
RPR 
 100  72515 

 500  72516 
 

KITURI PENTRU DETECTAREA CALITATIVĂ ȘI SEMICANTITATIVĂ A ANTICORPILOR 
NON-TREPONEMICI ASOCIAȚI CU SIFILISUL, REAGIN, ÎN SER SAU PLASMĂ UMANĂ 
PRIN AGLUTINARE MACROSCOPICĂ PE CARDURI DE TESTARE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ 
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1. SCOPUL UTILIZĂRII 

Kiturile RPR sunt menite a fi utilizate pentru detectarea calitativă și semicantitativă a anticorpilor non-

treponemici asociați cu sifilisul (reagin) în ser și plasmă umană ca ajutor pentru diagnosticarea 

infecției cu sifilis. 

 

2. SUMARUL ȘI EXPLICAȚIA TESTULUI 
 

Sifilisul este o infecție cronică ce progresează prin stadii de infecție distincte: primar, secundar, terțiar 

și cuaternar. Aceste stadii prezintă diverse simptome clinice, manifestate în mod obișnuit prin 

șancrele inițiale, urmate de erupția sifilitică, iar apoi de perioade îndelungate de latență. Netratată, 

infecția poate conduce, în cele din urmă, la probleme cardiovasculare și la sifilis neurologic. 

 

Infecția este cauzată de spirocheta Treponema Pallidum și este dobândită de obicei prin contact 
sexual, deși boala poate fi transmisă și prin transfuzii cu sânge infectat. Se mai poate produce și 
infecție intra-uterină. Organismul s-a dovedit a fi practic imposibil de cultivat în medii artificiale, iar 

diagnosticarea infecției depinde, de obicei, de demonstrarea anticorpilor în sânge, care apar la scurt 

timp după infecția inițială și pot persista pentru mulți ani. 

 

Testele pentru Sifilis se încadrează în patru categorii: examinare microscopică directă, teste 

treponemice, teste non-treponemice și teste directe pentru antigen. 

Testul RPR (Rapid Plasma Reagin) este un test „non-treponemic”, prin aceea că anticorpii detectați 
nu sunt specifici pentru T pallidum, deși prezența acestora în serul sau plasma pacientului este 

puternic asociată cu infecția cu organismul în cauză. Acest tip de test măsoară anticorpii (IgG și IgM) 

produși ca reacție la materialul lipoidal eliberat din celulele gazdă deteriorate, precum și ca reacție la 

materialul similar cu lipoproteina eliberat din spirochete. Acești anticorpi tind să dispară după 

vindecarea cu succes a infecției. 

 

 

3. PRINCIPIILE PROCEDURII 
 

Kiturile RPR utilizează particule de carbon acoperite cu un amestec de antigene lipidice, care se vor 

combina cu anticorpul reagin prezent în serul sau plasma pacientului. Particulele sunt suspendate 

într-un mediu ce conține componente pentru eliminarea reacțiilor nespecifice. 

Reacțiile pozitive sunt indicate prin aglutinare macroscopică (conglomerate) a particulelor.  

Deși testul este menit a fi utilizat în primul rând drept test calitatitv, nivelurile de anticorpi pot fi titrate 

prin dilutii seriale. 
Tiparele de aglutinare sunt interpretate cu ochiul liber. 
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4. REACTIVI 
 

4.1 Descriere  
 

 

Identificare pe etichetă 

 

Descriere 

Prezentare 

7515 72516 

100 teste 500 teste 

R1 Antigen RPR  Antigen RPR 

Particule de carbon acoperite cu 
antigenii cardiolipină, lecitină și 
colesterol în tampon fosfat 

1 fiolă 
2 ml 

1 fiolă 
10 ml 

R2 Control pozitiv Control pozitiv 

Ser uman ce conține anticorpi 
asociați cu T. Pallidum, negativi 
pentru Antigenul HBs, anticorpii 
anti-HIV1/2 și anti-HCV diluați în 
tampon fosfat 

1 fiolă 
1 ml 

1 fiolă 
2 ml 

R3 Control negativ Control negativ 

Ser de iepure în tampon fosfat 
1 fiolă 
1 ml 

1 fiolă 
2 ml 

 Flacon de dozare 

(reutilizabil) 
1 1 

 Ac de dozare 

(reutilizabil) 
1 1 

 Carduri de testare (10 cercuri) 10 50 
 

4.2 Cerințe pentru depozitare și manipulare 
 

Acest kit va fi depozitat la +2-8oC. Flacoanele vor fi depozitate în poziție verticală. Nu congelați. 
Fiecare articol din kit ce este conservat a 2-8oC poate fi utilizat până la data de expirare menționată 
pe ambalaj. După deschidere și în absența contaminării, reactivii R1, R2 și R3 conservați la 2-8oC 
pot fi utilizați până la data de expirare specificată pe etichetă. 
 

