
HHAASSZZNNÁÁLLAATTII JJAAVVAASSLLAATT
A MMaaccrroo-VVuuee RPR (Rapid Plasma Reagin) 18 mm Circle Card Test egy nem treponémás  vizsgálati eljárás a szifilisz szerológiai
kimutatására.1,2

ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÁÁSS ÉÉSS MMAAGGYYAARRÁÁZZAATT
A MMaaccrroo-VVuuee RPR Teardrop Card Test (amely ujjhegybõl vett vért használ) volt az elsõ kártyás teszt és terepen való alkalmazásra
fejlesztették ki, hogy a vizsgálatokat laboratóriumi felszerelések nélkül is el lehessen végezni.3,4 Gépi elforgatást, gyûrûzött vizsgálati
felületet és néhány egyéb technikai módosítást beleépítve, az  RPR Circle Card Test továbbfejlesztett változata alkalmas tömeges
vizsgálatokra a közegészségügyi intézményekben és klinikai laboratóriumokban.
Az RPR 18 mm Circle Card Test akkor ajánlott amikor vénás vérvételt alkalmaznak és sok szérum áll rendelkezésre, amint ez
általában a közegészségügy intézményekben és klinikai laboratóriumokban szokott elõfordulni.5-12 Amikor egy minta ellentestet
tartalmaz, kicsapódás következik be, amelyet a RPR Card antigén szénszemcséinek csomósodása kísér. Ez utóbbiak fekete
csomókként jelennek meg a mûanyag bevonatú fehér kártya ellenében. Ettõl eltérõen, a nem reagáló minták színe egyenletesen
világosszürke.
Különleges esetekben amikor a nem-treponémás vizsgálati eredményekre sürgõsen kellenek és a minta EDTA plazmában áll
rendelkezésre, az RPR 18 mm Circle Card Test vizsgálatot akkor lehet alkalmazni, amennyiben ezt 24 órán belül végzik el.13,14

AAZZ EELLJJÁÁRRÁÁSS AALLAAPPEELLVVEEII
Az RPR Card antigén szuszpenzió egy szénrészecskés cardiolipin antigén1 amely kimutatja a "reagin"-t, amely egy antitest-szerû
anyag amely jelen van a szifiliszes személyek szérumában vagy plazmájában, és szórványosan egyéb heveny vagy idült
betegségekben szenvedõ személyek szérumában vagy plazmájában. A reagin a teszt cardiolipin-lecitin bevonatos koleszterin
részecskékbõl álló antigénjéhez kötõdik, ezzel makroszkopikus pelyhes kicsapódást (flokkuláció) váltva ki.

RREEAAGGEENNSS
Az RPR Card antigén szuszpenzió összetevõi* a következõk1: 0,003% cardiolipin, 0,020 – 0,022% lecitin, 0,09% koleszterin,
0,0125 M EDTA, 0,01 M Na2HPO4, 0,01 M KH2PO4, 0,2% nátrium-azid (tartósítószer), 0,02% aktív szén (külön gyártva, BD), 
10% kolin-klorid, w/v, és deionizált vagy desztillált víz.
*Úgy beállítva és/vagy összekeverve, hogy megfeleljen a mûködési követelményeknek.

