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การประเมินเปรียบเทียบชุดตรวจEnzyme-LinkedImmunosorbent
Assayสามชนิดและ RPRทีใช
่ ตรวจหาแอนติบอดีตอซิฟล สิ
ในผูบริ
 จาคโลหิต
เกรียงศักดิ์ไชยวงค,ปาริชาติเพิ่มพิกุล*,วิโรจนจงกลวัฒนา*และ สมศรีรัตนวิจิตราศิลป**
ฝายคัดกรองจายโลหิตและผลิตภัณฑศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย, *ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด,**สถานวิทยามะเร็งคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยอ: ซิฟล สิ เปนโรคติดตอเรือ้ รังชนิดหนึง่ ทีเกิ
่ ดจากเชือ้ แบคทีเรียชือ่ Treponemapallidumsubspeciespallidum
ซึง่ การตรวจทางน้าํ เหลืองวิทยา(serologictests)เพือ่ วินจิ ฉัยโรคซิฟล สิ จําแนกได2ชนิดคือการตรวจแอนติบอดีทีไม
่ จําเพาะ
ตอเชือ้ โดยตรงเชนVenerealDiseaseResearchLaboratorytest(VDRL)และRapidPlasmaReagin(RPR)อีกชนิด
คือ การ ตรวจ หา แอนติบอดี ตอ T.pallidum โดย ตรง เชน Treponema pallidum heamagglutination (TPHA),
FluorescentTreponemaAntibodyabsorption(FTA-ABS)เปนตนปจจุบนั ยังไมมีการตรวจทีสามารถ
่
ตรวจหาการติด
เชื้อซิฟลิสไดอยางสมบูรณถึงรอยละ100โดยไมมีผลบวกลวงในปจจุบันมีการพัฒนาชุดตรวจที่ใชหลักการenzymelink
immunosorbentassay(ELISA)ขึน้ โดยผูผ ลิตจากหลายบริษทั เมือ่ มีการพัฒนาวิธกี ารตรวจหรือน้าํ ยาใหมขึน้ มาจึงมีความ
จําเปนทีจะ
่ ตองประเมินความไวและความจําเพาะของการตรวจหรือน้าํ ยานัน้ โดยเปรียบเทียบกับวิธกี ารตรวจทีใช
่ อยูใน
 ปจจุบนั 
กอนนํามาใชในหองปฏิบัติการตอไป วัตถุประสงค:เพื่อประเมินเปรียบเทียบความไวและความจําเพาะของชุดตรวจอีไลซา
(ELISA)จากผูผ ลิตสามบริษทั และเปรียบเทียบกับวิธี RPRซึง่ ปจจุบนั ใชสําหรับตรวจคัดกรองหาการติดเชือ้ ซิฟล สิ ในโลหิต
บริจาค วิธกี ารศึกษา:ทดสอบตัวอยางซีรมั ผูบริ
 จาคโลหิตจํานวน1,250รายและตัวอยางซีรมั จากผูบริ
 จาคทีให
่ ผลบวกตอ
ซิฟลิสโดยวิธีTPHAจํานวน206รายซึ่งไดจากศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยชุดตรวจอีไลซาที่ใชในการศึกษา
คือBioelisaSYPHALIS(Bioelisa),IceSyphilisandSYPHILISEIA480(NewMarketEIA)เปรียบเทียบกับวิธี
SyphScreenTM-RPRโดยใชวิธีTPHAเปนวิธีอางอิงทําการทดสอบตามวิธีที่ผูผลิตกําหนด ผลการศึกษา:ความไวของชุด
ตรวจอีไลซาทัง้ สามชนิดซึง่ ประกอบดวยชุดตรวจBioelisa,IceSyphilisและNewMarketEIAคือรอยละ92.72,98.06,
98.06ตามลําดับขณะทีความ
่ ไวของวิธี RPRคือรอยละ75.24สวนความจําเพาะของชุดตรวจBioelisa,IceSyphilis,New
