
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION Ref OD117/OD157 
Kompetitív Enzim-Immunoassay (EIA) a Treponema pallidum elleni  
total antitestek kimutatására humán szérumból 
Tárolás: 2

o
C - 8

o
C. NE FAGYASSZA! 

Kizárólag in-vitro használatra. 
 

BEVEZETÉS 
 
A PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION egy kompetitív 
enzim-immunoassay (EIA) a Treponema pallidum elleni totál 
antitestek kimutatására. 
A T. pallidum egy spirocheta baktérium, mely a szexuálisan 
terjedő szifiliszt okozza. A T. pallidum-ról annak ellenére, hogy 
világszerte ismert kórokozó és az általa okozott betegség 
krónikus legyengülést eredményez, korlátozott információ áll 
rendelkezésre. Az organizmus in-vitro nem tenyészthető 
folyamatosan, nem áll rendelkezésre vakcina és a patogenezis 
nem teljesen ismert (1, 2). 
A T. pallidum fertőzés szisztémás és a késői stádiumokban 
látens periódusok teszik bonyolulttá. Azonban, a szifilisz 
viszonylag könnyen kezelhető és a betegség késői 
stádiumában a kezelés csökkentheti a permanens károsodást 
(1). 
A szifilisz kongenitálisan is fertőzhet. Ha a magzat a terhesség 
korai szakaszában fertőződik, rendszerint spontán abortusz 
játszódik le (1). Ez megállítható a szifilisz diagnosztizálásával 
és kezelésével. 
A betegség összes fent említett jellegzetessége rávilágít a 
szifilisz diagnosztikában használt szerológiai technikákra. A 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION kit egy nagyon 
érzékeny és specifikus EIA a T. pallidum antitestek elsődleges 
szűrésétől kezdve a szifilisz diagnózisáig. 

 
JAVASOLT FELHASZNÁLÁS 

 
A PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION egy in-vitro 
diagnosztikai teszt szifilisz szűrésére. 
A teszt az elsődleges IgG és IgM antitesteket mutatja ki, így a 
betegség minden stádiumában magas érzékenységű (3). Mivel 
a teszt nem igényel szérumhígítást, minta előkészítést és csak 
egy mosási lépés van, ezért ideálisan automatizálható 
nagyszámú minta vizsgálatához. 
Professzionális használatra. 

 
A TESZT ELVE 

 
A Treponema pallidum-ból származó tisztított antigéneket 
kötötték a mikrotiterlemez lyukainak felületére. Először 
hígítatlan teszt szérumot, majd anti-T. pallidum antitesthez 
konjugált tormagyökér peroxidázt (HRP) adunk a lyukakba. 
A széruban levő specifikus T. pallidum antitestek és a 
konjugátum versengenek a lyukakhoz kötött antigénekhez való 
kötődés érdekében. A nem kötött anyagokat ezek után 
kimossuk. A szubsztrát, stabilizált 3,3’, 5,5’, Tetrametil Benzidin 
(TMB), hozzáadása után azokban a lyukakban, melyekben 
enzim van jelen, színfejlődés jön létre. Ez a humán anti-
Treponema pallidum antitestek hiányát jelzi, azaz negatív 
eredmény. Az enzimreakciót hígított kénsavval állítjuk le és az 
abszorbanciát 450 nm-en mérjük. Minden a cut-off értéknél 
alacsonyabb OD értékű eredmény pozitív. A reakció leállítása 
utáni sárga szín intenzitása fordítottan arányos a mintában levő 
T. pallidum antitestek koncentrációjával. 

A tesztet WHO szerodiagnosztikai tesztek Treponema 

fertőzések referencia szérumaival, Ref 3 – 1980, kalibrálták. 

 

 

 

   Ref Ref 

   OD117 OD157 

 

Microtitre Plate       12 x 8  60 x 8 

Törhető csíkok, specifikus antigénekkel bevonva, újrazárható 
zacskóban szárítószerrel. 