FFiiggyyeellmmeezztteettéésseekk ééss óóvviinnttéézzkkeeddéésseekk:: 
In vitro diagnosztizáláshoz.
A klinikai minták patogén mikroorganizmusokat, köztük hepatitis vírusokat és Humán Immunhiány Vírust (Human
Immunodeficiency Virus; HIV) tartalmazhatnak. Valamennyi vért és testnedveket tartalmazó tárgy kezelése során be kell tartani a
"Szokványos óvintézkedéseket"15-18 és az intézmény irányelveit. 
FFiiggyyeellmm:: Az RPR kártya antigén szuszpenzió nátrium-azidot tartalmaz, melynek lenyelése veszélyes. A savakkal való érintkezés
igen mérgezõ gázokat szabadít fel. Ha a szer a bõrre kerül, az érintett bõrfelületet azonnal le kell öblíteni bõ vízzel. A nátrium-
azid kölcsönhatásba léphet az ólom- és rézcsövekkel, amely során igen robbanásveszélyes fémazidok keletkezhetnek. Az
azidképzõdés megakadályozása érdekében eldobáskor öblítse ki nagy mennyiségû vízzel.
AAnnttiiggéénn:: A hûtés csak az RPR Card antigén szuszpenzió esetében szükséges. Kerülni kell a tárolást erõs napsütésben vagy 30°C
feletti hõmérsékleten; az ilyen körülmények érdes megjelenést kölcsönöznek az antigénnek amikor nem reaktív szérumokhoz
alkalmazzák. Amennyiben a fiola megfagy szállítás közben, egyszer felolvasztható a szoba hõmérsékletén; kerüljék az ismételt
lefagyasztás és felolvasztást. A lehûtött antigén azonnali felhasználása csökkentheti a teszt érzékenységét. Tehát, a hûtõbõl való
kivétel után, hagyják az antigént felmelegedni szobahõmérsékletre (23 – 29°C) használat elõtt.
Ne használjanak antigént a lejárati idõ után.
DDiiaaggnnoosszzttiikkaaii TTeesszztt KKáárrttyyáákk:: Különlegesen elkészített, mûanyag bevonatos kártyák amelyeket az RPR Card antigénnel való
alkalmazásra fejlesztettek ki. Amikor megfogják, vigyázzanak, hogy ne hagyjanak ujjlenyomatot a kártya tesztelési felületén,
mivel ez zsíros nyomokat hagy, ami szabálytalan vizsgálati eredményhez vezethet. Amikor szétkenik a mintát a teszt zónákon
belül, kerüljék a kártya megkarcolását a DDiissppeennssttiirrss szerszámmal. Amennyiben a minta nem jut el a vizsgálati terület külsõ
pereméig, kezdjék újra egy másik tesztkártyával.
DDiissppeennssttiirrss ééss kkaappiilllláárriissookk:: A kártyavizsgálatok elvégzésekor egy DDiissppeennssttiirrss szerkezet (csak 18 mm-es mennyiségi teszt) vagy
kapilláris használható a minta áthelyezéséhez a kártya felületére. Egy új DDiissppeennssttiirrss szerkezet vagy kapillárist kell használni,
minden vizsgálati mintához. Amikor a gyûjtõtubusból helyeznek át mintát, akkor ezt nem szabad a kapillárishoz csatolt
gumiballonba felszívni mivel egy hibás eredményeket fog okozni a következõ vizsgálatoknál.
TTûûkk:: Annak érdekében, hogy a cseppek áthelyezése akadálymentesen történjen, a vizsgálatok befejezése után távolítsák el a tût
az adagoló flakonról és öblítsék le a tût ioncserélt vagy desztillált vízzel. Ne töröljék le a tût mivel ezzel letörlik a szilikon-
bevonatot, és ez befolyásolhatja az adagolt antigén-csepp méretének pontosságát.
KKáárrttyyaa TTeesszztt EErreeddmméénnyyeekk lleeoollvvaassáássaa:: Azonnal olvassák le az eredményt a rotáció után még "nedves" állapotban, erõs izzó alatt
vagy erõs nappali világosságnál.
RRoottáácciióó:: A mechanikai rotáció ajánlott sebessége 100 ± 2 ford/perc. A rotátornak vízszintes síkban mintegy két centiméter
átmérõjû kört kell leírnia. Nedves, párásító fedelet kell használni a vizsgálati minták kiszáradásának megelõzésére rotáció
közben.
AAzz aannttiiggéénn ttáárroolláássaa:: Hûtsék le 2 – 8°C hõmérsékletre. A készlet minden egyéb alkotóelemét száraz helyen kell tárolni
szobahõmérsékleten, az eredeti csomagolásban. További tájékoztatásért, lásd "Figyelmeztetések és óvintézkedések" címszó
alatt.
Miután behelyezték az adagoló flakonba (minden készlethez tartozik) és lehûtötték (2 – 8°C) az antigén reakcióképessége
kielégítõ marad mintegy három hónapig vagy a lejárati idõig, amelyik hamarább következik be.
Címkézzék fel az adagoló flakont az antigén tételszámával, lejárati idejével és az antigén flakonba helyezésének dátumával.