MarketEIAและRPRคือรอยละ99.18,99.51,99.92,99.75ตามลําดับ สรุป:ขอมูลจากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็น
วาชุดตรวจอีไลซามีความไวสูงกวาและมีความจําเพาะใกลเคียงกับวิธี RPRดังนัน้ ชุดตรวจอีไลซาจึงมีความเหมาะสมทีจะ
่ นํา
มาใชตรวจคัดกรองหาซิฟลิสในโลหิตของผูบริจาคโลหิต
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การศึกษานีเป
้ นสวนหนึง่ ของการทําวิทยานิพนธเพือ่
ปริญญามหาบัณฑิตสาขาเวชศาสตรการบริการโลหิต
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
ซิฟลิสเปนโรคติดตอเรื้อรังชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อ
แบคทีเรียในOrder Spirochaetales,family Spirochaetaceae,andgenus Treponema,species
pallidum ซึ่ ง ทํ า ให เกิ ด โรค ซิ ฟ ลิ ส ที่ ติ ด ต อ ทาง เพศ
สัมพันธ และติดตอผานการใหเลือดได1การตรวจทางน้าํ
เหลืองวิทยา(serologictests)เปนการตรวจวิเคราะห
และ ตรวจ กรอง การ ติดเชื้อ ซิฟลิส ใน คน ซึ่ง ได มี การ
พัฒนาการตรวจนีมา
้ นานแลวและไดจําแนกออกเปน2
ชนิดคือ“non-treponemaltests”ซึง่ เปนการตรวจทีไม
่
จําเพาะตอเชือ้ โดยตรงเปนการตรวจหาแอนติบอดีreaginการตรวจชนิดนี้ที่รูจ กั และใชกันแพรหลายคือVenerealDiseaseResearchLaboratorytest(VDRL)
และRapidPlasmaReagin(RPR)การตรวจอีกชนิด
หนึ่งคือtreponemaltestซึ่งเปนการตรวจหาแอนติ
บอดี ตอ T. pallidum โดย ตรง การ ตรวจ ใน กลุม นี้
ประกอบดวย Treponemapallidumheamagglutination(TPHA),FluorescentTreponemaAntibody
absorption(FTA-ABS)และลาสุดมีการพัฒนาการ
ตรวจทีใช
่ หลักการการenzymelinkimmunosorbent
assay(ELISA)2-4 เพื่อใชตรวจ หา antibody ตอ T.
pallidumเนื่องจากซิฟลิสติดตอผานการใหเลือดได
มาตรฐานงานธนาคารเลือดจึงกําหนดใหมีการตรวจกรอง
การติดเชือ้ ซิฟล สิ ในเลือดบริจาคกอนนําไปใหผูป ว ย5,12
ซึง่ ในประเทศไทยนัน้ การตรวจกรองการติดเชือ้ ซิฟล สิ ทํา
โดยการตรวจRPRหรือVDRLมานานหลายสิบปการ
ตรวจเหลานี้ตองทําโดย“manualmethod”ในขณะนี้
เมือ่ มีการพัฒนาชุดตรวจซิฟล สิ โดยใชหลักการELISA
ซึ่งสามารถตรวจดวยเครื่องมืออัตโนมัติอานผลโดยใช
เครือ่ งวัดopticaldensityและยังทําใหสามารถเชือ่ มโยง
ขอมูลของตัวอยางตรวจและผลการตรวจเขาระบบฐาน
ขอมูล ทําให มี ความ ปลอดภัย ลด โอกาส เกิด ความ
ผิดพลาด ทั้ง การ ตรวจ สอบ การ ลอก ผล ได ดี จึง เปน

วิธกี ารตรวจทีเหมาะสม
่
กับการตรวจกรองเลือดบริจาค
ทีมี่ การทําในปริมาณมาก6-10การศึกษานีจึ้ งมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความไวและความจําเพาะของการตรวจ
โดยใชชุดตรวจที่ใชหลักการELISAเปรียบเทียบกับ
RPR ซึ่ง เปน วิธี ที่ ใช ตรวจการ ติดเชื้อ ซิฟลิส ในโลหิต
บริจาคในขณะนี้ โดยใชTPHAซึง่ เปนการตรวจยืนยัน
ทีใช
่ อยูใน
 ปจจุบนั เมือ่ ผลการตรวจRPRเปนบวกเปนวิธี
อางอิง(referencetest)
วัตถุประสงค
เพือ่ ประเมินเปรียบเทียบความไวและความจําเพาะ
ของชุดตรวจทีใช
่ หลักการELISA3ชนิดเปรียบเทียบ
กับวิธี RPRซึง่ ปจจุบนั ใชสําหรับตรวจคัดกรองหาซิฟล สิ
ในผูบริ
 จาคโลหิตโดยใชวิธกี ารตรวจTPHAเปนวิธอี าง
องิ (referencetest)
วัสดุและวิธกี าร
ตัวอยางตรวจ
1. ตัวอยางโลหิตจากผูบริจาคโลหิตโดยวิธีสุมเก็บ
ณศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยระหวาง
เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2545จํานวน1,250ราย
2. ตัวอยางตรวจจากผูบริ
 จาคโลหิตจากภาคบริการ
โลหิตแหงชาติตางๆที่มีผลบวก(positivesamples)
โดยการตรวจTPHAซึง่ เก็บระหวางเดือนกุมภาพันธถึง
กันยายน2545เปนน้าํ เหลืองของผูบริ
 จาคโลหิตจํานวน
206รายทีให
่ ผลการตรวจซิฟล สิ โดยวิธี TPHAเปนบวก
แลวเก็บแชแข็งไวทีอุ่ ณหภูมต่ิ าํ กวา-20 ซํ .จนถึงวันทีนํ่ า
มาทดสอบ
ชุดตรวจที่ใชทดสอบ
1. ชุดตรวจELISAไดแกBioelisaSYPHALIS
(BIOKIT,BARCELONA,SPAIN),IceSyphilis
(Murex,Dartford,UK)และSYPHILISEIA480
(NewMarketLaboratories,Kentford,UK)
2. ชุดตรวจTPHA(TPHAScreening1000:
NewMarketLaboratories,Kentford,UK)
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การประเมินเปรียบเทียบชุดตรวจ Enzyme-Linked Immunosorbent Assay สามชนิด และ RPR
ที่ใชตรวจหาแอนติบดดีตอซิฟลิสในผูบริจาคโลหิต

3. ชุด ตรวจ RPR (SyphScreenTM-RPR:AxisShieldDiagnostic,Dundee,UK)
วิธีการศึกษา:นําตัวอยางทั้งหมดมาตรวจดวยชุดตรวจ
ที่ ใช หลักการ ELISA ทั้ง 3 ชนิดดวย เครื่อง ตรวจ
อัตโนมัติBehringELISAProcessingIIIที่ไดปรับ
สภาวะตามที่ผูผลิตชุดตรวจ กําหนด และทดสอบวิธี
TPHAและRPRแบบmanualmethodตามคูม อื การ
ใชน้าํ ยาของแตละบริษทั ตัวอยางทัง้ หมดทีมี่ ผลการตรวจ
เบือ้ งตนเปนบวก(initialreactive)นําไปตรวจซ้าํ ดวย
ชุดตรวจเดิม แบบ duplicate
การแปลผล:ตัวอยางทีให
่ ผลการตรวจเปนบวกอยางนอย
สองในสามครัง้ ถือวาตัวอยางนัน้ เปนบวกจริงสําหรับชุด
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ตรวจนั้นนําขอมูลผลการศึกษามาคํานวณหาความไว
และความจําเพาะทีช่ ว งความเชือ่ มัน่ ทีร่ อ ยละ95โดยใช
โปรแกรมStatXactversion6
ผลการศึกษา
ผลการตรวจในกลุม ตัวอยางเลือดบริจาคทีเลื
่ อกโดย
วิธสุี ม จํานวน1,250ตัวอยางแสดงในตารางที่ 1และ
ผลการตรวจในกลุม ตัวอยางที่ TPHAบวก(positive