Control - Reagent  2       0.5 ml                        2.5 ml 

Negatív kontroll. Humán szérum tiszta oldata, negatív Treponema 
pallidum antitestekre. Felhasználásra kész. (kék) 

Control L Reagent  3      0.5 ml                         2.5 ml 

Alacsony pozitív kontroll. Humán szérum tiszta oldata, mely 
alacsony koncentrációban tartalmaz Treponema pallidum 
antitesteket. Felhasználásra kész. (zöld) 

Control H Reagent  4          0.5 ml                     2.5 ml 

Magas pozitív kontroll. Humán szérum tiszta oldata, mely magas 
koncentrációban tartalmaz Treponema pallidum antitesteket. 
Felhasználásra kész. (piros) 

Washbuf 20X Reagent  5  50 ml                      125ml x 2 

Mosópuffer koncentrátum: detergenst tartalmazó, tris bázisú 
puffer. (színtelen) 

Conj Reagent  6                                                      15 ml 32.5 ml x 2 

Anti- Treponema pallidum HRP konjugátum: Anti- Treponema 
pallidum antitestek tormagyökér peroxidázzal konjugálva. 
Felhasználásra kész. (bíbor) 

Subs TMB Reagent  7    15 ml                    11 ml x 5 

Szubsztrát oldat: 3,3’, 5,5’ Tetramethyl Benzidine citrát pufferben. 
Felhasználásra kész. (színtelen) 

Soln Stop H2SO4  0.2M  15 ml 32.5 ml x 2 

Reagent  8  

Leállító oldat: kénsav, tisztított vízzel hígítva.  
Felhasználásra kész. (színtelen) 
Használati útmutató és EIA adat táblázat 1 +1 1 +5 

 
SZÜKSÉGES, DE NEM SZÁLLÍTOTT ANYAGOK 

Mikropipetták: 100l, 200l, 1000l és 5000l 
Egyszerhasználatos pipettahegyek 

Inkubátor: 37C +/- 1C hőmérséklet 
Szűrőpapír 
Lemezleolvasó 450 nm-es szűrővel 
Milliméter papír 
Teljesen tiszta laboratóriumi üvegedények. 

 
 
 
 
 
 
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
A PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION 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. 
 A PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION 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. 
 
A PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION leállító reagense 
(REAGENT 8) 0.2M kénsav, ezért korrozív. Kezeljük óvatosan. 
Bőrre kerülés esetén gondosan mossuk le folyó vízzel. 
 
A PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION reagensei 0.05% 
Proclin 300 

TM 
–at tartalmaznak tartósítóként, mely lenyelve 

toxikus lehet. Bőrre kerülés esetén gondosan mossuk le folyó 
vízzel.   

 Proclin 300
TM

 a ROHM and HAAS Limited bejegyzett 
védjegye. 
 

TÁROLÁS 
 
A reagenseket 2 

o
C – 8 

o
C-on tároljuk. 

 
A lejárati idő a flakonokon és a dobozon jelzett hónap utolsó 
napja. A kit a specifikációnak megfelelően működik a dobozon 
és a komponenseken jelzett lejárati idő végéig. 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. 
 

MINTÁK GYŰJTÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
A betegtől vénás vért vegyünk és hagyjuk megalvadni. 
Centrifugáljuk és gyűjtsük össze a tiszta szérumot. Friss 
szérum minta szükséges. 
Ne használjunk hemolizált, szennyezett, vagy lipémiás 
szérumot, mert ez hátrányosan befolyásolja az eredményt. 
A szérumot 48 óráig tárolhatjuk 2 

o
C – 8 

o
C-on. Ha hosszabb 

tárolás szükséges, fagyasszuk –20 
o
C-on, így egy évig 

tárolható. A fagyasztott mintát vizsgálat előtt jól keverjük össze. 
Ne használjunk nátrium-azid tartósítószert, mert ez gátolhatja a 
peroxidáz enzim rendszert. 
Ne fagyasszuk-olvasszuk ismételten a mintákat, mert ez 
hamis eredményre vezethet. 
 

A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Használat előtt az összes reagenst hozzuk 
szobahőmérsékletűre (20 

o
C – 25 

o
C) és enyhén keverjük el. 

Kerüljük a habzást. 
Mosó puffer:  
Hígítsuk a tömény mosó puffert (REAGENT 5): 1 rész mosó 
pufferhez adjunk 19 rész desztillált vizet. Minden 8 lyukú 
törhető csíkhoz 25 ml mosó puffert készítsünk: 1.25ml mosó 
puffer koncentrátumot adjunk 23.75 ml desztillált vízbe. Minden 
vizsgálat előtt friss mosó oldatot készítsünk. A kit több mosó 
puffert is tartalmaz, az automata mosók öblítéséhez. 
 
A mosási lépés kritikus a végeredmény szempontjából. Az 
elégtelen mosás csökkenti a precizitást és emelkedett 
abszorbancia értékekhez vezethet. 

