
 
 
 

 
Имунологичен тест Elecsys® Syphilis 
Имуноанализ за качествено определяне на 
общите антитела срещу T. Pallidum в 
серум и плазма 

 

Предназначение 

Сифилисът се причинява от вътреклетъчна Грам-отрицателна бактериална спирохета - Treponema Pallidum подвид Pallidum. 

 През 2012 г. са регистрирани  около 12 милиона нови случая на инфекцията. 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 се 

предаде и от майката на плода, като в световен мащаб всяка година близо 1,5 милиона бременности са засегнати, 3. 4  При условие, че 

се диагностицира в ранен стадий, сифилисът може да бъдат успешно лекуван, а вроденият сифилис - предотвратен. 

Сифилис може да се предава и чрез преливане на кръв.4 Серологични тестове като теста Elecsys Syphilis са предпочираният метод за 

надеждно откриване на инфекция с Treponema pallidum.5 

 
Принцип на теста: двоен антиген сандвичев тест (DAGS) (време за теста 18 минути) 

 
Биотинилирани антигени 

TpN17, TpN15 

 

 
Проба анти-TpN17 или 

анти-TpN15 IgG 

 

 
Белязани с рутений 

антигени TpN17, TpN15 
 

Биотинилирани антигени 

TpN17, TpN47 

 

 
9 min  9 min 

 
 
Измерване 

 

 
 
 
 

Проба анти-

TpNTpN17или анти-

TpN47 IgM 

 
Белязани с рутений 

антигени TpN17, TpN47 

 

Стъпка 1 (9 мин.): 

10 μL от пробата на пациента 

се инкубират с биотинилирани 

T. pallidum-специфични и белязани с 

рутений T. pallidum-специфични 

рекомбинантни антигени , които 

образуват сандвичев комплекс. 

Стъпка 2 (9 мин.): 

След добавяне на покрити със 

стрептавидин парамагнитни 

микрочастици, имунните 

комплекси се свързват с твърдата 

база в резултат на 

взаимодействието биотин-

стрептавидин. 

Стъпка 3 (измерване): 

Реакционната смес се прехвърля в измервателната клетка, 

където микрочастиците се улавят магнитно на повърхността 

на електрода, а несвързаните частици се отмиват. 

Последващото  приложение  на напрежение индуцира 

хемилуминисценция, която се измерва от фотоумножител. 

Полученият сигнал е пропорционален на  титрите сифилис 

IgG и IgM в пробата. 

 

 
 
 
 

 



Характеристики на теста Elecsys® Syphilis  

Време за тест 18 минути 

Принцип на теста двоен антиген сандвичев тест от една стъпка 

Тестът открива общите IgG и IgM срещу бактериални TpN15, TpN17 и TpN47 

Калибрация 2-точкова 

Интерпретиране на резултатите Отрицателни: < 1.00 COI 

Положителни: ≥ 1.00 COI 

Материал за пробата Серум, Li-хепарин, K2-и K3-EDTA, натриев цитрат и CPDA плазма 

Обем на пробата 10 μL 

Системи анализатор cobas e 411, анализатор Elecsys®  2010 

модули cobas e 601/e 602, MODULAR®  ANALYTICS <E 170> 
 

Обща клинична чувствителност (включително всички стадии) 100.00 % (n=924) 

Клинична 
специфичност 

 
Общо 

99.93%, n=4579 (кръвни донори) 

99.80%, n=3500 (неподбрани рутинни проби) 

99.88%, n=8079 (по-ниският доверителен интервал е 99.60%) 

Специфика на анализа > 200 проби, съдържащи антитела срещу различни патогени не проявяват 

кръстосана реактивност 

 

Предлаган серологичен диагностичен алгоритъм за Treponema pallidum 5,6
 

 

Обратно тестване: започнете с трепонемен тест  

(напр., ECLIA, EIA, TPLA) 

Традиционно тестване: започнете с нетрепонемен тест 

(напр., RPR, VDRL) 
 

 
Трепонемен тест 

положителен 

Отрицателен 

Няма инфекция 

Нетрепонем тест 

Сифилис или фалшиво-
положителен 

Отрицателен 

Не е заразен или 

много скорошна 

инфекция 

 
 

Нетрепонем тест Отрицателен Лекуван 

сифилис, съвсем скорошна 

инфекция или фалшиво 

положителен трепонемен 

тест 

Трепонемен тест  Отрицателен Биологично 

фалшиво-положителен 

или скорошна инфекция 

 

 
Нетрепонемен тест 

положителен 

Сифилис: нов случай 

или лекуван преди 

това 

Повторете 

трепонемния тест 

 
 
Трепонемен тест 

положителен 

Отрицателен 

Няма сифилис 

Трепонемен тест 

положителен 

Сифилис: нов случай 

или лекуван преди 

това 

 
 

 
Информация за заявки 

Сифилис: лечение, 

освен ако не е лекуван 

преди това 

ECLIA - електрохемилуминисцентен имунологичен тест; EIA - ензимен имуноанализ; RPR 

(rapid plasma reagin) -  бърз реагинов тест; TPLA, Treponema Pallidum ллатекс  аглутационни 

тестове; VDRL - лабораторен тест за венерическа болест 

 

Тестът Mediace® Syphilis Rapid Plasma Reagin (RPR; 04955153 190) 

Elecsys Syphilis 100 теста 06923348 190 за ин витро количествено определяне на сифилитични анти- 
®

 

PreciControl Syphilis 4 x 2.0 mL 06923364 190 
липидни антитела и T. pallidum Latex Agglutination (TPLA; 

 

CalSet Vials 2 x 56 11776576 322 
04955137 190) за ин витро определяне на анти-T. pallidum 

антитела се предлагат от Roche Diagnostics. 

 
COBAS, COBAS E, LIFE NEEDS ANSWERS, MODULAR 

и ELECSYS са запазени марки на Roche. 
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Всички други споменати търговски марки са притежание  

на техните съответни собственици. 
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