
IMMUTREP TPHA Ref OD221/OD071/OD081 
Test de hemaglutinare Treponema pallidum   
pentru serodiagnosticul Sifilisului  
Depozitaţi la 2º - 8º C.  NU CONGELAŢI 
Doar pentru diagnostic in-vitro. 
 

INTRODUCERE ŞI UTILIZARE 
Sifilisul este o boală complexă care de obicei este 
transmisă sexual. Agentul etiologic, Treponema 
pallidium nu poate fi crescut pe medii de cultură 
convenţionale sau pe culturi de ţesuturi. Infecţia este 
diagnosticată prin detecţia anticorpilor specifici contra 
T. pallidum în ser sau lichid cefalorahidian (LCR). 
Anticorpii devin detectabili la aproximativ 3-4 săpătmîni 
de la expunere şi pot rămîne la niveluri detectabile o 
perioadă lungă de timp post tratament. Se formează 
două grupuri de anticorpi, unul reacţionînd cu 
antigenele non-treponemice folosite de testele 
VDRL/Carbon Antigen şi RPR iar celălalt reacţionează 
cu antigenele specifice ale T.pallidum. Anticorpii faţă 
de antigenele non-treponemice se găsesc (în mod 
normal) în boala activă iar nivelul lor scade după 
tratamentul efectuat cu succes. Este necesară testarea 
ambelor grupuri de anticorpi deoarece anticorpii non-
treponemici se pot forma şi din alte motive decît infecţia 
cu sifilis.  
Testul IMMUTREP TPHA este un test specific, sensibil 
de hemaglutinare pasivă pentru detecţia anticorpilor 
contra Treponema pallidum în ser sau LCR. 
A fi folosite doar de personalul medical. 

 

PRINCIPIILE TESTULUI 
IMMUTREP TPHA este alcătuit din  eritrocite de pasăre 
sensibilizate la T.pallidum, formolizate; eritrocite de 
pasăre nesensibilizate şi formolizate, diluent şi ser de 
control.  
Atunci cînd probele diluate pozitive se amestecă cu 
eritrocitele sensibilizate, anticorpii contra antigenul 
sensibilizant determină aglutinarea celulelor.  Celulele 
formează un tipar caracteristic de  celule în partea 
inferioară a godeului de pe placa de microtitrare. În 
absenţa anticorpilor, formează un conglomerat compact 
în partea de jos a godeului. 
Acest test a fost calibrat cu Serul de Referinţă pentru 
teste de Serodiagnostic pentru Infecţii Treponemic – 
Ref 3-1980 ± o dublă diluţie pentru a asigura o 
sensibilitate corectă. 
 

CONŢINUT 
                                               Ref Ref Ref 

 
 
 
 
 
 
 

 OD081 OD071 OD221 

Test Celule 8,5ml      2x8,5 ml      2x33ml 

Eritrocite de pasăre “învelite” cu cu antigen T.Pallidum 
conservate (aprox. 0,36% greutate/volum) în soluţie 
tampon. Gata de lucru. 

Control Celule 8,5ml  2x8,5ml       2x33ml 

Eritrocite de pasăre conservate (aproximativ 0,36% 
greutate/volum) în soluţie tampon. Gata de lucru. 

 DIL                 20 ml      2x20ml        3x57ml 

Diluent. Ser de iepure selectat (aproximativ 0,4%) în 
soluţie tampon. Gata de lucru. 

Control +      1ml  1ml 9ml 

Control Pozitiv. Ser prediluat (1/20) în soluţie tampon, 
conţinînd anticorpi contra T.pallidum. gata de lucru. 

Control –   1ml  1ml  9ml 

Control Negativ. Ser prediluat(1/20) în tampon fără 
anticorpi contra T.pallidum. Gata de lucru. 

PICURĂTOR 
CELULE 

      2     2   0 

BROŞURĂ 
INSTRUCŢIUNI 

      1      1   1 

 

MATERIALE NECESARE DAR CARE NU SUNT 
PREZENTE ÎN KIT 

Sunt recomandate plăci de microtitrare cu godeuri 
Dynatech M24A U. 

