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1. PRINCIP TESTU 
Diagnostický test  SERODIA-TP-PA obsahuje jako nosič antigenu želatinové částice jež jsou 
senzibilizovány purifikovanou patogenní Treponema pallidum (Nicholsův kmen). Test je založen na 
principu aglutinace senzibilizovaných částic v přítomnosti protilátek proti Treponema pallidum 
v lidském séru či plazmě. 
 
2. POUŽITÍ 
SERODIA-TP-PA je pasivní aglutinační test, který je určen k in vitro stanovení protilátek proti 
Treponema pallidum ve vzorcích séra nebo plazmy. 
 
3. CHARAKTERISTIKY 
SERODIA-TP-PA má tyto charakteristiky: 
(1) Jednoduchý postup testu: Test nevyžaduje speciální vybavení, při práci využívá standardní 

mikrotitrační destičky typu “U“. Je vhodný jak pro vyšetřování malého počtu vzorků, tak pro 
hromadný screening. 

(2) Krátká doba reakce: Postup umožňuje provádět vizuální hodnocení testu již po dvouhodinové 
inkubaci. 

(3) Vysoká specificita: Jako nosiče antigenu používá souprava umělé částice speciálně vyrobené 
společností Fujirebio Inc.   

 
4. SLOŽENÍ SOUPRAVY 
 
Souprava obsahuje dostatečné množství činidel k provedení 100, 220, 550 nebo 600 kvalitativních 
testů. Každá souprava obsahuje následující činidla a příslušenství: 
 

Činidla  
Maximum 
testů 

 
Rozpouštědlo 

 
Ředicí roztok 

Senzibilizované 
částice 

Nesenzibilizované 
částice 

Pozitivní 
kontrola 

Screening 
100 (20 x 5) 

 
8 ml x 1 lahv. 

 
29 ml x 1 lahv. 

 
0,6 ml∗ x 5 lahv. 

 
0,6ml∗ x 5 lahv. 

 
0,5 ml x 1 lahv. 

Screening 
220 (55 x 4) 

 
18 ml x 1 lahv. 

 
60 ml x 1 lahv. 

 
1,5 ml∗ x 4 lahv. 

 
1,5ml∗ x 4 lahv. 

 
0,5 ml x 1 lahv. 

Screening 
550 (110 x 5) 

 
18 ml x 2 lahv. 

 
60 ml x 2 lahv. 

 
3,0 ml∗ x 5 lahv. 

 
3,0ml∗ x 5 lahv. 

 
0,5 ml x 1 lahv. 

Screening 
600 (300 x 2) 

 
18 ml x 2 lahv. 

 
60 ml x 2 lahv. 

 
8,0 ml∗ x 2 lahv. 

 
8,0ml∗ x 2 lahv. 

 
0,5 ml x 1 lahv. 

  
∗ Po rozpuštění 
 
A. Rozpouštědlo (kapalina) – Slouží k rozpuštění senzibilizovaných a nesenzibilizovaných částic. 

Činidlo obsahuje jako konzervační činidlo 0,06 % azid sodný. 
B. Ředicí roztok (kapalina) – Slouží k ředění testovaných vzorků. Činidlo obsahuje jako konzervační 

činidlo 0,1% azid sodný. 
C. Senzibilizované částice (lyofilizováno) – Lyofilizovaný přípravek želatinových částic, na které je 

navázána Treponema pallidum; rozpuštěno v předepsaném množství rozpouštědla (roztok A). 
Rozpuštěné činidlo obsahuje 0,079 % azidu sodného jako konzervačního činidla. 

D. Nesenzibilizované částice (lyofilizováno) – Lyofilizovaný přípravek vytvrzených želatinových 
částic; rozpuštěno v předepsaném množství rozpouštědla (roztok A). Rozpuštěné činidlo obsahuje 
0,079 % azidu sodného jako konzervačního činidla. 

