
IMMUTREP TPHA Ref OD221/ OD071/ OD081 
Treponema pallidum haemagglutinációs teszt a szifilisz  
szerodiagnosztizálására.  Tárolás 2°C

 
– 8°C-on. NE FAGYASSZUK! 

Csak in-vitro diagnosztikai célra használható. 

 

 
BEVEZETÉS ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 

A szifilisz egy komplex betegség, amely általában 
szexuális úton terjed. A betegséget okozó baktérium, a 
Treponema pallidum nem nő a konvencionális 
laboratóriumi táptalajokon vagy szövettenyészetekben. 
A fertőzést általában a beteg szérumában vagy 
cerebrospinális folyadékában található Treponema 
pallidum specifikus antitestek meghatározásával 
diagnosztizálják. 
Az antitestek a fertőzést követően kb. 3-4 hét múlva 
válnak kimutathatóvá, és kimutatható szinten maradnak 
a kezelés után hosszú ideig. Az antitesteknek két 
csoportja keletkezik: az egyik csoport a VDRL/Carbon 
Antigen és RPR tesztben használt nem-treponema 
antigénekkel lép reakcióba, a másik csoport a 
Treponema pallidum specifikus antigénjeivel lép 
reakcióba. A nem-treponema antigénekre reagáló 
antitestek általában kimutathatók a betegség aktív 
szakaszában, és a szintek a sikeres kezelést követően 
csökkennek. A specifikus antitest a fertőzés sikeres 
kezelése után sokáig megmarad. Az antitestek mindkét 
csoportját szükséges tesztelni, mivel a nem-
treponemás antitest szintje emelkedhet más, nem 
szifilisz okozta fertőzés miatt is. 
Az IMMUTREP TPHA egy specifikus, érzékeny, 
passzív haemagglutinációs teszt a Treponema pallidum 
elleni antitestek kimutatására szérumból vagy 
cerebrospinális folyadékból. 
Csak professzionális használatra. 
 

A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 
Az IMMUTREP TPHA kit tartalmaz T. pallidumra 
érzékenyített, formolizált, csersavazott madár 
vörösvértesteket, nem érzékenyített, formolizált, 
csersavazott madár vörösvértesteket, higítót és kontroll 
szérumokat. Amikor a higított pozitív mintákat 
összekeverjük az érzékenyített vörösvértestekkel, akkor 
az érzékenyített antigénre reagáló antitest a sejtek 
agglutinációját okozza. A sejtek egy jellegzetes 
sejmintázatot alkotnak a mikrotitráló lemez 
mélyedéseinek alján. Antitest hiányában egy kompakt 
foltot képeznek a mélyedésben. 
Ez a teszt a WHO “Reference Serum for Serodiagnostic 
tests for Treponemal Infections- Ref 3-1980 +/- egy 
dupla higítás” előírásai szerint kalibrált a pontos 
érzékenység biztosítása céljából. 
 

A KIT TARTALMA 
 

 
                                               Ref Ref Ref 

 
 
 
 
 
 
 

 OD081 OD071 OD221 

Test Cells 8.5ml      2x8.5 ml      2x33ml 

T. pallidum antigénnel bevont, tartósított madár 
vörösvértestek (kb. 0.36% w/v) pufferben. Használatra 
kész reagens. 

Control Cells 8.5ml   2x8.5ml     2x33ml 

Tartósított madár vörösvértestek (kb. 0.36% w/v) 
pufferben. Használatra kész reagens. 

 DIL                 20ml      2x20ml        3x 57ml 

Diluens. Válogatott nyúl szérum (kb. 0.4%) pufferben. 
Használatra kész reagens. 

Control +      1ml  1ml 9ml 

Pozitív kontroll. Előhigított szérum (1/20) pufferben, 
mely T. pallidum elleni antitesteket tartalmaz. 
Használatra kész reagens. 

Control –   1ml  1ml  9ml 

Negatív kontroll. Előhigított szérum (1/20) pufferben, 
mely T. pallidum elleni antitesteket nem tartalmaz. 
Használatra kész reagens. 
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SZÜKSÉGES, DE A KITBEN NEM TALÁLHATÓ 

ANYAGOK 
Dynex M24A U-lyukú microtitráló lemezek 
szükségesek. 

Mikrotitráló cseppentők 25l cseppentésére, vagy 

mikropipetták 10, 25, 75, 100l és 190 l térfogatok 
adagolására. 

