
 

 
Syphilis TPHA 
 
Hemoaglutinační  test 
 
 
IVD pro kvalitativní a semikvantitativní  stanovení  anti-treponema pallidum protilátek v  lidském séru nebo plazmě. 
 
 
REF 

        
 

401040 100 testů  1 x testovací buňky,  7,5 ml
  1 x kontrolní buňky, 7,5 ml
  2 x diluent, 2 x 10 ml
  1 x Pozitivní kontrola, 1 ml
  1 x Negativní kontrola, 1 ml
   
408050 100 testů  1 x testovací buňky,  15 ml
  1 x kontrolní buňky, 15 ml
  2 x diluent, 20 ml
  1 x Pozitivní kontrola, 2 ml
  1 x Negativní kontrola, 2 ml
   
408060 100 testů  1 x testovací buňky,  37,5 ml
  1 x kontrolní buňky, 37,5 ml
  2 x diluent, 50 ml
  1 x Pozitivní kontrola, 5 ml
  1 x Negativní kontrola, 5 ml
   
MP041 5x96 testů 5x mikrotitrační destička 96 

jamkami s U dnem 
Objednává se zvlášť

 
Parametry měření 
Metoda: hemoaglutinace
Interpretace: vizuální 
Vzorek: sérum nebo plazma 
Teplota: 18 - 25°C 
Prozone efekt: > 1/163840 
Diagnostická citlivost :  76 % -  primární syphilis 

100 % - sekundární syphilis
Diagnostická specificita: 98 %

 
 

Princip 
TPHA test je nepřímý hemoaglutinační test pro kvalitativní a semikvantitativní stanovení specifických anti-treponema pallidum 
protilátek v lidském séru. 
Stabilizované ptačí erytrocyty senzibilizované antigenním roztokem T.pallidum aglutinují v přítomnosti anti-T.pallidum 
protilátek za vzniku charakteristického vzoru.
 
Složení a výsledná koncentrace  
Testovací buňky Stabilizovaná suspenze ptačích 

erytrocytů senzibilizovaná T. pallidum 
antigenem (Nichols)

pH 7,2

 Azid sodný 0,95 g/l
Kontrolní buňky Stabilizovaná suspenze ptačích 

erytrocytů 
pH 7,2
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 Azid sodný 0,95 g/l
Diluent Fosfátový pufr pH 7,2
 Extrakt T. pallidum
 Azid sodný 0,95 g/l
Pozitivní kontrola Imunizované lidské sérum, předředěné 

1:20
 Azid sodný  0,95 g/l
Negativní kontrola Králičí sérum 

 
 Azid sodný  0,95 g/l

 
Příprava činidel 
Činidla jsou k přímému použití. 
 
Stabilita a skladování činidel 
Činidla skladujeme při teplotě 2-8°C. Jsou stabilní po celou dobu exspirace vyznačené na obalu, pokud zabráníme kontaminaci 
po otevření originálního balení. Činidla ihned po použití uzavřete, uchovávejte ve tmě! Nezamrazujte! Nedodržení uvedených 
doporučení zbavuje firmu DIALAB jakékoliv zodpovědnosti. 
 
Vzorek 
Sérum je stabilní při teplotě 2-8°C 8 dní, při teplotě – 20 °C až po dobu 3 měsíců. Vzorky obsahující fibrin centrifugujte. 
Nepoužívejte vysoce hemolyzované, kontaminované nebo lipemické vzorky. 
Odběr doporučujeme provést do zkumavky:  
"VACUETTE" pro sérum (červené). 
 
Interferující látky 
Bez interference do koncentrace: 
Hemoglobin            10 g/l 
Bilirubin                        20 mg/l 
Lipidy                   10 g/l 
Revmatoidní faktory   300 IU/ml 
Léky a jiné substance, které mohou interferovat při stanovení amylázy jsou souhrnně uvedeny v práci Younga a spol.(5). 
 
 

Provedení testu 
Před provedením testu vytemperujte všechny vzorky a činidla na laboratorní teplotu.  
 
Kvalitativní metoda 
Vzorky nařeďte diluentem 1:20 (50µl vzorku + 1000 µl diluentu). Kontroly neřeďte. 
Dobře protřepejte lahvičky s testovacími a kontrolními buňkami a napipetujte do příslušných jamek mikrotitrační destičky. 
 
Naředěný vzorek nebo kontrola 25 µl 25 µl 
Kontrolní buňky 75 µl  
Testovací buňky - 75 µl 
Dobře promíchejte a přikryté inkubujte při laboratorní teplotě 45 – 60 min. Vizuálně zkontrolujte charakteristickou 
aglutinaci. 
 
Semi-kvantitativní metoda 
Vzorky: proveďte řadu postupného dvojnásobného ředění  již předředěného vzorku.  
Dobře protřepejte lahvičky s testovacími a kontrolními buňkami a napipetujte do příslušných jamek mikrotitrační destičky. 
 