E. Pozitivní kontrola (kapalina) – Kontrola je připravena z králičího séra obsahujícího protilátky 
proti T. pallidum. Při vyšetření provedeném podle postupu popsaného v Tabulce 2 by měla 
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kontrola vykazovat titr protilátek 1:320 (konečné ředění). Kontrola obsahuje jako konzervační 
činidlo 0,099 % (v/o) azidu sodného. 

Příslušenství:  Kapátka (25 µl):   2 kapátka (20 x 5, 55 x 4, 110 x 5)  
     4 kapátka (300 x 2) 
 
Kapátka slouží k jednorázovému dávkování rozpuštěných senzibilizovaných nebo nesenzibilizovaných 
částic. 
 
5. POTŘEBNÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY 
Před testováním je třeba mít k dispozici následující materiál a vybavení: 
 
1. Mikrotitrační destičky typu “U“ …………………. “FASTEC“ 
2. “Dilutory“……………………………….…..……..  25 µl (0,025 ml)  
3. Kalibrované kapací pipety…………………………. 25 µl (0,025 ml) 
4. Pipety …………………………………………..….. Mikropipety a odměrné pipety 
5. Kapátka   
6.  Stolní třepačka mikrodestiček – fakultativní …….... Automatická vibrační třepačka ∗ 
7.  Prohlížecí zařízení – fakultativní ………………….  K odečítání výsledků 
8.  Špičky 
 
∗Nepoužívejte rotační třepačku. 
 
6.  PŘÍPRAVA 
1. Příprava vzorků: Před testováním je třeba ze vzorků séra či plazmy odstranit centrifugací 

erytrocyty a ostatní viditelné částice, aby nedocházelo k interferenci s výsledky testu. Inaktivace 
séra nemá vliv na výsledky testu. Neprovádějte inaktivaci vzorků plazmy. 

2. Rozpuštění lyofilizovaných částic: senzibilizované a nesenzibilizované částice rozpusťte při 
laboratorní teplotě (15-30°C) předepsaným množstvím rozpouštědla minimálně 30 minut před 
jejich použitím. Před testováním je třeba jak senzibilizované, tak nesenzibilizované částice 
důkladně promíchat, aby test dával odpovídající výsledky. 

3. Důkladně promíchejte obsah jamek mikrotitrační destičky po přidání senzibilizovaných a 
nesenzibilizovaných částic. 

4. Během inkubace přikryjte mikrotitrační destičku víčkem a položte ji na místo, kde nedochází 
k otřesům a chvění. 

 
7. POSTUP 
(1) KVALITATIVNÍ TEST (podrobnosti viz Tabulka 1): 

1) Pomocí kalibrované kapací pipety dejte 4 kapky (100µl) ředicího roztoku do jamky č. 1 
mikrotitrační destičky  a 1 kapku (25 µl) do jamky č. 2 až jamky č. 4. 

2) Pomocí mikropipety přidejte 25 µl vzorku do jamky č. 1.  
3) Obsah této jamky důkladně promíchejte “dilutorem“ nebo opakovaným nasátím tekutiny 

do špičky mikropipety a jejím opětovným vypuštěním. Potom přeneste 25 µl směsi vzorku 
a ředicího roztoku z jamky č. 1 do jamky č. 2. Obsah jamky č. 2 promíchejte stejným 
způsobem, jak je popsáno výše u jamky č. 1 a opakujte stejný postup u jamek č. 2, č. 3 a č. 
4. 25 µl roztoku odebraných po promíchání z jamky č. 4 přeneste do nádoby na infekční 
odpad. Tímto postupem se docílí vždy sériového dvojnásobného zředění vzorku. 

4) Do jamky č. 3 přeneste jedním kapátkem dodávaným v soupravě 1 kapku (25 µl) 
nesenzibilizovaných částic a do jamky č. 4 jiným kapátkem 1 kapku (25 µl) 
senzibilizovaných částic. 