Figyelem: a 75 l-es cseppentők nem illeszkednek az 
850 tesztes kit flakonjaihoz, és nem találhatók meg a 
kitben. 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
Az IMMUTREP TPHA reagensei humán eredetű 
anyagokat tartalmaznak, melyeket jóváhagyott 
eljárással, donoronként megvizsgáltak, és negatívnak 
találtak HCV-re, HIV I és HIV II antitestekre és HBsAg-
re. Mivel egyetlen teszt sem ad teljes biztonságot arra 
vonatkozóan, hogy az emberi eredetű termékek nem 
visznek át fertőző ágenseket, ezért szükséges, hogy a 
kit reagenseit fokozott óvatossággal és figyelemmel 
kezeljük a használat és a kidobás során. A használat 
és a kiöntés során az összes reagenst potencionálisan 
fertőzésveszélyes anyagként kell kezelni. A 
reagenseket ne nyeljük le. 
 
Az IMMUTREP TPHA reagensei nem tartalmaznak 
veszélyes alkotóelemeket a jelenleg érvényes “UK 
Chemicals (Hazardous Information and Packaging for 
Supply) előírásai szerint. Ennek ellenére, a használat 
és a kiöntés során az összes reagenst potenciálisan 
környezetszennyezőként kell kezelni. A végső 
megsemmisítést a helyileg érvényes törvények szerint 
kell elvégezni. 
 
Az IMMUTREP TPHA 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 2

 o
C – 8

o
C között kell tárolni. 

A kit a dobozon és a komponenseken feltüntetett 
lejárati időig működik a specifikációk szerint. 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. 
 

MINTAGYŰJTÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 
Mintaként vénás vért használjunk, melyet az alvadék 
képződéséig, majd összehúzódásáig állni hagyunk. 
Centrifugáljuk, majd vegyünk mintát a tiszta szérumból. 
Friss szérum-mintát használjunk. 
 
Vegyen a betegtől cerebrospinális folyadék mintát. 
 
Ne használjon haemolizált, szennyezett vagy lipémiás 
szérumot a vizsgálathoz, mert ez károsan befolyásolja 
az eredményeket. 
 
A minták 2

o
C – 8

o
C-on max. 48 órahosszat tárolhatók 

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

o
C-on 1 évig tárolhatjuk. A felolvasztott 

mintákat keverjük össze vizsgálat előtt. 
 
Ismételt lefagyasztás-felolvasztás elkerülendő, mivel ez 
hamis eredményekhez vezet. 
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A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
Használat előtt az összes reagenst hagyja szobahőmérsékletre (20

o
C

 
– 25

o
C) 

felmelegedni, és teljesen szuszpendálja. Vigyázzon, hogy ne habosodjanak fel a 
regagensek. 
A sejt-cseppentőket a Test és Control Cell szuszpenziók cseppentéséhez 

mellékeltük. Ezek a cseppentők 75l-es cseppet adagolnak, és ezeket a 
cseppentőket a megfelelő szuszpenziókhoz kell tenni a következők szerint: 
Piros cseppentő – Test Cells 
Fehér cseppentő – Control Cells 

A FELHASZÁLHATÓSÁG KORLÁTAI 
Ebben a teszben mintaként csak szérumot vagy cerebrospinális folyadékot 
használhatunk. 
A szerológiai haemagglutinációs teszt nem tud különbséget tenni a T. pallidum 
fertőzések elleni antitestek és a más patogén treponémák (pl. T. pertenue és T. 
carateum) okozta fertőzések antitestjei között. 
Egyéb interferáló faktort nem találtak, azonban a pozitív eredményeket FTA-Abs 
teszttel kell hitelesíteni és klinikai leletekkel kiegészíteni. 
Nincs a termékre vonatkozó újrahasznosítási protokoll. 
Alacsony vagy gyanús pozitív eredmény esetén a vizsgálatot meg kell ismételni. A 
diagnózis nem állítható fel kizárólag egy klinikai vizsgálat leletei alapján. A teszt 
értékelésekor nagyon ajánlatos az összes klinikai adatot figyelembe venni. 
A teszt negatív lehet a szifilisz korai aktív fázisában, vagy a késői, lappangó szifilisz 
esetén. Hogy a orvos számára az eredményeket kompletté tegyük, szükséges 
elvégezni a VDRL/Carbon Antigen vagy RPR tesztet is a beteg mintájából, mivel 
ezek a tesztek képesek kimutatni a szifilisz aktív esetét is. Az OMEGA IMMUTREP 
VDRL, IMMUTREP CARBON ANTIGEN és IMMUTREP RPR kitjei alkalmasak erre a 
célra. 