MMIINNTTAAVVÉÉTTEELL ÉÉSS MMIINNTTAA-EELLÕÕKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSS
A minták levétele elõtt, nem szükséges a beteg semmilyen különleges elõkészítése.
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NNeemm ffeellmmeelleeggíítteetttt sszzéérruumm vviizzssggáállaattaa:: Gyûjtsék be a vénás vért tiszta, száraz csõbe alvadásgátló nélkül 
és hagyják megalvadni. Centrifugálják a mintát olyan erõvel, amely elég a cellás alkotóelemek leülepítéséhez. Hagyják a
szérumot az eredeti gyûjtõcsõbe vagy ha a vizsgálatot késõbb végzik el, helyezzék át a szérumot tiszta, száraz kémcsõbe. A
szérum amelyet az alvadékból vesznek le, lehûthetõ 2 – 8 °C hõmérsékletre, maximum 5 napig vagy fagyasztani -20 °C
hõmérsékleten vagy ez alatt Pyrex (vagy egyenértékû) üvegcsében vagy dugaszolt kémcsõben.1 Kerüljék a minták ismételt
fagyasztását és kiengedését.
FFeellmmeelleeggíítteetttt sszzéérruumm vviizzssggáállaattaa:: Vérvétel és centrifugálás után, úgy mint a melegítetlen szérum esetében helyezzék át tiszta
száraz csõbe és helyezzék 56°C vízfürdõbe vagy melegítõtálcára 30 percig.
AA mmeelleeggíítteettlleenn ppllaazzmmaa vviizzssggáállaattaa:: Vegyék le a vért érbeszúrással alvadásgátlót tartalmazó csõbe (pl. EDTA, heparin, kálium-
oxalát, kálium-EDTA vagy nátrium-fluorid). Az EDTA és a heparin elõnye, hogy töménységük nem kritikus tényezõ; 1 mL vér az
általában 7 mL vér levételére alkalmas csõbe már kielégítõ eredményeket ad. A többi véralvadásgátlóval ajánlatos nem kevesebb
mint a fél csövet megtölteni vérrel. Centrifugálják mint fent. Õrizzék a plazmát az eredeti gyûjtõcsõbe, és amennyiben letárolják
akkor a mintát 2-8°C hõfokon kell tartani. A mintát 24 h belül kell vizsgálni levétel után.

EELLJJÁÁRRÁÁSSOOKK ÉÉSS EERREEDDMMÉÉNNYYEEKK
BBiizzttoossííttootttt aannyyaaggookk:: Különbözõ RPR Card Test készletek állnak rendelkezésre (lásd "Kiszerelések") amelyek elég kártya antigén
szuszpenziót tartalmaznak, hogy el lehessen végezni a meghatározott napi kártya kontroll és kártya vizsgálatokat, a szükséges
adagoló flakon, kimérõ-tû, kártyák és kapillárisok, vagy DDiissppeennssttiirrss szerkezetek.

SSzzüükkssééggeess,, ddee nneemm bbiizzttoossííttootttt aannyyaaggookk::
1.Az antigén optimális reaktivitásának a megerõsítése érdekében, minden nap vizsgálatai közé be kell iktatni ismert reaktivitású

kontrollmintákat. Lásd a "Kiszerelések" címszó alatt a MMaaccrroo-VVuuee RPR 18 mm Circle Card Teszt Kontroll Kártyáknál.
2.Egy rotátor (100 ± 2 ford/perc) amely 2 cm átmérõjû köröket ír le, automata idõzítõvel, dörzskerékhajtással és nedvesített

spongyát vagy szûrõpapírt tartalmazó felél.
3.Sóoldat (0,9%) a mennyiségi vizsgálathoz. Elkészítéséhez oldjanak fel 900 mg száraz nátrium-kloridot (ACS) 100 mL ioncserélt

vagy desztillált vízben.
4.Szifiliszre nem reaktív szérum 0,9% sóoldatban; azon vizsgálati minták hígításához szükséges, amelyek reaktív eredményt

adnak 1:16 hígításnál.
Ugyanakkor szükségesek laboratóriumi berendezések és felszerelések amelyeket a szerológiai minták elõkészítéséhez,
tárolásához és kezeléséhez alkalmaznak.
EEllõõzzeetteess eellõõkkéésszzüülleetteekk:: Olvassák át a "Figyelmeztetések és óvintézkedések" és "Mintavétel és minta-elõkészítés" részeket a
kártya tesztek elvégzése elõtt. Amikor vizsgálatokat kell elvégezni, az antigén szuszpenziót az adott vizsgálati módszer
alkalmazásával, lépcsõzetes reaktivitású kontrollokkal kell ellenõrizni. Csak azok az antigénekeket szabad használni, amelyek
hozzák az elõírt reakciókat. A kontrollok, az RPR Card antigén szuszpenzió és a vizsgálati minták felhasználáskor
szobahõmérsékleten kell legyenek.
Használat elõtt, erélyesen rázzák fel a fiolát 10 – 15 másodpercig az antigén szuszpendálásához és az esetleg 
a fiola nyakára tapadt szénrészecskék eloszlatásához. Amennyiben szén maradna a fiola nyakában a rázás után is, nem kell
erõltetni ennek eloszlatását, hiszen ez mindössze szemcsésebb antigént produkál.
Ellenõrizzék a tût adagolását 1 mL pipettára vagy fecskendõre
rászerelve; töltsék fel a pipettát vagy fecskendõt antigén
szuszpenzióval és függõlegesen tartva a pipettát vagy
fecskendõt, számolják meg az 0,5 mL adagolása során keletkezõ
cseppeket. A szabályos cseppszám a szemben lévõ táblázatban
látható:
Csatlakoztassák a tût a az adagoló flakon kúpos illesztésébe. Bizonyosodjanak meg, hogy az antigén a törésvonal alatt van;
pattintsák le a fiola nyakát és szívják fel az egész antigént az adagoló flakonba a flakon összenyomásával és a keletkezõ
szívóhatás hasznosításával. Címkézzék fel az adagoló flakont az antigén tételszámával, lejárati idejével és az antigén flakonba
helyezésének dátumával. Minden antigén cseppentési sorozat elõtt, rázzák fel enyhén az antigén adagoló flakont.
A készlet felhasználása után a tût és adagoló flakont el ki kell selejtezni.
Nagyon fontos, hogy az itt leírt módszert pontosan kövessék.

