
SERODIA® - TPPA Auto 

( in vitro diagnosztikus használatra) 

 

Részecske agglutinációs teszt Treponema pallidum ellenanyagok Olympus PK 7200/ PK 7300 

készülék használatával történő kimutatására. 
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1. ALKALMAZHATÓSÁG 

 

A SERODIA-TPPA Auto teszt alkalmas a véradók Treponema pallidummal szemben termelt 

IgM és IgG ellenanyagainak a humán szérumból vagy plazmából történő kvalitatív szűrésére, 

OLYMPUS PK 7200 / PK 7300 Automatizált Microplate Rendszer használatával. 

 

Az eredmények a felhasználó igényeinek megfelelően  komputer által nyomtatott formában is 

rendelkezésre állnak. 

Az összes mintát, amely a SERODIA-TPPA Auto teszttel ismételten pozitív vagy kétes, 

Treponema pallidum ellenanyag pozitívnak kell tartani a módszer előírásainak megfelelően. 

További, az OLYMPUS PK 7200 / PK 7300 készülékre és használatára vonatkozó részlet a 

felhasználói kézikönyvben található. 

 

2. ÁLTALÁNOS ELVEK 

 

A Treponema pallidum  ellenanyagok kimutatása segíti a szifilisz diagnózisának felállítását, 

mely kórképet a Treponema genusba tartozó baktériumok okoznak és egyben epidemiológiai 

adatokat is szolgáltat a szifilisz előfordulásáról. 

A szifilisz kimutatására 1906-ban használtak először szerológiai módszert, amikor is 

Wassermann kifejlesztette a nem treponemális antigén használatára épülő Komplement kötő 

reakciót. A módszer mindkét, IgG és IgM típusú, lipid természetű antigénnel (cardiolipin) 

szemben termelt ellenanyagot kimutatta. A lipid természetű antigén származhatott a fertőzés 

korai szakában a beteg károsodott, szétesett sejtjeiből, valamint magából a kórokozóból, a 

Treponemából. Vagy az antigén lipid természete miatt, vagy az ellenanyagok különleges 

sajátosságai miatt az antigén-ellenanyag reakció az oldatban inkább pelyhes, flokkulációs 

jellegű volt, nem úgy, mint a legtöbb szerológiai reakció, mely agglutinációs vagy 

praecipitációs jellegű. 

 

Bár a teszt hasznos volt a feltételezett szifilisz diagnózisának felállításához, de nem volt 

specifikus. Fals pozitív eredmény lehetőségével is kellett számolni, ezért a valós pozitív 

eredmény megerősítéséhez szükség volt egy specifikus Treponema pallidum ellenanyag 

kimutatásán alapuló teszt elvégzésére is. 

 

A Treponema pallidum haemagglutinációs teszt széleskörű elterjedésére és alkalmazására 

került sor az 1960-as évek közepétől, úgy is, mint szűrővizsgálati módszer, úgy is, mint a 

pozitív, nem treponema specifikus eredmények megerősítő reakciója. 

 

Az automatizáció tovább növeli a teszt értékét, mely így szignifikánsan csökkenti a 

kivitelezéshez szükséges munkaerő és idő igényt. 

 

A SERODIA-TPPA Auto teszt egységes, stabil, könnyen kezelhető reagenseket használ, 

melyek alkalmasak az OLYMPUS PK 7200 / PK 7300 Automata Microplate rendszerben 

történő használatra. 

 

Az eredmények a felhasználó igényeinek megfelelően, komputer által nyomtatott formában is 

rendelkezésre állnak. Az összes mintát, amely a SERODIA-TPPA Auto teszttel ismételten 

pozitív vagy kétes, Treponema pallidum ellenanyagra pozitívnak kell tartani a módszer 

előírásainak megfelelően. További, az OLYMPUS PK 7200 / PK 7300 készülékre és 

használatukra vonatkozó részlet a felhasználói kézikönyvben található. 
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3. A TESZT ELVE 

 

A teszt agglutináción, illetve a microplate lemez agglutinációs mintázatának felismerésén 

alapul. 

