SEROLOGICKÉ REAKCIE
Praktické cvičenie 6. týždeň

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.

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 narozdiel 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).
Vyšetrované séra nesmú byť hemolytické, chylózne, bakteriálne kontaminované, ani opakovane rozmrazované a
zmrazované. Potrebné je sérum spracovať ihneď, pretože by inak došlo k zmene niektorých ukazovateľov ich
degradáciou. Pokiaľ spracovanie séra nie je možné vykonať ihneď, môže sa zmraziť na dlhšiu dobu pri teplote –
20°C.

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).
Antigény, ktoré vyvolajú imunitnú odpoveď sa nazývajú imunogény. Nie všetky antigény sú
imunogénne. Veľmi malé antigény tzv. haptény nedokážu samé osebe vyvolať imunitnú odpoveď. Až
po väzbe na inú väčšiu imunogénnu molekulu (teda na nosič) sa stávajú imunogénnymi a získajú
schopnosť indukovať imunitnú odpoveď. V tomto prípade je nosič zodpovedný za imunogénnosť a
haptén za špecifickosť imunitnej Rozdelenie antigénov
Antigény sa delia:
na prirodzené (nachádzajú sa v prírode) a
syntetické (pripravené umelo v laboratóriu).
Tiež sa delia na:
exogénne antigény pochádzajú z vonkajšieho prostredia.
endogénne antigény (autoantigény, autológne antigény) sú súčasťou vlastných buniek a tkanív (napr.
jadrové, cytoplazmatické antigény).
Superantigén je schopný navodiť aktiváciu veľkého množstva lymfocytov (napr. stafylokokový
enterotoxín, toxín syndrómu toxického šoku).
Alergén je schopný vyvolať u citlivého človeka patologickú imunologickú reakciu.

Podľa rozpustnosti rozlišujeme antigény na korpuskulárne (nerozpustné) a koloidné (rozpustné).

Medzi korpuskulárne antigény patria napríklad baktérie, vírusy, kvasinky, latexové častice,
erytrocyty a pod.
Medzi koloidné antigény patria bakteriálne toxíny, enzýmy, extrakty mikroorganizmov a pod.

Protilátky (Ab) sú zložité molekuly bielkovín (imunoglobulíny), ktoré sú podukované 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...). Behring a Kitaso v 19. storočí zistili, že
krvné sérum imunizovaných zvierat obsahovalo špecifické protilátky, ktoré sa viazali na antigén, ktorý
vyvolal ich tvorbu.
Medzi základné pojmy, ktoré sa používajú pri sérologických reakciách patria afinita a avidita protilátky.
Afinita protilátky vyjadruje silu väzby medzi jedným epitopom určitého antigénu a väzbovým
miestom protilátky. Súvisí so špecificitou protilátok. Afinita rastie v priebehu imunitnej odpovede na
špecifický antigénny podnet.
Avidita protilátky vyjadruje silu interakcie polyvalentnej protilátky s polyvalentným antigénom.
Vzrastá s afinitou aj s počtom súčasne sa uplatňujúcich väzbových miest.

Každá sérologická reakcia má dve fázy: špecifickú a nešpecifickú.
- Pri špecifickej fáze reaguje protilátka so špecifickým antigénom.
- Pri nešpecifickej fáze dochádza k vizualizácii vniknutého 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, 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 a pod.
Prostredie, v ktorom sérologická reakcia môže prebiehať, je kvapalné alebo gélové (pripravené z agaru alebo
agarózy).
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 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.
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) alebo
- dôkaz prítomnosti špecifických IgM protilátok.
Na začiatku ochorenia môže nepriamy dôkaz vyvolávateľa pomocou sérologických reakcií vykazovať negatívny
výsledok aj napriek tomu, že infekcia práve prebieha. Ide o falošnú negativitu. Protilátky je možné dokázať až po
určitom čase. Časový interval od začiatku infekcie do obdobia, kedy je možné pôvodcu detegovať sérologickým
vyšetrením protilátok sa volá sérologické diagnostické okno. Je závislé od dĺžky sérokonverzie. Poznanie dĺžky
diagnostického okna je dôležité z epidemiologického hľadiska pri šírení závažných infekcií, tiež pri vyšetrovaní
darcov krvi, transplantáciách orgánov a pod. Počas intervalu sérologického diagnostického okna nie je možné
spoľahlivo diagnostikovať infekciu u pacienta pomocou nepriamych sérologických vyšetrení. Je však možné
použiť priame diagnostické metódy (detekcia antigénu, nukleovej kyseliny...).

