetreponeemsed antikehad võivad tekkida ka 
teistel põhjustel kui süüfilis. IMMUTREP TPHA  on 
spetsiifiline, tundlik passiivne hemagglutinatsiooni 
test Treponema pallidum'i vastaste antikehade 
detekteerimiseks seerumist või 
tserebrospinaalvedelikust. 
Ainult proffesionaalseks kasutamiseks. 

TESTI PÕHIMÕTE 
IMMUTREP TPHA testkit sisaldab antigeeniga 
kaetud pruuníde kanade erütrotsüüte (testrakud), 
antigeeniga katmata pruunide kanade erütrotsüüte 
(kontrollrakud), lahjendit ja kontrollseerumeid. 
Treponeemide vastaste antikehade olemasolu 
testitavas seerumis põhjustab erütrotsüütidega 
seotud antigeeniga reageerimisel agglutinatsiooni. 
Agglutineerunud rakud moodustavad testkannu 
põhja iseloomuliku sademe. Antikehade puudumisel 
moodustub testkannu põhja kompaktne täpp. 
 
Test on kalibreeritud WHO referents seerumiga 
treponeemsete haiguste serodiagnostikaks Ref 3-
1980 +/- üks topeltlahjendus, et kindlsutada 
korrektset tundlikkust. 

TESTI KOMPONENDID 
 

                                               Ref Ref Ref 

 
 
 
 
 
 
 

 OD081 OD071 OD221 

Test Cells 8.5ml       2x8.5 ml       2x33ml 

T. Pallidum antigeeniga kaetud pruunide kanade 
erütrotsüüdid ( umbes 0.36% w/v ) puhvris. Töölahus 

Control Cells 8.5ml   2x8.5ml        2x33ml 

Pruunide kanade erütrotsüüdid ( umbes 0.36% w/v ) 
puhvris. Töölahus. 

 DIL                  20ml      2X20ml        3x 57ml 

Lahjendi. Valitud küülikun seerum ( umbes 0.4% ) 
puhvris. Töölahus. 

Control +      1ml  1ml 9ml 

Positiivne kontroll. Seerum, eellahjendatud ( 1/20 ) 
puhvris, mis sisaldab antikehasid T. pallidum'i vastu. 
Töölahus. 

Control –   1ml    1ml  9ml 

Negatiivne kontroll. Seerum, eellahjendatud ( 1/20 ) 
puhvris, ei sisaldaantikehasid  T. pallidum'i vatsu. 
Töölahus 

TILGUTID 2 2   0 

KASUTUSJUHEND 1  1   1 

 
VAJAMINEV MATERJAL, MIS EI KUULU 

KOMPELKTI  
Dynex M24A U-kujulise põhjaga mikrotiiterplaadid 

(soovitatavad). Mikrotilgutid ( 25l ) või mikropipett 

mahtudega 10, 25, 75, 100l ja 190l 
dispenseerimiseks.   
 

Märkus: 75l tilgutis ei sobi ja ei kuulu 850 testise 
komplekti koossesiu. 

ETTEVAATUSABINÕUD 
IMMUTREP TPHA reagendid sisaldavad inimpäritolu 
materjale ja on testitud ning kinnitatud kui 
negatiivsed HCV, HIV I ja HIV II antikehadele ja 
HBsAg suhtes vastavalt heakskiidetud 
protseduuridele üksikisiku tasemel. Kuna ükski test 
ei garanateeri täielikult nakkusohu esinemine, tuleb 
testkomplektis olevaid kasutada ettevaatusega ja 
käidelda kui potetsiaalselt nakkusohtlikke. Mitte alla 
neelata. 
IMMUTREP TPHA reagendid ei sisalda UK 
Chemicals (Hazardous Information and Packaging 
for Supply) andmetel hetkel teadaolevaid ohtlikke 
aineid. Kõiki reagente tuleb siiski käsitleda kui 
potentsiaalselt ohtlikke ja lõplik käitlemine peab 
toimuma vastavuses kohaliku seadusandlusega.  
IMMUTREP TPHA sisaldab säilitusainena 0.095% 
naatrium asiidi, mis on allaneelamisel toksiline. 
Naatrium asiid võib reageerida pliiga ja vasega, 
moodustades kanalisatsioonis suure 
plahvatusohtlikkusega soolasid. Kallates reagente 
kanalisatsiooni, tuleb loputada valamt ohtra veega. 
 