 

A SERODIA-TPPA Auto tisztított, patogén Treponema pallidummal ( Nichols törzs) 

érzékenyített zselatin részecskéket használ. Ezeket adjuk hozzá a reagens keverékhez, és 

hagyjuk leülepedni a speciális, lépcsőzetesen kiképzett microplate lemez vályulataiban. 

Az agglutináció Treponema pallidum ellenanyagok jelenlétében végbemegy. Vizuálisan, 

pozitív esetben a részecskék eloszlása a microplaten homogén, míg negatív esetben tömör, 

gombszerű képletet formálnak a microplate alján, körülöttük a folyadék teljesen feltisztul. 

 

A PK 7200 / PK 7300 készülék az ülepedés mértékét olvassa le a reagensnek megfelelően 

meghatározott küszöbértékhez viszonyítva. 

A PK 7200 / PK 7300 készülék megállapítja a Treponema pallidum ellenanyagok jelenlétét 

vagy hiányát, miután a CCD kamera segítségével rögzíti a vályulatokról készített képet, mely 

az agglutinációs jegyek meglétén és hiányán alapszik. 

 

4. REAGENSEK 

 

Egy SERODIA-TPPA Auto kit tartalma 1900 vizsgálat elvégzéséhez elegendő.  

 

RECONSTITUÁLÓ OLDAT (A) – három, egyenként 20 ml tartalmú fiola. Ez a reagens a 

liofilizált, érzékenyített részecskék feloldására, regenerálására szolgál. Foszfát puffer tartalmú 

sóoldat. Nátrium-azid tartalma 0,06%. 

 

MINTAHÍGÍTÓ (B) – kettő, egyenként 300 ml-es palack. Foszfát puffer tartalmú sóoldat. 

Nátrium-azid tartalma 0,10%. 

 

ÉRZÉKENYÍTETT RÉSZECSKÉK ( C ) – öt fiola, liofilizált zselatin részecskéket tartalmaz, 

melyeket Treponema pallidum antigénnel érzékenyítettek. Mindegyik fiolát 10 ml 

RECONSTITUÁLÓ OLDATtal kell feloldani. Az így elkészített oldat 0,08% Nátrium-azid 

tartósítószert tartalmaz. A feloldott partikulák 7 napig stabilak maradnak, ha 2-10 ˚C-on 

tároljuk őket a maximális stabilitás megtartása érdekében. 

 

5. FIGYELMEZTETÉS ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 

A SERODIA-TPPA Auto csak in vitro diagnosztikus célra használható. 

 

1) Kerüljük a reagensek és minták nyállal történő szennyeződését, mivel 

elkülöníthetetlen agglutinációs jeleket okozhat. Soha ne pipettázzuk szájjal a 

reagenseket! 

 

2) A microplate lemeznek használat előtt teljesen tisztának kell lenni. Az elégtelen mosás 

kórosan befolyásolhatja az eredményeket, mivel álpozitív és álnegatív eredményt 

egyaránt okozhat. A javasolt mosási procedura a PK 7200 / PK 7300 kezelői 

kézikönyvében található. 

 

 

3) Kerüljük a rekonstituált, érzékenyített részecskék fagyasztását. 
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4) A Nátrium-azid konzerválószerként szerepel, amely robbanékony, a laboratóriumi 

vezetékhálózatban belőle réz-azid keletkezhet. Ahhoz, hogy megelőzzük az azid 

felhalmozódást, nagy mennyiségű vízzel kell leöblíteni a lefolyót, ha a kiöntött oldat 

azidot tartalmaz. 

 

 

5) Ha mikroorganizmus növekedésének jeleként zavarosságot tapasztalunk a 

reagensekben, függesszük fel a használatukat. 

 

 

6) Az összes minta, a kontrollok és a szérum alapú reagensek potenciálisan fertőzőnek 

tekintendők. A minta kezelésénél kövessük a US Center for Disease Control (CDC) 

ajánlásait. 

 

 

7) Tiszta pipettát kell használni az összes reagens rekonstituálásához. Ugyancsak tiszta 

üveg vagy műanyag edényzetet használjunk a reagensek tárolására. 

