
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION Ref OD117 / OD157 
Konkurentinis imunofermentinis testas (EIA) bendrų antikūnų  
prieš  Treponema pallidum nustatymui žmogaus serume 
Laikyti 2oC - 8oC temperatūroje.  NEUŽŠALDYTI. 
Naudoti tik in-vitro. 

 
ĮVADAS 

 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION yra konkurentinis  
imunofermentinis testas bendrųjų antikūnų Treponema pallidum 
nustatymui žmogaus serume. 
T.pallidum yra spirochetinė bakterija, kuri sukelia lytiniu keliu plintančią 
ligą -sifilį. Nepaisant šio sukėlėjo svarbos bei chroniškų pasekmių, apie 
spirochetą žinoma nedaug: Treponemos pallidum nepavyksta ilgesnį 
laiką kultivuoti in vitro, nėra vakcinos, o patogenezės mechanizmas nėra 
iki galo aiškus  (1, 2). 
T.pallidum infekcija yra sisteminė, komplikuojama latentinių periodų 
vėlyvose ligos stadijose. Tačiau sifilis gana lengvai pagydomas, o 
vėlyvose stadijose gydymas gali sustabdyti ligos tolesnį vystymąsi (1). 
Sifiliu užsikrečiama ir kongenitaliai. Jei sifiliu vaisius užsikrečia 
ankstyvose nėštumo stadijose, paprastai įvyksta abortas. To galima 
išvengti diagnozavus ir gydant sifilį. 
Dėl minėtų priežasčių labai svarbūs diagnostiniai serologiniai metodai 
sifiliui aptikti. PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION rinkinys yra labai 
jautrus ir specifiškas imunofermentinis testas pirminiam T.pallidum 
antikūnų skriningui. 

 
PASKIRTIS 

 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION yra in vitro diagnostinis testas 
atrankiniams sifilio tyrimams.   
Testu nustatomi pirminiai IgG ir IgM antikūnai, todėl testas jautrus 
visoms ligos stadijoms. Kadangi atliekant testą  serumo skiesti nereikia, 
o reagentai paruošti naudojimui, testas labai tinka automatizavimui - kai 
tiriama daug serumų vienu metu. 
Tik profesionaliam naudojimui. 

 
TESTO PRINCIPAS 

 
Mikrotitravimo plokštelės šulinėliai padengti išgrynintais Treponema 
pallidum antigenais. Į šulinėlius lašinami neskiesti tiriamieji serumai, o 
tada sulašinami anti-T.pallidum antikūnai, žymėti krienų 
peroksidaze(HRP).  
Specifiniai antikūnai T.pallidum tiriamajame serume ir konjugatas 
konkuruoja dėl antigeno, kuriuo padengti šulinėliai.  Nesusirišusi 
medžiaga išplaunama iš šulinėlio.  Sulašinus substratą - 3,3’,5,5’ 
tetrametilbenzidiną, (TMB), spalva atsiranda tuose šulinėliuose, 
kuriuose yra fermento - t.y., juose nėra žmogaus anti-Treponema 
pallidum antikūnų, t.y. rezultatas neigiamas Fermentinė reakcija 
stabdoma sieros rūgštimi ir matuojama 450 nm bangos absorbcija.  Jei 
optinis tankis mažesnis nei cut off reikšmė, rezultatai laikomi teigiamais.  
. Geltonos spalvos, atsiradusios sustabdžius reakciją intensyvumas yra 
atvirkščiai proporcingas T.pallidum koncentracijai tiriamajane serume. 
Šis testas buvo kalibruotas pagal WHO Reference serumą  
serodiagnostiniams testams treponeminėms infekcijoms – Ref 3 – 1980 

  
           SUDĖTIS 

 
 

 
 
 

 

Ref 

 
 
 
 

Ref 

                                                                          OD117          OD157 

 

 

Microtitre Plate       12 x 8  60 x 8 

Laužomų plokštelių šulinėliai padengti  specifiniais 
antigenais, jos supakuotos uždaromame folijos 
maišelyje su desikantu. 

