
IMMUTREP TPHA Ref OD221/ OD071/ OD081 
Treponema pallidum asins aglutinācijas tests sifilisa  
serodiagnostikai. 
Glabāt 2°C līdz 8°C temperatūrā. NESASALDĒT. 
Tikai In-vitro diagnostikai. 
 

 

IEVADS UN LIETOŠANA 
 
Sifiliss ir sarežģīta slimība, kura izplatās seksuālo 
kontaktu ceļā. Treponema pallidum, kas izraisa 
slimību, nevar tikt izaudzēta uz parastajām 
laboratorijas kultūrām vai kultūraudiem. Infekciju var 
diagnosticēt nosakot antivielas, kas specifiskas 
Treponema pallidum, pacienta serumā vai CSF. 
Antivielas var noteikt pēc 3-4 nedēļām pēc 
inficēšanas, un ilgu laika periodu pēc ārstēšanas. Var 
rasties divi antiveilu veidi: viens reaģēs ar 
netreponemālu CARBON ANTIGEN vai RPR testā 
iekļauto antigenu, otrs reaģē ar specifisko T. pallidum 
antigēnu. Antivielas uz netreponemālo antigēnu 
parasti parādās slimības akūtajā periodā un to līmenis 
krit pēc veiksmīgas ārstēšanas. Specifiskās antivielas 
saglabāsies asinīs ilgstošu laiku pēc infekcijas 
izārstēšanas.  
Netreponemālo antivielu parādīšanās gadījumā 
nepieciešams veikt analīzes treponemālo antivielu 
noteikšanai, lai izslēgt citu (ne sifiliss) infekciju. 
IMMUTREP TPHA ir specifisks, jūtīgs, pasīvs 
asinsaglutinācijas tests Treponema Pallidum 
antivielu noteikšanai serumā vai CSF. 
Tikai profesionālai izmantošanai. 
 

METODE 
 
IMMUTREP TPHA  satur  ar formalīnu un tanīnu 
apstrādātus pret T.pallidum jūtīgus putnu eritrocītus, 
nejūtīgus ar formalīnu un tanīnu apstrādātus  putnu 
eritrocītus, šķīdumu un kontrolserumu. 
Kad atšķaidītus pozitīvus paraugus sajauc ar jūtīgiem 
putnu eritrocītiem, antivielas, jūtīgas pret antigēnu, 
dod šūnu aglutināciju. Šūnas veidos raksturīgo šūnu 
kopuma paraugu uz mikrotitrācijas plates. 
Ja antivielu nav, šūnas veidos kompaktas nogulsnes. 
Šis tests tika kalibrēts to WHO Reference Serum 
serodiagnostikas treponemālas infekcijas testam 3-
1980 +/- viens divkāršs atšķaidījums jūtīguma 
pārbaudei. 
 

KOMPLEKTĀCIJA 
 

                                               Ref Ref Ref 

 
 
 
 
 
 
 

 OD081 OD071 OD221 

Test Cells 8.5ml       2x8.5 ml     2x33ml 

T.pallidum antigēnu aptvērti putnu eritrocīti (apmēram 
0.36%), kas atrodas buferī. Gatavs lietošanai.  

Control Cells 8.5ml   2x8.5ml    2x33ml 

Putnu eritrocīti (apmēram 0.36%), kas atrodas buferī. 
Gatavs lietošanai. 

 DIL               20ml        2X20ml      3 x 57ml 

Šķīdums.  Atalasīts truša serums (apmēram 0.4%) 
buferī. Gatavs lietošanai. 

Control +      1ml  1ml 9ml 

Pozitīvā kontrole. Buferī atšķaidīts serums (1/20) satur 
antivielas pret T. Pallidum. Gatavs lietošanai. 

Control –   1ml  1ml  9ml 

Negatīvā kontrole. Buferī atšķaidīts serums (1/20) 
nesatur antivielas pret T. Pallidum. Gatavs lietošanai. 
  