Picurător de microtitrare pentru dispensarea a 25l 

sau micropipete cu volume de 10l, 25l, 75l, 

100l şi 190l. 

Notă: picurătoarele de 75l nu se potrivesc şi nu 
sunt livrate cu Kit-ul cu 850 de teste.  

 
 

PRECAUŢIUNI 
Reactivii IMMUTREP TPHA conţin materiale de origine 
umană şi au fost testate şi confirmate negative prin 
proceduri aprobate de FDA pentru anticorpi HCV, HIV I 
şi II şi pentru HbsAg, la nivel de donor unic. Deoarece 
nici un test nu poate oferi o garanţie completă că 
produsele derivate din surse umane nu vor transmite 
agenţi infecţioşi, se recomandă ca reactivii din acest kit 
să fie manipulaţi cu grija şi atenţia corespunzătoare atît 
în timpul utilizării cît şi sunt deşeuri. Nu ingeraţi. 
 

Reactivii IMMUTREP TPHA nu conţin substanţe 

periculoase aşa cum sunt definite de legislaţia Chimică 
a Marii Britanii (Informaţii şi Ambalare substanţe 
periculoase pentru Furnizare). Toţi reactivii trebuie 
totuşi trataţi ca substanţe cu potenţial risc biologic atît 
cînd sunt folosite cît şi cînd sunt deşeuri. Rezolvarea 
finală a deşeurilor trebuie făcută în conformitate cu 
legislaţia locală. 
 

Reactivii IMMUTREP TPHA conţin Azidă Sodică 
0,095% ca şi conservant, care este toxică în cazul în 
care este înghiţită. Azida Sodică poate reacţiona cu 
plumbul şi cuprul din instalaţiile de canalizare formînd 
cu acestea săruri explozive. La aruncare spălaţi cu 
cantităţi mari de apă. Nu ingeraţi. 
 

DEPOZITARE 
Reactivii trebuie depozitaţi în  poziţie verticală la 
temperaturi de 2ºC - 8ºC. 
Performanţa kit-ului va fi cea specificată pînă la data 
expirării menţionată aşa cum este determinată de la 
data producerii şi după cum este menţionat pe kit şi 
componentele acestuia. Data expirării este ultima zi  a 
lunii menţionate pe eticheta recipientului şi pe ambalajul 
kit-ului. Nu folosiţi reactivii după data expirării. 
Evitaţi expunerea reactivilor la temperatură excesivă. 
Nu expuneţi reactivii la lumina directă a soarelui. 
NU CONGELAŢI NICI UN REACTIV, deoarece aceasta 
va fi iremediabil alterat. 
 

RECOLTAREA ŞI PREGĂTIREA PROBEI 
Recoltaţi o probă de sînge venos de la pacient şi lăsaţi 
să se formeze şi retracte cheagul. Centrifugaţi proba de 
sînge coagulat şi colectaţi serul limpede. Este nevoie 
de ser proaspăt. 
 

Obţineţi o probă de  lichid cefalorahidian de la pacient.  
 

Nu folosiţi probe hemolizate, contaminate sau lipemice 
pentru testare deoarece aceasta va influenţa nedorit 
rezultatele. 
 

Probele pot fi depozitate la 2ºC - 8ºC timp de 48 de ore 
înainte de testare. Dacă este nevoie de o testare pe 
durată mai lungă, puteţi depozita serul la -20°C timp de 
un an. Probele decongelate trebuie amestecate înainte 
de testare. 
 

Nu congelaţi-decongelaţi repetat probele deoarece veţi 
obţine rezultate false. 
 

PREGĂTIREA REACTIVILOR 
Toţi reactivii trebuie lăsaţi să ajungă la temperatura 
camerei (20

o
C-25

o
C) şi apoi complet resuspendaţi 

înainte de utilizare. Evitaţi formarea spumei. 
 