Control - Reagent  2       0.5 ml                        2.5 ml 

Neigiama kontrolė. Skaidrus žmogaus serumo tirpalas, 
kuriame nėra antikūnų prieš Treponema pallidum. 
Paruoštas naudoti. (Mėlynas) 

Control L Reagent  3      0.5 ml                         2.5 ml 

Žema teigiama kontrolė. Skaidrus žmogaus serumo 
tirpalas, kuriame yra žemas antikūnų prieš Treponema 
pallidum lygis. Paruoštas naudoti. (Žalias) 

Control H Reagent  4          0.5 ml                     2.5 ml 

Aukšta  teigiama kontrolė. Skaidrus žmogaus serumo 
tirpalas, kuriame yra aukštas antikūnų prieš 
Treponema pallidum lygis. Paruoštas naudoti. 
(Raudonas) 

Washbuf 20X Reagent  5  50 ml                      125ml x 2 

Plovimo buferio koncentratas: Buferis Tris pagrindu 
su detergentais. (Bespalvis) 

Conj Reagent  6                                                      15 ml 32.5 ml x 2 

Anti- Treponema pallidum HRP konjugatas: Anti- 
Treponema pallidum antikūnai konjuguoti su krienų 
peroksidaze. Paruoštas naudoti. (Violetinis) 

Subs TMB Reagent  7    15 ml                    11 ml x 5 

Substrato tirpalas: 3,3’, 5,5’ Tetrametil benzidinas 
citratiniame buferyje. Paruoštas naudoti. (Bespalvis) 

 

Soln Stop H2SO4  0.2M  15 ml 32.5 ml x 2 

Reagent  8  

Stop tirpalas: Sieros rūgštis praskiesta išvalytu vandeniu. Paruoštas naudot 
(Bespalvis) 
 
Instrucija ir EIA duomenų užrašymo lapas           1 +1              1 + 5 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Į RINKINĮ NEĮEINANČIOS PRIEMONĖS, REIKALINGOS TESTO 
ATLIKIMUI 

 

Mikropipetės: 100l, 200l, 1000l and 5000l 
Vienkartiniai pipečių antgaliai 

Inkubatorius: 37C +/- 1C 
Absorbuojantis popierius 
Daugiakanalis spektrofotometras, matuojantis 450 nm banga 
(mikrotitravimo plokštelių skaitytuvas) 
Grafinis popierius 
Labai švarūs laboratoriniai indai. 
 

PERSPĖJIMAI 
 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION rinkinyje žmogiškos kilmės 
medžiagų. Pagal patvirtintas FDA metodikas patikrinta, kad jose nebūtų 
ŽIV I ir ŽIV II, HbsAg ir HCV antikūnų. Vis dėlto joks testas negali 
visiškai užtikrinti, kad žmogaus kilmės medžiagose nėra infekcijos, todėl 
rekomenduojama visus reagentus naudoti ir išmesti kaip biologiškai 
pavojingus. Nepraryti 
 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION reagentuose nėra pavojingų 
medžiagų, kurių naudojimą reglamentuotų Cheminių medžiagų 
taisyklės. Tačiau visus reagentus reikia naudoti ir išmesti kaip 
biologiškai pavojingus. Reagentai galutinai išmetami, laikantis šalies 
įstatymų. 
 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION Stop tirpalas (REAGENTAS 8) 
yra 0.2M sieros rūgštis, taigi, reagentas koroduojantis.  Elkitės atsargiai.. 
 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION reagentuose yra 0.05% 

konservanto Proclin 300 
TM 

 , kuris prarijus gali būti toksiškas.  Kontakto 
atveju gerai nuplaukite tekančiu vandeniu. 
   

 Proclin 300
TM

 yra ROHM and HAAS Limited prekinis ženklas 
 

LAIKYMAS 
 
Reagentai  laikomi 2

o
C -  8

o
C temperatūroje stačiai. 

 
Rinkinys atitinka specifikacijas nuo pagaminimo datos iki galiojimo laiko, 
nurodyto ant rinkinio ir jo komponentų pakuočių. Galiojimo terminas - 
paskutinė ant rinkinio ir buteliukų etikečių nurodyto mėnesio diena.  
Nenaudokite reagentų pasibaigus galiojimo laikui. 
 
Venkite laikyti reagentus aukštesnėje temperatūroje ar apšviestus 
tiesioginių saulės spindulių. 
 