 

 

8) A plazma is alkalmas szűrővizsgálatra, bár a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyobb 

az előfordulási lehetősége a fals pozitív eredménynek. Használjunk a reakció 

ismétlésekor szérumot, ha gyengén pozitív, vagy kétes eredményt kaptunk plazmából. 

 

 

9) A minta mikrobiológiai kontaminációjának a következményei megjósolhatatlanok. 

 

 

10) A minták közti átfertőződés potenciálisan interferenciát okozhat. 

 

 

11) Ha elmarad a minta bemérése a SERODIA-TPPA Auto plate-be, potenciálisan fals 

negativitást eredményezhet. 

 

 

12) Rendellenes tapadás a csomagolóanyaghoz is hibás eredményt okozhat. 

 

 

13) Kalibrált és hitelesített eszközöket lehet csak használni. 

 

 

14) Ez a kit OLYMPUS PK készülékhez használható. Ha a kittel manuálisan ismétlünk 

meg egy tesztet, tartsuk be a SERODIA-TPPA Auto UNSENSITIZED PARTICLES 

(REF: 230091) és a SERODIA-TPPA Auto POSITIVE CONTROL (REF:230107) 

használatának előírásait. 

 

 

15) Minőségi bizonylat jár minden egyes gyártási sorozatszámhoz. Ezért ne keverjük a 

különböző sorozatú kitek összetevőit. 
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16) A Nátrium-azid tartalom miatt az Európai Közösség felügyeletétől veszélyes 

besorolást kapott. A rizikó és biztonsági előírások szerinti besorolása a következő: 

 

 R (Rizikó)- osztályozás: 22. Az anyag lenyelése veszélyes az egészségre. 

 S (Biztonsági)- osztályozás: 

    2 – Tartsd távol a gyerekektől! 

  13 – Tartsd távol élelmiszertől, italtól, állateledeltől! 

  36 – Viselj védőruházatot, ha az anyaggal dolgozol! 

                                 46 – A szer lenyelésekor azonnal orvoshoz kell fordulni, mutassuk    

                                         meg neki a flakont és a címkét!      

                                 52 – Ne használja semmilyen lakó vagy tartózkodó helyiségben!                                                            

  

 

17) Amikor megsemmisíti a reagenst, vagy az üres flakonokat, különítse el és tartsa be az 

orvosi vagy ipari hulladék kezelés szabályait! 

 

 

6.   REAGENS ELŐKÉSZÍTÉS 

  

1) Amikor szükséges, rekonstituálja az ÉRZÉKENYÍTETT RÉSZECSKÉK-et tartalmazó 

fiolát 10 ml REKONSTITUÁLÓ OLDAT-tal. Helyezze vissza a zárókupakot, és óvatosan 

fordítsa meg, hogy biztos legyen a keveredés. Hagyja oldódni szobahőn (15-30°C) minimum 

30 percig, vagy egy éjszakán át 2-10 °C-on, hogy teljes legyen a rehidráció. 

 

2) A rekonstituciós idő letelte után óvatosan forgassa össze (ne vortexeljük), hogy a rehidrált 

részecskék elkeveredjenek. A továbbiakban kövesse a „Használati utasítás fejezet előírásait, 

melyek a gép kezelésére vonatkoznak. 

 

3) Az azonos gyártási számú ÉRZÉKENYÍTETT RÉSZECSKÉK összekeverhetők. Mivel a 

keverék 7 napig stabil, az összekevert fiolák közül a korábban rehidráltnak a dátumát kell 

figyelembe venni.  

 

4) A különböző gyártási számú ÉRZÉKENYÍTETT RÉSZECSKÉK nem keverhetők. 

 

5) Az azonos gyártási számú HÍGÍTÓ FOLYADÉKOK is összekeverhetők és használhatók a 

teszthez mindaddig, amíg a helyes laboratóriumi gyakorlat megvalósul. 

 

6) A  rekonstitució idejét és annak lejáratát fel kell tüntetni a reagens tároló flakonon. 