Kit-ul cuprinde picurătoare speciale pentru suspensiile 
celulare de testare şi de control. Aceste picurătoare 

pipetează picături de 75l şi aceste picurătoare 
integrale trebuie plasate în suspensiile potrivite după 
cum urmează:  
Picurătorul Roşu – Celule de Testare 
Picurătorul Alb – Celule de Control 
 

LIMITELE UTILIZĂRII 
Utilizarea altor probe decît ser sau LCR nu a fost 
validată pentru acest test. 
 

Nici un test de hemaglutinare serologică nu poate 
diferenţia între anticorpii secundari unei infecţii cu 
T.pallidum şi anticorpii secundari unor alte infecţii cu 
treponeme patogenice, de ex T.pertenue şi T.carateum. 
Nu au fost identificaţi alţi factori de interferenţă specifici, 
însă rezultatele pozitive trebuie confirmate, de ex. Prin 
FTA-anticorpi şi alte teste clinice complementare. 

 850 
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Nu există un protocol de re-utilizare pentru acest produs. 
 
Un rezultat slab pozitiv sau doar suspectat a fi pozitiv trebuie re-analizat. Diagnosticul 
nu trebuie făcut doar pornind de la rezultatele unui singur test. Atunci cînd faceţi 
interpretarea acestui test este recomandat să luaţi în considerare toate datele clinice. 
 

Testul poate fi negativ în stadiile precoce ale Sifilisului activ sau în Sifilisul latent. 
Pentru a completa profilul rezultatelor ce îl pot ajuta pe medic, se recomandă 
realizarea unor teste VDRL/Carbon Antigen sau teste RPR, deoarece acestea vor 
detecta o formă activă de Sifilis. În acest scop OMEGA vă pune la dispoziţie testele 
IMMUTREP VDRL, IMMUTREP CARBON ANTIGEN şi IMMUTREP RPR. 
 

PROCEDURA DE TESTARE 
Lăsaţi probele şi reactivii să ajungă la temperatura camerei şi asiguraţi-vă că toate 
probele şi reactivii sunt complet resuspendaţi înainte de utilizare. Nu este nevoie de 
pre-tratarea probelor. 
 

PROCEDURA CALITATIVĂ (SCREENING) 
Fiecare test necesită 4 godeuri şi o placă de microtitrare. 

1. Pipetaţi diluent în placa de microtitrare după cum urmează: 

 25l în rîndurile 1,3 şi 4 şi 100l în rîndul 2. 

2. Pipetaţi 25l din fiecare probă în godeul din rîndul 1. 

 Amestecaţi bine şi transferaţi 25l din rîndul 1 în rîndul 2. 

 Amestecaţi bine şi transferaţi 25l din rîndul 2 în rîndul 3 

 Amestecaţi bine şi aruncaţi 25l din rîndul 3. 

 Transferaţi 25l din rîndul 2 în rîndul 4. 

3. Adăugaţi 75l din Celulele de Control bine amestecate în rîndul 3. 

4. Adăugaţi 75l din Celulele de Test bine amestecate în rîndul 4. 
Loviţi uşor placa pentru a amesteca. 
Diluţiile finale în rîndurile 3 şi 4 sunt de 1/80. 

5. Acoperiţi şi lăsaţi să stea la temperatura camerei  timp de 45 – 60 de minute 
(sau chiar peste noapte). 

6. Examinaţi tiparul de aglutinare.  
Notă: Kit-urile de control sunt prediluate şi trebuie adăugate direct în godeurile 
individuale din rîndurile 3 şi 4 (nu este nevoie de diluent). 
 

PROTOCOL ALTERNATIV PENTRU SCREENING – DILUŢIE ÎNTR-UN GODEU 

1. Pipetaţi 190l de diluent în rîndul 1 

2. Pipetaţi 10l de probă în rîndul 1 şi amestecaţi 

3. Aruncaţi 150l din rîndul 1 

4. Adăugaţi 25l din rîndul 1 în rîndul 2 

5. Adăugaţi 75l din Celulele de Test bine amestecate în rîndul 1. 

Adăugaţi 75l din Celulele de Control bine amestecate în rîndul 2 
Loviţi uşor placa pentru a amesteca. 
Diluţiile finale în godeurile din rîndul 1 şi 2 sunt de 1/80. 

