
Základy sérologickej diagnostiky 

 

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

 

Diagnostika infekčných ochorení sa uskutočňuje metódami priamej a nepriamej diagnostiky. 
Priama diagnostika je vizualizácia pôvodcu infekčného ochorenia pomocou mikroskopie, 
kultivácie, detekcie antigénu, detekcie genetického materiálu. Nepriama diagnostika je 
detekcia reakcie makroorganizmu na prítomnosť mikroorganizmu. Tá sa uskutočňuje buď v 
oblasti bunkovej imunity pomocou kožných testov alebo v oblasti humorálnej imunity 
pomocou dôkazu špecifických protilátok sérologickými reakciami. 

 

SEROLOGICKÉ REAKCIE – reakcie 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) 

 

Sérologické reakcie sú reakcie medzi antigénom(Ag) a protilátkou (Ab), ktoré prebiehajú v 
určitom prostredí (in vivo–v organizme alebo in vitro– vlaboratórnych podmienkach). 
Sérologické reakcie sa zaraďujú medzi metódy na vyšetrenie humorálnej imunity. Vlastnosťou 
antigénu a protilátky je, že sa viažu špecificky. To znamená, že na základe jednej zložky 
reakcie sa môže identifikovať druhá zložka reakcie. Napríklad, ak chceme dokázať antigén, 



použijeme séra so známymi protilátkami (polyklonálne, monoklonálne protilátky). Naopak, 
ak chceme dokázať protilátky, použijeme známy antigén. 
 
Antigén (Ag) je cudzorodá látka, ktorá po vniknutí do organizmu vyvolá špecifickú imunitnú 
odpoveď. Antigénmi môžu byť napríklad baktérie, vírusy, huby, parazity alebo ich časti, rôzne 
vysokomolekulové organické látky (bielkoviny, glykolipidy, polysacharidy), chemikálie, pele a 
podobne. 
 
Časť molekuly antigénu, proti ktorej je namierená imunitná odpoveď, sa nazýva epitop. 
Označuje sa tiež ako antigénny determinant. Je to väzbové miesto, na ktoré sa špecificky 
viaže príslušná protilátka. Špecificita antigénu je daná vytvorením protilátok, ktoré reagujú 
len s daným antigénom (ktorý navodil ich tvorbu). Nešpecifické (heterofilné) antigény sú také 
antigény, ktoré navodili tvorbu protilátok reagujúcich aj s rôznymi podobnými antigénmi 
(skrížená reakcia). 
 
Imunogény a haptény. Antigény, ktoré vyvolajú imunitnú odpoveď sa nazývajú imunogény. 
Nie všetky antigény sú imunogénne. Veľmi malé antigény tzv. haptény nedokážu samé 
vyvolať imunitnú odpoveď. Až po väzbe na inú väčšiu imunogénnu molekulu(teda na nosič) 
sa stávajú imunogénnymi a získajú schopnosť indukovať imunitnú odpoveď.  
 

PROTILÁTKY (Ab)

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

 

Protilátky (Ab) sú zložité molekuly bielkovín (imunoglobulíny), ktoré sú produkované klonmi 
plazmatických buniek ako odpoveď na prítomnosť antigénov. Protilátky sú schopné 
identifikovať a zneškodniť cudzorodé látky (baktérie, vírusy, ale aj transplantované orgány 
atď.) v organizme. S antigénom sa špecificky viažu a neutralizujú jeho funkciu tým, že táto 
väzba vyvolá ďalšie reakcie, ktoré odstránia antigén (aktivizácia komplementu, 
makrofágov...).  
 



Triedy 

Ig

 
 
Imunoglobulín M -Je prvým izotypom protilátok, ktoré sa začnú tvoriť po kontakte organizmu 
s antigénom. Je účinný pri imobilizácii antigénu, pôsobí ako opsonín, uľahčuje fagocytózu, 
aktivuje komplement.Je dôležitý v primárnej imunitnej odpovedi. 
Imunoglobulín IgG je najväčšou mierou zastúpený imunoglobulín v sére. IgG ako jediné 
prechádzajú cez placentu do krvného obehu plodu. Transplacentárne prenesené IgG sú 
podkladom prirodzenej pasívnej imunity novorodenca. Sú protektívne. Sú dôležité v 
sekundárnej imunitnej odpovedi. 
Imunoglobulín IgA vyskytuje sa ako sérový (monomér alebo dimér) alebo slizničný (len 
dimér) v sekrétoch slizníc, mlieku, slzách, slinách, opsonizuje, nefixuje komplement, 
zabezpečuje obranu slizníc. 
Imunoglobulín IgE uplatňujú sa v obrane proti mnohobunkovým parazitom, pri alergických 
reakciách.  
Imunoglobulín IgD v sére sa vyskytuje v nestabilnej forme.  
 