5. AVERTISMENTE ȘI PRECAUȚII 
 
Pentru diagnosticare in vitro. Pentru uz profesional în domeniul medical. 
 
5.1  Precauțiuni pentru sănătate și siguranță  
• Acest kit de testare ar trebui să fie manipulat numai de către personal calificat, instruit în 

procedurile de laborator și familiarizat cu pericolele potențiale aferente. Purtați echipament de 
protecție corespunzător, mănuși și protecție pentru ochi/față și manipulați în conformitate cu Cele 
Mai Bune Practici de Laborator. 
 

• Controalele furnizate sunt derivate din ser uman. Acestea au fost testate la nivel de donator și s-
a constatat ca sunt negative la anticorpii împotriva antigenilor HBs, anti-HIV1/2 și anti-HCV. 
Niciuna dintre metodele de testare cunoscute nu poate oferi asigurări depline cu privire la 
absența agenților infecțioși. Prin urmare, toate derivatele din sânge uman, toți reactivii și toate 
probele de origine umană ar trebui să fie manipulate ca și cum ar putea transmite boli 
infecțioase, în conformitate cu Precauțiile Universale pentru agenții patogeni transmiși prin 
sânge, după cum sunt acestea definite de reglementările locale, regionale și naționale. 
 



5  [RO] 
 

• Scurgeri biologice: scurgerile de materiale de origine umană vor fi tratate ca fiind potențial 

infecțioase. 

Scurgerile care nu conțin acid ar trebui să fie decontaminate imediat, inclusiv suprafața pe care a 

avut loc scurgerea, materialele și toate suprafețele și echipamentele contaminate, cu un 

dezinfectant chimic eficient în cazul pericolelor biologice potențiale aferente probelor în cauză (în 

mod obișnuit o soluție diluată de înălbitor casnic de 1:10, 70-80% etanol sau izopopanol, un 

iodoform [precum 0,5% WescodyneTM Plus etc], după care vor fi uscate prin ștergere. 

 
Scurgerile care conțin acid vor absorbite corespunzător (șterse) sau neutralizate, suprafața va fi 

clătită cu apă din abundență și uscată prin ștergere; este posibil ca materialele folosite pentru 

absorbția scurgerii să necesite eliminare ca deșeuri cu risc biologic. Apoi suprafața va trebui să 

fie decontaminată cu unul dintre dezinfectanții chimici. 

 

Notă: Nu amplasați în autoclavă soluții ce conțin înălbitor! 
 

• Eliminați toate probele și materialele utilizate pentru realizarea testului ca și cum acestea ar 
conține agenți infecțioși. Deșeurile de laborator, chimice sau cu risc biologic trebuie să fie 

manipulate și eliminate conform reglementărilor locale, regionale și naționale. 

 

• Fișa de Siguranță (Safety Data Sheet) este disponibilă pe www.bio-rad.com 

 

5.2 Precauțiuni aferente procedurii 
5.2.1 Preparare 
Precizia rezultatelor depinde de implementarea corectă a următoarelor Bune Practici de Laborator: 

• Nu amestecați și nu asociați reactivii din loturi diferite în cadrul aceleiași runde de testare. 

• Nu utilizați reactivi expirați. 
• Înainte de utilizare așteptați timp de 30 de minute pentru ca reacticii să se stabilizeze la 

temperatura camerei (18-30oC). 

5.2.2 Procesare 
• Nu schimbați procedura de testare. 

• Utilizați un vârf de pipeta diferit pentru fiecare probă. 

• Nu atingeți suprafața de reacție de pe cardurile de aglutinare. 

