
IMMUTREP® TPHA  Ref   OD221/OD071/OD081 
Hemaglutiční, sérologický test detekující protilátky proti  

Treponema Pallidum při onem. Syfilis.Skladovat při 2°C  

až 8°C. NESMÍ ZMRZNOUT. Jen pro in-vitro diagnostikum. 
 

ÚVOD A POUŽITÍ 
Syfilis je komplexní nemoc, která je přenosná 
především sexuální cestou. Mikroorganismu,  
který ji způsobuje, Treponema pallidum, nemůže růst 
v běžných laboratorních kultivačních půdách ani 
v tkáňových kulturách. Infekce je diagnostikována 
detekcí specifických protilátek proti T.pallidum 
v pacientově séru nebo CSF (liquor). 
Tyto protilátky jsou detekovatelné již od 3.-4. týdne po 
nakažení a jsou detekovatelné dlouho  
i po úspěšné léčbě. 
Protilátky u syfilis jsou dvojího typu: jedny reagují 
s netreponemovými antigeny , které se  
používají u vyš. VDRL, Carbon Antigen a RPR testů 
Druhé reagují se specifickými antigeny T.pallidum. 
Protilátky proti netreponemovým antigenům se nalézají 
v aktivním průběhu emoci a jejich hladina se po 
úspěšné léčbě snižuje. 
Specifické protilátky přetrvávají dlouho i po úspěšné 
léčbě. 
Je nutné vyšetřovat obě skupiny protilátek, jelikož 
netreponemové protilátky se mohou objevit i v jiných 
případech onemocnění než je syfilis. 
IMMUTREP TPHA je specifický, citlivý hemaglutinační 
test k detekci protilátek  detekující  
protilátky proti Treponema pallidum v séru nebo CSF.  
 

PRINCIP TESTU 
IMMUTREP TPHA obsahuje antigen Treponema 
pallidum, který je  navázaný na  formalizované 
taninované drůbeží erytrocyty,  formalizované 
taninované drůbeží erytrocyty neobsahující tento 
antigen, diluent a kontrolní séra.  
Když se promíchá ředěné sérum obsahující  protilátky 
proti T.pallidum s Testovacími buňky, vznikne 
aglutinace. Buňky vytvoří charakteristický tvar na dně 
jamky mikrotitrační destičky. Séra, které neobsahují 
protilátky proti T.pallidum, se vytvoří kompaktní knoflík 
v jamce. 
 
Tento test byl kalibrován podle WHO Reference Serum 
pro sérodiagnostický testy Treponemových 
onemocnění – Ref 3-1980 +/- jedno dvojité ředění, 
které zaručuje správnost citlivosti. 
 

SLOŽENÍ SOUPRAVY 
 
 

  Ref Ref Ref 

  OD081 OD071 OD211 

 
 
 
 
 

 
   

Test Cells 8.5ml      2x8.5ml    2x33 ml     

T.Pallidum antigen je potažen drůbežími erytrocyty (asi 
0,36% w/v) v pufru. Přímo k použití. 

Control Cells 8.5ml    2x8.5ml     2x33 ml     

Drůbeží erytrocyty (asi 0,36% w/v) v pufru. 
Přímo k použití. 

 DIL               20ml     2x20ml           3x57ml 

Směs králičího sérum (asi 0,4%) v pufru. 
Přímo k použití. 

Control +      1ml  1ml 9ml 

Sérum je předředěno (1:20) v pufru a obsahuje 
protilátky proti T.pallidum. Přímo k použití. 

Control –   1ml  1ml 9ml 

Sérum je předředěno ( 1:20) v pufru a neobsahuje 
protilátky proti T.pallidum. Přímo k použití. 
 
Kapátka                          2              2                 0 
Návod                             1              1                 1 
 

DALŠÍ POTŘEBNÉ POMŮCKY NEOBSAŽENÉ 
V SOUPRAVĚ 

Mikrotitrační destičky – doporučený typ Dynex M24A 
jamky typu „U“ 

Mikrotitrační kapátka dávkující 25l nebo mikropipety 

dávkující množství 10l, 25l, 75l, 100l a 190l. 

Poznámka: kapátka o 75l nevyhovují a nejsou 
součástí soupravy TPHA 850 testů. 

 
UPOZORNĚNÍ 

IMMUTREP TPHA reagencie obsahují materiál 
lidského původu, který byl testován a konfirmován jako 
negativní na protilátky HIV I+II, HCV a na HBsAg 
metodami doporučenými FDA. Protože žádný test 
neposkytne úplnou jistotu, že produkty odvozené 
z lidského zdroje nepřenesou infekční agens, 
doporučuje se, aby s reagenciemi v této soupravě bylo 
zacházeno opatrně a pozorně při použití i likvidaci. Se 
všemi reagenciemi by mělo být zacházeno jako 
s potencionálně biorizikovými, při použití i likvidaci. 
Nesmí se požít. 
 
