
IMMUTREP VDRL ANTIGEN Ref OD011 
Lemez vagy cső flokkulációs teszt a szifilisz szerodiagnosztikai  
vizsgálatára.  Tárolás: szobahőmérsékleten.  NE FAGYASSZUK! 
Csak in-vitro diagnosztikai vizsgálatra. 
 
 

BEVEZETÉS ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 
 
Az IMMUTREP VDRL egy nem-treponemás 
flokkulációs teszt a reagin antitestek kvalitatív és 
szemi-kvantitatív kimutatására szérumból. 
Csak professzionális felhasználásra. 
 

A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 
 
Az IMMUTREP VDRL antigén egy nem-treponemás 
antigén, amely a szifilisz fertőzéssel összefüggő nem-
treponémás antitestet (reagint) mutatja ki. Amikor az 
antigént hozzáadjuk a VDRL pufferelt sóoldathoz, 
akkor egy nagyon finom részecskékből álló emulzió 
keletkezik. Ezek a részecskék flokkulálódnak a reagin 
jelenlétében, így mikroszkóp alatt látható eredményt 
produkálva. A flokkulálódás hiánya negatív eredményt 
jelez. 
 
Ezt a tesztet a “WHO Reference Serum for 
Serodiagnostic tests for Treponemal Infections- Ref 3-
1980.” szerint kalibrálták. 
 

A KIT TARTALMA 
 
                      Ref 

                    OD011 

 
 

0.03% kardiolipin, 0.2% lecitin és 0.9% koleszterin  
szuszpenziója.  Használatra kész reagens. 
 

Soln  Saline               60ml 

Pufferelt sóoldat. Használatra kész reagens. 
 
Használat   utasítás                                    1                      
                                                                    

SZÜKSÉGES, DE A KITBEN NEM TALÁLHATÓ 
ANYAGOK 

 
Üveg tárgylemezek 
Rotary/Kahn rázó 
Üvegcsövek 12 x 75mm 

Mikropipetták (22, 50 és 1000l) 
Izotóniás sóoldat  (0.9% NaCI-oldat) 
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

Az IMMUTREP VDRL reagensek nem tartalmaznak 
veszélyes alkotóelemeket  a UK Chemicals 
(Hazardous Information and Packaging for Supply) 
előírásai szerint. Ennek ellenére, a használat és a 
kiöntés során az összes reagenst potenciálisa 
biológiailag veszélyes anyagként kell kezelni. A végső 
megsemmisítést a helyileg érvényes törvények szerint 
kell elvégezni. Ne nyelje le. 
 
Az IMMUTREP VDRL reagensek konzerválószerként 
0.095% nátrium-azidot tartalmaznak, amely lenyelve 
toxikus lehet. A nátrium-azid ólommal és rézzel 
reakcióba lépve erősen robbanásveszélyes sókat 
alkothat. A kiöntést nagy mennyiségű vízzel higítva 
végezzük.  
 

 TÁROLÁS 
 
A reagenseket szobahőmérsékleten 20

o
C 

 
– 25

o
C 

között kell tárolni. 
 
A kit a dobozon és a komponenseken feltüntetett 
lejárati időig fog a specifikációk szerint működni. A 
lejárati idő annak a hónapnak az utolsó napja, amely 
a doboz címkéjén és az üvegeken fel van tüntetve. Ne 
használja a reagenseket a lejárati idő eltelte után. 
 
 
 
 

Óvjuk a reagenseket extrém hőmérsékletektől. 
Ne tegyük őket közvetlen napsütéses helyre. 
 
EGYETLEN REAGENST SE FAGYASSZUNK 
LE, mivel az irreverzibilis károsodást okozna. 
 
 
Az antigén üvegét szorosan zárja be, miután 
kivette belőle a szükséges antigént. Figyeljen 
rá, hogy nedves pipettát ne használjon az 
antigén kivételéhez, mivel az az antigén 
precipitációjához vezet. Ha az antigén -
oldatban látható kristályok jelennek meg, 
visszaoldhatja őket a termék 50

o
C-ra történő 

óvatos melegítésével. 
 

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 
 
Mintaként vénás vért használjunk, melyet az 
alvadék képződéséig, majd összehúzódásáig 
állni hagyunk. Centrifugáljuk, majd a mintát a 
tiszta szérumból vegyük. Friss szérum-minta 
szükséges. 
 
Ne használjunk hemolizált, szennyezett, vagy 
lipémiás szérumot a vizsgálathoz, mert ez 
károsan befolyásolja az eredményeket. 
 
A szérum 2

o
C – 8

o
C-on max. 48 órahosszat 

tárolható a vizsgálat előtt. Ha hosszabb tárolás 
szükséges, a mintát –20 

o
C-on max. 6 hétig 

tárolhatjuk. A felolvasztott mintákat keverjük fel 
a vizsgálat előtt. 
 
Ismételt lefagyasztás – felolvasztás 
elkerülendő, mivel ez fals eredményekhez 
vezet. 
 
A szérumot inaktiválni kell oly módon, hogy 30 
percig 56

 o
C-on tartjuk. Ha több, mint 4 óra telik 

el a felmelegítés és a vizsgálat között, akkor a 
szérumot újra inaktiválni kell. Cerebrospinális 
folyadék is használható mintaként, de azt nem 
kell inaktiválni. 
 
KVALITATÍV TESZT ESETÉN NE HIGÍTSUK 
A MINTÁKAT A VIZSGÁLAT ELŐTT! 
 
 

A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Minden reagenst szobahőmérsékletűre (20

o
C - 

25
o
C) kell felmelegíteni, és finoman keverni 

használat előtt. Vigyázzunk, hogy a reagensek 
ne habosodjanak fel. 
 