 

6. Probe 
 

Probele de ser sau plasmă (EDTA, citrat de sodiu, sodiu heparină și ACD) ar trebui să nu conțină 

hematii. Acestea pot fi depozitate la +2-8oC timp de până la 7 zile înante de testare. Probele care 

necesită o depozitare mai îndelungată ar trebui să fie congelate la -20 oC sau la o temperatură mai 
scăzută decât aceasta. Probele congelate ar trebui să fie decongelate și bine amestecate înainte de 

testare. 

Nu repetați mai mult de 5 cicluri congelare/decongelare. 

 

Incălzirea probelor la 56oC timp de 1 oră nu influențează rezultatele. Probele care conțin până la 

120g/l de albumină, 200 mg/l bilirubină, 33 g/l trioleină și probele care conțin până la 2 g/l de 

hemoglobină nu afectează rezultatele. Nu este insă recomandată utilizarea probelor hiperlipemice și 
hiperhemolizate. 
Dacă se impune transportarea probelor, acestea trebuie să fie ambalate conform reglementărilor în 

vigoare cu privire la transportul agenților etiologici și este de preferat să fie transportate congelate. 
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7. PROCEDURA 
 

7.1 Materiale necesare 
7.1.1 Material furnizat 
Flacon cu picurător și ac de picurare calibrate corespunzător, de unică folosință, pentru dispersarea 

particulelor de carbon. 

 

7.1.2 Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate 
Rotator pentru a roti cardurile de testare la 100 rpm, într-un cerc cu diametrul de aproximativ 1 cm. 

Pipete calibrate și întreținute corespunzător și vârfuri de pipetă pentru dispensarea unui volum de 50 
μl. 

Soluție salină 0,9% (pentru procedura semi-cantitativă) 

 

7.2 Procedura de testare 
Controlul pozitiv (R2) și controlul negativ (R3) din kit vor fi rulate la fiecare rundă de teste. 

 

7.2.1 Testul calitativ 
1. Amplasați 50 μl de proba sau de control într-un cerc de pe cardul de testare. 

2. Distribuiți probele și controalele în mod egal pe suprafața cercului de testare. 

3. Agitați fiola de antigen RPR pentru a amesteca bine, imediat înainte de utilizare pentru a evita 

sedimentarea. 
4. Atașați acul de picurare la flaconul cu picurător și extrageți antigenul RPR prin aspirație. 

5. Răsturnați picurătorul și aplicați o presiune ușoară opentru a expulza aerul din ac. 

6. În timp ce mențineți flaconul cu picurător în poziție verticală deasupra eșantionului de testare, 

dispersați o singură picătură de antigen RPR. 

7. Amplasați cardul de testare pe un rotator de carduri și rotiți la 100 rpm timp de 9 minute. 

8. Citiți și interpretați rezultatele imediat, vizual și la lumină bună. 

(Consultați 7.4) 

Notă: Dacă citirea imediată nu este posibilă, cardul va trebui să fie menținut pe rotatorul de card 
până la 15 minute. 
 

9. Antigenul nefolosit din flaconul cu picurător se pune înapoi în fiola de sticlă. 

10. Curățați flaconul cu picurător și acul de picurare cu apă distilată și pemiteți uscarea acestora 

înainte de a le reutiliza. 

 

7.2.2 Testul semi-cantitativ 
1. Realizați diluții seriale 1:1 de la soluție nediluată la 1:16 în soluție salină de 0,9% 

2. Amplasați 50 μl din fiecare soluție și din fiecare control într-un cerc separat de pe cardul de 

testare 

3. Distribuiți fiecare diluție în mod egal pe cercul de testare 

4. Continuați în același fel ca în cazul Testului Calitativ, de la secțiunea 3. 

Titrul probei este exprimat ca reciproca diluției celei mai mari care prezintă aglutinarea particulelor de 

carbon. 

 
Dacă cea mai mare diluție testată (1:16) este reactivă, continuați cu o nouă serie de diluții prin 

prepararea de diluții seriale 1:1 ale probei de la 1:32 până la 1:512 folosind soluție salină 0,9%. 

Amestecați bine și continuați în același fel ca în cazul testului semi-cantitativ, de la pasul 2. 
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7.3 Controlul calității 

Utilizați Control Pozitiv (R2) și Control Negativ (R3) în fiecare rundă pentru a valida testarea. 

