
IMMUTREP RPR Ref OD051/OD061 
Ātras noteikšanas tests sifilisa serodiagnostikai. 
Glabāt 2°C līdz 8°C temperatūrā. NESASALDĒT. 
Tikai In-vitro diagnostikai. 
 

IEVADS UN LIETOŠANA 
 
IMMUTREP RPR ir netreponemāls aglutinācijas tests 
kvalitatīvai un puskvantitatīvai antivielu noteikšanai 
serumā vai plazmā. 
Tikai profesionālai izmantošanai. 

 
METODE 

IMMUTREP RPR ir modificēts IMMUTREP VDRL 
ANTIGEN, kas satur ogles daļiņas labakai rezultātu 
redzamībai. Kad notiek reakcija starp reaģentā 
apvienotiem holesterolu/cardiolipīnu/lecitīnu un 
antivielām paraugā, rezultātus var redzēt mikroskopā 
melno pārsliņu veidā. Ja redzama aglutinācija 
neparādās, tad rezultāts interpretējams ka negatīvs. 
 
Testēšanai var izmantot siltu vai atdzēsēto seruma vai 
plazmas paraugu.  
 
Šis tests ir kalibrēts atbilstoši WHO  serodiagnostisko 
testu  serumiem treponemālām infekcijām (Ref 3- 
1980). 

 
KOMPLEKTĀCIJA 

                                                                                                                                                                                                     

Ref              Ref        

                                             OD051         OD061            
 
 
 

RPR Ag 

Ogles apmēram 0.2g/L, 0.003% kardiolipīns, 0.02% 
lecitīns, 0.09% holesterols, suspēnsija. 
Gatavs lietošanai. 

CONTROL + 0.5ml            0.5ml 

Pozitīvā kontrole. Serums satur Reagin. 
 Gatavs lietošanai. 

CONTROL – 0.5ml            0.5ml 

Negatīvā kontrole. Serums nesatur Reagin. 
Gatavs lietošanai. 
 
Nūjiņas sajaukšanai                                100          500 
Testa palstmasas kartītes                      1x10       5x10 
Instrukcija                                                 1               1 
Sagatavošanas plastmasas pudeles      1               2                
Sagatavošanas adata                             1              2      

                      
NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI, KAS NEIETILPST 

KOMPLEKTĀ 
 

Mikropipete ( 16-50 μl) 
Testa mēģenes 75 x 12 mm 
Rotors  100 svārst./min. 
Izotoniskā sāls: 0.9% NaCl 
 

BRĪDINĀJUMS 
 

Seruma kontrole satur cilvēka izcelsmes vielas, kas 
testētas ar HCV, HIV I un HIV II antivielām, apstiprinot 
negatīvu rezultātu, kā arī HbsAg pēc FDA apstiprinātas 
procedūras. Tā ka neviens tests nevar pilnīgi garantēt, 
ka cilvēka izcelsmes produkts nevar inficēt 
lietotājurekomendējam reaģentu bez iepakojuma lietot 
un utilizēt ar pienācīgu rūpību un uzmanību. 
Visi reaģenti lietojot un utilizējot jāuzlūko ka potenciāli 
biobīstami. 
Izvairīties no saskara ar uzturu. 
 
IMMUTREP RPR reaģenti nesatur bīstamas vielas, 
tomēr visi reaģenti var būt bionedroši izmantošanā un 
utilizēšanā. Utilizēt saskaņā ar likumdošanu.  
 