 

Figyelem: Használat előtt az összes reagenst hagyni kell szobahőmérsékletűre (15-30°C) 

melegedni! 
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7. TÁROLÁS 

 

1) A SERODIA-TPPA Auto teszt tárolási hőmérséklete 2-10°C. Fagyasztani tilos! 

 

2) A SERODIA-TPPA Auto tesztet csak a dobozon feltüntetett lejárati ideig szabad 

felhasználni. 

 

3) A  rekonstituált ÉRZÉKENYÍTETT RÉSZECSKÉK 7 napig tartják meg a maximális 

stabilitásukat 2-10°C-on tárolva. 

 

4) Ha a reagensek zavarossá válnak, mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merül fel, a 

további használatuk tilos! 

 

 

8. MINTAVÉTEL ÉS MINTAELŐKÉSZÍTÉS 

 

A SERODIA-TPPA Auto teszthez szérum vagy plazma használható. Ha a vizsgálatot 

ismételni kell, mindig ugyanabból a mintából dolgozzunk. A minta ne tartalmazzon alakos 

elemeket. Ha vörösvértesteket, vagy más látható komponenst tartalmaz a minta, 

centrifugáljuk le, hogy megelőzzük az eredményben lehetséges interferenciát okozó 

eltéréseket. A mintákat minimum 10 percig kell centrifugálni minimum 1000x g-vel, 10 órán 

belül, hogy a PK analízist elkezdenénk. A minták akkor használhatók tesztelésre, ha a 

következő összetevők a feltüntetett értékeket nem haladják meg: 

                     Szabad hemoglobin                    1000 mg/dl 

                     Foszfolipidek                                300 mg/dl 

                     Össz. Bilirubin                               40 mg/dl 

Ha a felsorolt értékek a mintánál magasabbak, egy másik, alternatív módszert kell használni a 

tesztelésre. 

A mintákat 2-10°C-on tároljuk, így 5 napig vizsgálhatók. Ha a vizsgálat végzésének várható 

ideje meghaladja az 5 napot, a mintát tároljuk mínusz 20°C-nál nem alacsonyabb 

hőmérsékleten. Kerüljük az ismételt fagyasztást és felolvasztást. Alaposan keverjük össze a 

felolvadt mintát, mielőtt tesztelnénk. Kiolvadás után hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni 

(minimum 10-30 perc) és csak utána kezdjük a vizsgálatot. 

A szérumot nem szükséges inaktiválni, de inaktivált is használható. A szérum felmelegíthető 

56°C-os vízfürdőn 30 percig anélkül, hogy ez befolyásolná a vizsgálat kimenetelét. Csak 

szobahőmérsékletűre felmelegedett mintát tegyünk vízfürdőbe. Az így kezelt mintát tesztelés 

előtt hagyjuk visszahűlni szobahőmérsékletűre (minimum 10-30 perc a vízfürdő után). 

 

9. ANYAGOK 

A következő anyagok találhatók a SERODIA-TPPA Auto tesztben: 

 

- REKONSTITUÁLÓ OLDAT (A) 

- HÍGÍTÓ FOLYADÉK (B) 

- ÉRZÉKENYÍTETT RÉSZECSKÉK ( C ) 
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Szükséges anyagok, de a teszt nem tartalmazza: 

 

- OLYMPUS lépcsőzetesre kiképzett microplate lemezek 

- V-alakban kiképzett reagens tároló és keverő fésű a PK 7200-as készülékhez 

- Reagens tároló a PK 7300-as készülékhez 

- Pipetták: 1.0 ml, 5.0 ml, 10.0 ml 

- OLYMPUS PK7200/PK7300 Automatizált Microplate Rendszer 

- SERODIA-TPPA Auto Kontrollok 

 

10. HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

A PK készülékek programozhatóak, melyek működését a felhasználó igénye szerint beállított 

szoftver szabályozza. Validált SERODIA-TPPA Auto paraméterek megtalálhatók a rutin 

operációs file-okban, vagy meghatározhatóak új paraméterek egy elkülönített 

adatállományban. Ha nem gyakorlott ezekben a munkafolyamatokban, tanulmányozza a 

PK7200/PK7300 felhasználói kézikönyvet. 