SÄILITAMINE 
Reagente tuleb säilitada temperatuuril 2

o
C kuni 8

o
C 

püstises asendis. 
 
Test on kasutuskõlblik kuni pakendil ja 
reagendipudelitel näidatud aegumistähtajani. 
Säilimistähtajaks loetakse märgitud kuu viimast 
päeva. Mitte kasutada peale aegumistähtaega. 
 
Vältida äärmuslikke temperatuure ja otsest 
päikesevalgust. 
 
MITTE KÜLMUTADA REAGENTE, kuna see 
põhjustab reagentide pöördumatu kahjustumise. 
 

PROOVI VÕTMINE JA ETTEVALMISTUS 
Seerum: 
Lase patsiendilt võetud venoossel verel hüübuda ja 
vabasta hüüve. Hüübunud veri tsentrifuugida ja 
koguda läbipaistev seerum. Testi sooritamiseks peab 
seerum olema värske 
 
Võta patsiendilt tserebrospinaalvedelikku. 
 
Ära kasuta hemolüüsunud, saastunud või lipeemilisi 
proove, kuna see mõjutab tulemust. 
 
Enne testimist võib seerumit säilitada temperatuuril 
2

o
C kuni 8

o
C, kuni 48 tundi. Pikemaajalise säilitamise 

vajadusel säilitada temperatuuril –20
o
C kuni 1 aasta. 

Enne testimist sulatada proovid üles ja segada. 
 
Vältida korduvat külmutamist-sulatamist, kuna see 
võib viia valedele tulemustele. 
 

REAGENTIDE ETTEVALMISTUS 
Kõik reagendid peavad olema viidud 
toatemperatuurile ( 20°C kuni 25°C ) ja õrnalt 
segatud. Segamisel tuleb vältida vahu teket. 
Test ja Control Cell lahustega on kaasas tilgutid, mis 
võimaldavad 75μl tilkade tilgutamist.Tilgutid tuleb 
pudelitele paigutada järgnevalt: 
Punane tilguti - Test cells 
Valge tilguti - Control Cells 
 

KASUTAMISE PIIRANGUD 
Test on valideeritud kasutamaks seerumit või 
tserbrospinaalvedelikku, teist tüüpi proovide 
kasutamine ei ole lubatud. 
Mitte ükski seroloogiline hemagglutinatsioonitest ei 
ole suuteline vahet tegema T. pallidium'i ja tesiste 
patogeensete treponeemide, T. pertenue ja T. 
carateum vastaste antikehade osas. Teisi segavaid 
asjaolusid ei ole eraldi välja toodud. Sellegipoolest 
tuleb positiivne tulemus üle kontrollida näiteks FTA-
Abs testiga ja arvestada ka kliinilist pilti. 
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Testi ei saa korduvkasutada. 
 
Nõrgalt positiivse või kahtlane tulemuse korral tuleb testi korrata. Diagnoosi ei tohi 
panna ainult ühe testi kasutamise alusel. Testi tulemuste interpreteerimisel tuleb 
arvesse võtta kliinilist leidu. 
 
Test võib olla negatiivne varase aktiivse süüfilise ja hilise latentse süüfilise korral. 
Et anda klinitsistile piisavalt informatsiooni, tuleb patisndile lisaks TPHA testile teha 
ka VDRL/Carbon antigen või RPR test, kuna need testid annavad informatsiooni 
süüfilise aktiivse juhu kohta. Selleks on võimalik kasutada näiteks OMEGA 
IMMUTREP VDRL, IMMUTREP CARBON ANTIGEN ja IMMUTREP RPR teste. 
     

TESTPROTSEDUUR 
Proovid ja reagendid peavad enne kasutamist saavutama toatemperatuuri. Proov 
ja reagendid tuleb enne kasutamist hoolikalt segada. Proov ei vaja eeltöötlust. 
 