7.4 Interpretarea rezultatelor și criteriile pentru Validarea Testării 
 
 
 

 

Puternic Reactiv (SR) 

Conglomerate mari de particule de carbon pe un fundal 
transparent 

 

Reactiv (R) 

Conglomerate mari de particule de carbon puțin mai 
dispersate decât în cazul Puternic Reactiv. 

 

Slab Reactiv (WR) 

Conglomerate mici de particule de carbon pe un fundal gri 
deschis 

 

Reactiv in urme (trace) (TR) 
Ușoară închegare a particulelor de carbon, văzute de obicei 
sub forma unui buton de agregate aflat în centrul cercului de 
testare sau dispersate în zona de margine a cercului de 
testare. 

 

 

 

 Nereactiv (NR) 

În mod obișnuit are aspectul unui tipar gri neted sau aspectul unui buton de particule de carbon 
neagregate în centrul cercului de testare sau are aspectul unui cerc amplu de particule de carbon 
fără nicio închegare în interior. 
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Probele reactive ar trebui să fie înregistrate ca pozitive la anticorpi și (având în vedere caracterul 

nespecific al anticorpilor detectați) trebuie să fie supuse la teste suplimentare pentru a determina 

prezența sau absența anticorpilor non-treponemici specifici. 

Pentru ca testul să fie valid, Controlul Pozitiv ar trebui să genereze un tipar Puternic Reactiv, iar 

Controlul Negativ ar trebui să genereze un rezultat Nereactiv clar. 

 

8. LIMITĂRILE TESTULUI 

Nu există un singur test sau un singur standard de referință decisiv pentru fiecare etapă a bolii. 
Astfel, diagnosticul de Sifilis se bazează în mod predominant pe testarea serologică și necesită 

rezultate obținute atât prin metode treponemice, cât și prin metode non-treponemice. 

Rezultatele fals pozitive pot fi obsservate atunci când citirea nu este realizată imediat după rotire. 

Testul RPR carbon nu este specific pentru Sifilis. Toate probele reactive ar trebui să fie retestate prin 

metode treponemice precum TPHA pentru confirmarea rezultatelor. 

9. CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ 

 
9.1 Studiu de precizie 
Un set de probe constituit dintr-o probă negativă, 1 probă slab pozitivă (titru 1:4) și 1 probă pozitivă 

(titru 1:16) a fost testat pentru repetabilitate în 8 reproduceri în timpul aceleiași runde. Pentru studiile 

de precizie intermediară și pentru reproductibilitate între loturi, probele au fost testate în 2 

reproduceri pe zi timp de 5 zile (citire de către doi operatori diferiți) și pe două loturi diferite. 

 
9.1.1 Repetabilitate 
Toate reproducerile de probe negative au generat rezultate negative, iar toate reproducerile de probe 

pozitive au generat rezultate pozitive. 

 

9.1.2 Precizie intermediară / Reproductibilitate între loturi 
Toate reproducerile de probe negative au generat rezultate negative, iar toate reproducerile de probe 

pozitive au generat rezultate pozitive indiferent de condiții. 
 
9.2 Performanță clinică 
9.2.1 Specificitate 
Studiul de specificitate a fost un studiu retrospectiv realizat pe 102 probe de ser congelat din 

activitatea de rutină a laboratorului unui Centru pentru Boli cu Transmitere Sexuală din Franța. 

Rezultatele testării RPR Sifilis au fost comparate cu cele ale unui test RPR/VDRL marcat  CE. 

 

Număr total 

eșantioane 

Reactive Inițial 

(RI) 

Reactive 

Repetat (RR) 

Specificitate 

RR (%) 

CI 95% 

102 2 (echivoce) 0 100% 

102/102 

[96,4% - 

100,0%] 

 

În 102 de probe, 2 probe au fost identificate ca fiind echivoce. După repetarea testării, toate probele 

au fost negative. 

 
Specificitatea de diagnosticare coespunzătoare probelor restrospective a fost egală cu 

102/102 = 100% cu un interval de încredere la 95% din [96,4% - 100,0%] 
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9.2.2 Sensibilitate 
Studiul de sensibilitate a fost un studiu retrospectiv realizat pe 101 probe de ser congelat din 

activitatea de rutină a laboratorului unui Centru pentru Boli cu Transmitere Sexuală din Franța. 

Rezultatele testării RPR Sifilis au fost comparate cu cele ale ale unui test RPR/VDRL marcat  CE. 