5) Obsah jamek důkladně promíchejte (po dobu přibližně 30 vteřin) na vibrační třepačce 
mikrodestiček (NEPOUŽÍVEJTE ROTAČNÍ TŘEPAČKU), destičku přikryjte víčkem a 
nechejte ji před odečítáním výsledku inkubovat 2 hodiny při laboratorní teplotě (15-30°C). 
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Inkubaci lze prodloužit až do druhého dne, aniž by došlo ke znatelným změnám 
aglutinačních obrazců. 

 
Tabulka 1.  Přehled postupu kvalitativního testu 

 
Jamka č. 1 2 3 4 vyhodit 
 
Ředicí roztok (µl)  
Testovaný vzorek (µl) 

 
100 
 25 

 
 25 
25         

 
25 
25          

 
25 
25 

 
 
         25 

Ředění vzorku 1:5 1:10 1:20 1:40  
Nesenzibilizované částice (µl)   25   
Senzibilizované částice (µl)    25  
Konečné ředění   1:40 1:80  
 

Obsah promíchejte na třepačce mikrodestiček 
mikrodestičku přikryjte víčkem a inkubujte  po dobu 2 hodin 

Interpretace 
 
Pro správnou interpretaci výsledků se doporučuje, aby vzorky, které vykazují v kvalitativním testu 
pozitivní reakci, byly znovu vyšetřeny kvantitativní metodou a tak ověřena správnost výsledků. 
 
(2) KVANTITATIVNÍ TEST (podrobnosti viz Tabulka 2): 

1) Dejte 4 kapky (100 µl) ředicího roztoku do jamky č. 1 mikrotitrační destičky  a po 1 kapce 
(25 µl) do jamek č. 2 až 12. 

2) Pomocí mikropipety přidejte 25 µl vzorku do jamky č. 1. 
3) Obsah této jamky důkladně promíchejte“dilutorem“ nebo opakovaným nasátím tekutiny 

do špičky mikropipety a jejím opětovným vypuštěním. Potom přeneste 25 µl směsi vzorku 
a ředicího roztoku z jamky č. 1 do jamky č. 2. Obsah jamky č. 2 promíchejte stejným 
způsobem, jak je popsáno výše u jamky č. 1 a opakujte stejný postup u jamek č. 2, až 12. 
25 µl roztoku odebraných po promíchání z jamky č. 12 přeneste do nádoby na infekční 
odpad. Tímto postupem se docílí vždy sériového dvojnásobného ředění vzorku. 

4) Do jamky č. 3 přeneste jedním kapátkem dodávaným v soupravě 1 kapku (25 µl) 
nesenzibilizovaných částic a do jamek č. 4 až 12 jiným kapátkem po 1 kapce (25 µl) 
senzibilizovaných částic. 

5) Obsah jamek důkladně promíchejte (po dobu přibližně 30 vteřin) na vibrační třepačce 
mikrodestiček (NEPOUŽÍVEJTE ROTAČNÍ TŘEPAČKU), destičku přikryjte víčkem a 
nechejte ji zde před odečítáním výsledku inkubovat při laboratorní teplotě (15-30°C) po 
dobu 2 hodin. Inkubaci lze prodloužit až do druhého dne, aniž by došlo ke znatelným 
změnám aglutinačních obrazců. 

 
(3) KONTROLNÍ TESTY: 

1) Ověřte, zda reakce každého vzorku s nesenzibilizovanými částicemi (konečné ředění 1:40) 
je negativní (-). 

2) Ověřte, zda reakce ředicího roztoku s rozpuštěnými senzibilizovanými nebo 
nesenzibilizovanými částicemi je v každém testovém cyklu negativní (-). (Kontrola 
činidla). 