KVALITATIIVNE UURING (SÕELUURING) 
Iga test vajab mikrotiiterplaadil nelja kannu. 
1. Pipeteeri lahjendi (Diluent) järgneval moel mikrotiiterplaadile: 

 25l in ritta 1,3 & 4 ja 100l ritta 2. 

2. Pipeteeri 25l proovi 1 rea kannu. 

 Sega ja pipeteeri 25l esimesest reast ritta 2 

 Sega ja pipeteeri 25l reast 2 ritta 3 

 Sega ja eemalda 25l reast 3. 

 Pipeteeri 25l reast 2 ritta 4. 

 Sega ja eemalda 25l reast 4 

3. Lisa 75l hästisegatud kontrollrakke ( Control Cells )  ritta 3. 

4. Lisa 75l hästisegatud testrakke (Test Cells ) ritta 4. 
Koputa plaati segamise eesmärgil kergelt vastu lauda.   

 Lõplikud lahjendused reas 3 ja 4 on 1/80. 
5. Kata plaat kattega ja lase seista 45-60 min. ( plaadid võib jätta seisma ka 

üleöö ). 
6. Loe tulemus 
Märkus: Kontrollid on eelllahjendatud ja neid tuleb tilgutada otse ridadesse 3 ja 4. 
 
ALTERNATIIVNE VÕIMALUS KASUTADES LAHJENDUST ÜHES KANNUS           
                                                SÕELUURINGUKS 
 

1. Pipeteeri  190l lahjendit ritta 1 

2. Pipeteeri 10l proovi ritta 1 ja sega 

3. Eemalda 150l reast 1 

4. Lisa 25l reast 1 rita 2 

5. Lisa 75l hästisegatud testrakke ( Test Cells ) ritta 1 

Lisa 75l hästisegatud kontrollrakke ( Control Cells ) ritta 2  
Koputa plaati segamise eesmärgil kergelt vastu lauda.   

 Lõplikud lahjendused ridades 1 ja 2 on 1/80. 
6. Kata plaat kattega ja lase seista 45-60 min. ( plaadid võib jätta seisma ka 

üleöö ). 
7. Loe tulemus. 
 

KVANTITATIIVNE UURING 
Kui on otsustatud rutiinselt kvantiteerida positiivseid tulemusi, võib modifitseerida 
protokolli, jätes kõrvale kontrollrakud ja valmistades vaid üks lõpplahjendus. 
Enamus tulemusi on eeldatavalt negatiivsed, nii et kontrollrakke võib kasutada 
alljärgnevas kvantitatiivses uuringus. 

 
1. Valmsita mikrostiiterplaadile lahjendused järgnevalt:Prepare  

 Igal proovi jaoks pipeteeri 25l lahendit ühte kolonni testplaadil. Kontrollide 
titreerimiseks peab pipeteerimine algama reast 3. 

 Pipeteeri 25l reast 2 esialgsel sõeluuringplaadil ritta 1 kvantitatiivsel 
plaadil. 

 Sega ja eemalda 25l. 

 Pipeteeri 25l reast 2 esialgsel sõeluuringplaadil ritta 2 kvantitatiivsel 
plaadil. 

 Valmista ette 25l topeltlahjendused reast 2 ritta 8 (kontrollide puhul tuleb 
alustada lahjendusei reast 3).  

2. Lisa  75l hästisegatud kontrollrakke ( Control Cells ) ritta 1 

3. Lisa  75l hästsegatud testrakke ( Test Cells ) reast 2 ritta 8. 
4. Sega kerkelt plaati koputades 

Lõplahjendused ridades 1 ja 2 on 1/80. 
5. Kata plaat kattega ja lase seista 45-60 min. ( plaadid võib jätta seisma ka 

üleöö ). 

Märkus: Testi kontrollid on eelllahjendatud ja 25l tuleb lisada otse 
kannudesse ridades 1, 2 ja 3, sealt edasi topeltlahjendustega alates 
kolmandast reast. Ridadele 1 ja 2 ei ole vaja lisada lahjendit. 