Naředěný vzorek nebo kontrola 25 µl 25 µl 
Kontrolní buňky 75 µl  
Testovací buňky - 75 µl 
Dobře promíchejte a přikryté inkubujte při laboratorní teplotě 45 – 60 min. Vizuálně zkontrolujte charakteristickou 
aglutinaci. 
 
 

Interpretace výsledků 
Porovnejte vizuálně aglutinaci testovacích buněk a buňkami kontrolními. Výsledek posuďte podle následující tabulky: 
Stupeň aglutinace Odečet Výsledek 
Souvislá hladká vrstva buněk pokrývající 4+ Reakce 
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celé dno, místy se zahnutými okraji 
Souvislá hladká vrstva buněk pokrývající 
část dna 

3+ Reakce 

Souvislá hladká vrstva buněk obklopující 
červený střed 

2+ Reakce 

Souvislá vrstva buněk pokrývající menší 
část a obklopující menší červený kruh 

1+ Reakce 

Shluky buněk mají ve středu malé dírky + „šedá   
       zóna“ 

Kompaktní shluky buněk, někdy s velmi 
malými dírkami 

- Negativní 

 
Negativní kontrola nesmí s testovacími ani s kontrolními buňkami vzkazovat žádnou charakteristickou aglutinaci. 
Pozitivní kontrola musí vytvářet charakteristickou aglutinaci pouze s testovacími buňkami. Vznik charakteristické aglutinace 
s kontrolními buňkami indikuje přítomnost nespecifických protilátek a takový test nelze vyhodnotit. 
Vzorky, jejichž výsledek byl v šedé zóně, je třeba znovu testovat a v případě, že se znovu ocitnou v šedé zóně, jsou považovány 
za negativní. 
Vzorky vykazující reakci mohou být dále testovány na titr semikvantitativní metodou. Sérový titr je definován jako nejvyšší 
ředění, které ještě vykazuje reakci. 
Klinická diagnóza nemůže být stanovena pouze na základě výsledku tohoto testu, v úvahu je třeba brát i další klinická data. 
 
 
 

Analytické parametry stanovení 
Citlivost 
Diagnostická senzitivita:    76 % -  primární syphilis 

100 % - sekundární syphilis 
   

Kontrola kvality 
Doporučujeme používat pozitivní a negativní kontrolu.  
 
Kalibrace 
Citlivost testu byla kalibrována proti 1st International Standard for Syphilitic serum (WHO). 
 
Limitace testu 
Chraňte mikrotitrační destičku před vibracemi, teplem a přímým sluncem. 
Pokud kontrolní buňky poskytují kompaktnější aglutinaci než buňky testovací, nemohou být použity jako referenční negativní 
reakce. 
Séra s vysokou hladinou protilátek mohou vykazovat aglutinaci se silně zahnutými okraji. 
Tento test reaguje s protilátkami ke všem patogenním treponemám. V případě pozitivního výsledku doporučujeme provést 
alternativní test (FTA-Abs). 
U pacientů trpících např. mononukleozou, leprou, boreliozou, některými autoimunitními onemocněními a u drogově závislých 
může tento test poskytovat falešně pozitivní výsledky. 
Test není vhodný pro sledování úspěšnosti terapie. 
 
Upozornění 
Reagencie obsahují azid sodný (0,95 g/l) jako konzervans. 
Dodržujte zásady SLP. 
Materiál lidského původu použitý při výrobě tohoto produktu byl testován pomocí předepsaných souprav pro stanovení HIV, 
HCV a HBsAg a byl shledán negativním. Vzhledem k tomu, že žádná testovací metoda nemůže plně zaručit, že produkty 
vyrobené z lidské krve neobsahují viry HIV, hepatitis B a hepatitis C, je nutné zacházet s tímto produktem, obdobně jako se 
vzorky pacientů, jakožto s potenciálním infekčním agens.  
 

Odpadové hospodářství 
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 
 

Literatura 
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4. Sandra Larsen et al. A manual of Test for Syphilis American Public Health Association 1990: 1-192. 
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Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 
 

Seznam použitých symbolů 
Symbol Význam Symbol Význam 
 
 
 

 
Pozor, sledujte průvodní dokumentaci 
(příbalový leták) 

  
Použít do ... - poslední den 
vyznačeného měsíce (exspirace) 

 
 
 

 
Katalogové číslo 

  
Výrobce 

 
 
 

 

REF 
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Číslo šarže 
  

Recyklovatelný materiál 

 
 
 

 

LOT 

Teplotní omezení (skladujte při ...) 
  

Zlikvidujte v souladu s lokálními 
předpisy pro odpady 

 
 

 
Složení soupravy 

  
Biologická rizika 

 

Cont. 

  
 
 

 
Diagnostický zdravotnický prostředek 
in vitro 

 
Symboly chemického rizika IVD 

Obsah postačující k provedení <n> 
zkoušek 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DIALAB spol. s r.o. 

Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5 
Tel./Fax:257 910 255 
            257 910 260 
            257 910 263 

e-mail: office@dialab.cz
IČO: 14889200 
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