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.

Pri priamej aglutinácii sa riedi sérum geometrickým radom a k nariedenému séru sa pridáva štandardné
množstvo známeho antigénu. Slúži na dôkaz prítomnosti protilátok. Jej využitie je napríklad na dôkaz
protilátok pri týfuse, paratýfuse, salmonelózach (Widalova reakcia), pri škvrnitom týfuse (Weil-Felixova
reakcia), slúži aj na dôkaz protilátok pri brucelóze, tularémii, listerióze, yersinióze, dyzentérii, cholere a pod.
Widalova reakcia
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. Pri salmonelózach
existuje značná skrížená reaktivita medzi jednotlivými H a O antigénmi pri tvorbe protilátok. Preto možno
uvedenými H a O antigénmi diagnostikovať protilátkovú odpoveď proti najčastejším salmonelám, ktoré u nás
spôsobujú ochorenia.
Postup: Pri Widalovej reakcii sa sérum pacienta riedi izotonickým roztokom chloridu sodného geometrickým radom
a do každej skúmavky sa pridá (pri dôkaze protilátok proti bičíkovému H antigénu) salmonelový H antigén. Pri

dôkaze protilátok proti H antigénu sú potom výsledné riedenia séra v 11 skúmavkách 1:50, 1:100, 1:200 atď. Ak sa
dokazujú protilátky proti somatickému O antigénu, pridáva sa salmonelový O antigén a výsledné riedenia sú v 11
skúmavkách 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 atď. Pri dôkaze protilátok proti kapsulárnemu Vi antigénu sa pridáva Vi antigén
a sérum je nariedené do 8 skúmaviek od 1:20, 1:40 až po 1:2560. Diagnostický H antigén sa získava z bujónovej
kultúry príslušného sérotypu salmonely po usmrtení formaldehydom. Diagnostický O antigén sa získava po usmrtení
bakteriálnej suspenzie etanolom a diagnostický Vi antigén sa získava po usmrtení suspenzie agarovej kultúry
Salmonella typhi obsahujúcej antigénnu zložku Vi použitím formaldehydu. Skúmavky s H antigénom sa inkubujú vo
vodnom kúpeli 2 hodiny. pri teplote 50-56 °C. Skúmavky s O antigénom sa inkubujú vo vodnom kúpeli 20-24 hodín
pri teplote 50-56 °C. Skúmavky s Vi antigénom sa inkubujú 2 hodiny pri teplote 37 °C.
Výsledok: Ako kompletná pozitívna reakcia sa hodnotí reakcia v skúmavke, kde je supernatant úplne číry a na dne
skúmavky sa nachádza sediment, ktorý je po zvírení ťažko roztrepateľný. Je makroskopicky viditeľný aglutinát vo
forme drobných jemných zrniečok alebo vločkovitých zhlukov. V kontrolnej skúmavke (bez séra) musí byť
homogénny zákal bez prítomnosti aglutinátu.

Widalova reakcia schematické znázornenie (titer = 160)
(http://biology.missouristate.edu/faculty_pages/MyersR/BIO%20520%20Lectures/Chapter%2015%20and%2016.h
tml)

Spätná aglutinácia (sérotypizácia)
Pri spätnej aglutinácii sa určuje antigénna štruktúra baktérií, čo slúži na ich presnú identifikáciu – na
sérotypizáciu neznámej antigénnej štruktúry baktérií. Ide o rýchly test, pri ktorom sú známe protilátky zmiešané
s antigénmi testovaných baktérií na sklíčku a pozoruje sa vznik aglutinátu. Keďže reakcia prebieha na sklíčku,
známa je tiež pod názvom sklíčková (spätná) aglutinácia. Sklíčková aglutinácia má široké využitie napríklad: na
identifikáciu kmeňov rodu Salmonella, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,

