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SYFILISDIAGNOSTIK- TPPA - TREPONEMA PALLIDUM 
PARTIKELAGGLUTINATION 

 

 

 

 

MEDICINSK BAKGRUND 

 

Syfilis orsakas av syfilisspiroketen (Treponema pallidum).  

Analysen TPPA (=Treponema Pallidum Partikel Agglutination) mäter 
antikroppar som uppkommer vid syfilis. Analysen används tillsammans med 
övriga serologiska syfilistester för att ställa diagnosen syfilis, samt även vid 
upprepade provtagningar som tillägg till de ospecifika testerna vid kontroll 
av behandlingens effekt. 

Analysen utförs på de sera som utfaller positivt i screeningtestet för syfilis 
samt på sera där utökad syfilisanalys önskas eller bedöms vara indicerat 
utifrån anamnesen på remissen. 

 

 

METOD/ANALYSPRINCIP 

 

Principen för TPPA är partikelagglutination; kommersiellt tillgängliga 
gelatinpartiklar klädda med antigen från T. pallidum agglutineras i närvaro 
av antikroppar mot syfilis-spiroketen. 
Testen utförs i mikrotiterplatta, och resultatet noteras som en för ögat synlig 
fällning. 

Sensitiviteten och specificiteten varierar beroende på när i förhållande till 
smittotillfälle och symtomdebut som serum tagits, samt på om patienten 
befinner sig i primärstadium eller senstadium. 

 

Sensitivitet 

I primärstadiet anses omslag till positiv reaktion ske några veckor efter 
symtomdebuten, men kan dröja upp till 4 månader från smittotillfället. 
Sensitiviteten är därför beroende på tidpunkten när provet tas; den brukar 
anges till 60-75% i primärstadiet och 100% i obehandlat senstadium. Vår 
erfarenhet är dock att om upprepade provtagningar görs i primärstadiet blir 
känsligheten såsom med VDRL närmare 100%. 

Patientproven analyseras i en spädning (80); med denna relativt höga 
spädning är vår erfarenhet att prozonsfenomen inte förekommer. 
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TPPA-positivitet kvarstår som regel livslångt, även efter att adekvat terapi 
har givits. Vid fall av senstadium är därför känsligheten också hög (ca 
100%). Endast vid grav immunbrist, t ex vid samtidig HIV-infektion kan en 
TPPA-titer avklinga. 

 

Specificitet 

Ospecifika reaktioner förekommer mycket sällan. Falska reaktioner mot 
spädningsvätskan och gelatinpartiklarna utesluts med kontrollförfarande. 

Falskt positiv reaktion ses praktiskt taget aldrig inom en frisk population, 
men dock som regel vid andra spiroketinfektioner än syfilis, t ex yaws och 
pinta. Dock anses inte borreliasjukdomar ge falska reaktioner, däremot 
gäller det omvända att syfilis ibland ger positiv borreliaserologi. 

 

 

SVAR 

 

Svar lämnas som positivt eller negativt. 

 

Exempel på svar: 

1.  Wassermanns reaktion  NEGATIV 

2.  VDRL   NEGATIV 

3.  TPPA   NEGATIV 

4.  Syfilis-antikroppar   NEGATIV 
 
 

ÖVRIG INFORMATION 

 

TPPA utförs aldrig som enda analys vid frågeställning syfilis. I det fall 
kunden önskar att TPPA ska utföras anges t ex ”utökad analys” på 
remissen. 

Metoden är ackrediterad för serum. 
 

 