Šūnu pipete       2     2   0 

Instrukcija       1      1   1 

 
 
 
 
 
 

NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI, KAS NEIETILPST 
KOMPLEKTĀ 

 
Dynex M24A U-well mikrotitrācijas plates 
Mikrotitrācijas pipete uz 25mkl vai 
Mikropipete  10, 25, 75, 100 un 190 mkl 
Uzmanību: 75 mkl pipete neatbilst un nav pielikta 
pudelēm  
850 testu komplektā. 
 
IMMUTREP TPHA reaģenti satur cilvēka izcelsmes 
vielas, kas testētas ar HCV, HIV I un HIV II antivielām, 
kā arī HbsAg, apstiprinot procedūras viena donora 
līmenī. Tā ka neviens tests nevar pilnīgi garantēt, ka 
cilvēka izcelsmes produkts nevar inficēt lietotāju, 
rekomendējam 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 TPHA reaģenti nesatur bīstamas vielas, 
tomēr visi reaģenti var būt bionedroši izmantošanā un 
utilizēšanā. Utilizēt saskaņā ar likumdošanu.  
 
IMMUTREP TPHA 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. 
 

PARAUGA SAVĀKŠANA UN SAGATAVOŠANA 
 
Kā paraugs tiek lietotas pacienta venozās asinis, 
jāļauj tām sarecēt. Sarecējušo asins paraugu 
centrifugē un atdala tīru serumu. Analīzei ir 
nepieciešams svaigs seruma paraugs. 
Savākt CSF paraugu no pacienta asinīm. 
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 
12 mēnešiem. Šādus paraugus pirms analīzes obligāti 
jāsajauc. 
Nelietot atkārtoti sasaldētus paraugus, tie var uzrādīt 
kļūdainus rezultātus. 
 

REAĢENTA SAGATAVOŠANA 
 
Visiem reaģentiem pirms lietošanas jāļauj sasilst līdz 
istabas temperatūrai (20°C - 25°C) un uzmanīgi 
jāsamaisa, lai nerastos putas. 
 
Šūnu pipetes ir paredzētas darbam ar testa un 
kontroles šūnu suspensijām. Šis pipetes izpipetē 
75mkl pilienus un tās jāizmanto darbā ar atbilstošajām 
suspensijām sekojoši: 
Sarkanā pipete - testa šūnām 
Baltā pipete - kontroles šūnām 
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ANALĪZES IEROBEŽOJUMI 
Izņemot serumu un CSF, šim testam nav apstiprinati citi paraugi. 
 

Neseroloģiskais asinsaglutinācijas tests var izšķirt starp antivielām, kas 
sagaidāmas T.pallidum infekcijas gadījumā un antivielām, kas sagaidamās citu 
patogēno treponēmu (T.pertenue un T.carateum) infekcijas gadījumā. 
Nav citu traucējošo faktoru, kas tika sevišķi identificēti, tomēr pozitīvie rezultāti 
jāapstiprina, piemēram uz FTA-Abs, un  jāpapildina ar klīniskiem datiem. 
Diagnozi nevar uzstādīt pamatojoties tikai uz klīniskās analīzes rezultāta. Testu 
interpretējot, tas stingri jāpārdomā, ņemot vērā visus klīniskos datus. 
Tests var dot negatīvus rezultatus sifilisa agrinajā un vēlā paslēptajā stadijā. Šo 
testu parasti rekomendē rezultātu precizēšanai gadījumā, ja VDRL/Carbon Antigen 
vai RPR testi, kas ir veikti uz pacienta parauga, noteiks sifilisu aktīvā stādijā. 
OMEGA ražotie IMMUTREP VDRL, IMMUTREP CARBON ANTIGEN un 
IMMUTREP RPR testi ir piemeroti šim nolūkam. 
 

TESTA PROCEDŪRA 
Ļaut paraugam un reaģentiem sasilst līdz istabas temperatūrai un pārliecināties, ka 
visi reaģenti ir labi samaisīti pirms izmantošanas. Paraugam nav nepieciešama 
iepriekšēja sagatavošana. 
 

