
DIAGNOSTIKA INFEKČNÝCH OCHORENÍ

Diagnostika priama – zviditeľnenie 

mikroskopický preparát                                                                   

dôkaz antigénu,                                                                                  

kultivácia,                                                                                                

dôkaz genetického kódu

Diagnostika nepriama – dôkaz reakcie organizmu na prítomnosť 

mikroorganizmu                                                                                         

špecifické reakcia imunitného systému                                                                             

* bunkove imunity (kožné testy)                                                                   

* humorálnej imunity – tvorba špecifických protilátok – ich dôkaz 

serologickými reakciami



Odber materiálu na serologické vyš.

Krv:

-nalačno, za aseptických podmienok, 5-10 ml, bez protizráž. prostr.

-nechať krv zrayiť pri lab. teplote,sérum sa oddelí centrifugáciou

-(pupočníková krv pri intrauter. Inf., likvor pri neuroinf.)

-Uchovávanie materiálu:krátko pri 4st.C, dlho-zmrazené

-Aspoň 2 vzorky, za signifikantný sa považuje najmenej 4-násobný 

vzostup titra protilátok v 2. vzorke alebo sérokonverzia ( z – na +)



SEROLOGICKÉ REAKCIE – reakcia antigénu s protilátkou 

za laboratórnych podmienok v rôznom prostredí

Antigén – látka schopná aktivizovať imunitný systém a vyvolať 

tvorbu špecifických protilátok. Cudzorodá látka. Imunogenicita 

antigénu – polysacharidy, proteíny. Protektívne protilátky.

Korpuskulárny, solubilný

Antigénne determinanty – oblasti mikroorganizmu s výraznou 

štruktúrou obvykle na povrchu, ktoré vyvolajú tvorbu protilátok

Špecificita antigénu – je daná vytvorením protilátok, ktoré reagujú 

len s daným antigénom.                                                                                     

Nešpecifické (heterofilné) antigény - ak protilátky,ktorých tvorbu 

vyvolali reagujú s rôznymi podobnými antigénmi(skrížená reakcia) 



PROTILÁTKY

Funkcia protilátok – špecificky 

viazať antigén a neutralizovať jeho 

funkciu tým, že táto väzba vyvolá 

ďalšie reakcie, ktoré odstránia 

antigén (aktivizácia komplementu, 

makrofágov).

Reakcia antigénu so špecifickou 

protilátkou: podľa typu antigénu 

vznikajú rôzne zhluky –

imunokomplexy



Krvné sérum imunizovaných zvierat obsahuje špecifické protilátky, 

ktoré sa viažu na antigén, ktorý vyvolal ich tvorbu (Behring, Kitaso 

19. storočie)

Sérum – tekutina, ktorú získame po centrifugácii zrazenej krvi       

Plazma – tekutina, ktorú ziskame po centrifugácii nezrazenej krvi      

Sérum obsahujúce protilátky proti špecifickému antigénu –

antisérum



Serologické reakcie ( SR ):

-Ag + Ab  v prostredí elektrolytov

- fázy SR 

- špecifická= reakcia medzi protilátkou a 

špecif. antig.

nešpecifická= vizualizácia vzniknutého 

imunokomplexu

-Využitie SR :

priama dg.= dôkaz mikrobiálnych Ag 

vo vzorke (pacient),                                    

serotypzácia kmeňa získaného 

kultiváciou vzorky

nepriama dg.= detekcia špecifických 

Ab vo vzorke od pacienta



Hodnotenie serologických reakcií :

- Kvalitatívne

- Kvantitatívne :

riedené sérum ( fyziol. roztok)

sledovanie pozitívnej reakcie    Ag-Ab

určenie titra protilátok

Titer protilátok je prevrátená hodnota najvyššieho riedenia séra,

v ktorej ešte došlo k pozitívnej reakcii s Ag



HODNOTENIE SEROLOGICKÝCH REAKCIÍ

Kvalitatívna reakcia: pozitívny alebo negatívny (porovnaním s 

hraničnou hodnotou)

Kvantitatívna reakcia: titer protilátok alebo koncentrácia

Určovanie protilátok celkových (KFR,aglutinácia .....)                             

– dynamika tvorby protilátok – 2 vzorky v odstupe 14 dní –

výsledok sa udáva ako riedenie séra a alebo ako titer protilátok                                                             

Určovanie jednotlivých tried imunoglobulínov

-IgM, IgA včasné, akútne ochorenie                                                                                

- IgG neskoré, protektívne, dlhodobé                                                

výsledok sa udáva v koncentráciu – g/l

Dôkaz akútneho ochorenia

štvornásobný vzostup alebo pokles titra protilátok,                                 

konverzia z negativity na pozitivitu                                                 

dôkaz IgM protilátok 



Antigény ( Ag ) v nepriamej serolog.dg. baktérií :

-usmrtené baktérie

-exoprodukty alebo súčasti  bakteriálnych tiel v roztokoch, suspenziách

Ag

korpuskulárne koloidné



SEROLOGICKÉ REAKCIE                                        
Aglutinácia – antigén + riedené sérum –viditeľné zhluky

Latexaglutinácia – Ab naviazaná na latex + Ag – veľké zhluky

Precipitácia – Ag + Ab –v tekutom prostredí – prstenec, 

precipitát

Imunodifúzia - v agare z 2 jamiek  oproti sebe difundujú Ag a Ab 

a v mieste stretu vytvoria precipitačný prstenec 

Neutralizácia - sérum obsahujúce Ab neutralizuje účinok Vi 

alebo toxínu v pokuse na zvierati

Hemaglutinácia – Ag je naviazaný na erytrocyty

KFR – Ag + Ab +C´ - lýza erytrocytov

Fluorescencia – Ag na sklíčku + sérum + protilátka proti AgAb* -

fluorescencia



Aglutinácia:

+                                  

Priama aglutinácia : Ag sú baktérie ( 

salmonelóza, tularémia, 

listerióza, brušný týfus)

Nepriama, pasívna aglutinácia:

- solubilné Ag - telové, bičíkové, puzdrové, sa 

viažu na inertné

korpuskulárne nosiče ( latex)

alebo na

erytrocyty = nepriama, pasívna 

hemaglutinácia ( syfilis, yersiniózy,

protilátky proti difterickému a 

tetanickému toxínu)

Ag

aglutinogén

Ab

aglutinín
aglutinát



Nepriama, pasívna 

aglutinácia:

- solubilné Ag - telové, 

bičíkové, puzdrové, sa viažu 

na inertné  korpuskulárne 

nosiče ( latex)

alebo na

erytrocyty = nepriama, 

pasívna hemaglutinácia 

(syfilis, yersiniózy,                       

protilátky proti difterickému 

a tetanickému toxínu)

Stanovujeme protilátky vo 

vzorke pacienta   proti Ag



Widalova reakcia (aglutinácia)

- týfus, paratýfus, postinfekčné artritídy spôsobené salmonelami

- kvantitatívna skúmavková metóda

- sérum pacienta riedené v geometrickom rade 

1 : 20     1 : 40        1 : 80           1 : 160          1 : 320           1 : 640

- hľadáme  Ab proti salmonelám

- pridáme konštantné množstvo Ag

- v pozitívnom prípade vznikne aglutinát

telový O-Ag (20h, 45 st.C)      bičíkový H- Ag (6h, 37-45stC)

kompaktný zrnitý                vločkovitý, chumáčikovitý, roztrepateľný



Sklíčková spätná aglutinácia (sérotypizácia)

Urobte serotypizáciu s neznámou antigénnou štruktúrou E. coli

-určovanie antigénnej štruktúry (somatické O-antigény, bičíkové H-

antigény....).

-polyvalentné séra : obsahujú niekoľko zložiek ( O 111, O 59.....) 

spolu v jednej fľaštičke

-monovalentné séra ( O 111)  ,  ( O 59)......v jednej fľaštičke je vždy 

len jedno sérum

najprv urobíme aglutináciu s polyvalentnými sérami

ak je pozitívna

urobíme aglutináciu z jednotlivými monovalentnými sérami, z ktorých 

bolo zložené polyvalentné sérum.

Aglutinácia s monovalentným sérom=určenie serotypu



Nepriama hemaglutinačná reakcia

-Ag naviazaný na ery (testovacie ery), Ag=antigénne 

zložky)

-hľadáme Ab v sére pac

-V mikrotitračných doštičkách

Odčítanie:

+ aglutinácia 

Pozitívna reakcia sa prejaví vznikom aglutinátu 

testovacích ery, 

ktorý vyzerá ako zhluk s nerovnomerne ohraničenými 

okrajmi

na dne jamky.

Negatívna reakcia sa prejaví ako sediment ery v tvare 

gombíka na 

dne jamky s kompaktnými a rovnomernými okrajmi   

SYFILIS                                                                               



Precipitačné reakcie ( PR):

Ag
precipitogén

Ab
precipitín

precipitát+

Hlavnou súčasťou precipitátu sú protilátky, preto pri PR zvyčajne riedime 

antigén.

Množstvo precipitátu sa zmenšuje tak s nadbytkom Ab ako aj s nadbytkom Ag 

v reakcii. Najviac precipitátu je v zóne ekvivalencie, kde dochádzak úplnému

vyviazaniu Ag a Ab.

-prstencová precipitácia ( ring test), napr. v priamej dg. - Ascoliho 

termoprecipitácia

na dôkaz Ag B. anthracis vo vzorke

-flokulačná reakcia = rýchla reaginínová reakcia(RRR)-nepriama dg., pri 

vyhľadávaní pacientov so syfilisom .

PR-v gelovom prostredí alebo v agaróze, imunodifúzia v agare

Elekov test- protismerná imunodifúzia v geli, vznik precipitačných línií v mieste 

stretnutia Ag a Ab, priama dg. napr.difterického toxínu



RING TEST



Imunodifúzia



Radiálna (jednosmerná) imunodifúzia v agarovom géli



Dvojitá (protismerná) imunodifúzia v agarovom géli



+-

- -

Elekov test (Ouchterlony)   

Toxín Corynebacterium diphteriae



Komplementfixačná reakcia : princíp

Ab

Ag

Hemolytick

ý

systém

amboceptor

Komplement sa naviaže ne vzniknuté komplexy Ag-Ab, hemolytický systém ostane 

nehemolyzovaný  =  pozitívny výsledok KFR

A

g

Ab

Hemolytick

ý

systém

amboceptor

Ak nevzniknú komplexy Ag-Ab, komplement sa naviaže na hemolytický systém, dôjde k

hemolýze = negatívny výsledok KFR



KFR



NEUTRALIZAČNÝ TEST



Afinita a skrížená reaktivita 

protilátok



Závislosť 

aglutinácie na 

ekvivalentnom 

pomere Ag a 

Ab



Dynamika 

tvorby 

protilátok po 

podaní 

antigénu