1188 mmmm mmiinnõõssééggii kkáárrttyyaa tteesszztt,, DDiissppeennssttiirrss sszzeerrkkeezzeetteekk aallkkaallmmaazzáássáávvaall::
1.Fogjanak egy DDiissppeennssttiirrss szerkezetet a hüvelykujj és mutatóujj közé közel a keverõ vagy lezárt végzõdéshez. Nyomják össze és

ne engedjék fel a nyomást amíg a végzõdés a minta felülete alá kerül. Tartsák függõlegesen a mintát tartalmazó csövet, hogy
ezzel minimalizálják a sejtelemek felzavarását amikor eredeti vércsövet használnak. A minta felszívásához, szakítsák meg a
nyomást.

2.Függõlegesen tartva közvetlenül a kártya teszt területe felett ahová a mintát kell helyezni (a kártya felületének megérintése
nélkül), nyomják össze a DDiissppeennssttiirrss szerkezetet egy cseppet cseppentve a kártyára (kb. 0,05 mL; minden DDiissppeennssttiirrss szerkezet
úgy van megtervezve, hogy valamivel több mint 0,05 mL mennyiséget adagol, hogy ezzel kompenzálja a keverõ végzõdésen
maradt kis mintamennyiséget).

3.Fordítsák meg a DDiissppeennssttiirrss szerkezetet és a lezárt keverõs végével, kenjék szét a mintát a kör egész területén. (Amennyiben
kívánják, a maradék mintát vissza lehet adagolni abba a mintatubusba amelybõl felszívták.) Selejtezzék ki a DDiissppeennssttiirrss
szerkezetet. Ismételjék meg az eljárást minden vizsgálandó minta esetében.

4.Használat elõtt, enyhén rázzák fel az antigén adagoló flakont. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak a tû nem dugult
el, függõlegesen tartva, cseppentsenek több cseppet az adagoló flakon kupakjába. Helyezzenek egy "szabadon-esõ" cseppet
(20 G, sárga kónusos tû) minden teszt felületre. Ne keverjék újra; az antigén és minta összekeverése a rotáció alatt történik
meg. Szedjék fel az elõre cseppentett antigént a flakon kupakjából.

5.Forgassák 8 percig (± 30 másodperc) párásító fedél alatt, mechanikai forgatón 100 ± 2 ford/perc sebességgel.
A rotáció után, annak érdekében, hogy könnyebben lehessen különbséget tenni a nem reaktív 
és minimálisan reaktív között, kézzel 3-4x meg kell forgatni, illetve billenteni a kártyát. Azonnal olvassák le makroszkopikusan az
eredményt még "nedves" állapotban, erõs izzó alatt vagy erõs nappali világosságnál.

Jelenteni mint: Reaktív — jellemzõ csomósodást mutatva amely az enyhe de határozottól 
(minimálistól, mérsékeltig) egészen a szembeszökõ és intenzívig.

Nem reaktív — nem jelentkezik csomósodás Lásd az Útmutatót.
Megjegyzés: Csak kétfajta végjelentés lehetséges a kártyateszttel - reaktív vagy nem reaktív, a reaktivitás mértékétõl
függetlenül. A minimálistól mérsékeltig terjedõ reakcióképességet (amely enyhe, de határozott csomósodást mutat) mindig
reaktívként kell jelenteni.
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A tû kónuszának Cseppek száma 
Vizsgálati módszer a színe 0,5 mL-ben

18 mm kör Sárga, 20 G 30 ± 1 csepp



Az enyhén szemcsés vagy "érdes" reakciókat alternatív eljárással meg kell ismételni. A donorok szûréséhez, ezeket a
vizsgálatokat mint "eldöntetlen" kell jelenteni, további értékelés folyamatban. Lásd az "Eljárás korlátozásai" c. szakaszt.
Minden reaktív szifilisz vizsgálatot alternatív eljárással meg kell ismételni.