KVALITATĪVĀ METODE 
Katrai testēšanai ir vajadzīgas 4 mikrotitrācijas plates līgzdas. 
1.Uzpilināt šķīdumu uz mikrotitrācijas plati sekojoši: 
* 25mkl 1., 3. un 4. rindā, un 100 mkl 1. rindā 
2.Uzpilināt 25 mkl konkrēta parauga 1. rindas ligzdā. 
*Samaisīt un pārvietot 25mkl no 1. rindas uz 2. 
*Samaisīt un pārvietot 25mkl no 2. rindas uz 3. 
*Samaisīt un nomest 25mkl no 3. rindas 
*Pārvietot 25mkl no 2. rindas uz 4. 
*Samaisīt un nomest 25mkl no 4. rindas 
3.Pievienot samaisītus 75mkl no kontroles šūnas līgzdas uz 3. rindu. 
4.Pievienot samaisītus 75mkl no testa šūnas līgzdas uz 4. rindu. 
   Ar vieglam kūstībām samaisīt. 
  Galīgs atšķaidījums 3. un 4. rindā ir jābūt 1/80. 
5.Atstāt istabas temperatūrā uz 45-60 minūtēm (alternatīvi plates var atstāt uz 

nakts). 
6.Izskatīt aglutināciju. 
Uzmanību: testa komplekta kontroles ir atšķaidītas, tas jāpielej tieši 3. un 4. rindas     
līgzdās (nav jaatšķaida). 
 

                          Alternatīva vienas līgzdas izmantošanas metode 
1.Uzpilināt šķīduma 190mkl 1. rindā 
2.Uzpilināt 10mkl parauga 1. rindā un samaisīt 
3.Nomest 150mkl no 1. rindas 
4.Pievienot 25mkl no 1. uz 2. rindu 
5.Pievienot 75mkl no kontroles šūnas līgzdas 1. rindai 
   Pievienot 75mkl no testa  šūnas līgzdas 2. rindai 

Ar vieglam kūstībām samaisīt. 
Galīgs atšķaidījums 1. un 2. rindā ir jābūt 1/80. 

6.Atstāt istabas temperatūrā uz 45-60 minūtēm (alternatīvi plates var atstāt uz 
nakts). 

7.Izskatīt aglutināciju. 
 

KVANTITATĪVĀ METODE 
Ja tas ir paredzēts kārtējam kvantitatīvi pozitīvam rezultātam, tetstēšanas 
procedūru var modificēt, izlaistot kontroles šūnas un sagatavojot tikai pedējo 
šķīdumu. Daži paraugi var dot negatīvus vai patiesi pozitīvus rezultātus, un 
kontroles šūnas var būt izmantotas kvantitatīvas procedūras beigās. 
 

1.Sagatavot šķīdumu mikrotitrācijas platē sekojoši: 
*ram paraugam: uzpilināt 25mkl šķīduma katrā līgzdā  1 plates ailē. Kontroles 
veikšanas titrāciju rekomendē  jāuzsākt no 3. rindas. 
*ārvietot 25mkl no originālās testēšanas plates 2. rindas uz kvantitatīvas analīzes 
plates 1. rindu 
*amaisīt un nomest 25mkl. 
*Prvietot 25mkl no originālās testēšanas plates 2. rindas uz kvantitatīvas analīzes 
plates 2. rindu 
* Sagatavot 25mkl dubļus atšķaidījumus no 2. uz 8. rindu (dubļu atšķaidījumu 
kontrolei rekomendē uzsākt ar 3. rindu). 
2.Pievienot 75mkl no labi samaisītas kontroles šūnas uz 1. rindu. 
3.Pievienot 75mkl no labi samaisītas testa šūnas uz 2. līdz 8. rindām 
4.Samaisīt ar vieglām kūstībām. 
Pēdējais atšķaidījums 1. un 2. rindā ir 1/80 
5.Atstāt istabas temperatūrā uz 45-60 minūtēm (vai uz nakts). 
Piezīme: komplekta kontroles ir atšķaidītas un 25mkl jāpievieno tieši individuālajās 
līgzdās 1., 2. un 3. rindā ar dubultas atšķaidīšanas sākumu no 3. rindas (nav 
jāatšķaida 1. vai 2. rindā). 
 

