
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION Ref OD117/OD157 

Enzima Imunoensaio competitivo (EIA) para a detecção de anticorpos totais  
Anti- Treponema pallidum em soro humano.  
Conservar entre os 2oC a 8oC.  NÃO CONGELAR. 
Apenas para diagnóstico in vitro. 
 

 

INTRODUÇÃO 
 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION é um enzima imunoensaio 
competitivo (EIA) para a detecção de anticorpos totais Treponema 
pallidum em soro humano. T. pallidum é uma bactéria spirochaete 
causadora da doença sexualmente transmissível, Sífilis. Apesar da sua 
importância a nível mundial como um agente infeccioso e pelo sofrimento 
debilitante e crónico causado pela doença, existe ainda pouca informação  
Acerca de T. pallidum. O organismo não pode ser cultivado continuamente 
in vitro, não existe vacina disponível e o mecanismo da doença ainda não 
é bem compreendido. (1,2) A infecção com T.pallidum é sistémica e 
complicada, em estado latente na última fase da doença.   
Contudo, a Sífilis pode ser curada de forma relativamente fácil e, em 
estágios tardios, o tratamento pode limitar danos permanentes causados 
por esta bactéria. (1) 
A Sífilis pode também ser adquirida de forma congénita. Se o feto estiver 
infectado na etapa inicial da gravidez, ocorre um aborto espontâneo. (1) 
Isto pode ser evitado pelo diagnóstico e tratamento da Sífilis. 
Todas as características desta doença, descritas acima, assinalam a 
importância das técnicas serológicas no diagnóstico de Sífilis. O kit 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION é um teste EIA altamente 
sensível e especifico para o despiste inicial de anticorpos anti – T. pallidum 

como auxilio no diagnóstico da Sífilis. 
 

INTERESSE CLINICO 
 
O PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION é um teste de diagnóstico para 
o despiste da Sífilis. 
O teste detecta, principalmente, IgG e IgM e tem, por isso, uma 
sensibilidade elevada a todos os estágios da doença. (3) Este teste é ideal 
para automatização com o fim de testar grandes quantidades de amostras, 
visto que não necessita de diluição de soro ou preparação de reagentes. 
Apenas para uso profissional. 

 
PRINCIPIO DO TESTE 

 
O antigénio purificado derivado do Treponema pallidum liga-se à superfície 
dos poços de microtitulação. É aplicado o soro de teste seguido do 
anticorpo anti-T. pallidum HRP conjugado. Anticorpos específicos anti T. 
pallidum no soro de teste e conjugado ligam-se ao antigénio nos poços. O 
material que não se ligou é enxaguado. Com a adição do substrato, 
Tetramethyl Benzidine (TMB) estabilizado 3,3’,5,5’, desenvolve-se uma 
coloração apenas nos poços onde está presente a enzima. Isto indica a 
ausência do anticorpo anti Treponema pallidum humano, sendo portanto 
um resultado negativo. A reacção da enzima é parada pela adição de 
ácido sulfúrico diluído, a absorção é medida a 450nm. Qualquer resultado 
com uma densidade óptica inferior ao “cut off” é considerado positivo. A 
intensidade da cor amarela produzida após paragem da reacção é 
inversamente proporcional à concentração de anticorpos T. pallidum na 
amostra. 
  
Este teste foi calibrado de acordo com a Referência 3 – 1980 Reference 
Serum for Serodiagnosic Tests for Treponemal Infections.da WHO. 

 

 

  Ref Ref   

  
 
 
 

OD117 

 

OD157   

 

Microtitre Plate      12 x 8  60 x 8 

Poços em tiras fraccionáveis revestidos com 
antigénios específicos dentro de um invólucro de 
alumínio com exsicante. 

Control - Reagent  2       0.5 ml                        2.5 ml 

Controlo Negativo. negativo a anticorpos anti 
Treponema pallidum. Pronto a usar. (Azul) 

Control L Reagent  3       0.5 ml                        2.5 ml 

Controlo Positivo Baixo. Solução límpida, de soro 
humano contendo um baixo nível de anticorpos anti 
Treponema pallidum. Pronto a usar. (verde) 

Control H Reagent  4       0.5 ml                        2.5 ml 

Controlo Positivo elevado. Solução límpida, de soro 
humano contendo um nível elevado de anticorpos anti 
Treponema pallidum. Pronto a usar. (Vermelho) 

Washbuf 20X Reagent  5  50 ml                      125ml x 2 

Tampão de lavagem (concentrado): Tampão 
contendo detergentes. (Incolor) 

