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Сифилисът се причинява от вътреклетъчна Грам-отрицателна бактерия спирохета - Treponema Pallidum, подвид 

Pallidum. През 2012 г. са отчетени около 12 милиона нови случая на инфекция. 
1
 Повечето хора със сифилис са 

асимптоматични, но ако не се лекува, инфекцията може да причини значителни усложнения.
2
 Въпреки че сифилис 

обикновено се предава по полов път, той може да се предаде и от майката на плода, като в световен мащаб всяка 

година близо 1,5 милиона бременности са засегнати 3,  както и чрез преливане на кръв. 4 При условие, че се 

диагностицира в ранен стадий, сифилисът може да бъде успешно лекуван, а вроденият сифилис-  предотвратен. 
2,3

 

 
По-висок стандарт в тестването за сифилис   

Обща чувствителност  100%  n=924 

Първичен сифилис  100%  n=101 

Вторичен сифилис  100%  n=124 

Латентен сифилис  100%  n=470 

Неизвестен стадий  100%  n=229 

Обща специфичност  99.88%  n=8079 

Рутинни проби (обща диагноза)  99.80%  n=3500 

Кръводарители (Решения за кръвна безопасност)  99.93%  n=4579 

 
 

Надеждна идентификация на инфекция със сифилис 

• Напълно автоматизирани и интегрирани с други тестове  

в STD и TORCH портфолиата 

• Ефективно и безопасно тестване на кръводарители 

• Допълва автоматизираните тестове Mediace®  Rapid 

Plasma Reagin (RPR) и T. pallidum Latex Agglutination® 

(TPLA®) (също предлагани и от Roche), позволява 

надеждно откриване на инфекция и проследяване на 

лечението за сифилис 5,6
 

Предимствата за Вас 

Откриване на общите антитела срещу T. pallidum 

• Откриване на IgG и IgM антитела срещу TpN15, TpN17 

и TpN47 

Създаден за висока чувствителност и специфичност 

• Висока чувствителност и специфичност минимизират 
вероятността от пропуск на  действително положителни 
резултати във всички стадии на инфекцията 

Ценова ефективност 

• Високата специфичност намалява необходимостта от 
повторно тестване 

Отчетлива интерпретация на резултатите 

• Ясно разграничение между положителни и отрицателни 
резултати според cut-off стойността 

Ефективно използване на обема на пробата и времето 

• Само на 10 µL обем проба на тест. Възможност за  

комплексно изследване за всички необходими тестове, 

от една проба 

• Резултатите се получават само за 18 минути 

 
Имуноанализът Elecsys® Syphilis 

 - по-висок стандарт на тестването за сифилис 



 
 

Модели на серологичен отговор 

Серологични тестове остават предпочитаният метод за 

диагностика на сифилис. Две до 3 седмици след 

заразяването, IgM антителата обикновено са откриваеми. 

Около 2 седмици по-късно следва появата на IgG. 
7
 Не-

трепонемните тестове (като Mediace ® RPR тест от Roche 

Diagnostics) измерват IgM и IgG антитела срещу 

фосфолипидни антигени на повърхността на Т. Pallidum. 

Тези антитела реагират кръстосано с кардиолипин на 

бозайници, който се освобождава, когато трепонемата 

уврежда клетките-домакин по време на инфекция. 
8
 

Нетрепонемните тестове са разработени за идентификация 
на активна инфекция, но също така и да проследяват 

 ефективността на лечението. Трепонемни тестове (като 

тестовете TPLA®  и Elecsys® Syphilis от Roche Diagnostics) се 

използват за откриване присъствието на анти-Т. Pallidum 

специфични антитела в серума.9
 

При обратния алгоритъм на скрининг, тестовете Elecsys ® 

Syphilis и Mediace ® TPLA ® могат да се използват за 

скрининг, диагноза и потвърждаване на инфекция.
5
 

Положителен резултат от нетрепонемните тестове 

обикновено може да се наблюдават от 2 до 5 седмици след 

първоначалната инфекция и остава положителен с години, 

дори и доживот. 
7,8

 

Поради факта, че е възможно повторно заразяване със 
сифилис, нетрепонемните тестове могат да се използват за 
откриване на активна инфекция. 6

 

Модели на серологичен отговор на T. pallidum 
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Графиката е адаптирана от Peeling et al. (2004).9  RPR (rapid plasma reagin) -  бърз реагинов тест; TPLA - T. pallidum латекс аглутационни 
тестове. 

 
Комплексно TORCH портфолио на Roche  

Изчерпателното меню тестове Elecsys® за консолидирани изследвания при бременност 
 

T  O  R  C  H 

Toxo IgG  Syphilis RPR  Rubella IgG  CMV IgG  HSV-1 IgG 

Toxo IgM  Syphilis TPLA  Rubella IgM  CMV IgM  HSV-2 IgG 

Toxo Avidity  Syphilis ECLIA    CMV Avidity   
 

Тестовете са съвместими с анализатор Elecsys®  2010, MODULAR®  ANALYTICS E170, анализатор cobas e 411 и 

модули cobas e 601/602. 
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