IMMUTREP RPR satur 0.095% Na azīdu, kas var būt 
toksisks norīšanas gadījumā. Na azīds var reaģēt ar 
svinu un  varu, veidojot bīstamus sāļus. Utilizējot pārliet 
ar lielu ūdens tilpumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLABĀŠANA 
 

Reaģents jāglabā 2°C - 8°C temperatūrā. 
Iepakojums jāizlieto līdz derīguma termiņa beugām, kas 
norādīts uz iepakojuma. Derīguma termiņš ir mēneša, 
kas norādīts uz iepakojuma, pēdējā dienā. Nelietot 
reaģentus pēc derīguma termiņa beigām. 
Izvairīties no reaģenta pakļaušanas pārmērīgai 
temperatūrai. 
Nepakļaut tiešo saules staru iedarbībai. 
NESASALDĒT REAĢENTUS, tas var neatgriezeniski 
tos sabojāt. 
Neglabāt testa kartītes ledusskapī, tas jāglabā istabas 
temperatūrā. Testa apļus neaiztikt, jo tas var aptaukot 
virsmu un izraisīt kļūdainu rezultātu. 
 

PARAUGA SAVĀKŠANA UN SAGATAVOŠANA 
 
Serums: 
Kā paraugs tiek lietotas pacienta venozās asinis, jāļauj 
tām sarecēt. Sarecējušo asins paraugu centrifugē un 
atdala tīru serumu. Analīzei ir nepieciešams svaigs 
seruma paraugs. 
 
Plazma: 
Saņemtas pacienta venozas asinis centrifugē un atdala 
tīru plazmu. Analīzei ir nepieciešams svaigs plazmas 
paraugs. 
Analīzē neizmantot hemolizētu, piesarņotu vai 
lipoēmisko seruma vai plazmas paraugu, jo tas 
nelabvēlīgi iespaido rezultātus. 
Serumu līdz analīzes procedūrai var glabāt 2°C - 8°C 
temperatūrā līdz pat 48 stundām. Ja ir nepieciešama 
ilgākā glabāšana, glabat -20°C temperatūrā līdz pat 1 
gads. Šādus paraugus pirms analīzes obligāti jāsajauc. 
Nelietot atkārtoti sasaldētus paraugus, tie var uzrādīt 
kļūdainus rezultātus. 
PIRMS KVALITATĪVAS ANALĪZES SERUMU 
NEATŠĶAIDĪT. 
 

REAĢENTA SAGATAVOŠANA 
 

Visiem reaģentiem pirms lietošanas jāļauj sasilst līdz 
istabas temperatūrai (20°C - 25°C) un uzmanīgi 
jāsamaisa, lai nerastos putas. 
 
Pirms lietošanas uzmanīgi samaisīt antigēna 
suspensiju, kamēr paliek vienveidīgā. Komplektā ietilpst 
plastmasas pudelīte un G20 neasa adata reaģenta 
sagatavošanai. 
 
Reaģenta sagatavošanai noņemt vāciņu no pudelītes, 
ievietot adatu uz tas  atveri. Lai uzpildīt pudelīti, 
saspiest to un ievietot adatas galu labi samaisītā 
antigēna suspenzijā. Ļaut plastmasas pudelītei 
iztaisnoties un antigēnam uzpildīt pudelīti. Antigēna 
glabāšana plastmasas pudelē samazinās tā derīguma 
termiņu. Rekomendē antigēna atlikumu pārliet no 
plastmasas darba pudelītes uz originālo stikla  pudeli. 
Pēc testa veikšanas plastmasas pudelīte un adata 
jānomazgā ar distilēto ūdeni un jāizžāvē. 
 

ANALĪZES IEROBEŽOJUMI 
 
Izņemot serumu un plazmu, šim testam nav apstiprinati 
citi paraugi. 
Vāja vai apšaubami pozitīva rezultāta gadījumā, analīze 
jāatkārto. 
Diagnozi nevar uzstādīt pamatojoties tikai uz klīniskās 
analīzes rezultāta. Testu interpretējot, tas stingri 
jāpārdomā, ņemot vērā visus klīniskos datus. 
RPR pozitīvo rezultātu jāpārbauda ar OMEGA ražoto 
IMMUTREP TPHA testu specifisko anti-treponemalo 
antivielu noteikšanai 



 

 

 
 

  
OMEGA DIAGNOSTICS LTD 

Omega House, Hillfoots Business Village 
Alva, FK12 5DQ, Scotland, United Kingdom 

odl@omegadiagnostics.co.uk 
www.omegadiagnostics.com 

AN ISO 9001 & 13485 CERTIFIED COMPANY 

 

TESTA PROCEDŪRA 
 

Manuālā slaidu metode: 
1.Uzpilināt 50 mkl parauga uz priekšmetstikliņa vai RPR testa apļa un izlīdzināt. 
 