Odber materiálu na serologické vyš.

Krv:

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

-nechať krv zraziť 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 +)
 



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

 

Čo je sérum a plazma? 
Protilátky, ktoré reagujú s antigénom sa nachádzajú vo vyšetrovaných sérach.  
Sérum je tekutina, ktorú získame po centrifugácii zrazenej krvi. Je to žltkastá tekutina 
zbavená krvných buniek. Zložením zodpovedá krvnej plazme, ale na rozdiel od nej 
neobsahuje fibrinogén a zrážacie faktory krvi.  
Plazma obsahuje zrážacie faktory, lebo sa získava po centrifugácii nezrazenej krvi. Na prípravu 
séra sa odoberá za aseptických podmienok venózna krv, nalačno, v objeme 5 -10 ml do 
skúmavky bez pridania protizrážanlivých prostriedkov (bez heparínu alebo EDTA).  
 

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
 

Fázy sérologických reakcií 
Každá sérologická reakcia má dve fázy: špecifickú a nešpecifickú. -Pri špecifickej fáze reaguje 
protilátka so špecifickým antigénom. -Pri nešpecifickej fáze dochádza k vizualizácii 
vzniknutého imunokomplexu. Dôležitú úlohu zohráva vzájomný pomer antigénu a protilátky v 
reakcii, prostredie, v ktorom reakcia prebieha a spôsob vizualizácie. V závislosti od týchto 
podmienok sa označujú sérologické reakcie rôznymi názvami. Podľa použitého antigénu, 
ktorý môže byť korpuskulárny (nerozpustný) alebo koloidný (rozpustný), rozlišujeme niekoľko 



základných typov sérologických reakcií, ato aglutináciu, precipitáciu a komplement fixáciu 
(väzbu komplementu). Podľa techniky použitej na vizualizáciu výsledku, kedy sú zložky 
sérologických reakcií značené rôznymi markermi, rozlišujeme napríklad fluorescenciu, 
enzýmovú imunoanalýzu, rádioimunoanalýzu a pod. Prostredie, v ktorom sérologická reakcia 
môže prebiehať, je kvapalné alebo gélové (pripravené z agaru alebo agarózy). 
Využitie sérologických reakcií 
Sérologické reakcie možno využiť v priamej diagnostike a nepriamej diagnostike.  
V priamej diagnostike slúžia na priamy dôkaz antigénu, tzn. pri dôkaze infekčných 
vyvolávateľov (ich antigénov) vo vyšetrovanom materiáli pomocou známych protilátok 
(sérotypizácia kmeňa získaného kultiváciou vzorky).  
V nepriamej diagnostike ich možno využiť pri dôkaze špecifických protilátok v biologickom 
materiáli od pacienta ako dôkaz protilátkovej odpovede organizmu, a to pomocou známeho 
antigénu.  
 

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 sérologických reakcií je kvalitatívne a kvantitatívne.  
Pri kvalitatívnom hodnotení sa stanovuje pozitivita alebo negativita porovnaním s hraničnými 
referenčnými hodnotami.  
Pri kvantitatívnom hodnotení sa stanovuje titer protilátok.  
Titer protilátok je prevrátená hodnota najvyššieho riedenia séra, v ktorom došlo k pozitívnej 
reakcii s antigénom. Súvisí teda s koncentráciou určovanej protilátky v sére alebo iných 
biologických tekutinách. Napríklad pri zistení najvyššie riedenie séra s pozitívnou reakciou je 
1:160, potom titer bude 160.  
 