samples)จํานวน206ตัวอยางแสดงในตารางที่ 2สวน
ความไวและความจําเพาะของการตรวจชนิดตางๆแสดง
ในตารางที่3

ตารางที่ 1 ผลการตรวจในกลุม ตัวอยางเลือดบริจาคทีเลื
่ อกโดยวิธสุี ม จํานวน1,250ราย
concordantwithTPHA
ชุดตรวจ
IR
RR
NR
Positive(n =21) Negative(n = 1229)
ELISA: NewMarket
18
16
1229
15
1228
ELISA: IceSyphilis
23
20
1230
14
1223
ELISA: Bioelisa
30
23
1227
13
1219
RPR : Shield
13
13
1237
10
1226
Abbreviation:IR-initialreactive,RR-repeatedlyreactive,NR-non-reactive

ตารางที่ 2 ผลการตรวจในกลุม ตัวอยางทีมี่ ผลการตรวจTPHAเปนบวกจํานวน206ตัวอยาง
ชุดตรวจ
RR
non-reactive
ELISA:NewMarket
202
4
ELISA:IceSyphilis
202
4
ELSA:Bioelisa
191
15
RPR:Shield
155
51
ตารางที่ 3 ความจําเพาะและความไวของแตละชุดตรวจเมื่อใชTPHAเปนวิธีอางอิง
TradeName
Specificity(%)(95%CI)
Sensitivity(%)(95%CI)
ELISA : NewMarket
98.06(95.10-99.47)
99.92(99.55-100)
ELISA : IceSyphilis
98.06(95.10-99.47)
99.51(98.94-99.82)
ELISA : Bioelisa
92.72(88.27-95.87)
99.18(98.51-99.61)
RPR : Shield
75.24(68.77-80.98)
99.75(99.29-99.95)
หมายเหตุ:95%CIคํานวณโดยใชโปรแกรมStatExactversion6
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วิจารณ
การศึกษานีได
้ ใชวิธี TPHAเปนreferencemethod
เนือ่ งจากเปนtestทีใช
่ ตรวจยืนยันการติดเชือ้ ซิฟล สิ ใน
เลือดบริจาคหลังจากการตรวจดวยnon-treponemal
testเชนRPRหรือVDRLใหผลบวกซึ่งตามทฤษฎี
แลวTPHAจะชวยยืนยันวาเปนผลบวกจริงและแยก
รายทีมี่ Biologicalfalsepositiveจากการตรวจnontreponemaltestออกไป6จากผลการศึกษาพบวาชุด
ตรวจทีใช
่ หลักการELISAมีความไวมากกวาชุดตรวจที่
ใชวิธี RPRเมือ่ ใชTPHA เปนวิธอี างอิงและความไวของ
ELISAต่าํ กวาของTPHAในกลุม ตัวอยางทีให
่ ผลการ
ตรวจTPHAเปนบวกเนื่องจากการศึกษานี้ไดใชตัว
อยางตรวจที่TPHAบวกเปนเกณฑทําใหมี“selectionbias”ซึง่ อาจจะมีตัวอยางทีผล
่ การตรวจELISA
เปนบวกโดยTPHAเปนลบก็ไดแตไมพบในการศึกษา
นี้ เพราะตัวอยางเหลานีไม
้ ถูกเลือกมาตรวจเมือ่ พิจารณา
ดูผลการตรวจของแตละชุดตรวจที่สอดคลองกันกับผล
การตรวจของTPHAพบวาชุดตรวจELISA:New
Marketจะมีจํานวนตัวอยาง(15ราย)ที่ผลการตรวจ
สอดคลองกับTPHAมากกวาชุดตรวจอืน่ ๆตรงกันขาม
กับชุดตรวจRPRShieldทีมี่ ผลบวกทีสอด
่ คลองกับ
TPHAนอยที่สุด(10ราย)ซึ่งเปนไปตามความคาด
หมายเพราะชุดตรวจELISAและTPHAตางก็เปน
Treponemaltestควรมีผลสอดคลองกันมากกวาและ
ประชากรทีศึ่ กษาเปนผูบริ
 จาคเลือดซึง่ อาจติดเชือ้ ซิฟล สิ