Példaként az alábbi táblázatban feltüntetett paraméterek használhatók a PK7200/PK7300 

készülékre. A helyes laboratóriumi gyakorlat szabja meg minden egyes laboratórium számára 

a validált gyakorlatban alkalmazott paramétereket. 

 

PARAMÉTEREK 

 

A FUJIREBIO INC. által a készülékekre javasolt paraméterek a fejlesztéskor használt konkrét 

minták alkalmazására épültek. A végső mintahígítás 1: 42 legyen. A következő, táblázatban 

felsorolt paramétereket kell elérni. 

 

 

JAVASOLT PARAMÉTEREK 

  Lyuk Minta 
Hígított 

minta 
Minta Hígító 

Minta 

Hígítás 
Reagens  

Végső 

Minta 

Hígítás 

Beállított 

Hőmérséklet 

Inkubációs 

idő 

PK 7200 
5 μm         

16 μm* 
17 μl 15 μl 250 μl 16 25 μl 1/42 30 ˚C 60 perc. 

PK 7300 
5 μm         

16 μm* 

Automatikus 

beállítás 
10 μl 

Automatikus 

beállítás 
12 25 μl 1/42 30 ˚C 60 perc. 

 

JAVASOLT KÜSZÖBÉRTÉKEK 

  Lyuk 

P/C SPC LIA 
LIA 

Választás 
BG/C 

(+)             

Küszöb 

(-)               

Küszöb 
Alacsony Magas 

(+)             

Küszöb 

(-)               

Küszöb 

PK 7200 
5 μm 99 0 22 22 999 0 5 Alacsony 

16 μm* 99 0 12 12 999 0 7 Alacsony 

PK 7300 
5 μm 99 0 21 21 999 0 5 Közepes 

16 μm* 99 0 15 15 999 0 5 Közepes 

 

*A tesztet 5µm-es méretű lépcsőzetes OLYMPUS microplate-re tervezték. 16µm-es 

méretű plate esetén is javasolt a feltüntetett küszöbértékek használata. 
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PÉLDÁK A SZOFTVER/HARDVER  BEÁLLÍTÁSOKRA A JAVASOLT MÉRÉSI 

FELTÉTELEK ELÉRÉSÉHEZ 

 

 

PK 7200 PK 7300 

PARAMÉTEREK Térfogat/Beállítás STROKE PIN PARAMÉTEREK Térfogat/ Beállítás     

Minta Mennyiség 17 μl    Minta Mennyiség Automatikus    

Hígító 
Mennyisége 

250 μl 
G 0.25 

Hígító Mennyisége Automatikus    

Minta Hígítás 16    Minta Hígítás 12    

Hígított Minta 
Mennyisége 

15 μl 
   Hígított Minta 

Mennyisége 
10 μl    

Reagens 
Mennyisége 

25 μl 
   Reagens 

Mennyisége 
25 μl    

Csatorna Neve SYP    Csatorna Neve SYP    

Csatorna 
Jelzése 

(1-24) 
   

Csatorna Jelzése (1-24)    

Döntési logika 
pozitív vagy 
negatív 

   
Döntési logika 

pozitív vagy 
negatív 

   

Hőmérséklet 
Beállítás 

30 ˚C 
   Hőmérséklet 

Beállítás 
30 ˚C    

Inkubációs Idő 60 perc    Inkubációs Idő 60 perc    

KÜSZÖBÖK       KÜSZÖBÖK       

   5 μm lyukl 
16 μm 
lyukl 

   5 μm lyuk 
16 μm 
lyuk 

SPC Alacsony 22 12 SPC Alacsony 21 15 

Magas 22 12 Magas 21 15 

P/C (+) Küszöb 99 99 P/C (+) Küszöb 99 99 

(-) Küszöb 0 0 (-) Küszöb 0 0 

LIA 
(+) küszöb 999 999 

LIA 
(+) Küszöb 999 999 

(-) Küszöb 0 0 (-) Küszöb 0 0 

LIA Választás  5 7 LIA Választás  5 5 

BG/C Határ   Alacsony Alacsony BG/C Határ   Közepes Közepes 

 

Abban az esetben, ha a fenti küszöbértékek módosításra kerülnek, mindenképpen javasolt, 

hogy az új küszöbértékeket validálni kell ismert mintákkal. A küszöbérték módosításnak a 

SERODIA-TPPA Auto-val végzett körültekintő vizsgálatokon kell alapulnia. 