1188 mmmm kkvvaalliittaattíívv kkáárrttyyááss tteesszztt,, kkaappiilllláárriissookk aallkkaallmmaazzáássáávvaall::
1.Új kapilláris alkalmazásával, csatlakoztassanak kaucsuk körtét a kapillárishoz és vegyenek ki 0,05 mL mintát a vérgyûjtõ csõbõl,

engedve, hogy a minta a jelölésig emelkedjen a kapillárisban, de vigyázva, hogy ne kerüljenek bele sejtes elemek. (Lehet
szerológiai pipettát is alkalmazni, de soha ne fejtsék ki a szívóhatást szájukkal.)

2.A gumikörte összenyomásával helyezzék a kimért mintát a diagnosztikai teszt kártyán lévõ körbe, de közben a körte szabad
nyílását fedjék le egy ujjal.

3.Új DDiissppeennssttiirrss szerkezet alkalmazásával minden mintához, kenjék szét a mintát az egész körben. Selejtezzék ki a DDiissppeennssttiirrss
szerkezetet. Ismételjék meg az eljárást minden vizsgálandó minta esetében.

4.Használat elõtt, enyhén rázzák fel az antigén adagoló flakont. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak, hogy a tû nem
dugult el, függõlegesen tartva cseppentsenek több cseppet az adagoló flakon kupakjába. Helyezzenek egy "szabadon-esõ"
cseppet (20 G, sárga kónusos tû) minden teszt felületre. Ne keverjék újra; az antigén és minta összekeverése a rotáció alatt
történik meg. Szedjék fel az elõre cseppentett antigént a flakon kupakjából.

5.Forgassák 8 percig (± 30 másodperc) párásító fedél alatt, mechanikai forgatón 100 ± 2 ford/perc sebességgel.
A rotáció után, annak érdekében, hogy könnyebben lehessen különbséget tenni a nem reaktív és minimálisan reaktív között,
kézzel 3-4x meg kell forgatni, illetve billenteni a kártyát. Azonnal olvassák le makroszkopikusan az eredményt még "nedves"
állapotban, erõs izzó alatt vagy erõs nappali világosságnál.
Jelenteni mint: Reaktív — jellemzõ csomósodást mutatva amely az enyhe de határozottól 

(minimálistól, mérsékeltig) egészen a szembeszökõ és intenzívig.
Nem reaktív — nem jelentkezik csomósodás Lásd az Útmutatót.

Megjegyzés: Csak kétfajta végjelentés lehetséges a kártyateszttel — reaktív vagy nem reaktív, a reaktivitás mértékétõl
függetlenül. A minimálistól mérsékeltig terjedõ reakcióképességet (amely enyhe, de határozott csomósodást mutat) mindig
reaktívként kell jelenteni.
Az enyhén szemcsés vagy "érdes" reakciókat alternatív eljárással meg kell ismételni. A donorok szûréséhez, ezeket 
a vizsgálatokat mint "eldöntetlen" kell jelenteni, további értékelés folyamatban. Lásd az "Eljárás korlátozásai" c. szakaszt.
Minden reaktív szifilisz vizsgálatot alternatív eljárással meg kell ismételni.

1188 mmmm kköörrööss kkvvaannttiittaattíívv kkáárrttyyááss tteesszztt
1.Minden vizsgálandó mintához helyezzenek 0,05 mL, 0,9% sóoldatot a 2 és 5 között megszámozott körökbe. Egy kapilláris

(vörös sávos), illetve 1mL vagy kisebb szerológiai pipetta is alkalmazható. NE KENJÉK SZÉT A SÓOLDATOT!
2.Kapilláris alkalmazásával (vörös sávos 0,05 mL kalibrálva egészen a helyéig) és gumikörtét csatlakoztatva helyezzenek 0,05 mL

mintát az 1 körbe.
3.Töltsék újra a kapillárist a vörös sávig a vizsgálati mintával és függõlegesen tartva, készítsenek kétszeres hígítást, 5-6x felszívva

és kieresztve a kapillárisból a sóoldatot és vizsgálati mintát. Kerüljék a buborékok képzõdését. Helyezzenek 0,05 mL-t a 2-bõl 
a 3, 4, és 5 körbe, keverve minden áthelyezés után. Selejtezzék ki az 0,05 mL-t miután az 5 körben összekeverték 
a komponenseket.