HODNOTENIE SEROLOGICKÝCH REAKCIÍ

– 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  

Dôkaz akútneho ochorenia:

štvornásobný vzostup alebo pokles titra protilátok,                                 

konverzia z negativity na pozitivitu

dôkaz IgM protilátok 

 

Sleduje sa dynamika tvorby protilátok, odoberajú sa minimálne dve vzorky séra v odstupe 
zvyčajne 14 dní.  
Určujú sa tiež jednotlivé triedy imunoglobulínov:  
IgM, IgA – včasné protilátky, IgM dominujú v primárnej imunitnej odpovedi a sú markerom 
akútnych ochorení. Inak povedané dôkaz týchto špecifických IgM znamená práve 
prebiehajúcu alebo nedávno prebehnutú infekciu.  
Nález špecifických IgG protilátok znamená, že k infekcii došlo už pred dlhšou dobou. Môžu 
pretrvávať v sére niekoľko mesiacov, niekedy rokov alebo celý život.  
Výsledky sérologických laboratórnych metód je treba posudzovať komplexne so zreteľom na 
klinický stav pacienta a výsledky ostatných vyšetrení. O dôkaze akútneho ochorenia svedčí: 
-štvornásobný vzostup titra,  
-sérokonverzia (zvrat zo stavu séronegativity na séropozitivitu voči špecifickému antigénu)  
-dôkaz prítomnosti špecifických IgM protilátok.  
 

Antigény ( Ag ) v nepriamej sérologickej diagnostike :

usmrtené baktérie                         exoprodukty alebo súčasti  

bakteriálnych tiel v roztokoch,          

suspenziách

Ag

korpuskulárne koloidné

 

Podľa použitého antigénu, ktorý môže byť korpuskulárny (nerozpustný) alebo koloidný 
(rozpustný), rozlišujeme niekoľko základných typov sérologických reakcií a to aglutináciu, 
precipitáciu a komplement fixáciu (väzbu komplementu). 
Podľa techniky použitej na vizualizáciu výsledku, kedy sú zložky sérologických reakcií značené 
rôznymi markermi, rozlišujeme napríklad fluorescenciu, enzýmovú imunoanalýzu, 
rádioimunoanalýzu apod.  



Prostredie, v ktorom sérologická reakcia môže prebiehať, je kvapalné alebo gélové 
(pripravené z agaru alebo agarózy).  
 

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 – latexová  

aglutinácia)

alebo na

erytrocyty = nepriama, pasívna hemaglutinácia ( syfilis, 

yersiniózy, protilátky proti difterickému a 

tetanickému toxínu)

Stanovujeme protilátky vo vzorke pacienta   proti Ag

Ag

aglutinogén

Ab

aglutinín
aglutinát

 

Aglutinácia je sérologická reakcia, pri ktorej reaguje korpuskulárny (nerozpustný) antigén 
(aglutinogén) so špecifickou protilátkou (aglutinínom) v určitom prostredí (fyziologický 
roztok) za vzniku aglutinátu. Aglutinín je protilátka schopná vyvolať aglutináciu (zhlukovanie) 
korpuskulárnych antigénov (alebo korpuskulárnych častíc s naviazanými antigénmi).  
 
Aglutinácie sa delia na priame a nepriame. Pri priamej aglutinácii je suspenzia antigénu 
tvorená priamo časticami, na povrchu ktorých sa prirodzene vyskytujú skúmané epitopy 
(napríklad povrchové antigény baktérií). Pri nepriamej aglutinácii sa naväzuje –adsorbuje 
antigén na povrch vhodných makromolekulových častíc. Vhodnými nosičmi sú erytrocyty a 
latexové častice.  
 



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

 

Widalova reakcia je klasická skúmavková aglutinačná metóda. Je to kvantitatívna metóda, 
ktorá sa opiera o dôkaz protilátok proti jednotlivým salmonelovým antigénom (bičíkový H, 
somatický O a kapsulárny Vi antigén). Sérologická diagnostika je založená na stúpajúcom titri, 
preto je vhodný párový odber v intervale 7 -10 dní. Diagnostický význam má potom aspoň 
štvornásobný vzostup titra. 
 

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

 

Radiálna (jednosmerná) imunodifúzia v agarovom géli

 

Precipitácie v gélovom prostredí sa označujú ako imunodifúzne metódy, pri nich sa vmieste 
stretnutia antigénu s protilátkou vytvorí precipitačná línia. Na imunodifúziu sa najčastejšie 
používa agar alebo agarózový gél. Imunodifúzne metódy sa delia na jednoduché a dvojité 
imunodifúzie.  

 Pri jednoduchej imunodifúzii do gélového prostredia difunduje iba jedna zložka, druhá 
zložka je rozptýlená v géli.  

 Pri dvojitej imunodifúzii difundujú do gélu súčasne obidve zložky –antigén aj protilátka.  
 