Lemez teszt – Pipettázzon 0,4 ml pufferelt 
sóoldatot egy lapos aljú, dugós üvegbe. Utána 
adjon 0,5 ml VDRL antigént a sóoldathoz (egy 
tiszta pipettát használva) cseppenként 6 
másodpercen keresztül, miközben az üveget 
egy sík felületen körkörösen mozgatja. 
Folytassa a mozgatást még kb. 10 
másodpercig, majd adjon hozzá 4,1 ml 
pufferelt sóoldatot. Az előkészített antigén így 
használatra kész, és 2

o
C – 8

o
C-on tartva 24 

órán belül fel kell használni. 
 
Cső teszt – Vegyen egy térfogatot a lemez 
tesztnél leírtak szerint elkészített VDRL 
antigén emulzióból. Ezután adjon hozzá 4 
térfogat 0,9 %-os NaCl-oldatot, keverje össze 
erőteljesen, majd hagyja állni legalább 5 percig 
használat előtt. Ne használja fel 2 óra eltelte 
után. 
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A FELHASZNÁLHATÓSÁG KORLÁTAI 
 

Ebben a tesztben mintaként csak szérumot vagy cerebrospinális folyadékot 
használhatunk. 
 
Nincsen újrahasznosítási protokol a termékre vonatkozóan. 
 
Alacsony vagy gyanús pozitív eredmény esetén a vizsgálatot meg kell 
ismételni. A diagnózis nem állítható fel kizárólag egy klinikai vizsgálat 
eredményeire alapozva. A teszt értékelésénél nagyon tanácsos az összes 
klinikai adatot figyelembe venni. 
 
Ismert, hogy fals pozitív eredmények jelenhetnek meg a VDRL antigén 
teszttel, ha a beteg nem szifilisszel, hanem egyéb más betegséggel fertőzött. 
Ha pozitív VDRL eredményt találunk, egy specifikus Treponema teszttel meg 
kell erősíteni azt. Az Omega gyártja és forgalmazza az IMMUTREP TPHA 
tesztet speciális anti-treponema antitestek kimutatására. 
 
 

A VIZSGÁLAT MENETE 
 

Kvalitatív módszer 

1. Adjon 50l inaktivált szérumot egy tárgylemezre. 

2. Adjon 22l felrázott antigént a mintához. (Nem szükséges a két 
komponenst összekeverni). 

3. Rázassa a teszt-lemezt 4 percig 180 r.p.m.-en. 
4. A 4 perc elteltével azonnal vizsgálja meg az eredményt mikroszkóp 

alatt, százszoros nagyítással. 
 
 
 
Szemi-kvantitatív módszer 
1. Izotóniás sóoldatot használva készítsen higítási sort az inaktivált 

szérumokból (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 és így tovább). 

2. Adjon minden szérum higításból 50l-t a lemez egy-egy teszt-körébe. 

3. Adjon a felrázott antigénből 22l-t a mintához. (Nem szükséges a két 
komponenst összekeverni.) 

4. Rázassa a teszt-lemezt 4 percig 180 r.p.m.-en. 
5. A 4 perc elteltével azonnal vizsgálja meg az eredményt mikroszkóp 

alatt, százszoros nagyítással. 
 
Cső teszt 
1.    Adjon 0,5 ml inaktivált szérumot egy csőbe. 
2. Adagoljon 0.5 ml higított antigént a csőbe. 
3. Rázassa a csövet Kahn rázón 5 percig. 
4. Centrifugálja a csövet 2000 rpm-mel 10 percig. 
5. Rázassa a csövet egy percig, majd olvassa le azonnal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

Ismert szintű mintáknak a vizsgálata szükséges minden vizsgálatsorozat 
elvégzésekor. Ha a felhasználó ismert mintái nem az elvárt eredményt adják, 
akkor a tesztet érvénytelennek kell tekinteni. 
 
Kvalitatív módszer 
Közepes és nagy aggregátumok                     reaktív 
Finoman diszpergált aggregátumok                gyengén reaktív 
Nincsenek látható aggregátumok,                   nem reaktív 
egyenletes szürke megjelenés  
 
Szemi-kvantitatív módszer 
A titer azonos azzal az utolsó higítással, amely pozitív eredményt ad. 
 
Cső teszt 
Aggregáció a csőben   -  pozitív 
Nincs látható aggregáció - nem pozitív 
1/128-as titereket mértek az IMMUTREP VDRL-rel prozone (Hook) hatás 
nélkül. 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Minden mintához külön eldobható pipettahegyet használjon, hogy megelőzze 
a keresztszennyeződést. 
 
Csavarja vissza az összes reagens kupakját a használat után azonnal. 
 
A vizsgálat megkezdése előtt hagyja az összes reagenst szobahőmérsékletűre 
(20

o
C – 25

o
C) felmelegedni. Finoman keverje össze az összes reagenst finom 

fel-le fordítással vagy forgatással. 
 
A felhasználónak legalább minimális laboratóriumi gyakorlattal kell 
rendelkeznie. 
 
Ne használja a kit reagenseit, ha azok sérültek vagy fertőzöttek. 
 
 

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE 
 
Az Immutrep VDRL reprodukálhatósága 100% (+/- egy dupla higítás). 
 

 Immutrep VDRL Összes 

 + -  

Nem kezelt szifilisz 20 1 21 

Kezelt szifilisz 26 5 31 

Normál minták 5 448 453 

 51 454 505 

 
Teljes érzékenység: 20/21 + 26/31 = 46/52 = 88.5% 
Specifitás: 448/453 = 98.9% 
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