IMMUTREP TPHA reagencie neobsahují nebezpečné 
chemické substance, které jsou dány směrnicemi pro 
chemikálie Velké Británie. (Hazardous Information and 
Packaging for Supply). Všechny reagencie by však měli 
být považovány za potenciálně infekční při použití a 
likvidaci. Konečná likvidace soupravy musí být 
v souladu s místními předpisy. 
 
IMMUTREP TPHA reagencie obsahují 0,095%  azidu 
sodného, jako konzervační prostředek, který je toxický 
při požití. Azid sodný reaguje s olovem a mědí a vytváří 
s nimi vysoce explozivní sloučeniny. Zbytky roztoků 
musí být spláchnuty větším množstvím vody. 
 

SKLADOVÁNÍ 
Reagencie musí být skladovány svisle a při teplotě 2°C 
až  8°C.  
 
Souprava je spolehlivá a přesná do uvedeného 
exspiračního data, který je určený od data výroby a je 
uveden na obalu a na lahvičkách soupravy. 
Exspirační datum je poslední den v měsíci  uvedený na 
obalu a na lahvičkách soupravy. 
Nepoužívejte reagencie po uplynutí exspirační doby. 
 
Při vyšší teplotě než je pokojová může dojít 
k znehodnocení reagencií. Nevystavujte reagencie 
přímému slunečnímu světlu. 
 
ŽÁDNÁ Z REAGENCIÍ NESMÍ ZMRZNOUT. Došlo by 
k nenávratnému poškození. 

 
ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ 

Vzorek venózní krve od pacienta se ponechá stát do 
vytvoření krevního koláče. Po centrifugaci vzorku je 
odděleno sérum. Vyžadujte čerstvý odběr vzorku. 
Nechte odebrat vzorek CSF od pacienta. 
K vyšetření nepoužívejte hemolytické, kontaminované a 
lipemické vzorky, dochází k falešným výsledkům. 
Vzorky smí být skladovány před vyšetřením při 2°C až 
8°C po dobu 48 hod. Je-li požadováno delší doba 
skladování, skladujte při -20°C maximálně 1 rok. 
Rozmražené vzorky musí být před vyšetřením řádně 
promíchány. 
Vzorky znovu nezamražujte, mohlo by dojít k falešným 
výsledkům. 
 

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ 
Před vyšetřením,všechny reagencie nechte 
vytemperovat na pokojovou teplotu (20°C až  25°C) a 
mícháním je roztřepte. 
 
Kapátka buněk jsou používány pro suspenze 
Testovacích a Kontrolních buněk. Tyto kapátka dávkují 

kapky o 75l a měly by být umístěny podle barevného 
označení suspenze: 
Červené kapátko = Testovací buňky 
Bílé kapátko = Kontrolní buňky 

 
OMEZENÍ V POUŽITÍ 

Jiné vzorky než je sérum nebo CSF pro tento test 
nebyly validovány. 
Žádný jiný test než je sérologický hemaglutinační 
neumí rozlišit protilátku T.pallidum od protilátky 
ostatních patogenických treponem, jako je např. 
T.pertenue a T.carateum. 
Jiné ovlivňující faktory nebyly speciálně identifikovány, 
nicméně každý positivní výsledek by měl být 
konfirmován, např. testem FTA-Abs a doplněn 
klinickými údaji. 
Pro tento výrobek není jiného použití. 
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Nejasný nebo podezřelý positivní výsledek by měl být přehodnocen. Konečná 
diagnosa by neměla být uzavírána z jednoho klinického vyšetření. Při interpretaci 
výsledků by mělo být přihlédnuto ke všem klinickým vyšetřením. 
Test může být negativní v časném nebo velmi pozdním latentním období onem. 
Syfilis.  
Zkompletujte hodnotu výsledků za pomocí lékaře. Dále je doporučeno, aby 
VDRL/Carbon Antigen a RPR testy byly testovány do doby dokud se neprokáže 
pozitivita u pacientů, kde je podezření na onemocnění Syfilis. 
Za tímto účelem jsou k dispozici testy firmy OMEGA: IMMUTREP VDRL, IMMUTREP 
CARBON ANTIGEN a IMMUTREP RPR. 

 
TESTY 

Před vyšetřením, vzorky a reagencie vytemperujte na pokojovou teplotu a 
zkontrolujte, zda jsou správně roztřepané. 
 