NEUŽŠALDYKITE REAGENTŲ. Užšaldyti reagentai visiškai sugadinami 
 

BANDINIO ĖMIMAS IR PARUOŠIMAS 
 
Veninio kraujo ėminiui leidžiama sukrešėti. Sukrešėjusio kraujo 
bandinys centrifuguojamas ir surenkamas skaidrus serumas. Testui 
reikia šviežio serumo bandinių. 
 
Nenaudokite hemolizuoto, užteršto ar lipeminio serumo ar plazmos, nes  
galite gauti klaidingus rezultatus. 
 
Prieš testuojant serumą galima laikyti 2

o
C - 8

o
C temperatūroje 48 val. 

Jei prireikia laikyti ilgiau, bandiniai saugomi –20
o
C temperatūroje iki 1 

metų.  Prieš atliekant testą, atšildytus bandinius reikia išmaišyti. 
 
Nenaudokite natrio azido kaip konservanto- jis gali inhibuoti 
peroksidazės fermentinę sistemą 
Neužšaldykite ir neatšildykite bandinių pakartotinai, nes galite gauti 
klaidingus rezultatus. 
 

REAGENTŲ PARUOŠIMAS 
 
Visiems reagentams leidžiama sušilti iki kambario temperatūros (20

o
C -

25
o
C), prieš naudojimą jie atsargiai išmaišomi.  Neleiskite jiems suputoti. 

 
Plovimo buferis:  
Praskieskite koncentruotą Plovimo buferį  (REAGENTAS 5): 1 dalį 
plovimo buferio koncentro 19 dalių distiliuoto vandens.  Kiekvienai 8 
šulinėlių juostelei, ruošiama 25ml praskiesto Plovimo buferio: 1.25ml 
koncentrato praskiedžiama 23.75ml distiliuoto vandens. Kiekvienam 
tyrimui ruošiamas šviežias praskiestas plovimo buferis. Naudojant 
automatines plokštelių plovykles reikia daugiau plovimo buferio. 
 
Plovimo procedūra yra labai svarbi testo rezultatams: nepakankamai 
išplovus šulinėlius, gaunami netikslūs rezultai, nes klaidingai padidėja 
absorbcija. 
 

APRIBOJIMAI 
 
Kitokių nei serumas bandinių naudojimas šiam testui nėra validuotas. 
Šiuo testu galima tirti tik serumo ir likvoro mėginius. Joks 
hemagliutinacijos testas negali atskirti antikūnus prieš T. pallidum nuo 
antikūnų, atsiradusių dėl T. pertenue ir T. carateum infekcijos. 
 Antrinio šio produkto panaudojimo protokolo nesama.  Interpretuojant 
šio testo rezultatus griežtai rekomenduojama atsižvelgti į visus 
klinikinius duomenis. Neturėtų būti diagnozuojama remiantis tik vieno 
klinikinio tyrimo rezultatais. 
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TYRIMO PROCEDŪRA 
 
1. Prieš pradedant tyrimą, visiems tyrimo komponentams ir tiriamajam serumui leidžiama sušilti iki 

kambario temperatūros (20C - 25C). 
2. Vienas komplektas standartų turi būti tiriamas kiekvieno tyrimo metu. Sustatykite norimą skaičių 

padengtų šulinėlių į lakiklį. Užregistruokite, į kuriuos šulinėlius bus lašinami tiriamieji serumai ir 
standartai  EIA duomenų registracijos lape. 

3. Nepanaudotos juostelės dedamos atgal į uždaromą maišelį su desikantu, maišeliai sandariai uždaromi 

ir  dedami atgal į 2C - 8C.  

4. Nei tiriamieji serumai, nei kontroliniai serumai NESKIEDŽIAMI.  Po 25l tiriamųjų serumų ar kontrolinių 
serumų (REAGENTAI 2, 3 & 4) sulašinama į pasižymėtus šulinėlius.  Kontroliniai serumai turėtų būti 
sulašinami paskutiniai – taip užtikrinama tiksli rezultatų interpretacija.  Sulašinus tiriamuosius ir 

kontrolinius serumus, į kiekvieną šulinėlį iškart sulašinama po 100l anti-Treponema pallidum HRP 
konjugato (REAGENT 6). Nuo pirmojo serumo įlašinimo į šulinėlį iki konjugato sulašinimo turi praeiti ne 
daugiau kaip 30 minučių.  Švelniai pamaišoma 5 sekundes.  Plokštelė uždengiama dangteliu ir 
dedama ant drėgno absorbuojančio rankšluosčio į 37

o
C inkubatorių 90-čiai minučių. 