 

Figyelem: Az összes reagensnek, hígítónak, mintának szobahőmérsékletűnek (15-30°C) kell 

lennie a vizsgálat végzésekor! 

 

 

PK 7200/ PK 7300 készülék SERODIA-TPPA Auto teszttel történő mérésének menete 

Reagensek használata méréskor 

 

1) Ellenőrizze az ioncserélt víz és a nyomtató papír feltöltöttségét. 

2) Vigye be a mérési paramétereket referencia értékekkel, hogy a mérési feltételek 

teljesüljenek. 

3) Helyezze be a rekonstituált ÉRZÉKENYÍTETT RÉSZECSKÉKET és a MINTA HÍGÍTÓT 

a kijelölt helyre. 

4) Helyezze vissza a PK 7200/ PK 7300  készülék hígító csatornáit a MINTA HÍGÍTÓVAL. 

5) Győződjön meg, hogy behelyezte az OLYMPUS microplateket a vizsgálóba 

6) Tegye a mintákat az állványba, majd azt az adagolóba.  
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7) Indítsa a minta analízist az OLYMPUS PK 7200/ PK 7300 felhasználói kézikönyvben 

leírtaknak megfelelően. 

 

 

11. MINŐSÉGI KONTROLL 

 

A SERODIA-TPPA Auto tesztet POZITÍV és NEGATÍV KONTROLLOKkal kell tesztelni a 

betegminták vizsgálatának kezdeténél és végénél, valamint abban az esetben, ha reagens 

feltöltést végeztünk, valami miatt megszakadt, vagy késlekedett a vizsgálat menete. 

Ehhez a részletes ismertető a SERODIA-TPPA Auto KONTROLLOK csomag belsejében 

található. Járulékos, további minőségi kontrollt lehet futtatni egyéb, jól karakterizált mintával, 

vagy referencia szérummal. 

Egy egyszeri POZITÍV és NEGATÍV KONTROLLT kell tesztelni a betegminták 

vizsgálatának kezdeténél és végénél, valamint abban az esetben, ha reagens feltöltést 

végeztünk, vagy valami miatt megszakadt, illetve késlekedett a vizsgálat menete. Kiegészítő 

minőségi kontrollt is végezhet a felhasználó egyéb, jól ismert vagy referencia mintával. 

Végezze el a tesztet a 10. fejezet HASZNÁLATI UTASÍTÁS címszó alatt leírtak szerint, 

POZITÍV és NEGATÍV KONTROLLOKAT használva mintaként. A POZITÍV 

KONTROLL-nak POZITÍV (+), a NEGATÍV KONTROLL-nak NEGATÍV (-) eredményt 

kell adni a teszttel. Ha nem megfelelő az eredmény a kontrollokkal, akkor a vizsgálati sorozat 

egyetlen eredménye sem valid, újra kell futtatni a tesztet. Ismétléskor győződjön meg arról, 

hogy a kontrollok mennyisége elegendő-e a készülék adequat méréséhez. Ha a kontroll 

mérések ismételten fals eredményt adnak, lépjen kapcsolatba a helyi képviselővel. 

 

 

12. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

 

A PK 7200/PK 7300 az ÉRZÉKENYÍTETT RÉSZECSKÉK ülepedésének a mértékét fogja 

mérni minden egyes vályulatban, melyet a reagenshez szabott küszöbértékhez hasonlít. Lásd 

az OLYMPUS PK 7200/PK 7300 Standardok Működési Felhasználói Kézikönyvét. Ebben az 

analizáló reakció magyarázata fejezetben találja a vizsgálatok értékelésének teljes 

részletezését. A küszöbértékek programozva vannak PK 7200/PK 7300 készülékben a jelen 

működési feltételek alatt. 