2. Izlīdzināt paraugu pa visu testa apli, izmantojot pipetes   vai  testa nūjiņas plakano 

galu. 
 
3. Izmantojot sadalīšanas pudelīti vai adatu, uzpilināt vienu  pilienu (16 mkl) antigēna 

uz testa apli. 
 
4. Griezt priekšmetstikliņu/testa kartīti 8 minūtes ar ātrumu 100 svārstības minūtē. 
 
5. Pēc 8 minūtēm nekavējoties nolasīt rezultātus labā  apgaismojumā. 
 
Puskvantitatīvā metode: 
1.Izmantojot izotonisko sāls, sagatavot pacienta seruma decimālatšķaidījumu (1/2, ¼, 

1/8, 1/16, 1/32, 1/64 u.t.t.). 
 
2.Testa apļos/uz priekšmetstikliņa uzpilināt 50 mkl konkrētu seruma atšķaidījumu. 
 
3.Pieveinot paraugam 16 mkl sakratīta antigēna. (Nav nepieciešams sajaukt šos 

divus komponentus). 
 
4.Griezt priekšmetstikliņu/testa kartīti 8 minūtes ar ātrumu 100 svārstības minūtē. 
 
5.Pēc 8 minūtēm nekavējoties nolasīt rezultātus labā apgaismojumā. 
 

REZULTĀTI UN INTERPRETĀCIJA 
 
Kontroles vai zinama tilpuma parauga analīze jāveic katrā testa sērijā. Negatīvā 
kontrole var dot negatīvo rezultātu pēc 8 minūtēm. Pozitīvā kontrole var dot pozitīvo 
rezultātu titrā no 1/4 +/- viens dubultais atšķaidījums  pēc 8 minūtēm. Ja paraugs 
nedod paredzamos rezultātus, tie jāuzskata par nederīgiem. 
 
Kvalitatīva metode 
Vidējs un liels daļiņu sakopojums  Reaktīvs 
Mazs daļiņu sakopojums   Vāji reaktīvs 
Nav redzams daļiņu sakopojums,  Nav reakcijas 
pelēcīgs nokrāsojums 
 
Puskvantitatīvā metode 
Titrs ir pēdējais atšķaidījums, kas uzrāda pozitīvo rezultātu. 
Titrs no 1/128 bija noteikts ar IMMUTREP RPR ar bezprozona (Hook) effektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRĪDINĀJUMI 
 
Lai novērstu kontamināciju, katram paraugam lietot atsevišķu, vienreizējo uzgali. 
 
Uzreiz pēc lietošanas uzlikt atpakaļ visu reaģentu vāciņus. 
 
Pirms analīzes veikšanas visiem reaģentiem jāļauj sasilt līdz istabas (20°C - 25°C) 
temperatūrai. Ar vieglām kustībām uzmanīgi sajaukt visus reaģentus. 
 
Paredzēts lietošanai laboratorijas darbiniekiem vismaz ar minimālām iemaņām. 
 
Nelietot bojātus vai inficētus komplekta komponentus. 
 

NOVĒRTĒJUMS 
 

1995. gadā Lielbritānijā  Bristoles Sabiedriskajās veselības laboratorijas Sifilisa 
references centrā tika novērtēta IMMUTREP RPR. 
 

IMMUTREP CARBON RPR 
  

 + - 

Negatīvs paraugs 0 655 

Pozitīvs paraugs 20 0 

 
Visos paraugi IMMUTREP RPR deva korektus rezultātus.  
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