4.Új DDiissppeennssttiirrss szerkezet alkalmazásával minden mintához, kezdjék a legnagyobb szérum hígítással (5 kör) és kenjék szét 
a szérumot a kör egész felületén. Folytassák a 4, 3, 2 és 1 körökkel, hasonlóan elvégezve a szétkenést.

5.Használat elõtt, enyhén rázzák fel az antigén adagoló flakont. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak, hogy a tû nem
dugult el, függõlegesen tartva cseppentsenek több cseppet az adagoló flakon kupakjába. Helyezzenek egy "szabadon-esõ"
cseppet (20 G, sárga kónusos tû) minden teszt felületre. Ne keverjék újra; az antigén és minta összekeverése a rotáció alatt
történik meg. Szedjék fel az elõre cseppentett antigént a flakon kupakjából.

6.Forgassák 8 percig (± 30 másodperc) párásító fedél alatt, mechanikai forgatón 100 ± 2 ford/perc sebességgel.
A rotáció után, annak érdekében, hogy könnyebben lehessen különbséget tenni a nem reaktív, 
a minimálisan reaktív és mérsékelten reaktív (RM) között, kézzel 3-4x meg kell  forgatni, i l letve billenteni 
a kártyát. Azonnal olvassák le makroszkopikusan az eredményt még "nedves" állapotban, erõs izzó alatt vagy erõs nappali
világosságnál.
A jelentést a legnagyobb hígítás függvényében kell megadni, beleértve minimálistól a mérsékeltig reakció vonatkozásában.
Példák:
(Prozon reakció  — lásd az "Eljárás korlátozásai" c. szakaszt")

R = Reaktív
N = Nem reaktív
RM = Reaktív, a minimálistól a mérsékeltig

MMeelleeggíítteettlleenn vvaaggyy mmeelleeggíítteetttt sszzéérruumm:: Amennyiben a legmagasabb vizsgált (1:16) reaktív, a következõképpen kell eljárni —
1.Készítsenek 1:50 hígítást a nem reaktív szérumból, 0,9% sóoldatban. (Ezt az 1:32 és ennél nagyobb hígítások elkészítésére

fogják használni a kvantitatív minták esetében.)
2.0,1 mL szérum hozzáadásával 1,5 mL 0,9% sóoldathoz készítsenek 1:16 hígítást a vizsgálati mintából. Keverjék össze alaposan. 
3.Helyezzenek 0,05 mL-t az 1:50 nem reaktív szérumból a 2, 3, 4, és 5 körökbe.
4.Kapillárissal, helyezzenek 0,05 mL-t a vizsgálati minta 1:16 hígításából, az 1 körbe.
5.Töltsék fel a kapillárist a vörös sávig, készítsenek kétszeres hígítást sorozatos módszerrel, majd végezzék el a vizsgálatot 

a 3-6 lépésekben taglalt módon. (Lásd "18 mm körös kvantitatív kártyásteszt".)
Szükség esetén, a nagyobb hígításokat 1:50 nem reaktív szérumban lehet elkészíteni.
PPllaazzmmaa:: Amennyiben alapvonalat kell definiálni amelybõl ki lehet számítani a mérõoldatok koncentrációját, a vizsgálatot meg
kell ismételni a melegítetlen szérummal (lásd a "Melegítetlen szérum" címszó alatt).

MMaaccrroo-VVuuee RRPPRR kkáárrttyyaatteesszztteekk lleeoollvvaassáássaa ééss jjeelleennttééssee:: Az egyéni választ még "nedves" állapotban kell értékelni erõs izzó alatt
vagy erõs nappali világosságnál. Azonnal a rotáció befejezése után olvassák le és jegyezzék fel mint reaktív vagy nem nem
reaktív.
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(Hígítatlan) 1:1   1:2 1:4        1:8        1:16     Jelentés

RM N N N           N Reaktív, 1:1 hígítás
R R R N           N Reaktív, 1:4 hígítás
R R R R N Reaktív, 1:8 hígítás



MMiinnõõssééggeelllleennõõrrzzééss
A minõségellenõrzés követelményeit az alkalmazható helyi, állami, illetve szövetségi szabályok vagy akkreditációs elõírásai,
valamint laboratóriumuk szabványos minõségellenõrzési eljárásai szerint kell megállapítani. A megfelelõ minõségellenõrzési
kívánalmak érdekében a felhasználónak ajánlatos a vonatkozó CLSI (eredetileg NCCLS) irányelvekhez és CLIA (Clinical Laboratory
Improvement Act) elõírásokhoz fordulnia.