Francisella tularensis a pod. Na sklíčkovú aglutináciu sa používajú hyperimúnne zvieracie séra (tzv. antiséra), ktoré
obsahujú protilátky (aglutiníny) proti príslušným bakteriálnym antigénom. Aby bola zabezpečená čo najdlhšia
aktivita a stabilita sér, sú lyofilizované. Séra sa rozpúšťajú v priloženom riediacom roztoku. Dostupné sú
polyvalentné a monovalentné diagnostické aglutinačné séra. Polyvalentné obsahujú niekoľko zložiek v jednej
fľaštičke. Monovalentné obsahujú v jednej fľaštičke iba jedno sérum. Najskôr sa robí aglutinácia s polyvalentnými
sérami a ak je pozitívna, pokračuje sa aglutináciou s jednotlivými sérami, ktoré boli obsiahnuté v príslušnom
polyvalentnom sére.
Postup: Je založený na miešaní zložiek reakcie na odmastenom podložnom sklíčku. Na sklíčko sa nanesie
bakteriologickou kľučkou masa baktérií a rozotrie sa v kvapke fyziologického roztoku, až kým vznikne
homogénna mliečna suspenzia bez zhlukov (tie by mohli inak simulovať aglutinát). Z tejto suspenzie sa
odoberú 2-3 kvapky a nanesú sa na druhé sklíčko. Následne sa pridá diagnostické sérum a dôkladne sa zo
suspenziou premieša. Pracuje sa asi na ploche 2 x 1 cm. Krúživým pohybom sklíčka by mala nastať aglutinácia
do jednej minúty. Pozitívna aglutinácia sa prejaví vznikom zreteľných zhlukov rôzneho charakteru (v závislosti
od vyšetrovanej kultúry) a tekutina je úplne alebo čiastočne vyčírená.
Výsledok: Najlepšie sa odčíta oproti svetlu alebo na čiernom podklade.. Na základe aglutinácie s monovalentným
sérom sa určí sérotyp vyšetrovanej baktérie.

Spätná aglutinácia (sklíčková), vľavo pozitívna reakcia (zreteľné zhluky), vpravo negatívna reakcia
(homogénna
mliečna
suspenzia)
(http://www.ssi.dk/English/SSI%20Diagnostica/Products%20from%20SSI%20Diagnostica/Antisera_antibodies/
Salmonella%20antisera/Salmonella%20H%20antisera.aspx)

Chladová aglutinácia
Pri niektorých ochoreniach ako sú atypická pneumónia, infekčná mononukleóza, hemolytická anémia, sa v sére
u ľudí dokazujú chladové aglutiníny chladovou aglutináciou. Chladové aglutiníny majú schopnosť aglutinovať
ľudské erytrocyty skupiny 0 pri chladničkovej teplote (0-5 °C). Pri vyššej teplote túto schopnosť strácajú. Na
vyšetrenie sa odoberá krv od pacienta, nechá sa zraziť pri izbovej teplote a odoberie sa sérum. Po nariedení séra
geometrickým radom sa do každej skúmavky pridá suspenzia ľudských erytrocytov skupiny 0. Vloží sa do chladničky

a po 24 hodinách sa reakcia odčíta. Prítomnosť chladových aglutinínov sa prejaví vznikom aglutinátu. Tento aglutinát
však vymizne po inkubácii vo vodnom kúpeli pri teplote 37 °C.