 

Număr total 
probe 

Reactive 
Inițial (RI) 

Reactive 
Repetat (RR) 

Specificitate 
RR (%) 

CI 95% 

101 100 

(1 echivocă) 

101 100% 
102/102 

[96,4% - 
100,0%] 

 
În 101 de probe, 1 probă a fost identificată ca fiind echivocă. După repetarea testării, toate probele 

au fost pozitive. 

 
Specificitatea de diagnosticare coespunzătoare probelor restrospective a fost egală cu 

100% (101/101) cu un interval de încredere la 95% din [96,4% - 100,0%] 

 

9.3 Specificitate analitică – Studiu de reactivitate încrucișată 
Specificitatea analitică a testării RPR Sifilis a fost evaluată pe un număr total de 65 de probe cu 
reactivitate încrucișată alese în așa fel încât să corespundă altor boli infecțioase și/sau altor condiții 
care pot genera un rezultat fals pozitiv ca urmare a nespecificității (Factor reumatoid, boala Lyme, 

EBV, rubeolă, leptospiroza, LES (lupus), hepatita B, hepatita C, HIV ½, femei multipare, femeile 

însărcinate). 

 

A fost obținută o specificitate a testării egală cu 100% (65/65) cu un interval de încredere la 

95% din [96,4% - 100,0%]. 

 

9.4 Efectul de prozonă 
Trei (3) probe Ab Sifilis puternic pozitive (>1:128) au fost testate nediluate și diluate pentru a verifica 

absența efectului de prozonă.  

Toate probele pozitive nediluate sunt pozitive. 

Nu este constatat niciun efect de prozonă cu titruri de până la 1:256. 
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 (BG) • Този продукт съдържа човешки или животински ком-поненти. Бъдете внимателни при 
работа с него. 

(CZ) • Tento vyrobek obsahuje lidske nebo zviřeci komponenty. Zachazejte s nim opatrně. 
(DE) • Dieses Produkt enthalt Bestandteile menschlichen oder tierischen Ursprungs. Vorsichtig 

handhaben. 
(DK) • Dette produkt indeholder humane og animalske komponenter. Skal behandles med forsigtighed. 
(EE) • Kaesolev toode sisaldab inim-voi loomseid komponente. Kasitseda ettevaatlikult. 
(EN) • This product contains human or animal components. Handle with care. 
(ES) • Este producto contiene componentes humanos o animales. Manejar con cuidado. 
(FI) • Tassa tuotteessa on ihmisesta tai elaimista peraisin olevia osia. Kasittele varovasti. 
(FR) • Ce produit contient des composants d'origine humaine ou animale. Manipuler avec precaution. 
(GR) • Αυτό το προϊόν περιέχει ανθρώπινα ή ζωικά στοιχεία. Χειριστείτε το με προσοχή. 
(HR) • Ovaj proizvod sadrži ljudske ili životinjske sastojke. Pažljivo rukovati. 
(HU) • A keszitmeny emberi vagy allati eredetű osszetevőket tartalmaz. Ovatosan kezelendő. 
(IT) • Questo prodotto contiene componenti umane o animali. Maneggiare con cura. 
(LT) • Šiame produkte yra žmogiškosios arba gyvūninės kilmės sudėtinių dalių. Elgtis atsargiai. 
(MT) • Dan il-prodott fih komponenti umani jew tal-annimali. Uża b’attenzjoni. 
(NL) • Dit product bevat menselijke of dierlijke bestanddelen. Breekbaar. 
(NO) • Dette produktet inneholder humane eller animalske komponenter. Handteres med forsiktighet. 
(PL) • Niniejszy produkt zawiera składniki pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Należy obchodzić 
się z nim ostrożnie. 
(PT) • Este medicamento contem componentes de origem humana ou animal. Manuseie com cuidado. 
(RO) • Acest produs conţine materiale de origine umană sau animală. Manevraţi-l cu grijă. 
(SE) • Denna produkt innehaller bestandsdelar fran manniska eller djur. Hantera produkten varsamt. 
(SI) • Izdelek vsebuje človeške ali živalske sestavine. Rokujte previdno. 
(SK) • Tento vyrobok obsahuje ľudske alebo zvieracie zložky. Narabajte s nim opatrne. 
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