Jednoduchá imunodifúzia 
K jednoduchej imunodifúzii patrí jednoduchá radiálna imunodifúzia. Je to základná metóda 
na kvantitatívne stanovenie antigénov vo vzorke.  
Postup: Na sklenených alebo plastových platniach je naliaty roztok agarózy alebo agaru 
zmiešaný so známou protilátkou proti hľadanému antigénu. Po stuhnutí agarózy sa podľa 
predlohy vyhĺbia okrúhle otvory. Časť otvorov sa naplní štandardnými roztokmi so známou 
koncentráciou antigénu, zvyšná časť otvorov sa naplní vzorkami pacientov.  



Pri jednoduchej radiálnej imunodifúzii difunduje iba jedna zložka, v tomto prípade antigén 
difunduje z otvorov všetkými smermi do okolia (= radiálna, dvojrozmerná 
imunodifúzia)pričom reaguje s protilátkami - vytvorí precipitačný prstenec. 
 

Dvojitá (protismerná) imunodifúzia v agarovom géli

+-

- -

Elekov test (Ouchterlony)   

Toxín Corynebacterium diphteriae

 

K dvojitej imunodifúzii patrí dvojitá radiálna imunodifúzia (protismerná). Je to metóda, ktorá 
slúži na kvalitatívne stanovenie antigénov. Postup: Dvojitá radiálna imunodifúzia sa robí 
najmä v úprave podľa Ouchterlonyho, kedy sa použije gél, ktorý neobsahuje ani antigény ani 
protilátky a po stuhnutí sa do neho vyrežú otvory v dostatočných vzdialenostiach. Do časti 
otvorov sa napipetujú antigény a do ďalších protilátky. Z otvorov difundujú všetkými smermi 
do gélu aj antigén aj protilátka, difúzia je teda radiálna (alebo dvojrozmerná). 
Výsledok: Ak sa antigén a protilátka nachádzajú v dvoch susedných otvoroch vyhĺbených do 
gélu, ich molekuly sa stretnú a vytvoria typickú precipitačnú líniu. 
 
 

Princíp imunofluerescenčného 

vyšetrovania protilátok

 

Imunofluorescenčné techniky sa využívajú na dôkaz antigénov alebo protilátok pričom 
vizualizácia vzniknutého imunokomplexu sa robí pomocou protilátok značených 
fluorescenčnými farbivami (fluorochrómami). 



Priama imunofluorescencia sa používa hlavne na dôkaz antigénu. Fluorescenčným farbivom 
je označená špecifická protilátka. Dokazovaný antigén sa môže nachádzať v tkanive, telesnej 
tekutiny, bunkovej kultúre apod.  
Postup: skúmaná vzorka musí byť v tenkej vrstve fixovaná na podložné sklíčko. Na povrch 
takto pripraveného preparátu sa potom aplikuje špecifická protilátka značená 
fluorochrómami. Ak je antigén vo vzorke prítomný, počas inkubácie sa naviaže na protilátky. 
Následným premytím sa odstránia nadbytočné nenaviazané protilátky. Po inkubácii apremytí 
sa potom hodnotí preparát vo fluorescenčnom mikroskope. Výsledok: pozitívny výsledok sa 
prejaví fluorescenciou na miestach, kde je prítomný antigén. 
Nepriama imunofluorescencia má dve fázy, v prvej fáze reaguje „primárna“ neznačená 
špecifická protilátka, v druhej fáze sa pridáva „sekundárna“ protilátka, ktorá je už značená 
fluorochrómami. V obidvoch fázach dochádza k inkubácii a premytiu, potom k hodnoteniu vo 
fluorescenčnom mikroskope. Pozitívny výsledok s a prejaví fluorescenciou.  
Postup: vtedy je preparát pripravený zo zdravého tkaniva, bunkovej alebo bakteriálnej 
kultúry. Na tento preparát sa aplikuje vzorka pacienta vyšetrovaná na prítomnosť protilátok. 
Po prvej inkubácii a premytí sa pridá sekundárna protilátka značená fluorochrómom (tzv. 
konjugát). Po druhej inkubácii a premytí sa preparát prehliada pod fluorescenčným 
mikroskopom. Výsledok: pozitívna reakcia sa prejaví fluorescenciou štruktúr obsahujúcich 
antigény, proti ktorým boli v sére pacienta prítomné protilátky.   
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