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Инфекциите с C. pneumoniae (CPN) често са 
асимптоматични или придружени от леки симптоми 
като фарингит, дрезгавост, бронхит и кашлица. 
Честотата на серологично разпространение се 
увеличава бързо в предучилищна възраст и достига > 
50% (жени), съответно -> 70% (мъже) над 60-
годишна възраст. Понякога патологията може да 
претърпи хроничен ход и могат да възникнат 
имунопатологични синдроми, като синдром на Гилен-
Баре или миалгия.

Серологичните тестове за определяне на активността 
на антителата са мощен инструмент за диагностично 
изследване на инфекции, причинени от C. 
pneumoniae и C. trachomatis. За разлика от най-
чувствителния тест за амплификация на нуклеинова 
киселина, е възможно да се направи разлика между 
остри и персистиращи инфекции чрез използване на 
серологичен анализ.

За подпомагане на диагностиката на хламидиозата, 
Institut Virion\Serion GmbH предлага SERION ELISA 
класически тестове за C. trachomatis и C. pneumoniae. 
Бихме искали да Ви информираме за 
характеристиките на нашите имуноанализи, чрез 
предоставяне на данни от сравнително проучване на 
референтната лаборатория за инфекции с хламидия в 
Университетската болница в Йена.
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Хламидите са грам-отрицателни, облигатни 
вътреклетъчни бактерии. По време на техния 
жизнен цикъл, хламидиите се редуват между две 
различни морфологични и функционални форми. 
Екстрацелуларните и метаболитно инертни 
елементарни тела са способни да заразят клетките 
на гостоприемника, където те се трансформират в 
неинфекциозни ретикуларни тела. Те се 
размножават и възстановяват в елементарните 
тела, за да излязат от клетката-гостоприемник и да 
инициират друг цикъл на инфекция.

Инфекциите с хламидии (хламидиоза) са най-
честата бактериална причина за заболяване и 
засягат предимно лигавиците на очите, дихателните 
пътища или гениталиите.

Chlamydia (C.) trachomatis (CTR) е един от най-често 
срещаните полово предавани патогени в световен 
мащаб. Инфекциите могат да доведат до 
извънматочна бременност, безплодие или артрит. 
Хроничните инфекции по време на детството могат 
да доведат до трахома или слепота, предизвикани 
от по-късна реинфекция или бактериална 
суперинфекция. Освен това рискът от 
преждевременно раждане при заразени бременни 
жени също се увеличава.



Тест/производител CLP IgA CLP IgG CLP IgM CTR IgA CTR IgG

Sens. Spec. Sens. Spec. Sens. Spec. Sens. Spec. Sens. Spec.

Virion\Serion, ELISA 99% 73% 92% 97% 100% 82% 62% 91% 62% 94%

Virotech, ELISA 93% 58% 89% 78% 88% 92% 71% 88% 53% 96%

Euroimmun, ELISA 79% 81% 95% 97% 50% 98% 51% 86% 35% 82%

IBL, ELISA 48% 83% 91% 58% 38% 96% 40% 95% 31% 93%

Euroimmun, MIF 77% 87% 83% 81% 50% 98% 31% 96% 54% 89%

Focus, MIF 76% 93% 67% 97% 29% 96% 11% 99% 18% 96%

Mikrogen, Immunoblot 54% 84% 61% 92% 38% 96% 42% 95% 61% 85%

Euroimmun, Immunoblot — — — — — — 56% 90% 69% 85%

Diasorin, CLIA — — — — — — 38% 99% 50% 95%

Първоначално се определя чувствителността и специфичността на имуноанализите, свързани с тестовете 
от Medac (виж фигура I, стр. 4):

• Diasorin, CLIA, IgA и IgG срещу C. trachomatis
• Euroimmun, ELISA, IgM срещу C. trachomatis
• Euroimmun, ELISA, IgA, IgG и IgM срещу C. 

trachomatis
• Euroimmun, ELISA, IgA, IgG и IgM срещу C. 

pneumoniae
• Euroimmun, MIF срещу C. trachomatis, C. 

pneumoniae и C. psitacci
• Euroimmun, Immunoblot, IgA и IgG срещу C. 

trachomatis
• Focus, MIF срещу C. trachomatis, C. pneumoniae 

и C. psitacci
• IBL, ELISA, IgA и IgG срещу C. trachomatis
• IBL, ELISA, IgA, IgG и IgM срещу C. pneumoniae 
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• Medac, ELISA, IgA, IgG и IgM срещу C. 
pneumoniae (референтен тест)

• Medac, ELISA, IgA и IgG срещу C. trachomatis 
(референтен тест)

• Mikrogen, Immunoblot, IgA, IgG и IgM срещу C. 
trachomatis, C. pneumoniae и C. psittaci

• Virotech, ELISA, IgA, IgG и IgM срещу C. 
pneumoniae

• Virotech, ELISA, IgA и IgG срещу C. trachomatis
• Virion\Serion, ELISA, IgA, IgG и IgM срещу C. 

pneumoniae
• Virion\Serion, ELISA, IgA и IgG срещу C. 

trachomatis 

В това проучване активността на антителата от 173 серумни проби срещу C. pneumoniae и C. 
trachomatis се оценява чрез използване на IgA-, IgG- и IgM-тестове (ELISA, CLIA, MIF, Immunoblot) от 
осем различни производители. Като справка се използва съответната ELISA от Medac.

Добре характеризираният серумен панел (MIF, Immunoblot) се състои от 74 проби от пациенти с 
остра или хронична инфекция (IgA-положителна), 88 проби от пациенти с минала инфекция (IgG-
положителни) и 11 проби от наскоро заразени пациенти (IgM-положителни).
Извършва се оценка на изпълнението на следните серологични анализи:



Всички положителни и отрицателни резултати, в 
сравнение с референтните тестове от Medac, 
показват висока съгласуваност с тестовете SERION 
ELISA classic (виж фигура II, стр. 4):

Освен това се изследва кръстосаната реактивност 
на IgG- и IgA-антителата между C. pneumoniae и C. 
trachomatis (виж фигура III, стр. 4). Може да се 
покаже, че в случая на IgA 8 от 173 серума (4.6%) и 
при IgG 22 от 172 серуми (12.8%) са оценени като 
положителни за C. pneumoniae и C. trachomatis при 
SERION ELISA класическите тестове. В сравнение 
със съответния референтен ELISA от Medac (IgA 
6.9%, IgG 27.7%), кръстосаната реактивност е по-
ниска.

В обобщение, изследването на референтната 
лаборатория за Chlamydia инфекции в Йена 
демонстрира висока степен на корелация между 
IgE/IgG на IgG/IgG на IgG/IgG и IgG/IgM на SERION 
ELISA classic, както и на съответната референтна 
ELISA от Medac.

Ще се радваме да отговорим на всички 
допълнителни въпроси относно нашите 
имунологични тестове SERION ELISA classic или 
съответните положителни контроли.

С най-добри пожелания от Вюрцбург,
Institut Virion\Serion GmbH

• SERION ELISA classic C. pneumoniae IgA: 85.5%
• SERION ELISA classic C. pneumoniae IgG: 93.1%
• SERION ELISA classic C. pneumoniae IgM: 82.7%
• SERION ELISA classic C. trachomatis IgA: 83.3%
• SERION ELISA classic C. trachomatis IgG: 80.3%
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Table 1: Concordance. The agreement of all test systems was calculated as percentage of all positive and negative 
results correctly reproduced by the control assay (MD), indeterminant results were considered as positive. The results 
were listed by order of the highest concordance.
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