Conj Reagent  6  15 ml 32.5 ml x 2 

Conjugado Anti-Treponema pallidum HRP: 
Anticorpos Anti- Treponema pallidum (HRP) 
conjugados. Pronto a usar. (roxo) 

Subs TMB Reagent  7    15 ml                    11 ml x 5 

Solução Substrato: 3,3’, 5,5’ Tetramethyl 
Benzidine em tampão citrato. Pronto a 
usar. (Incolor) 

Soln Stop H2SO4  0.2M  15 ml 32.5 ml x 2 

Reagent  8  

Solução Stop: Acido Sulfúrico diluído em água purificada. Pronto a usar. 
(Incolor) 
Folheto de Instruções e Folha de registo de dados 
EIA  

        1 +1 

 

MATERIAL NECESSÁRIO MAS NÃO FORNECIDO 
 

Micropipetas: 100l, 200l, 1000l e 5000l 
Pipetas descartáveis (pontas) 

Incubador: Temperatura de 37C +/- 1C 
Papel absorvente 
Leitor de microplacas com um filtro de 450 nm  
Papel  gráfico 
Equipamento de laboratório de vidro limpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUÇÕES 
 
PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION contém materiais de origem 
humana que foram testados e confirmados como negativos em relação aos 
anticorpos anti HCV, HIV I e HIV II e também HBsAg de acordo com os 
procedimentos aprovados pela FDA. Nenhum teste pode assegurar que 
produtos de origem humana não transmitam agentes infecciosos. Por essa 
razão, os reagentes deverão ser considerados como potencial fonte de 
contágio e deverão ser manuseados com máximo cuidado e atenção 
durante o seu uso e quando descartados. Não ingerir. 
 
Os reagentes PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION não contêm 
substâncias perigosas de acordo com a regulamentação de UK Chemicals 
(Hazardous Information and Packaging for Supply). De qualquer modo, 
todos os reagentes devem ser tratados como potenciais contaminantes 
durante a utilização e aquando do descartamento. O tratamento final 
aplicado aos reagentes já utilizados deve ser realizado de acordo com a 
legislação local. 
 
A solução stop PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION (REAGENTE 8) é 
0.2M de Ácido Sulfúrico sendo, portanto, corrosivo. Manusear com 
cuidado. Em caso de contacto, enxaguar bem com água abundante.  
 
Os reagentes PATHOZYME SYPHILIS COMPETITION contêm 0.05% de 

Proclin 300 
TM 

 como conservante, este poderá ser tóxico se ingerido. Em 
caso de contacto, enxaguar bem com água abundante. 
   

 Proclin 300
TM

  é uma marca registrada pertencente à ROHM e HAAS 
Limitada. 
 

CONSERVAÇÃO 
 

Os kits devem ser conservados a uma temperatura entre 2
o
C a 8

o
C.  

 
O kit terá uma performance de acordo com as especificações durante o 
período de validade indicado pelo fabricante e indicado na embalagem  
do kit e seus componentes. Não utilizar reagentes após o prazo indicado 
na embalagem. 
 
Deve-se evitar a exposição dos componentes do kit a temperaturas 
excessivamente elevadas. Conservar ao abrigo de luz directa. 
 
NÃO CONGELAR NENHUM DOS REAGENTES. Isto pode causar danos 
irreversíveis. 
 

COLHEITA E PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 
 
A amostra de sangue é colhida para um tubo de vácuo, após a formação 
do coágulo, centrifugar a amostra e colectar o soro. São necessárias 
amostras frescas de soro. 
 
Não utilizar amostras de soro hemolizadas, contaminadas ou lipémicas 
pois podem interferir nos resultados  
 
As amostras de soro devem ser conservadas a 2

o
C – 8

 o
C até 48 horas. 

Para um maior período de conservação, até 1 ano, as amostras devem ser 
congeladas a -20ºC. As amostras que forem descongeladas devem ser 
homogeneizadas antes da realização do teste.  
 
Não utilizar Azida de Sódio como conservante. Este pode inibir o sistema 
da enzima peroxidase.  
 
Evitar descongelação e recongelação, o que pode provocar resultados 
falsos positivos. 
 

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 
 
Todos os reagentes estar à temperatura ambiente antes da execução do 
teste (20

o
C a 25

o
C) e devem ser agitados antes de serem utilizados. Não 

induzir espuma. 
 