 
A HASZNÁLAT KORLÁTAI 

Szérumon kívül más minta nincs validálva a teszthez. A 
termékhez nincs újrahasználhatósági protokoll.  
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. 
A teszt értelmezéséhez erősen ajánlott az össze klinikai adat 
figyelembe vétele. A diagnózist soha ne állítsuk fel egyetlen 
klinikai vizsgálat eredményei alapján. 

 

TARTALOM 
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A VIZSGÁLAT MENETE 
 
1. A vizsgálat megkezdése előtt az összes komponenst és szérum mintát hozzuk 

szobahőmérsékletűre (20
0
C – 25

0
C). 

2.   A standard készlet együtt vizsgálandó minden szérum minta adaggal. Rögzítsük a kívánt 
mennyiségű lyukat a tartóban. Jelöljük meg a standardok és minták helyét az EIA adatlapon. 

3.     A használatlan csíkokat tegyük vissza a szárítószer mellé a símítózáras tasakba és tegyük 2
0
C – 

8 
0
C-ra. 

4.   NE HÍGÍTSUK A MINTÁKAT ÉS KONTROLLOKAT. Mérjünk 25µl mintát és kontrollokat 
(REAGENT 2, 3 és 4) a megfelelő lyukakba. A megfelelő eredmények érdekében a kontroll 
szérumot mérjük be utolsónak. Az összes minta és kontroll szérum bemérése után azonnal 
adjunk 100µl anti-Treponema pallidum HRP konjugátumot (REAGENT 6) minden lyukba. A 
konjugátumot az első szérum bemérése utáni 30 percen belül kell hozzáadni. Enyhén keverjük 5 
másodpercig. Fedjük be a lemezt a tetővel és helyezzük nedves itatóspapírra a 37

o
C-os 

inkubátorban 90 percig. 
5. Az inkubáció végén a lemez tartalmát öntsük a biohazard megsemmisítőbe. Ezután erősen 

csapkodjuk ki egy szűrőpapírra. Ügyeljünk arra, hogy a megsemmisítőben elegendő fertőtlenítő 
legyen. 

6. Kézi mosás: töltsük meg a lyukakat minimálisan 300 µl mosó pufferrel lyukanként. A lemez 
tartalmát öntsük a biohazard megsemmisítőbe. Ezután erősen csapkodjuk ki egy szűrőpapírra. A 
lyukakat 5-ször mossuk , minden mosás után 30 másodperc áztatást beiktatva. 

7. Erősen csapkodjuk ki egy szűrőpapírra az összes maradék folyadék csepp eltávolítása céljából. 
8. Gépi mosás: Ügyeljünk, hogy 300 µl mosópuffer kerüljön bele lyukanként és hogy megfelelő 

mennyiségű fertőtlenítő legyen a hulladék tartályban. A lyukakat 5-ször mossuk , minden mosás 
után 30 másodperc áztatást beiktatva. 

9. Adjunk 100µl of szubsztrátot (REAGENT 7) minden lyukba. Tegyük vissza a fedelet és 
helyezzük vissza a lemezt az inkubátorba és inkubáljuk sötétben 37

o
C-on 15 percig. 

10. Adjunk minden lyukba 100 µl leállító reagenst (REAGENT 8). Anti-Treponema pallidum 
antitestek hiányában a leállítás kékről sárgára történő színváltozást eredményez. A leolvasót 
nullázzuk levegőre. Mérjük meg az abszorbanciákat 450 nm-en, a leállítás után AZONNAL. 

 
AZ EREDMÉNYEK LEOLVASÁSA 

 
A leolvasót állítsuk 450 nm hullámhosszra és állítsuk be levegőre a hátteret a minták és kontrollok 
abszorbanciájának meghatározása céljából. Ne használjunk referencia szűrőt, mert az 
megváltoztathatja a kontrollok várható értékeit. 
 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 
Legalább alap laboratóriumi gyakorlattal rendelkező személyek használják. 
 
Ne használjunk sérült, vagy szennyezett komponenseket. 
 
Minden mintához külön új pipettahegyet használjunk a kereszt szennyeződés elkerülése céljából. 
 
Ugyan nem követelmény, de a standardok és minták két párhuzamossal történő vizsgálata javasolt. 
 
A mintákat és stabdardokat egyidőben vizsgáljuk az azonos körülmények fenntartása érdekében. 
 
Kézi pipettázás esetén ne használjon 32-nél több lyukat, mert a standardok és minták pipettázását 3 
percen belül el kell végezni. A teljes lemezt akkor használjuk fel, ha automata pipettázási lehetőség áll 
rendelkezésre. 
 