A gép értékelésének végeztével amilyen gyorsan csak lehet, az eredményeket vizuálisan is 

meg kell erősíteni a fotometrálási adatok és a reakció jegyek összevetésével. A fotometrálási 

eredményeket vizuálisan felül kell bírálni. Vizuálisan POZITÍV a teszt, ha homogén a 

részecskék elrendeződése, NEGATÍV esetben kompakt, gombszerű üledéket és körülötte 

feltisztult zónát látunk. 

Ha bármelyik minta vizuális és gépi analízisében eltérés van, ismételten el kell végezni a 

reakciót. Ilyen esetben a megfelelő eredményeket tartalmazó SOP kézikönyv REAKCIÓ 

ELEMZÉSEK INTERPRETÁLÁSA fejezet leírásait kell áttanulmányozni. 

A PK7200/PK7300 a CCD kamera segítségével úgy állapítja meg a T. pallidum  ellenanyagok 

jelenlétét vagy hiányát, hogy a vályulatok agglutinációs és agglutináció mentes paraméterei 

között differenciál. 

A SERODIA-TPPA Auto tesztben a PK7200/PK7300 készülék 3 paramétert alkalmaz a 

reagens és tesztmintát tartalmazó vályulatoknál. 

* SPC a gombszerű partikula szélének élessége 

* LIA a vályulat közepében a részecskék mennyisége 

* P/C a perifériás és centrális részek átlagos fényáteresztő képességének a hányadosa 
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A készülék a paramétereket, SPC, LIA, P/C hasonlítja a programozható küszöbértékekhez és 

ez alapján értékeli (+, -, ?) az egyes reakciókat. Az eredmény szempontjából legfontosabb 

paraméter az SPC. Ha az SPC pozitív, akkor akár pozitív, akár kétes a LIA vagy a P/C értéke, 

mindenképpen pozitív lesz a reakció interpretálása. Pozitív SPC érték negatív LIA vagy P/C 

értékkel, bizonytalan, kétes eredményt ad. Ha negatív SPC együtt jár negatív vagy kétes LIA 

vagy P/C értékkel, az eredmény mindenképpen  negatív reakció. Negatív SPC pozitív LIA 

vagy P/C értékkel, nem értékelhető eredményt ad. A lehetséges variációk további értékelése 

az 1. Táblázatban látható 

 

 

17. Táblázat Döntési logika a PK7200/PK7300 eredmények interpretálásához 

 

 

Csatorna 
Eredmények 
Interpretációja 

SPC LIA P/C 

Pozitív +  + / ?  + / ? 

Negatív -  - / ?  - / ? 

Nem 
értékelhető, 
kétes 

+ - - 

+ - + 

+ + - 

- + + 

- + - 

- - + 

?  + / - / ?  + / - / ? 

 

 

Amikor a küszöbértékre vonatkozó javaslataink elfogadásra kerültek, az összes PK7200-as 

eredmény interpretációja átírható a 2. táblázat szerint 

 

2. Táblázat Döntési logika a PK7200/PK7300 eredmények interpretálásához 

 

 

Csatorna 
Eredmények 
Interpretációja 

SPC 

Pozitív + 

Negatíve - 

Nem 
értékelhető, 
kétes 

? 
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13. EREDMÉNYEK INTERPRETÁLÁSA (3.táblázat) 

 

Ha a minta NEGATÍV az első szűrés alkalmával, akkor T. pallidummal szemben nem 

tartalmaz ellenanyagot, nincs szükség további tesztelésre. 

Ha egy plazma minta POZITÍV vagy KÉTES szűréskor a SERODIA TPPA Auto teszttel, a 

rendszer előzetesen POZITÍV-nak tartja, de az interpretáláshoz szükséges a vizsgálat 

duplikátumban történő ismétlése, ugyanakkor levett szérum mintával. A 2 tesztnek egyszerre 

kell futnia. Ha valamelyik duplikátum minta POZITÍV vagy KÉTES, a mintát ismételten 

POZITÍV-nak kell tartani T. pallidum ellenanyagra a SERODIA-TPPA Auto kritériumai 

szerint. A kezdetben POZITÍV minta, melynek mindkét duplikátuma NEGATÍV, véglegesen 

NEGATÍV-nak tartandó a SERODIA-TPPA Auto kritériumai szerint. 