A MEGHATÁROZÁS MENETE 
Hagyja a mintákat és a reagenseket szobahőmérsékletre felmelegedni, és 
bizonyosodjon meg róla a használat előtt, hogy a minták és a reagensek teljesen 
újra-szuszpendáltak. A minták nem kívánnak egyéb előkészítést. 
 

KVALITATÍV (SZŰRŐ) ELJÁRÁS 
Minden teszt 4 mélyedést igényel a mikrotiter lemezen. 
1. Adjon Diluenst a mikrotiter lemez mélyedéseibe a következők szerint: 

 25 l-t az 1,3 és 4 sorokba, és 100 l-t a 2. sorba. 

2. Adjon 25l-t minden mintából az 1. sor mélyedésébe. 

 Keverje össze alaposan, és vigyen át 25 l-t az 1. sorból a 2. sorba. 

 Keverje össze alaposan, és vigyen át 25 l-t a 2. sorból a 3. sorba. 

 Keverje össze alaposan, és vegyen ki 25 l-t a 3. sorból. 

 Vigyen át 25l-t a 2. sorból a 4. sorba. 

 Keverje össze alaposan, és vegyen ki 25 l-t a 4. sorból. 

3. Adjon a felkevert Control Cells-ből 75 l-t a 3. sorhoz. 

4. Adjon a felkevert Test Cells-ből 75l-t a 4. sorhoz. Kopogtassa a lemezt 
óvatosan keverés céljából. A 3. és 4. sorban a végső higítás 1/80. 

5. Fedje le a lemezt, és hagyja állni szobahőmérsékleten 45 – 60 percig (egy 
másik alternatívaként hagyhatjuk a lemezt egy éjszakán át állni). 

6. Vizsgálja meg az agglutináció mintázatát. 
Figyelem: A kit kontrolljai előhigítottak, és így közvetlenül a 3. és 4. sor egyedi 
mélyedéseibe kell adni. 

ALTERNATIV, EGY MÉLYEDÉSES HIGÍTÁSI PROTOKOLL SZŰRÉSRE. 

1. Adjon 190l diluenst az 1. sorba. 

2. Adjon 10l mintát az 1. sorhoz, és keverje össze. 

3. Vegyen ki 150 l-t az 1. sorból. 

4. Vigyen át 25l-t az 1. sorból a 2. sorba. 

5. Adjon 75l-t a jól felkevert Test Cells-ből az 1. sorhoz. Adjon 75l-t a jól 
felkevert Control Cells-ből a 2. sorhoz. Kopogtassa a lemezt óvatosan 
keverés céljából. Az 1. és 2. sorban a végső higítás 1/80. 

6. Fedje le a lemezt, és hagyja állni szobahőmérsékleten 45 – 60 percig (egy 
másik alternatívaként hagyhatjuk a lemezt egy éjszakán át állni). 

7. Vizsgálja meg az agglutináció mintázatát. 
 

KVANTITATÍV ELJÁRÁS 
Ha szándékunkban áll rutinban kvantitatív pozitív eredményeket vizsgálni, akkor a 
szűrő eljárást úgy módosíthatjuk, hogy kihagyjuk a kontroll sejteket, és csak egy 
végső higítást készítünk. A legtöbb minta negatív vagy gyengén pozitív lesz, és a 
kontroll sejteket az alábbi eljárás szerint használhatjuk. 
1. Készítsünk higításokat egy mikrotiter lemezen a következők szerint: 

 Minden mintához adjunk 25l diluenst a lemez egy oszlopának 
minden mélyedésébe. A kontrollok titrálására az adagolásnak a 3. 
sortól kell kezdődnie. 

 Az eredeti szűrő lemez 2. sorából vigyen át 25 l-t a kvantitatív 
lemez 1. sorába. 

 Keverje össze, és vegyen ki 25 l-t. 

 Az eredeti szűrő lemez 2. sorából vigyen át 25 l-t a kvantitatív 
lemez 2. sorába. 

 Készítsen 25l dupla higítást a 2. sortól a 8. sorig ( a kontrollok 
számára a dupla higításnak a 3. sortól kell kezdődnie). 