Solução de lavagem tamponada:  
Diluir o tampão de lavagem concentrado (REAGENT 5) utilizando uma 
porção deste com 19 porções de água destilada. Por cada tira separável 
de 8 poços, preparar 25 ml de tampão de lavagem diluído adicionando 
1.25ml de tampão de lavagem concentrado  a 23.75ml de água destilada.  
Preparar tampão de lavagem diluída antes de cada série de testes. É 
fornecida tampão de lavagem extra para permitir a preparação de 
máquinas de lavagem automáticas.   
 
O procedimento de lavagem é crítico para o resultado do teste. Lavagem 
insuficiente irá resultar em fraca precisão e leituras falsas. 
 

LIMITAÇÕES DO TESTE 
 
A utilização de outras amostras para além de soro não é valida para este 
teste. Não existe qualquer protocolo de reutilização deste produto. 
Nenhum teste sorológico por hemaglutinação pode determinar se os 
anticorpos detectados são referentes à infecção por T. pallidum ou 
originados por outros treponemas patogênicos, como por exemplo, T. 
pertenue e T. carateum. 
Um resultado positivo baixo ou suspeito deverá ser reconfirmado.              
O diagnóstico não deve ser feito com base unicamente num só resultado. 
É recomendado levar todos os dados clínicos em consideração 

CONTEUDOS 
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PROCEDIMENTO 
 
1. Os componentes do kit deverão estar à temperatura ambiente antes de se iniciar o teste (20

o
C a 

25
o
C). 

2. Deverá ser executado uma série de testes padrão com cada lote de soro de teste. Reservar o 
número de poços que se pretende. Registar a posição dos standards e o soro de teste na folha de 
dados EIA.  

3. As tiras que não forem utilizadas deverão ser colocadas, e seladas, de novo no invólucro de 
alumínio contendo o exsicante, antes de se conservar entre os 2ºC a 8ºC. 

4. NÃO DILUIR O SORO DE TESTE OU OS CONTROLOS. Pipetar 25l de soro de teste ou soro de 
controlo (REAGENT 2, 3 & 4) nos poços apropriados. O soro de controlo deverá ser o ultimo a ser 

adicionado para assegurar a interpretação correcta dos resultados. Pipetar 100l de anti- 
Treponema pallidum HRP conjugado (REAGENTE 6) a cada poço que contenha soro-teste ou 
controlo. O conjugado deverá ser adicionado dentro de 30 min. (máx.) após a adição do primeiro 
soro. Agitar suavemente durante 5 segundos. Cobrir a placa com a tampa fornecida e coloca-la 
sobre papel absorvente húmido num incubador a  37

o
C durante 90 minutos. 

5. No final do período de incubação, deitar fora o conteúdo dos poços vertendo o conteúdo da placa 
para dentro de um contentor de resíduos biológicos. (tóxicos) Passar rapidamente os poços por 
papel absorvente. Confirmar se o contentor de resíduos contém um desinfectante adequado. 

6. Lavagem Manual: Encher os poços com um mínimo de 300l de tampão de lavagem por poço. 
Deitar os conteúdos da placa num contentor de resíduos. Passar os poços por papel absorvente. 
Lavar os poços vazios 5 vezes incluindo ensopar durante 30 segundos após cada lavagem.  

7. Passar os poços em papel absorvente ou em toalhas de papel para remover todos os resíduos de 
água. 

8. Lavagem na Automática: Verificar se cada poço tem 300l de tampão de lavagem e que o 
desinfectante apropriado é adicionado ao frasco de colecta de desperdício. Lavar os poços vazios 5 
vezes incluindo ensopar durante 30 segundos após cada lavagem. 

9. Pipetar 100l de Substrato (REAGENT 7) em cada poço. Voltar a colocar a tampa na placa e esta 
regressa ao incubador, deixando que a reacção se desenvolva no escuro a 37ºC durante 15 
minutos. 

10. Parar a reacção adicionando 100l de Solução de Paragem (REAGENT 8) em cada poço. Isto irá 
produzir uma mudança de cor, de azul para amarelo, nos poços que contenham enzima; isto indica 
a ausência de anticorpos anti-Treponema pallidum. Fazer o “zero” do leitor da microplaca ao ar. 
Medir a absorção de cada poço, a 450 nm, IMEDIATAMENTE após a paragem da reacção. 

 

LEITURA DOS RESULTADOS 
 
O leitor de placas deverá ser colocado a 450 nm e deverá ser feito o “zero” ao ar. Na determinação das 
absorções de cada amostra e controlo é preferível não utilizar um filtro de referência, este irá alterar os 
valores esperados dos controlos. 
 

RECOMENDAÇÕES 
 
O kit deve ser manuseado apenas por pessoal qualificado. 
 