6. Acoperiţi li lăsaţi să stea la temperatura camerei timp de 45 – 60 de miute (sau 
peste noapte) 

7. Examinaţi tiparul de aglutinare. 
 

PROCEDURA CANTITATIVĂ 
Dacă se intenţionează cuantificarea de rutină a rezultatelor pozitive, procedura de 
screening trebuie modificată prin omiterea Celulelor de  Control şi pregătirea doar a 
unei singure diluţii finale. Cele mai multe probe vor fi negative sau adevărat pozitive, 
iar Celulele Control pot fi folosite în procedura cantitativă de mai jos. 
 

1. Pregătiţi diluţii într-o placă de microtitrare după cum urmează: 

  Pentru fiecare probă pipetaţi 25l de diluent în fiecare godeu într-una 
din coloanele plăcii. Pentru titrarea controalelor pipetarea trebuie 
începută din rîndul 3. 

 Transferaţi 25l din rîndul 2 al plăcii originale de screening în rîndul 1 al 
plăcii cantitative 

 Amestecaţi şi apoi aruncaţi  25l.  

 Transferaţi 25l din rîndul 2 al plăcii de screening originale în rîndul 2 al 
plăcii cantitative. 

 Pregătiţi 25l de diluţii duble din rîndul 2 în rîndul 8 (pentru controale, 
diluţiile de dublare ar trebui să înceapă din rîndul 3). 

2. Adăugaţi 75l de Celule Control bine amestecate în rîndul 1. 

3. Adăugaţi 75l de Celule Test bine amestecate în rîndurile 2 la 8. 
4. Amestecaţi uşor prin lovirea plăcii. 

Diluţiile finale în rîndurile 1 şi 2 sunt de 1/80. 
5. Acoperiţi şi lăsaţi în repaus pentru 45 – 60 de minute la temperatura camerei 

(sau peste noapte). 

Notă: Controalele kit-ului sunt prediluate şi cîte 25l trebuie pipetaţi în fiecare godeu 
al rîndurilor 1, 2 şi 3, diluţiiile duble încep din rîndul 3 (nu este nevoie de 
diluent în rîndurile 1 şi 2). 

 

REZULTATE ŞI INTERPRETARE 
La fiecare sesiune de procesare a probelor, trebuie rulate controalele din kit sau 
probe cu valori cunoscute. Controlul negativ din kit trebuie să dea un rezultat negativ 
în 45 de minute. Controlul pozitiv din kit trebuie să dea un rezultat pozitiv în 45 de 
minute. Dacă nivelurile de controale sau de probe cu valori cunoscute nu dau 
rezultatele scontate, rezultatul testului trebuie considerat invalid.  

Metoda Calitativă 
Agregate medii şi mari                                                 Reactiv 
Agregate fin dispersate                                                Slab Reactiv 
Fără agregate vizibile, aspect cenuşiu neted Non Reactiv 

 

Procedura de Screening 
Celulele aglutinate formează un strat uniform în partea de jos a godeului. Celulele 
ne-aglutinate formează un grăunte compact în centrul godeului. Celulele slab 
aglutinate formează un inel caracteristic. Aglutinarea Celulelor de Test dar nu şi a 
Celulelor de Control indică prezenţa anitcorpilor specifici anti T.pallidum. Absenţa 
aglutinării arată că titrul de anticorpi este sub limita de detecţie a sistemului. Nu 
folosiţi tiparul Celulelor de Control ca indicator al unui rezultat negativ deoarece 
acestea dau un tipar de coagulare mai compact.  
Aglutinarea Celulelor de Control ca şi a Celulelor de Testare indică prezenţa 
anticorpilor anti-celulari. În acest caz testul nu este valid şi trebuie repetat. 
Dacă testul nu este valid, testul trebuie repetat după ce se efectuează mai întîi o 
absorbţie  a serului de testat. Pentru a realiza aceasta, diluaţi serul de testat ¼ cu 
Celule Control şi lăsaţi în repaus la temperatura camerei timp de 45 – 60 de minute. 
După centrifugarea probei (1.000 rpm, 5 minute) diluaţi supernatantul 1/5 în Diluent. 
Testaţi direct această diluţie fără diluţii suplimentare, folosind suspensiile de Testare 
şi Celulele de Control. Se recomandă deasemenea un test confirmator FTAABS.  
 