3) Ověřte, zda u senzibilizovaných částic každé soupravy je titr pozitivní kontroly 1:320 
(v konečném ředění)(viz Tabulka 2). 
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Tabulka 2. Kvantitativní / kontrolní test – postup 
 

Jamka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 
Ředicí roztok (µl) 

 
100 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

Vzorek  nebo 
poz. kontrola (µl) 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
Ředění vzorku 

 
1:5 

 
1:10 

 
1:20 

 
1:40 

 
1:80 

 
1:160 

 
1:320 

 
1:640 

 
1:1280 

 
1:2560 

 
1:5120 

 
1:10240 

 
 
 
   25 
vyhodit 

Nesenzibilizované 
částice (µl) 

     
25 

          

Senzibilizované 
částice (µl) 

 
 

   
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 
 

 
Konečné ředění 

   
1:40 

 
1:80 

 
1:160 

 
1:320 

 
1:640 

 
1:1280 

 
1:2560 

 
1:5120 

 
1:10240 

 
1:20480 

 

 
Obsah promíchejte na třepačce mikrodestiček 

mikrodestičku přikryjte víčkem a inkubujte  po dobu 2 hodin 
Interpretace 

 
 
8. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
Mikrodestičku položte opatrně na nosič prohlížecího zařízení a srovnejte výsledky aglutinace 
testovaných vzorků s výsledky kontrol. Vyhodnocení proveďte podle kritérií uvedených v Tabulce 3.  
 

Tabulka 3. Interpretace výsledků 
 

Způsob sedimentace částic Odečet Interpretace 
 
Částice vytvářejí ve středu jamky knoflíkovitý sediment 
s rovným zevním okrajem. 

 
(-) 

 
Nereaktivní 

 
Částice jsou koncentrovány do sedimentu ve tvaru 
kompaktního prstence s rovným zevním okrajem. 

 
(±) 

 
Hraniční 

 
Částice tvoří široký prstenec s nerovným mnohotvárným 
zevním okrajem. Vyskytuje se vnější aglutinace. 

 
(+) 

 

  Pozitivní 
Pevně aglutinované částice stejnoměrně pokrývají dno jamky. (++)  
 
∗ Vzorky, které dávají hraniční výsledky (±) by se měly opakovaně vyšetřit postupem uvedeným v 
Tabulce 1 a výsledky by se měly interpretovat podle Tabulky 3.. Opakovaně hraniční (±) výsledky by 
měly být konfirmovány pomocí jiných metod, aby byla zajištěna správná interpretace.  
 
9. KRITÉRIA PRO INTERPRETACI 
Pozitivní 
Vzorek dávající s nesenzibilizovanými částicemi (konečné ředění 1:40) negativní reakci (-), ale 
aglutinující (+) se senzibilizovanými částicemi (konečné ředění 1:80 či vyšší) je považován za 
POZITIVNÍ. V kvantitativních testech je titr protilátek definován jako nejvyšší ředění, vykazující ještě 
pozitivní reakci (+). 
 
Negativní 
Bez ohledu na výsledek reakce s nesenzibilizovanými částicemi je vzorek dávající se 
senzibilizovanými částicemi (konečné ředění 1:80) negativní (-) reakci považován za NEGATIVNÍ. 
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Hraniční 
Vzorek dávající s nesenzibilizovanými částicemi (konečné ředění 1:40) negativní reakci (-),  a 
vykazující nejednoznačnou reakci (±) se senzibilizovanými částicemi (konečné ředění 1:80) je 
považován za HRANIČNÍ. 
 
∗  Výsledky vyšetření vzorků, jež vykazují pozitivní či hraniční reakci v testu SERODIA-TP°PA, by 

se měly ověřit opakovaným vyšetřením čerstvě odebraného vzorku v jiném dnu a rovněž 
vyšetřením pomocí jiných vyšetřovacích metod. Komplexní vyšetření stavu pacienta by mělo 
obsahovat pečlivou analýzu jeho klinických příznaků a vyhodnocení výsledků dostupných testů na 
průkaz onemocnění. 