2. Adjon 75l jól felkevert Control Cells-t az 1. sorhoz. 

3. Adjon 75l jól felkevert Test Cells-t a 2 – 8. sorokhoz. 
4. Kopogtatással finoman keverje. A végső higítás az 1. és 2. sorban 1/80. 

5. Fedje le a lemezt és hagyja állni szobahőmérsékleten 45 – 60 percig (vagy 
egy éjszakán át). 

Figyelem: a kit kontrolljai előhigítottak, és 25 l-t kell adni közvetlenül az 1. 2. 
és 3. sor egyedi mélyedéseibe, a 3. sortól kezdődő dupla higításokkal 
(diluens nem szükséges az 1. és 2. sorban). 

 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

A kit kontrolljainak vagy ismert szintű mintáknak a használata szükséges minden 
vizsgálatsor elvégzésekor. A kit negatív kontrolljának negatív eredményt kell adnia 
45 perc elteltével. A kit pozitív kontrolljának pozitív eredményt kell adnia 45 perc 
elteltével. Ha a kontrollok szintje vagy a felhasználó ismert mintái nem az elvárt 
eredményt adják, akkor a tesztet érvénytelennek kell tekinteni. 
Szűrő eljárás 
Az agglutinálódott sejtek egy egyenletes réteget képeznek a lemez alja felett. A nem 
agglutinálódott sejtek egy kompakt csomót képeznek a lemez közepén. A gyengén 
agglutinálódott sejtek egy jellegzetes gyűrű mintázatot alkotnak. Ha a tesztsejtek 
agglutinálódnak, de a kontroll sejtek nem, az a T. pallidum elleni specifikus antitestek 
jelenlétét mutatja. Az agglutináció hiánya azt mutatja, hogy az antitestek szintje a 
rendszer által kimutatható szint alatt van. A kontroll sejtek mintázatát ne értékelje 
negatív eredményként, mivel ezek kompaktabb sejtcsomót képeznek. 
A kontroll sejtek agglutinációja csakúgy, mint a teszt sejtek agglutinációja a sejt elleni 
antitest jelenlétét mutatja. Ebben az esetben a teszt érvénytelen, és meg kell 
ismételni. 
Az érvénytelen tesztet meg kell ismételni a tesztszérum abszorpciója után. Az 
abszorpcióhoz higítsa a szérumot ¼ arányban a kontroll sejtekkel, és hagyja állni 
szobahőmérsékleten 45-60 percig. A minta centrifugálása (1000 rpm / 5 perc) után 
higítsa a felülúszót 1/5 arányban diluenssel. Végezze el a tesztet közvetlenül ezen a 
higításon, további higítás nélkül, a teszt és kontroll sejtek szuszpenzióját használva. 
FTA ABS konfirmáló teszt használata is ajánlott. 
Kvantitatív eljárás 
Az eljárás ugyanaz, mint a szűrő eljárás esetén. A titer értéke a legmagasabb higítás, 
amely agglutinációt mutat. A reaktív kontroll szérumnak titert kell mutatnia 1/2560 
dupla higításon belül. A kvantitatív eljárás kezdő higítása 1/80. 
1/164000 titert mutattak ki az IMMUTREP TPHA-val, prozone (Hook) hatás nélkül. 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 
A haemagglutinációs tesztek érzékenyek a hő, direkt napfény és rázkódás hatásaira. 
A teszt inkubációs periódusa során tartsa távol ezektől a forrásoktól. 
Óvja a mintákat és a reagenseket nyállal való szennyeződéstől, mivel ez hibás 
eredményekhez vezet. 
Minden mintához külön eldobható pipettahegyet használjon, hogy megelőzze a 
keresztszennyeződést. 
Csavarja vissza az összes reagens kupakját a használat után azonnal. 
Vigyázzon, hogy a reagensek ne fussanak le a lemez oldalán. 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. 
A kit komponensei egymáshoz illesztettek, és nem cserélgethetők más kitek 
komponenseivel. 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
A mintákat egy európai referencia laboratóriumban tesztelték. A minták terhességi 
tanácsadókból, urológiai klinikákról és ÁNTSZ-ek laboratóriumaiból származnak. 
 

 Pozitív minták Negatív minták összes 

Szifilisz pozitív 203 3 206 

Szifilisz negatív 3 669 672 

 206 672 878 

 
A tanulmány a következőket bizonyítja: 
Érzékenység: 98.5%. 
Specifitás: 99.6%. 
Az IMMUTREP TPHA reprodukálhatósága 100% (+/- egy dupla higítás). 
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