Ha a minta előzetesen POZITÍV vagy KÉTES volt a SERODIA TPPA Autoval és az ismételt 

teszt nem PK7200/PK7300 gépen készül, az ismétléshez használható az alábbi tesztek 

valamelyike: SERODIA-TP*PA, EIA és FTA-ABS 

 

3. táblázat: A SERODIA-TPPA Auto eredményeinek interpretálása 

 

 

SERODIA-TPPA Auto teszttel elsődlegesen POZITÍV vagy kétes (+/?) 

 

ismétlés duplikátumban szérummal        

SERODIA-TPPA Auto teszttel   SERODIA-TPPA Auto POZITÍV 

  

  

 

 

-/-  -/+, +/+, -/?, +/?, ?/? 

 

  

  

 

 

SERODIA-TPPA Auto teszt NEGATÍV  SERODIA-TPPA Auto POZITÍV 

 

 

 

14. A TESZT JELLEMZŐI 

 

A mintát, mely POZITÍV a SERODIA-TPPA Auto teszttel, pozitívnak kell tartani T. pallidum 

IgG és/vagy IgM ellenanyagra a SERODIA-TPPA Auto rendszer kritériumai szerint. A 

pozitív eredmény aktív, vagy régebbi fertőzést mutathat. A T. pallidum diagnózisa azonban 

nemcsak laboratóriumi eredményeken, hanem részletes anamnézisen és fizikai vizsgálatokon 

alapszik. 
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1) Specificitás 

Amikor 14106 random donor mintát teszteltek, 43 mutatott pozitív eredményt. Mivel ezekből 

24 volt pozitív FTA-ABS-sel a SERODIA-TPPA Auto specificitása 99,87 % volt (10). 

 

2) Szenzitivitás 

Amikor 27 pozitív mintát teszteltek, mind pozitív eredményt adott. Így a SERODIA-TPPA 

Auto szenzitivitása 100%. 

 

3) Reprodukálhatóság 

Amikor 3 laboratóriumi QC mintát teszteltek 3 különböző alkalommal PK7200/PK7300 

készülékhez használatos teszt minta végzésének előírásai szerint, az összes eredmény egy 

felező hígítási érték eltérésen belül volt. 

 

4) Az eredmények korrelációja 

A korrelációs vizsgálatok eredményét 584 mintán mutatja be az alábbi táblázat. A korreláció a 

SERODIA TP*PA és a SERODIA-TPPA Auto között 99,8 % volt. 

 

 

  

SERODIA TP*PA 
Összes 

Pozitív Nem értékelhető Negatív 

SERODIA-TPPA 
Auto (PK 7200) 

Pozitív 51 6 0 57 

Nem 
értékelhető 0 0 1 1 

Negatív 0 0 526 526 

Összes 51 6 527 584 

 

 

15. A KIVITELEZÉS KORLÁTAI 

 

A SERODIA-TPPA Auto biztonságos és hatékony a nagyszámú véradó donor vérmintájából 

a T. pallidum ellenanyagok kimutatására, betartva a teszt végzésének előírásait. 

Szérumot kell használni minden olyan esetben, amikor ismétlésre kerül a sor, mivel az első 

plazma minta reaktív vagy kétes volt. 

Az összes T. pallidum szerológiai teszt eredményének interpretálása elvégezhető a 

SERODIA-TPPA Auto-val, de a donor anamnézisét, klinikai és laboratóriumi leleteit is 

figyelembe kell venni. 

Ez a teszt csak véradó donorok tesztelésére használható, és nem alkalmazható, mint szifilisz 

szerológiai teszt a véradó állomásokon kívül. Arra sem alkalmas a SERODIA-TPPA Auto, 

hogy monitorozzuk a kezelés hatékonyságát vagy a reinfekciót. 
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