Procedura Cantitativă 
Ca procedură de screening. Titrul este cea mai mare diluţie unde se observă 
aglutinare. Serul de Control Reactiv trebuie să producă un titru ± o dublă diluţie de 
1/2560. Diluţia de pornire pentru procedura cantitativă este de 1/80. 
Titruri de 1/164.000 au fost detectate cu IMMUTREP TPHA fără efect de prozonă 
(Hook). 
 

EVITAREA ERORILOR 
Testele de hemaglutinare sunt sensibile la efectul căldurii, luminii directe a soarelui şi 
vibraţiei. În timpul perioadei de incubare feriţi-l de aceste surse.  
 

Evitaţi contaminarea probelor sau reactivilor cu salivă, deoarece veţi obţine rezultate 
eronate.  
 

Folosiţi un vîrf de pipetă de unică folosinţă pentru fiecare probă pentru a preveni 
contaminarea încrucişată. 
 

Puneţi la loc capacul pe recipientele cu reactivi  imediat după utilizare.  
 

Nu pipetaţi reactivii pe partea laterală a godeului. Înainte de începutul testării, lăsaţi 
reactivii să ajungă la temperatura camerei (20°- 25°C). Amestecaţi uşor toţi reactivii 
cu mişcări blînde de rotaţie. 
 

Poate fi folosit de personalul cu minimă pregătire bazică de laborator. 
 

Nu folosiţi componente ale kit-ului care sunt deteriorate sau contaminate. 
 

Nu folosiţi componente de la kit-uri diferite ci doar de la acelaşi kit.  
 

DATE DE EVALUARE 
Într-un centru de referinţă European au fost testate un număr de probe. Aceste probe 
au provenit de la cabinete de control ante-natal, cabinete genito-urinare şi 
laboratoare de sănătate publică.  

 Probe Pozitive Probe Negative Total 

Pozitiv Sifilis  203 3 206 

Negativ Sifilis  3 669 672 

 206 672 878 

Aceste studii demonstrează: 
O sensibilitate de 98,5% 
O specificitate de 99,6% 
Reproductibilitatea IMMUTREP TPHA este de 100% (± o diluţie dublă). 
 

BIBLIOGRAFIE 
1. Tomizawa, T.and Kasamatsu, S. Jap. J. Med. Sci. Biol. 19,305 (1966). 
2. Rathlev, T., Brit. J. Vener. Dis., 43,181 (1967). 
3. Tringali, G., Ann. Sc. Pav., 12,311 (1970). 
4. Uete, T., Fukazawa., S., Ogi. K. and Takeuchi, Y., Brit., J. Vener. Dis., 47,73 

(1971) 
5. Garner, M.F., Backhouse, J. L, Daskalopoulos,  G. and Walsh, J.L., 48,474 

(1972) 
6. Johnston, N.A., Brit. J. Vener. Dis. 1972, 48,474 (1972) 
7. Sequeira, P.J.L. and Eldridge, A. E., Brit. J. Vener. Dis. 43,242 (1973 ) 
8. Lensinski, J., Krach, J. and Kadziewics, E., Brit. J. Vener. Dis. 50, 33 (1974) 
9. O’Neill, P., Warner, R.W. and Nicol, C.S., Brit. J.Vener. Dis. 49,427 (1973) 
10. Young, H., Henrischen, C. and Robertson, D.H.H., Brit. J. Vener. Dis. 50,341 

(1975) 
 

8010 Issue 5A Revised May 2015. ROMANIAN 

 Omega Diagnostics Ltd 2015. 
 
 