ในระยะแฝงซึง่ non-treponemaltestไมสามารถตรวจ
พบได6นอกจากนีใน
้ กลุม ทีหาย
่ จากการติดเชือ้ แลว RPR
จะใหผลลบแต TPHA ใหผลบวก ในกลุม ของชุดตรวจ
ที่ใชหลักการELISAทั้ง3ชนิดเมื่อพิจารณาถึงความ
แตกตางของinitialreactive(IR)กับ repeatedly
reactive(RR)แลวพบวาNewMarketมีอัตราของIR
และRRที่ ใกลเคียงกันทีสุ่ ดซึง่ ลักษณะของชุดตรวจที่
พึงประสงคของหองปฏิบตั ิการคือชุดตรวจที่มีIRและ
RRใกลเคียงกันที่สุดเนื่องจากจํานวนตัวเลขเหลานี้จะ

สัมพันธกับคาใชจายที่ไมจําเปนที่ตองเสียเพิ่มขึ้นแตก็
ตองเสียไปในการตรวจซ้ํา(repeat)หากIRและRR
หางกันมากก็จะเสียคาใชจา ยมากตามนัน้ ในการศึกษานี้
พบ วา ชุด ตรวจ ที่ ใช หลักการ ELISA ทุก ชนิด ที่ นํา มา
ศึกษามีความจําเพาะและความไวที่สูงเพียงพอสําหรับ
การใชตรวจกรองเลือดบริจาคคือสูงกวารอยละ90โดย
ชุดตรวจ NewMarketมีความไว และ ความจําเพาะ
สูงสุด เมือ่ อางอิงกับวิธี TPHAสําหรับการศึกษาอืน่ ๆ
ที่ เคย ทํา นั้น ใน ปค.ศ. 1997 Ebel et al. ได ศึกษา
ประเมินชุดตรวจBioelisaโดยใชตัวอยางที่บวกดวย
TPHAและFTA-ABSจํานวน434รายและตัวอยาง
ลบดวยTPHAและFTA-ABSจํานวน358รายพบวา
ชุดตรวจBioelisaมีความไวรอยละ99.5และความ
จําเพาะรอยละ99.410ซึง่ สูงกวาผลการศึกษานี้ แตสิง่ ที่
แตกจากการศึกษาของEbeletal.ในผูป ว ยระยะตางๆ
แตการศึกษานีทํ้ าในผูบริ
 จาคโลหิตและมิไดทําการตรวจ
FTA-ABSเพิม่ เติมจากTPHAดังนัน้ การตัดสินวาการ
ที่ใหผลไมสอดคลองกันนั้นTPHAอาจเปนบวกแต
FTA-ABSอาจไมเปนบวกก็ไดนอกจากนี้ H. Young
etal.ไดรายงานการศึกษาความไวและความจําเพาะของ
ชุด ตรวจ Ice Syphilis ใน ป 1997 โดย ใช ตัวอยาง 
unselectedsamplesจํานวน1,184รายและตัวอยาง
บวกเปนซีรมั ผูป ว ยซิฟล สิ ระยะตางๆจํานวน101รายผล
การศึกษาพบวาชุดตรวจIceSyphilisมีความไวรอย
ละ99และความจําเพาะรอยละ99.811ซึง่ ไดคาใกลเคียง
กับ ผล การ ศึกษา นี้ ตอมา ใน ปค.ศ. 1999 ได มี การ
ประเมินเปรียบเทียบความไวของชุดตรวจELISA9
ชนิดซึ่งรวมถึงชุดตรวจBioelisaและIcesyphilis
(ชุดตรวจNewMarketEIAไมรวมอยูใน
 การศึกษา)
โดยใชตัวอยางเปนซีรมั ของผูป ว ยซิฟล สิ ระยะแรกจากผล
การศึกษาพบวาชุดตรวจBioelisaมีความไวรอยละ
67.3 ขณะ ที่ ความ ไว ของ ชุด ตรวจ Ice syphilis คือ
รอยละ75.012ซึง่ ต่าํ กวาคาทีได
่ จากการศึกษานีมาก
้
เมือ่ พิจารณาคุณลักษณะของชุดตรวจELISAแตละ
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ตารางที่ 4 ลักษณะรายละเอียดของชุดตรวจELISAทัง้ 3ชุด
TradeName/Characteristic
Bioelisa
IceSyphilis
Predilution(serum+diluent)
Yes(10+200)
No