AAZZ EELLJJÁÁRRÁÁSS KKOORRLLÁÁTTAAII
A pozitív kórtörtének vagy klinikai bizonyítékok hiányában a szifilisz kórmegállapítást nem szabad egyetlen reaktív eredmény
alapján kimondani. Tehát, mint bármely szerológiai vizsgálati eljárás esetében, a kártyavizsgálat reaktív mintáit további
szerológiai vizsgálatoknak kell alávetni. A kvalitatív vizsgálatokban reaktív szérummintákat kvantifikálni kell, annak érdekében,
hogy olyan kiindulási pontot állapítsanak meg amelybõl kiszámítható a mérõoldatok koncentrációjának változása, ami
különösen fontos a kezelés eredményességének megítéléséhez.1 Nem lett értékelve a plazmaminták használata azon kiindulási
pont definiálásánál, amely alapján kiszámítható a mérõoldatok koncentrációjának változása.
Hamis negatív eredmények fordulhatnak elõ, amennyiben elmulasztják a prozon reakciók felismerését. 
A prozon reakciók a másodlagos szifiliszben szenvedõ betegek 1-2% esetében fordul elõ. Ezek a minták nem reaktív képet
mutathatnak, amely enyhén szemcsés vagy "érdes." Hígításkor, a reakcióképesség növekszik, majd a végponti titer közeledtével
csökken. További értékelésnek kell alávetni minden vizsgálatot amelynek érdes (durva) a megjelenése. Hamis-negatív nem
treponémás vizsgálati eredmények születhetnek a primer szifilisz lappangási idõszakában és az elõrehaladott (késõi) szifilisznél.1

Nem szükséges a kvantitatív eljárást elvégezni a reaktív donor mintákon.
Az RPR kártyavizsgálatok nem alkalmazhatók a gerincvelõ folyadék (liquor) vizsgálatára.
Az újszülöttek vizsgálatára az ideális minta a csecsemõ széruma amelyet a sarkából vett vérbõl nyernek. Mindezenáltal, 
a csecsemõ vért is lehet használni alapszint szûrésre, amennyiben más minta nem áll rendelkezésre.1

A cardiolipin típusú antigének esetében biológiai hamis pozitív reakciókról számoltak be olyan betegségekben, mint a Pfeiffer-
féle mirigyláz, lepra, malária, kiütéses lupus, a himlõoltás reakciója és vírusos tüdõgyulladás. Leprában, Portnoy3 nem jelzett
hamis pozitíveket; Achimastos19 szerint 14 az 50 leprás esetbõl reaktív volt és Scotti20 szerint 1 minden 208 esetbõl reaktív volt az
RPR kártyával, ezek viszont nem reaktívak voltak az FTA-ABS és TPI tesztekkel. Dorwart21 tanulmányozta a krónikus biológiailag
hamis pozitív reakciók elõfordulását különbözõ kötõszövet rendellenességeknél. Hat minden 41 eset szisztémás kiütéses
bõrfarkasban szenvedõ betegek reaktívak voltak a kártya tesztre, miközben csak 5 volt reaktív a bõr és nemibetegségek
laboratóriumában (VDRL) végzett tárgylemezes vizsgálat esetében. Csak 1 a 23 eset arthritis deformans betegségben szenvedõk
közül volt reaktív úgy az RPR kártyás, mint a bõr és nemibetegségek laboratóriumában végzett tárgylemezes vizsgálat esetében.
Terhesség esetén, többen beszámoltak a hamisan pozitív reakciók elõfordulását.11,22 A kábítószer-függõség és az autóimmun
betegségek is hamis pozitív reakciókat adhatnak.23 A pinta, framboesia, endémiás szifilisz és egyéb treponémás betegségek
pozitív reakciókat adnak ebben a vizsgálatban.1

A lipémia nem zavarja a kártyavizsgálatokat, de amennyiben a lipémia foka nagyon súlyos, hogy elrejti az antigén részecskék
állapotát, a mintát alkalmatlanak kell tekinteni a vizsgálat kivitelezése szempontjából.
Ne vessék alá vizsgálatnak az erõsen hemolizált, szennyezett vagy zavaros mintákat; jelentsék ezeket mint "Vizsgálatra
alkalmatlan minta."1