5. Pasibaigus inkubacijos laikui, šulinėlių turinys išpilamas, iškratant jį į biologiškai pavojingų atliekų 
konteinerį.  Tada šulinėlius reikia staigiai krestelėti virš absorbuojančio popieriaus. Įsitikinkite, kad 
atliekų konteineryje yra pakankamai dezinfektanto. 

6. Rankinis plovimas:  Užpildykite šulinėlius bent 300l Plovimo buferio. Išpilkite šulinėlių turinį į biologinių 
atliekų konteinerį.  Tada stipriai krestelkite plokštelę virš absorbuojančio.popieriaus. Plaukite tuščius 
šulinėlius 5 kartus tarp plovimų po 30 sek pamirkant.  

7. Patapšnokite apverstą plokštelę į absorbuojantį popierių arba popierinį rankšluostį – taip pašalinsite 
plovimo buferio likučių lašelius. 

8. Automatinis plovimas:  Įsitikinkite, kad bent 300 l plovimo buferio į šulinėlį, o plovyklės atliekų 
konteineryje yra tinkamo dezinfektanto. Plaukite tuščius šulinėlius 5 kartus tarp plovimų po 30 sek 
pamirkant. 

9. Sulašinama po 100l Substrato (REAGENTAS 7)  į kiekvieną šulinėlį.  Plokštelė uždengiama dangteliu 
ir vėl dedama ant drėgno absorbuojančio rankšluosčio į tamsų 37

o
C inkubatorių  15-ai minučių. 

10. Reakcija sustabdoma į kiekvieną šulinėlį įlašinant 100l Stop tirpalo (REAGENT 8).  Stop tirpalas 
pakeičia skysčio spalvą šulinėliuose iš mėlynos į geltoną tuose šulinėliuose, kuriuose yra fermento (o 
fermento buvimas rodo, kad tuose šulinėliuose nėra anti-Treponema pallidum antikūnų). Absorbcijos 
skaitytuvo nulis nustatomas pagal orą.  Sustabdžius reakciją, iškart matuojama 450 nm bangos 
absorbcija. 
 

REZULTATŲ SKAITYMAS 
 
Plokštelių skaitytubvas turi būti nustatytas 450 nm bangos matavimui, jo nulis nustatytas pagal orą. Nustatant 
kiekvieno bandinio ir kontrolių absorbciją, rekomenduojama nenaudoti reference filtro, nes tai gali pakeisti 
tikėtinas kontrolių absorbcijos reikšmes. 
 

REKOMENDACIJOS 
 
Testas skirtas naudoti personalui, turinčiam bent bazinį laboratorinį pasirengimą. 
 
Nenaudokite pakenktų ar užterštų rinkinio komponentų. 
 
Kiekvienam bandiniui imkite naują pipetės antgalį – taip išvengsite kryžminio užteršimo. 
 
Nors ir nebūtina, rekomenduojama dubliuoti bandinių ir kontrolinių serumų tyrimus. 
 
Bandiniai ir kontrolės turi būti tiriami kartu, kad visos tyrimo sąlygos būtų tos pačios. 
 
Jei pipetuojama rankomis, rekomenduojama tirti ne daugiau kaip 32 šulinėlius vienu kartu, kadangi visi 
standartai (kontrolės) bei bandiniai  turi būti sulašinti ne daugiau kaip per 3 minutes.  Jei lašinimas atliekamas 
automatu, galima vienu tyrimu tirti ir visą plokštelę. 
 
Iškart po naudojimo užsukite reagentų buteliukus. 
 
Venkite lašindami reagentus kaskart juos imti iš originalaus buteliuko – taip galima užteršti reagentus. 
 
Atlikdami tyrimą visada naudokite reagentus ir šulinėlius iš to paties  rinkinio – nesumaišykite kelių rinkinių 
komponentų.  Lašinant reagentus stenkitės neliesti šulinėlių paviršiaus.  
 