REZULTĀTI UN INTERPRETĀCIJA 
Kontroles vai zinama tilpuma parauga analīze jāveic katrā testa sērijā. Negatīvā 
kontrole var dot negatīvo rezultātu pēc 45 minūtēm. Pozitīvā kontrole var dot 
pozitīvo rezultātu pēc 45 minūtēm. Ja paraugs nedod paredzamos rezultātus, tie 
jāuzskata par nederīgiem. 
 

Skrīninga  procedūra 
Aglutinētās šūnas izveido vienlīdzīgu kārtu uz testa līgzdiņas dibena. Neaglutinētās 
šūnas izveido kompaktas nogulsnes testa līgzdas centrā. Vāji aglutinētās šūnas 
izveido raksturīgo apaļo paraugu. Gadījums, kad testa šūnas ir aglutinētās, bet 
kontroles šūnas - nē, norāda uz T.pallidum antivielām. Ja aglutinācijas nav, tad 
antivielu līmenis ir zemāks par testa noteikšanas robežu. Neizmantot kontroles 
šūnas paraugu kā negatīva rezultāta norādījumu kopš tās izveidoja  kompaktas 
nogulsnes. 
Kontroles šūnu  aglutinācija, kā arī testa šūnu, norāda uz anti-šūnām. Šādā 
gadījumā tests nav jāuzskata par nederīgo un jāatkārto. Lai pārliecinātos 
testēšanas rezultāta pareizībā, tests jāatkarto izmantojot to pašu seruma paraugu. 
Atkārtojot analīzi, atšķaidīt testa serumu kā ¼ ar kontroles šūnām un atstāt istabas 
temperatūrā uz 45-60 minūtēm. Paraugu centrifugēt 5 minūtes pie 1000 
svārstībām/minūtē, pēc tam supernatantu atšķaidīt 1/5 (ar testa komplekta 
šķīdumu). Testējot šo šķīdumu nekavējoties, bez turpmākās atšķaidīšanas, 
izmantot testa šūnas un kontroles šūnas suspenzijas. Tāpat iesaka arī FTA ABS 
tests apstiprinājumam. 
 

Kvantitatīvā metode 
Tāpat kā skrīninga procedūra. Titrs ir visaugstākais atšķaidījums, kas dod 
aglutināciju. Seruma kontroles reaģents var veidot titru robežās sākot no 1/2560 
dubultā atšķaidījuma. Sākuma atšķaidījums kvantitatīvai metodei ir 1/80. 
titrs no 1/164000 tika noteikts ar IMMUTREP TPHA ar bez prozona effektu. 
 

BRĪDINĀJUMI 
Nepakļaut karstuma, tiešo saules staru un vibrācijas iedarbībai 
Nepieļaut siekalu iekļūšanu paraugā vai reaģentā, jo tas var nelabvēlīgi iespaidot 
rezultātus. 
Lai novērstu kontamināciju, katram paraugam lietot atsevišķu, vienreizējo uzgali. 
Uzreiz pēc lietošanas uzlikt atpakaļ visu reaģentu vāciņus. 
Nepārliet reaģentus par testa līgzdiņas sāņiem. 
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. 
Testa komponenti ir saskaņoti un nav aizvietojami. 
 

NOVĒRTĒJUMS 
Paraugi testēti Eiropiešu norādījumu centrā. Šo paraugu izcelsme - embrionālās 
klīnikas, genito-urinaras medicīnas klīnikas un sabiedrības veselības laboratorijas. 
 

 Positive 
Samples 

Negative Samples Toltal 

Syphilis Positive 203 3 206 

Syphilis 
Negative 

3 669 672 

         206              672   878 

Šī pētīšana pierāda: 
Jūtīgums 98.5% 
Specifiskums 99.6% 
IMMUTREP TPHA atakārtojamība 100% (+/- viens dubultais atšķaidījums) 
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