Serum(µL)
100
50
Diluent(µL)
0
50
Dilution
1:21
1:2
Antigen
Rec.TpN15
Rec.TpN15
Rec.TpN17
Rec.TpN17
Rec.TpN47
Principle
Sandwich
Capture
Incubationtime
120
120
Cutoff OD
NC+0.300
NC+0.200
DetectionofIg type
IgM+IgG
IgM+IgG
ชนิด(ตารางที่4)เห็นไดวาชุดตรวจที่ไมมีการเจือจาง
ตัวอยางคือIceSyphilisและNewMarketใหผลดี
ในการศึกษานี้ ชุดตรวจNewmarketจะใชเวลาในการ
อบ(incubate) นอยกวาชุดตรวจอืน่ และทําใหใชเวลาใน
การทดสอบนอยกวาชุดตรวจอืน่ ดวยสวนแอนติเจนทีใช
่
เคลือบในหลุมไมโครเพลทของชุดตรวจBioelisaจะใช
เพียงRecTpN15และRecTpN17แตชุดตรวจIce
Syphilis และ New Market จะ เพิ่ ม แอนติ เ จน
RecTpN47 เขา มา ซึ่ง ใน คน ที่ เปน ซิฟลิส ระยะ แรก
แอนติบอดีตัวแรกที่สรางขึน้ คือแอนติบอดีตอ TpN.47
ตามมาดวยแอนติบอดีตอTpN15และTpN1711,12ดังนัน้
ชุดตรวจทีเ่ คลือบแอนติเจนRecTpN.47รวมกับแอนติ
เจนชนิดอื่นดวยจึงทําใหมีความไวเพิ่มขึ้นควรสามารถ
ตรวจ พบ การ ติดเชื้อ ใน ระยะ แรก ได ดีขึ้น ชุด ตรวจ
ELISAทั้งสามชนิดสามารถตรวจหาแอนติบอดีไดทั้ง
IgGและ IgMโดยมีเพียงชุดตรวจ NewMarket
เทานั้นที่สามารถตรวจหาIgAได13,14
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NewMarket
No
50
0
0
Rec.TpN15
Rec.TpN17
Rec.TpN47
Sandwich
90
NC+0.100
IgM+IgG+IgA

สรุป
จาก ผล การ ศึกษา นี้ แสดง ให เห็น วา ชุด ตรวจ ที่ ใช
หลักการELISAที่ใชทําการทดสอบในการศึกษานี้มี
ความจําเพาะใกลเคียงกับชุดตรวจRPRแตมีความไว
มากกวาชุดตรวจRPRและระหวางชุดตรวจELISAทัง้
สามชนิดก็มีความไวตางกันชุดตรวจที่มีความไวและ
ความจําเพาะสูงจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาพิจารณา
รวมกับปจจัยอื่นๆเชนราคาความสะดวกเวลาที่ใช
ทดสอบในการเลือกใชชุดตรวจเพื่อคัดกรองหาแอนติ
บอดีตอเชื้อซิฟลิสในผูบริจาคโลหิต
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภา
กาชาดไทยที่อนุญาตใหทําการทดสอบและใชตัวอยาง
โลหิตของผูบริ
 จาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
กราบขอบคุณอาจารย(รวมทัง้ อาจารยดร.จุฬาลักษณ
โกมลตรี)และผูเกี่ยวของทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา
ชีแ้ นะจนการศึกษานี้สําเร็จลงดวยดี
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ComparativeEvaluationofThreeEnzyme-Linked
ImmunosorbentAssayTestKitsandRPRfor
DeterminationofAntibodiestoSyphilisinBloodDonors
KriangsakChaiwong,ParichartPermpikul*,VirojeChongkolwatana*
andSomsriRatanawichitrasin**
BloodScreeningandDistributionSection,NationalBloodCentre,ThaiRedCrossSociety:
*DepartmentofTransfusionMedicine;**SirirajCancerCenter,FacultyofMedicineSirirajHospital,
MahidolUniversity,Bangkok,Thailand

Abstract: Syphilisisachronicdisease,causedbythespirochete:Treponemapallidum:subspecies
pallidum.  Syphilis can transmit via blood transfusion thus donated blood have to be  screened for
syphiliticinfectionbeforegivingtothepatients. Theserologicaltestsforsyphilisfallintotwocategories:
“non-treponemaltests”whicharenon-specifictestsincludingVenerealDiseaseResearchLaboratorytest
(VDRL)andRapidPlasmaReagin(RPR)and“Treponemaltests”whicharespecifictestsforsyphilissuch
asTreponemapallidumheamagglutination(TPHA),FluorescentTreponemaAntibodyabsorption(FTAABS). Theperfecttestforsyphilishasnotyetbeendeveloped. RPRiscurrentlyusedforsyphilisscreening
indonatedbloodfordecades. Nowthereareenzymelinkimmunosorbentassay(ELISA)forSyphilis
screeningtestsdevelopedbymanycompany,whichareproperandconvenientforscreeningofdonated
blood. Thenewtechnologymustbeevaluatedforperformanceinintendedusecomparewiththecurrent
technologyandthereferenceone. Objective:Toevaluatethesensitivityandspecificityofthreedifferent
ELISAtestkitsincomparisontorapidplasmareagin(RPR)assaywhichiscurrentlyusedforsyphilis
screening in donated blood. Materials/Method: One thousand two hundred and fifty unselected 
donors’serumsamplesand206TPHApositiveserumsamplesfromNationalBloodCentre,ThaiRedCross
Societywereincludedinthisstudy. AllsamplesweretestedwiththreedifferentELISAtestkits,which
wereBioelisaSYPHALIS(Bioelisa),IceSyphilisandSYPHILISEIA480(NewMarketEIA)comparedto
SyphScreenTM-RPR.TPHAwasusedasreferencetest. Allmethodswereperformedaccordingtothe
manufacturerinstructions. Results:thesensitivityofELISAtestkits:Bioelisa,IceSyphilisandNewMarket
EIAwere92.72%,98.06%and98.06%respectivelywhilethesensitivityofRPRwas75.24%. Thespecificity
ofBioelisa,IceSyphilis,NewMarketEIAandRPRwere99.18%,99.51%,99.92%,and99.75%respectively.
Conclusion:ItwasfoundthatallthreeELISAtestkitshadhighersensitivityandcomparablespecificity
toRPR. Therefore,ELISAtestkitsaresuitableforsyphilisscreeningindonatedblood.
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