
IMMUTREP®   VDRL  ANTIGEN Ref   OD011 
Sérodiagnostický kapkový test (na testovací destičce) nebo  
zkumavkový flokulační test k vyšetření syfilis. 
Skladujte při pokojové teplotě. NESMÍ ZMRZNOUT. 
Jen pro in-vitro diagnostiku. 

 
ÚVOD A POUŽITÍ 

 
IMMUTREP VDRL je netreponemový flokulační test 
prokazující kvalitativně a  
semikvantitativně reaginové protilátky v séru. 
Jen pro profesionální použití. 
 

PRINCIP TESTU 
 

IMMUTREP VDRL Antigen je netreponemový antigen, 
který prokazuje reaginové protilátky u onemocnění 
syfilis. Když je antigen přidán k VDRL pufrovanému 
fyziologickému roztoku vzniká emulze velmi jemných 
částic. Tyto částice v přítomnosti reaginových protilátek 
flokulují. Výsledek se odečítá mikroskopicky. 
Nedostatečná flokulace se vyhodnocuje jako negativní 
výsledek. 
 
Tento test byl kalibrován dle WHO Reference Serum 
pro sérodiagnostické testy u Treponemové infekce- Ref 
3-1980. 
 

SLOŽENÍ SOUPRAVY 
 
   

                                 Ref               

                                                       OD011 
                                               

   

         
 
 
 
Suspenze kardiolipinu 0,03%, lecitinu 0,2% a 
cholesterolu 0,9% Přímo k použití. 
 

Soln Saline            60ml 

Pufrovaný fyziologický roztok 
Přímo k použití. 
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DALŠÍ POTŘEBNÉ POMŮCKY NEOBSAŽENÉ 
V SOUPRAVĚ 

 
Skleněná destička s kroužky, vytvořené např. pomocí 
vosku 
Třepačka 
Skleněné zkumavky 12x75 mm 

Mikropipety dávkující 22, 50 a 1000 l 
Fyziologický roztok: 0,9% NaCl 
 

UPOZORNĚNÍ 
 

IMMUTREP VDRL 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 VDRL 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 skladujte při pokojové teplotě (20°C až 
25°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. 
 
Lahvička antigenu musí být po otevření a použití znovu 
pevně uzavřena. Dbejte, aby byla  
použita jen suchá pipeta. Vlhká pipeta by mohla antigen 
precipitovat. Pokud by se v antigenu  
objevily viditelné krystaly, je třeba je rozpustit opatrným 
zahřátím lahvičky na 50°C. 

 
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.  
 
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 6 týdnů. 
Rozmražené vzorky musí být před vyšetřením řádně 
promíchány. 
 
Vzorky znovu nezamražujte, mohlo by dojít k falešným 
výsledkům. 
 
Sérum musí být inaktivované 30 minut při 56°C ve 
vodní lázni. Když uplyne více jak 4 hodiny mezi 
inaktivováním a testováním séra (které nebylo 
vyšetřeno), musí být znovu reinaktivováno. CSF může 
být testováno u tohoto testu, ale jen po tepelné 
inaktivaci. 
 
NEŘEĎTE TESTOVANÉ SÉRA PŘED VYŠETŘENÍM 
KVALITATIVNÍHO TESTU. 
 

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ 
 
Před vyšetřením všechny reagencie vytemperujte na 
pokojovou teplotu (20°C až 25°C) a jemně je 
promíchejte. Nevytvořte pěnu. 
 
Kapkový destičkový test: 
Napipetujte 0,4 ml Pufrovaného fyziologického roztoku 
VDRL do zkumavky s rovným dnem  
(tmavé sklo), kterou lze těsně uzavřít. Potom přidejte 
0,5ml VDRL antigenu do  
fyziologického roztoku (použijte čistou pipetu) a kapejte 
v intervalech 6 sekund a lahvičkou či  
zkumavkou pohybujte krouživým pohybem na hladkém 
povrchu. Pokračujte s mícháním ještě  
 
10 sekund a pak přidejte 4,1ml Pufrovaného 
fyziologického VDRL roztoku. Takto připravený  
antigen je připraven musí být použit do 24hod., když je 
udržován při teplotě 2°C až 8°C. 

VDRL Ag 
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Zkumavkový test 
K jednomu objemu připravené VDRL  Antigen emulze (popsánu u kapkového testu) 
přidejte  
4 objemy 0,9% NaCl roztoku a po důkladném promíchání se před použitím ponechá 
stát  
nejméně 5 minut. Reagens použijte do 2 hodin po naředění. 
 