Não utilizar componentes do kit danificados ou contaminados. 
Utilizar uma pipeta descartável para cada amostra de modo a prevenir contaminações. 
 
É recomendada a duplicação de todos os testes padrão e amostras, apesar de não ser um requisito 
obrigatório. 
 
As amostras e os testes padrão devem ser executados ao mesmo tempo assim mantendo as condições de 
testagem.  
 
Não é recomendada a utilização de mais de 32 poços por cada série de ensaios se for utilizado pipetagem 
manual, visto que a pipetagem de todos os standards e amostras deverá estar completa em 3 minutos. 
Poderá ser utilizada uma placa de 96 poços se a pipetagem automática estiver disponível.  
 
Fechar todos os reagentes imediatamente após o seu uso. 
 
Evitar pipetar repetidamente de reagentes em stock visto que pode causar contaminação. 
 Não misturar reagentes ou tiras revestidas de antigénios de kits diferentes.  Aquando da pipetagem deverá 
haver cuidado para não se tocar na superfície do poço.  
Não deixar que os reagentes escorram pelos lados do poço.  Os componentes do kit deverão estar à 
temperatura ambiente antes de se iniciar o teste (20

o
C a 25

o
C). Misturar cuidadosamente os reagentes 

usando movimentos circulares ou invertendo os frascos. 
 
Uma vez iniciado o teste, os poços não podem ficar secos durante este. 
  
Não contaminar a Solução Substrato visto que torna todo o kit inoperativo. 
  
Verificar a precisão do equipamento de laboratório utilizado durante o processo a fim de assegurar 
resultados reproduzíveis.  
 
As tiras que não forem usadas deverão ser novamente seladas no invólucro de alumínio, contendo o 
exsicante, antes de serem conservadas entre os 2ºC a 8ºC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALCULO DOS RESULTADOS 
 
Determinar a média do valor da Densidade Óptica (DO) obtido nos poços para cada soro de teste ou 
controlo. 
Nível Cut = (Média do valor da DO dos controlos positivos baixos duplicados (REAGENT 3)) x 1.2. 
Zona cinzenta = valores DO entre, ou igual a, 10% abaixo do nível Cut Off. 
 
Validação do teste: A média da DO do Controlo Negativo deverá ser superior a 0.8, o Controlo Positivo 
Baixo ( REAGENT 3 ) ser superior a 0.35 e o Controlo Positivo Elevado ( REAGENT 4 ) deverá ser inferior a 
0.6  para que os resultados do teste sejam validos. 
Resultado Negativo : Um resultado negativo deverá ter uma DO superior ao valor de Cut off. 
Positivo Suspeito: Um resultado positivo baixo ou suspeito deverá ter uma DO dentro da zona cinzenta 
(equivoca) 
Resultado Positivo: Um resultado positivo deverá ter uma DO inferior à da zona cinzenta. 
O resultado do teste deverá ser considerado inválido se os níveis de controlos ou as amostras conhecidas 
não apresentarem os resultados esperados. 
 

AVALIAÇÃO 
 
Num centro de referência europeu foram testadas 120 amostras de doentes  com diferentes formas de Sífilis 
e também de doentes não tratados. O grupo de controlo era composto por 345 amostras de possíveis 
amostras de reacção cruzada e de amostras negativas.  
Sensibilidade dos resultados: PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION 100% 
Especificidade dos resultados: PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION 100%  
O co-eficiente da variação do PATHOZYME-SYPHILIS COMPETITION é menor ou igual a 10%. 
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PROCEDIMENTO (REFERÊNCIA RÁPIDA) 
 
1. Não diluir o soro de teste ou controlos.  
 

2. Pipetar 25l de soro de teste ou de soro de controlo (REAGENT 2, 3 & 4) seguido de 100l de anti-
Treponema pallidum HRP conjugado (REAGENTE 6). O conjugado deverá ser adicionado dentro de 
30 min. (máx.) após a adição do primeiro soro. Agitar suavemente durante 5 segundos.  

 
3. Incubar a  37

o
C durante 90 minutos 

 
4. Remover os conteúdos dos poços e lavar 5 vezes incluindo ensopar durante 30 segundos após 

cada lavagem.  
 

5. Pipetar 100l de Solução Substrato (REAGENT 7) em cada poço. 
 
6. Incubar no escuro durante 15 minutos a 37

o
C. 

 

7. Pipetar 100l de Solução Stop (REAGENT 8) em cada poço. 
 
8. Ler a DO com um leitor EIA utilizando um filtro 450 nm.  
 
9. Interpretar os resultados como está descrito na secção de Interpretação de Resultados. 
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