 
10.  ABSORPČNÍ METODA  
Jestliže vzorek vykazuje aglutinaci (± nebo pozitivní) jak s nesenzibilizovanými, tak se 
senzibilizovanými částicemi, měl by být opakovaně vyšetřen po provedení následujícího absorpčního 
postupu: 
1) Do malé zkumavky napipetujte 0,95 ml suspenze nesenzibilizovaných částic. 
2) Přidejte 50 µl vzorku a důkladně promíchejte. Inkubujte při laboratorní teplotě (15-30°C) po dobu 

alespoň 20 minut. 
3) Centrifugujte 5 min. při 2 000 ot./min. Potom opatrně odeberte 50 µl supernatantu (absorbované 

ředění vzorku 1:20) a přeneste je do jamky č. 3 mikrodestičky. 
4) Do jamek č. 4 až 12 přidejte 1 kapku (25 µl) ředicího roztoku. Pomocí  “dilutoru“ či mikropipety 

proveďte sériové ředění vzorku počínaje jamkou č. 3 až po jamku č. 12. (Postup je zobrazen 
v Tabulce č. 2.) 

5) Do jamky č. 3 přeneste jedním kapátkem dodávaným v soupravě 1 kapku (25 µl) 
nesenzibilizovaných částic a do jamek č. 4 až 12 jiným kapátkem po 1 kapce (25 µl) 
senzibilizovaných částic. 

6) Obsah jamek důkladně promíchejte (po dobu přibližně 30 vteřin) na vibrační třepačce 
mikrodestiček (NEPOUŽÍVEJTE ROTAČNÍ TŘEPAČKU), destičku přikryjte víčkem a nechejte 
ji zde před odečítáním výsledku inkubovat při laboratorní teplotě (15-30°C) po dobu 2 hodin. 
Inkubaci lze prodloužit až do druhého dne, aniž by došlo ke znatelným změnám aglutinačních 
obrazců. 

 
11.  FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY 
1. Specificita: Jsou-li uvedenou metodikou testovány interní referenční vzorky o známé reaktivitě, 

dávají pozitivní referenční vzorky POZITIVNÍ  výsledky a jejich titr vykazuje variabilitu 
v rozmezí jedné jamky (jednoho ředění) vzhledem k očekávané hodnotě. Negativní referenční 
vzorky dávají NEGATIVNÍ výsledky.  

2. Senzitivita: Při testování pozitivní kontroly dodávané v této soupravě uvedeným postupem  by se 
měla hodnota zjištěného titru pohybovat v rozmezí ± jedno ředění jejího udávaného titru (1:320). 

3. Reprodukovatelnost: Při testování vzorků (s titrem 1:160 či vyšším) vykazovaly všechny tyto 
vzorky  vyšetřené podle uvedené metodiky v 5 po sobě jdoucích opakovaných vyšetřeních 
variabilitu výsledků  v rozmezí jedné jamky (jednoho dvojnásobného ředění). 

 
12.  KORELACE VÝSLEDKŮ 
Korelační studie byly provedeny na základě porovnání výsledků SERODIA-TP°PA a SERODIA-TP 
u 391 vzorků. Byla zjištěna následující korelace. 
 
Počet vzorků:  n =  391 
 
Korelace v rozmezí ± 1 dvojnásobné ředění:  100% 
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13. OPATŘENÍ  
1) Vzorky, které vykazují pozitivní nebo hraniční reakci v kvalitativním testu by se měly vyšetřit 

kvantitativní metodou. Výsledky opakovaně reaktivních či hraničních vzorků by se měly ověřit 
vyšetřením jinou metodou (FTA-ABS).  

2) Tato souprava je určena k jedinému účelu – k průkazu protilátek proti Treponema pallidum ve 
vzorcích séra či plazmy; neprovádí přímý průkaz TP. Ke stanovení celkové diagnózy by se neměly 
výsledky testu používat osamoceně, ale v souvislosti s klinickými symptomy pacienta, jeho 
anamnézou a všemi ostatní dostupnými informacemi. 