KVALITATIVNÍ TEST 
Každý test potřebuje 4 jamky mikrotitrační destičky. 
1. Dávkování diluentu (ředícího roztoku) do mikrotitrační destičky: 

- aplikujte 25 l do jamek 1(A), 3(C) a 4(D) a 100 l do jamky 2 (B) 
(Pro spodní polovinu destičky jsou stejně využity řady označené E,F,G,H) 
Do dvou posledních čtveřic jamek nepipetujte diluent. Jamky budou využity pro 
kontroly, které jsou již ředěny 1:20. 
2. Pipetování vzorků sér  

a)  do jamek řady 1(A), aplikujte 25l séra od každého vyš. vzorku 

b)  promíchejte obsah jamky 1(A) a přeneste 25 l z jamky 1(A) do jamky 2 (B) 

c)  promíchejte obsah jamky 2(B) a přeneste 25 l z jamky 2(B) do jamky 3 (C) 

d)  promíchejte obsah jamky 3(C) a z této jamky 25 l vyhoďte 

e)  přeneste 25 l z jamky 2(B) do jamky 4(D) 

f)  promíchejte obsah jamky 4(D) a 25 l vyhoďte 
Pipetování kontrol 

- do dvou jamek C a D v místě určené pro positivní kontrolu aplikujte  25 l Positivní  
   kontrolní sérum (již ředěno 1:20) 

- do dvou jamek C a D v místě určené pro negativní kontrolu aplikujte  25 l 
Negativní  kontrolní sérum (již ředěno 1:20) 

3. Do jamek řady C nebo G přidejte 75 l promíchané Kontrolní buňky 

4. Do jamek řady D nebo H přidejte 75 l promíchané Testovací buňky 
    Jemným poklepáváním na boční strany destičky obsah dobře promíchejte.     
    Nedostatečné promíchání se projeví nepravidelnými konturami sedimentovaných  
    buněk. Konečné ředění v řadách 3(C) a 4 (D) je titr 1:80. 
5. Destičku přikryjte víčkem, ponechejte ji stát při pokojové teplotě 45-60 min. (může  
    být i  ponecháno stát přes noc).  
6. Odečtení výsledku v řadách C a D. 
 

ALTERNATIVNÍ JEDNOJAMKOVÉ ŘEDĚNÍ U KVALITATIVNÍHO TESTU 

1. Dávkujte 190 l diluentu do jamek řady 1 

2. Dávkujte 10 l vzorku do jamek řady 1 

3. Vyhoďte 150 l z každé jamky řady 1 

4. Přeneste 25 l z jamky 1 do jamky 2 
5. Aplikujte do každé jamky řady 1 promíchané Testovací buňky 
    Aplikujte do každé jamky řady 2 promíchané Kontrolní buňky Jemným  
    poklepáváním na boční strany destičky obsah dobře promíchejte. 
    Konečné ředění v jamkách řady 1 a 2 je titr 1:80 
6. Destičku přikryjte víčkem a ponechejte ji stát při pokojové teplotě 45-60   
    min.(nebo i přes  noc) 
7. Odečtěte výsledek 

KVANTITATIVNÍ TEST 
Je-li třeba kvantitativně vyjádřit positivní výsledek zjištěný screeningovým postupem, 
je třeba provádět modifikovaný postup testu. Kontrolní buňky mohou být použity až 
při konečném ředění. Mnoho vzorků bude negativní nebo opravdu positivní. Při 
positivitě mohou být Kontrolní buňky u kvantitativního testu. 
1. Připravte ředění v mikrotitrační destičce následovně: 

- aplikujte 25 l diluentu do každé jamky do prvního sloupce (jamky A-H). Pro další  
   vzorek bude využit následujíc sloupec atd. Jeden sloupec ponechejte pro Positivní   
   kontrolní sérum a jeden pro Negativní kontrolní sérum. U těchto sér ponechejte   
   jamky A a B prázdné jsou již ředěny 1:20. Ředící roztok dávkujte jen do sloupce  
   pro Positivní kontrolní sérum (jamky C-H). 

- Přeneste 25 l z jamky 2(B) originálního kvalitativního vyšetření do jamky 1  
  mikrotitrační destičky, kde se vyšetřuje kvantitativní test. 

- Promíchejte a odstraňte 25 l 

- Přeneste 25 l z jamky 2(B) originálního kvalitativního vyšetření do jamky 2(B)   
  mikrotitrační destičky s kvantitativním testem. 

- připravte 25 l dvojitého ředění z jamky 2(B) až po jamku 8(H). (kontrolní dvojité   
  ředění by mělo být zahájeno od řady 3(C)). 