Neleiskite reagentams varvėti šulinėlių sienelėmis.  Prieš pradėdami tyrimą, leiskite visiems reagentams sušilti 
iki kambario temperatūros(20

o
C - 25

o
C).  Švelniai išmaišykite reagentus sukdami ar vartydami buteliukus. 

 
Kartą tyrimą pradėję, neleiskite šulinėliams išdžiūti. 
 
Neužterškite substrato tirpalo – dėl to visas rinkinys bus netinkamas naudoti. 
 
Patikrinkite tyrimui naudojamų laboratorinių prietaisų tikslumą – taip užtikrinsite tikslius ir atsikartojančius 
rezultatus. 
 
Nepanaudotos juostelės dedamos atgal į uždaromą maišelį su desikantu, maišeliai sandariai uždaromi ir  

dedami atgal į 2C - 8C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS 
 
Kiekvienam tiriamajam ir kiekvienam kontroliniam serumui nustatoma vidutinio optinio tankio (OD) pagal 
sudubliuotų tyrimų rezultatus. 
Cut Off lygis = (vidutinė žemos teigiamos kontrolės(REAGENT 3) OD reikšmė ) x 1.2. 
Lygiareikšmė  “pilka” zona = OD reikšmės, lygios Cut Off arba iki 10% žemesnės už Cut Off lygį. 
Tyrimo Validavimas: Vidutinė neigiamos kontrolės  OD reikšmė turi būti didesnė nei 0.8, žemos teigiamos 
kontrolės ( Reagent 3 ) OD reikšmė turi būti didesnė nei 0.35, o aukštos teigiamos kontrolės - ( Reagent 4 ) turi 
būti mažesnė nei 0,6. Tokiu atveju testo rezultatai laikomi galiojančiais. 
Neigiamas rezultatas:  Neigiamu rezultatas laikomas tada, kai OD didesnis nei cut off reikšmė. 
Įtariamas teigiamas:  Įtariamu teigiamu rezultatas laikomas tada, kai OD reikšmė pakliūva į lygiareikšmę zoną. 
Teigiamas rezultatas: teigiamo rezultato OD reikšmė turi būti mažesnė nei lygiareikšmės zonos. 
Jei kontrolių ar žinomų bandinių rezultatai nėra tokie, kokie turėtų būti, testo rezultatai laikomi negaliojančiais. 
 

ĮVERTINIMO DUOMENYS 
 
Sukalibruoti pagal pagrindinių konkurentų ir “ namų” standartus. 
Europos reference centre buvo ištirta 120 pacientų, sergančių įvairiomis sifilio formomis bei negydytų pacientų 
bandinių. Kontrolei buvo ištirta 345 bandinių grupė sudaryta iš žinomų niegiamį bandinių bei tokių, kuriuose 
galimos kryžminės reakcijos.  
Jautrumo rezultatai: PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION 100% 
Specifiškumo rezultatai: PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION 100%  
PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION variacijos koeficientas yra ne didesnis nei 10%. 
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METODO SANTRAUKA 
 

1. Tiriamieji serumai ir kontrolės neskiedžiami. 
 

2. Į pasižymėtus šulinėlius sulašinama po 25 l tiriamųjų arba kontrolinių serumų  ir po 100 l anti 
Treponema pallidum HRP konjugato (REAGENT 6) (ne vėliau kaip per 30 min. nuo pirmojo tiriamojo 
serumo sulašinimo). Švelniai 5 sek. pamaišoma.  

 
3. Inkubuojama 37

O
C 90

 
minučių. 

 
4. Po inkubacijos šulinėlių turinys išpilamas, plokštelė plaunama 5 kartus plovimo buferiu, tarp plovimų po 

30 sek pamirkant.  
 

5. Į kiekvieną šulinėlį lašinama po 100 l substrato (REAGENT 7).  
 
6. Inkubuojama tamsoje 15  min. 37

O
C temperatūroje. 

 

7. Reakcija sustabdoma įlašinant po 100 l Stop tirpalo (REAGENT 8) į kiekvieną šulinėl  
8. Optinis tankis matuojamas EIA skaitytuvu  naudojant 450nm filtrą. 
 
9. Rezultatai interpretuojami kaip aprašyta rezultatų interpretacijos skirsnyje. 
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