OMEZENÍ V POUŽITÍ 
 
Jiné vzorky než je sérum nebo CSF u tohoto testu nebyly validovány. 
 
Pro tento výrobek není jiného použití. 
 
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. 
Jsou známé falešně positivní reakci u VDRL antigenu, které se mohou projevit, když 
pacient je nemocen jinou infekční nemocí než je syfilis. Když je VDRL test positivní je 
nutné provést treponemový test. OMEGA vyrábí a dodává soupravu IMMUTREP 
TPHA, která detekuje specifické antitreponeové protilátky. 
 
TESTY 

Kvalitativni Metoda 

1. Aplikujte 50 l inaktivovaného séra do kroužku na skleněné destičce. 

2. Přidejte 22 l promíchaného antigenu ke vzorku.(Není třeba míchat oba  
    komponenty dohromady). 
3. Položte na třepačku a nechte třepat 4 minuty při 180 ot./min. 
4. Bezprostředně po 4 minutách odečtěte výsledek mikroskopicky při 100 x  
    zvětšení. 
 

Semikvantitativni Metoda 
1. Za použití fyziologického roztoku připravte sérii ředění inaktivovaného  
    pacientova séra (1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 atd.) 

2. Aplikujte 50 l naředěného séra do kroužku skleněné destičky. 

3. Přidejte 22 l promíchaného antigenu ke vzorku.(Není třeba smíchat oba  
    komponenty dohromady). 
4. Položte na třepačku a nechte třepat 4 minuty při 180 ot./min. 
5. Bezprostředně po 4 minutách odečtěte výsledek mikroskopicky při 100 x  
    zvětšení. 
 

Zkumavkovy Test 
1. Aplikujte 0,5 ml inaktivovaného vzorku séra do zkumavky. 
2. Přidejte 0,5 ml ředěného pracovního antigenu do zkumavky. 
3. Protřepte zkumavku za pomocí Kahnovy třepačky po dobu 5 minut.  
4. Centrifujte zkumavku 10 minut při 2000 ot./min. 
5. Třepejte zkumavkou 1 minutu a bezprostředně poté odečtěte výsledek. 
 

VÝSLEDKY A  INTERPRETACE 
 
Známá hodnota vzorku by měla  být testována s každým testem. Když používané 
známé hodnoty kontrolních vzorků nedávají očekávaný výsledky, výsledky testu musí 
být brány jako neplatné. 
 
 
Kvalitativni Metoda 
Střední a silná agregace                                       Reaktivní 
 
Jemně rozptýlená agregace                                 Slabě reaktivní 
 
Bez viditelné agregace, šedivý vzhled                  Nereaktivní 
 
Semikvantitativni Metoda 
Jako titr je určeno poslední ředění vzorku, který vykazuje reakci. 
 
Zkumavkovy Test 
Agregace ve zkumavce                                       Reaktivní 
 
Bez viditelné agregace                                        Nereaktivní 
 
Prozónový efekt u VDRL antigenu je vyloučen  u titru 1/128. 
 
 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ  OPATŘENÍ 
 

Vždy používejte na vzorky materiál na jedno použití, zabráníte tím kontaminaci 
vzorků. 
Bezprostředně po použití všech reagencií je hned uzavřete. 
Před začátkem vyšetření vytemperujte všechny reagenci na pokojovou teplotu (20°C 
až  25°C)  Jemně reagenci promíchejte převrácením nebo krouživým pohybem.  
 
K použití tohoto testu je potřeba minimální laboratorních zkušeností. 
 
Nepoužívejte poškozenou nebo kontaminovanou soupravu. 
 

HODNOCENÍ  DAT 
 

Vyhodnocení Immutrepu VDRL je 100% (+- jedno dvojité ředění). 
 

 Immutrep VDRL Totals 

 + -  

Neléčená syfilis                   20 1 21 

Léčená syfilis                       26 5 31 

Normální vzorek                  5 448 453 

 51 454 505 

 
 
Celková citlivost 20/21 + 26/31 = 46/52 = 88,5% 
Přesnost 448/453 = 98,9% 
 

LITERATURA 
 

1. Manual of Tests for Syphilis. PHS Publication No. 411, U.S. Govt. Printing Office 
(1969). 
2. Hartus, A.,et. Al.J.Ven.Dis.Information 27, 169 (1946) 
3. Hartus, A., et.al. J.Ven.Dis.Information 29, 72 (1948) 
 
8000A Issue 3 Revised Apríl 2003 
© Omega Diagnostics Ltd 2003. Czech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