VVÁÁRRHHAATTÓÓ ÉÉRRTTÉÉKKEEKK ÉÉSS MMÛÛKKÖÖDDÉÉSSII JJEELLLLEEMMZZÕÕKK
Az RPR kártya antigén szuszpenzió megvizsgálták a szokásos reakciókép szempontjából, összevetve ezeket referencia antigén
szuszpenziókkal és megállapítást nyert, hogy megfelelnek az USA járványügyi hatósága által (CDC) megszabott elõírásoknak 
a termék specifikáció tekintetében, az RPR 18 mm körös kártya vizsgálatok céljaira. Ezek a teljesítményjellemzõk a tudományos
szakirodalomban megjelent számos publikáció és szokványos napi vizsgálatok alapján lettek megállapítva amelyeket szifilisz
szerológiai vizsgálati laboratóriumokban végeztek, és megfelelnek a CDR elõírásoknak.  
A megjelent tanulmányok szerint, a RPR kártyatesztek érzékenysége és specifikussága megfelelõ a klinikai kórmegállapítás
céljára, és a reakcióképességi szint hasonló a VDRL tárgylemezes vizsgálatához.6–10,24,25

A szérumminták felmelegítése 56°C fokra 30 percig, nem befolyásolja a reakcióképességet.20

Kvalitatív összehasonlítást végeztünk 1104 egyszerre levett szérum és EDTA plazma mintákkal a MMaaccrroo-VVuuee RPR 18 mm körös
kártyateszttel. Az eredmények kiválóan egyeztek a 134 reaktív és a 970 nem reaktív pár esetében. Más összehasonlító
tanulmányok hasonló eredményre jutottak a plazma és szérum-párok között (306 minta) RPR kártyateszttel úgy a kvalitatív, mint
a kvantitatív eljárások esetében.14,26
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RPR 118 MMM KKÖRÖS KKÁRTYA LLEOLVASÁSI ÚÚTMUTATÓJA
KVALITATÍV VIZSGÁLAT

Reaktív Reaktív 
Reaktív Reaktív (mérsékelten) (minimálisan) Nem reaktív

Jelenteni mint reaktív

KVANTITATÍV VIZSGÁLAT
MÉRÕOLDATOK KONCENTRÁCIÓJA 

(TITER)
I
I
I
I

1:4

Hígítatlan 1:2 1:4 1:8 1:16

Reaktív Reaktív Reaktív Nem reaktív Nem reaktív



KKIISSZZEERREELLÉÉSSEEKK

KKaattaallóógguuss NNoo.. LLeeíírrááss
MMaaccrroo-VVuuee RPR kártyás tesztek:
274449 104 sz. készlet: (300 kvalitatív teszt), tartalom: két 3 mL fiola antigén, 20 G tû, adagoló flakon, 

300 DDiissppeennssttiirrss szerszámmal, 30 kártya tíz 18 mm körrel mindegyiken és 300 db. 0,05 mL kapilláris.
275005 110 sz. készlet: (500 kvalitatív teszt), tartalom: három  3 mL fiola antigén, 20 G tû, adagoló flakon, 

50 kártya tíz 18 mm körrel mindegyiken és 500 db. 0,05 mL DDiissppeennssttiirrss szerszámmal.
275239 112 sz. készlet: (150 kvalitatív teszt), tartalom: öt 3 mL fiola antigén, 20 G tû, adagoló flakon, 

150 DDiissppeennssttiirrss szerszámmal, 50 kártya tizenöt 18 mm körrel mindegyiken és 150 db. 0,05 mL kapilláris.
275539 115 sz. készlet: (150 kvalitatív teszt), tartalom:  egy 3 mL fiola antigén, 20 G tû, adagoló flakon, 15 kártya 

tíz 18 mm körrel mindegyiken és 150 db. 0,05 mL DDiissppeennssttiirrss szerszámmal.
275110 510 sz. ömlesztett készlet: (5 000 kvalitatív teszt).
275692 532 sz. ömlesztett készlet: (10 000 kvalitatív teszt).
276709 MMaaccrroo-VVuuee RPR kártyateszt kontroll kártyák amelyek fokozatos reakcióképesség mintákat tartalmaznak 

(R, RM és N 18 mm körök). 10 db. tartalmazó doboz.
272905 DDiissppeennssttiirrss (egyszeri használatra, mûanyag pipetták), 0,05 mL, 500 db. tartalmazó doboz.
275115 515 sz. ömlesztett készlet: (5 000 kvalitatív teszt), tartalom: Harminc 3 mL fiola antigén, 5 000 DDiissppeennssttiirrss

szerszámmal, 340 kártya tizenöt 18 mm körrel mindegyiken, a teszt eldobható részei és tartozékai.
275130 530 sz. ömlesztett készlet: (5 000 kvalitatív teszt), tartalom: Harminc 3 mL fiola antigén, 5 000 DDiissppeennssttiirrss

szerszámmal, 170 kártya harminc 18 mm körrel mindegyiken, a teszt eldobható részei és tartozékai.
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