 
TULEMUSED JA TULEMUSTE INTERPRETEERIMINE 

Testi kontrolle või teadaolevate värtustega proove tuleb kasutada iga testimise 
juures. Komplektis olev negatiivne kontroll peab andma negatiivse tulemuse 45 
minuti pärast. Positiivne kontroll peab olema positiivne 45 minuti pärast. Juhul, kui  
testkomplektis olevad kontrollid või teadaolevate väärtustega proovid ei anna 
oodatud tulemusi, tuleb testi tulemused lugeda väärateks. 
 
 
 
 

Jälgimisprotseduur 
Aglutineerunud rakud moodustavad ühtlase kihi kaevukese põhja. 
Mitteaglutineerunud rakud moodustavad kompaktse täpi kaevukese keskele. 
Nõrgalt aglutineerunud rakud moodustavad iseloomuliku ringja mustri. Testitavate 
rakkude aglutinatsioon ja samaaegne kontrollide kontrollrakkude 
mitteaglutineerumine viitab T.pallidum vastaste antikehade olemasolule. 
Aglutinatsiooni puudumine viitab, et süsteemis ei ole detektsiooni limiiti ületavat 
hulka antikeha. Kontroll rakkude mustrit mitte kasutada kui negatiivsele tulemusele 
viitavat tulemust, kuna need rakud annavad kompaktsema rakkude täpi. 
Kontrollrakkude aglutinatsioon, nagu ka testrakkude oma viitab vastava antikeha 
esinemisele. Kontrollrakkude aglutineerumisel ei ole testi tulemused kehtivad ja 
test tuleb korrata.  
 
Juhul, kui testi tulemused ei ole kehtivad ja testseerub käitub adsorptiivselt, tuleb 
test korrata. Selleks lahjendada test seerumit ¼ kontroll rakkudaga ja jätte toa 
emperatuurile 45-60 minutiks. Peale tsentrifuugimist 1000 pööret minutis viie minuti 
jooksul , lahjendada supernatant 1/5 lahutsis. Saadud lahjendust testida otse, ilma 
täiendavate lahjendusteta, kasutades test ja kontroll rakkude suspensioone. 
Soovitav on teha ka tulemusi kinnitav FTA ABS test. 
 
Kvantitatiivne protseduur 
Tiiter on suurim lahjendus mis näitab aglutinatsiooni. Reaktiibne kontroll serum 
peab andma tiitri ühe topeltlahjenduse 1/2560 juures. Kvantitatiivse protseduuri 
alglahjendus in 1/80. IMMUTREP TPHA testiga on määratud tiitreid kuni 1/164000, 
ilma ptostooni (Hook) effektita. 

 
VEA OSTING 

Hemaglutinatsioontestid on tundlikud kuumuse , otsese päikesevalguse ja 
vibratsiooni suhtes.  
 
Hoida prove saastuse (sh. Sülje) eest, kuna see põhjustab vigaseid tulemusi. 
 
Kasuta iga proovi pealepanekuks eraldi ühekordset otsa. Enne reagentide 
kasutamist viia reagendid toatemperatuurile (20°C kuni 25°C). Segada õrnalt 
reagente pudelit keerutades. 
Keera kõikide reagendipudelite korgid peale kasutamist koheselt kinni. 
 
Mitte lasta reagendil voolata mööda kaevukese seinu.  
 
 
Testi tohivad teha vaid isikud, kes on saanud selleks ettevalmistuse. 
 
Kahjustunud või saastunud reagente ei tohi kasutada. 
 
Kit’i komponendid ei ole vahetatavad teiste sarnastega. 

 
EVALUATSIOONIANDMED 

Proove analüüsiti European reference centre’is. Need proovid pärinevad Antenatal 
Clinics’ust, Genito’st – Urinary Medical Clinicals ja avalikest laboratooriumidest. 
 

 Positive Samples Negative Samples Total 

Syphilis Positive 203 3 206 

Syphilis Negative 3 669 672 

 206 672 878 

 
Uuring näitas: 
Tundlikkus 98.5% 
Spetsiifilisus 99.6% 
IMMUTREP TPHA testi reprohutseeritavus on 100% (+/- üks topeltlahjendus). 
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