Használat után minden reagensre azonnal helyezzük vissza a kupakot. 
 
Kerülje az ismételt pipettázást a törzs reagensekből, mert ez magában hordozza a szennyeződés 
lehetőségét. 
 
Ne keverjük a reagenseket és a bevont csíkokat különböző kitekből. Beméréskor ügyeljünk arra, hogy 
ne érintsük a lyuk falát. 
 
Ne engedjük a reagenseket a lyuk falán lefolyni. Használat előtt minden reagenst hozzunk 
szobahőmérsékletűre (20 

o
C – 25 

o
C). Óvatosan keverjünk össze minden reagenst enyhe forgatással, 

vagy rázással. 
 
Ha elkezdtük a vizsgálatot, ügyeljünk arra, hogy a lyukak soha ne száradjanak ki. 
 
Ne szennyezzük el a szubsztrát oldatot, mert ez az egész kitet használhatatlanná teszi. 
 
Ellenőrizzük a laborkészülékek precizitását és pontosságát a használat során, a reprodukálható 
eredmények érdekében. 
 
A használatlan csíkokat a 2 

o
C – 8 

o
C-ra történő visszahelyezés előtt zárjuk vissza a szárítószert 

tartalmazó zacskóba. 
 

AZ EREDMÉNYEK SZÁMOLÁSA 
 
Minden mintára és kontrollra határozzuk meg az átlag OD értékeket. 
Cut off szint = az alacsony pozitív kontroll két párhuzamossal mért átlag OD értéke szorozva 1,2-vel 
(REAGENT 3) x 1.2. 
Szürke zóna = a cut-off értékkel egyenlő, vagy 10 %-kal alacsonyabb OD értékek. 
A teszt validálása: A negatív kontroll (REAGENT 2) átlag OD értéke legyen nagyobb, mint 0.8, az 
alacsony poztiív kontroll (REAGENT 3) OD-je legyen nagyobb, mint 0.35, a magas pozitív kontroll 
(REAGENT 4) legyen kevesebb, mint 0.6. 
Negatív eredmény:a negatív eredmények OD értékeinek nagyobbnak kell lennie, mint a cut-offnak. 
Gyanúsíthatóan pozitív: az alacsony, vagy gyaníthatóan alacsony eredményeknek az OD értéke a 
szürke zónába kell, hogy essen. 
Pozitív eredmény: a pozitív eredmények OD értékeinek a szürke zóna alá kell esniük. 
Ha a kontrollok (vagy az ismert pozitív minták) nem adják a várt eredményeket, a tesztet invalidnak kell 
tekinteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KIÉRTÉKELÉSI ADATOK 

 
A kitet a fő vetélytársak kitjeihez és házon belüli standardokhoz kalibrálták. 
Egy európai referencia centrumban 120, a szifilisz különböző formáiban szenvedő és kezeletlen 
betegektől származó mintát vizsgáltak. A kontroll csoport 345, lehetséges keresztreagáló és ismerten 
negatív mintából állt. 
Érzékenység: PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION 100% 
Specificitás: PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION 100%  
A PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION variációs együtthatója kisebb, vagy egyenlő volt mint 10%. 
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AZ ELJÁRÁS GYORS ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
1. Ne hígítsuk a mintákat és kontrollokat. 
 

2. Pipettázzunk 25l teszt, vagy kontroll szérumot (REAGENT 2, 3 & 4) minden lyukba, majd ezt 

követően 100l anti-Treponema pallidum HRP konjugátumot (REAGENT 6). A konjugátumot 
az első minta hozzáadásától számított 30 percen belül hozzá kell adni minden lyukhoz. Enyhén 
rázzuk 5 másodpercig. 

 
3. Inkubáljuk 90 percig 37 

o
C-on. 

 
4. Öntsük ki a lyukak tartalmát és mossuk ötször, minden mosás után 30 másodperc áztatást 

beiktatva. 
 

5. Adjunk 100l szubsztrát oldatot (REAGENT 7) minden lyukhoz. 
 
6. Inkubáljuk sötétben 15 percig 37 

o
C-on. 

 

7. Adjunk 100l leállító oldatot (REAGENT 8) minden lyukhoz. 
 
8. Olvassuk le az OD értékeket ELISA leolvasóval 450 nm-es szűrővel. 
 
9. Értékeljük az eredményeket az Eredmények értelmezése fejezetben leírtak szerint. 
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