3) Je známo, že současně dostupné metody (včetně této soupravy) používané na průkaz protilátek 
proti TP, nejsou v časných stádiích infekce v případě extrémně nízkých koncentrací protilátek 
dostatečně citlivé na to, aby odhalily přítomné protilátky. Proto v případech, kdy je podezření na 
probíhající infekci, i když jsou testy negativní, by se měly vzorky vyšetřit opakovaně a 
vyhodnocovat v souvislosti s výsledky dalších vyšetřovacích metod a rovněž v souvislosti s  
klinickými symptomy pacienta, jeho anamnézou a všemi ostatní dostupnými informacemi za 
účelem stanovení celkové klinické diagnózy.  

4) Je třeba mít na paměti, že některé vzorky s velmi vysokým titrem protilátek mohou vykazovat 
v nižších ředěních fenomén prozóny. 

5) Při hodnocení vzorků od pacientů, kterým byly aplikovány krevní deriváty či přípravky včetně 
imunoglobulínu, se může vyskytnout pozitivní reakce. 

6) Se všemi vzorky je třeba zacházet jako s potenciálně infekčním materiálem, který může obsahovat 
různá infekční agens jako HIV, HCV, HBV nebo jiné. Veškeré použité příslušenství a vybavení 
(jako jsou pipety, zkumavky, odpadní roztoky, špičky atd.) je nutné dekontaminovat roztokem 
chlornanu sodného (při účinné koncentraci chlóru 1000 ppm (0,1%) po dobu delší než 60 minut), 
roztokem glutaraldehydu (2 % roztokem po dobu delší než 60 minut), autoklávováním při 121°C 
po dobu delší než 60 min. nebo spálením. 

7) Činidla soupravy obsahují jako konzervační činidlo malé množství azidu sodného. Azid sodný 
může v odpadním potrubí vytvářet výbušné azidy olova a mědi. Jestliže jsou roztoky obsahující 
azid sodný vylévány do výlevky, splachujte je velkým množstvím vody, aby se zabránilo vzniku 
těchto výbušných sloučenin.  

8) U každé výrobní šarže je poskytována záruka kvality. Nepoužívejte se soupravou činidla jiných 
výrobních šarží. 

9) Souprava byla vyvinuta pro práci s pevnými mikrodestičkami typu “U“, jako jsou např. destičky  
FASTEC.  

10) Používáte-li při vyšetřování soupravou SERODIA-TP°PA jakékoli přístroje či zařízení, řiďte se 
při jejich používání příslušným návodem výrobce. 

11) Při zasažení očí nebo úst činidly soupravy, opláchněte kontaminované části důkladně vodou a 
v případě potřeby vyhledejte lékaře.  

12) Při likvidaci činidel či nádobek použitých k vyšetření postupujte podle příslušných směrnic 
pro likvidaci zdravotnických či průmyslových odpadů. 

13) Lyofilizovaná činidla obsažená v soupravě je nejlépe použít týž den, kdy byla rozpuštěna. 
Nicméně, jsou-li dodrženy vhodné skladovací podmínky (teplota 2-10°C) zachovávají si stabilitu 
po dobu 7 dnů od jejich rozpuštění. V těchto případech je vhodné provést před dalším použitím 
kontrolní test na ověření kvality. Rozpuštěné senzibilizované a nesenzibilizované částice je 
vhodné při skladování zalepit lepicí páskou, aby se zamezilo jejich kontaminaci cizími částicemi. 

 
14. SKLADOVÁNÍ 
Jestliže činidla nepoužíváte, uchovávejte je vždy při teplotě 2-10°C. Činidla nezmrazujte. 
 
15. POUŽITELNOST SOUPRAVY 
Použitelnost je stanovena datem exspirace otištěným na balení soupravy nebo na štítcích reagencií. 
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