2. Do jamek řady 1(A) přidejte promíchané 75 l Kontrolních buněk 

3. Do jamek 2(B) až 8(H) přidejte promíchané 75 l Testovací buňky 
4. Jemným poklepáváním na boční strany destičky obsah dobře promíchejte. 
    Konečné ředění v jamkách řady 1(A) a 2(B) je titr 1:80. 
5. Destičku přikryjte víčkem a ponechejte po dobu 45-60 minut při pokojové teplotě   

(nebo  přes noc). 

Poznámka: Kontroly soupravy jsou již předředěny a 25 l by mělo přijít přímo do  
jednotlivých jamek řady 1, 2 a 3 s dvojitým ředěním začínajícím od řady 3 ( není 
třeba ředit v řadách 1 a 2). 
 

VÝSLEDKY A INTERPRETACE 
Kontroly soupravy nebo známá hodnota vzorku by měl být testován s každou sérií 
vzorků.  
Negativní kontrola soupravy dává negativní výsledek po 45 minutách. Positivní 
kontrola vzorku dává positivní výsledek po 45 minutách. Kdyby kontroly nebo známé 
používané vzorky nedávaly očekávané výsledky, výsledky testu musí být 
vyhodnoceny jako neplatné. 
 
Kvaltitativni Metoda 
Aglutinované buňky vytváří na dně jamky souvislou jednolitou vrstvu. Neaglutinované 
buňky utvoří na dně jamky (v jejím středu) kompaktní tečku (středová tečka bez 
krvinek může být rovněž přítomna). Slaběji aglutinované buňky vytvoří 
charakteristický kruh (značící slabou pozitivitu). 
Aglutinace s Testovacími buňkami (ne Kontrolní buňky) indikují přítomnost 
specifických protilátek proti T.pallidum. Bez aglutinace indikuje nepřítomnost či velmi 
nízkou hladinu, která je nedetekovatelná , protilátek proti T.pallidum. Nepoužívejte 
řadu s Kontrolními buňkami k indikaci negativního výsledku dokud nevytvoří 
kompaktní vrstvu buněk. 
Aglutinace u Kontrolních buněk a zároveň i u Testovacích buněk indikují přítomnosti  
anticelulárních protilátek. V tomto případě není test platný a měl by se opakovat. 
Když je test uznán za neplatný, měl by být opakován po provedení jedné absorpce  
vyšetřovaného séra. Po skončení absorpce, nařeďte sérum 1:4 s Kontrolními buňky a 
nechte jej stát při pokojové teplotě 45-60 minut. Po centrifugaci vzorku 
(1000rpm/5min) nařeďte supernatant 1:5 v diluentu. Toto ředění ihned testujte, aniž 
by jste dál ředili. Použijte suspenzi Testovacích a Kontrolních buněk. Je doporučen 
konfirmační test FTA-ABS. 
 
Kvantatitivni Metoda 
Stejný postup jako u kvalitativního testu. Výsledek titru je nejvyšší ředění prokazující  
aglutinaci. Reaktivní Kontrolní sérum by měl vytvořit titr u dvojitého ředění 1:2560.  
Počáteční ředění u kvantitativního testu je titr 1:80. 
Prozónový efekt nebyl detekován u IMMUTREP TPHA u titru 1:164000. 

 
PŘEDEJITÍ  ZÁVAD 

Hemaglutinační test je citlivý na vyšší teploty, na přímé sluneční světlo a vibrace. 
Udržujte ¨¨testovací destičku během inkubace od těchto vlivů. 
Nepřipusťte kontaminaci vzorků a reagencií, došlo by k chybným výsledkům. 
Používejte špičky na jedno použití pro každý vzorek, aby jste předešli též ke 
kontaminaci. Vyvarujte se u reagencií, aby nestékali do jamek podél stěny jamky. 
Před testováním vytemperujte reagencie na pokojovou teplotu (20°C až 25°C). 
Jemně promíchejte všechny reagencie jemným převrácením nebo krouživým 
pohybem. K použití tohoto testu je potřeba minimální laboratorních zkušeností. 
Nepoužívejte poškozenou nebo kontaminovanou soupravu. 
Komponenty soupravy jsou shodné a nemělo by dojít  k záměně. 
 

HODNOCENÍ 
Vzorky byly testovány v Evropském referenčním centru. Tyto vzorky pocházejí 
z Antental Clinics, Genito- Urinary Medical Clinicals a Public Health Laboratoriem 
 

 Positivní vzorky Negativní vzorky Celkově 

Posit.syfilis 203 3 206 

Negat .syfilis 3 669 671 

 206 672 878 

 
Tato stude prokazuje: 
Citlivost : 98,5 % 
Přesnost: 99,6 % 
Reprodukovatelnost IMMUTREP TPHA je 100% (+- jedno dvojité ředění) 
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