Pri nepriamej aglutinácii je antigén naviazaný na povrch vhodnej makromolekulovej častice, ktorá sa
označuje ako nosič. Najčastejšie sa používajú erytrocyty alebo latexové častice. Najznámejším príkladom
nepriamej aglutinácie je hemaglutinácia a latexová aglutinácia.
Hemaglutinácia
Hemaglutinácia je citlivá sérologická metóda, ktorá sa používa na dôkaz protilátok pri rôznych infekčných
ochoreniach. Pri hemaglutinácii sa zväčša používa suspenzia baraních formalizovaných erytrocytov,
ktoré sa môžu senzibilizovať rôznymi rozpustnými antigénmi (hemantigénmi). Suspenzia
formalizovaných erytrocytov sa môže (narozdiel od čerstvých erytrocytov) dlhodobo skladovať a majú aj
lepšiu adsorbčnú schopnosť, čo ich zvýhodňuje pred použitím čerstvých erytrocytov. Komerčne pripravené
formalizované erytrocyty (alebo čerstvé erytrocyty) možno senzibilizovať hemantigénom. Hemantigén je
lyofilizovaný extrakt rôznych mikroorganizmov. Extrakty sú vhodne upravené, takže po rozpustení majú
optimálnu koncentráciu potrebnú na senzibilizáciu erytrocytov.
Možnosti využitia hemaglutinácie sú veľmi široké. Môže sa uplatniť aj v diagnostike pohlavne prenosných
ochorení, napr. syfylisu. Ide o TPHA test (Treponema pallidum hemaglutinačný test). Je to špecifický test,
ktorý zachytáva celkové treponémové protilátky. Využíva sa pri podozrení na syfylis, ale aj v počas tehotenstva
na vylúčenie infekcie tehotnej ženy, pretože v pozitívnom prípade hrozí intrauterinná infekcia s teratogénnymi
následkami. Pozitívny nález TPHA protilátok si vyžaduje konfirmáciu, aby bolo možné potvrdiť akútne,
prípadne liečené ochorenie na syfylis. Antigén Treponema pallidum (Nicholsov kmeň) je naviazaný v tomto
prípade na morčacie erytrocyty a v sére pacienta hľadáme treponémové protilátky.
Pozitívna hemaglutinácia sa prejaví vznikom aglutinátu v mikrotitračných doštičkách, ktorý sa javí ako
zhluk s nerovnomerne ohraničenými okrajmi na dne jamky.
Negatívna reakcia sa prejaví ako sediment erytrocytov v tvare gombíka na dne jamky s kompaktnými a
rovnomernými okrajmi.

Princíp hemaglutinácie (upravené podľa © 2013 Pearson Education, Inc)
(http://classes.midlandstech.edu/carterp/Courses/bio225/chap18/lecture3.htm)

TPHA test – pozitívna a negatívna reakcia pri hemaglutinácii
(http://www.medmicro.info/portal/syfilis/lvl3/ch09s05.html)

Fenomén prozóny
Pri ohodnotení aglutinačných reakcií v skúmavkách možno niekedy pozorovať, že v nižších riedeniach séra
pacienta (kde je ešte vysoké množstvo protilátky), sa vytvárajú iba malé imunokomplexy, nedôjde ku vzniku
priestorovo usporiadaného aglutinátu, a preto sa makroskopicky javia ako negatívne. Tento jav sa označuje
ako fenomén prozóny. Môže to byť podmienené napríklad prítomnosťou inkompletných protilátok alebo blokujúcich
protilátok. Inkompletné protilátky sa síce dokážu naviazať na antigén, ale nedôjde k sekundárnej fáze reakcie, a teda
neprebehne vizualizácia sérologickej reakcie. Blokujúce protilátky sa zas dokážu naviazať na antigén rýchlejšie ako
normálne protilátky. Ak je takýchto protilátok v sére veľa, naviažu sa na pridaný antigén a znemožnia väzbu
normálnych protilátok.

Latexová aglutinácia
Latexová aglutinácia je nepriama aglutinácia, ktorá je používaná v rámci rýchlych testov
umožňujúcich získanie orientačného výsledku v priebehu niekoľkých minút.
Využíva sa napríklad pri vyšetrení mozgovomiechového moku pri podozrení na bakteriálnu
meningitídu. Latexovou aglutináciou sa dokazujú najbežnejšie patogénne mikroorganizmy pri
bakteriálnej etiológii meningitíd (vyvolaných Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Escherichia coli a Streptococcus agalactiae). Ak je v likvore prítomný
niektorý z patogénov, vzniká aglutinácia.
Latexová aglutinácia má široké využitie, napr. na dôkaz rotavírusov v stolici, sérologickú typizáciu
kmeňov Neisseria gonorrhoeae, dôkaz Staphylococcus aureus a pod.
Pomocou latexovej aglutinácie sa môže zistiť prítomnosť protilátok aj antigénov.
Na dôkaz protilátok je potrebné, aby boli na latexové častice naviazané známe antigény.
Ak chceme dokázať antigény mikroorganizmov, na latexové častice musia byť naviazané známe
špecifické protilátky

Latexová aglutinácia – zhodnotenie vzhľadu reakcie (pozitívna reakcia = zhluky, negatívna reakcia = suspenzia)
(http://www.jfmed.uniba.sk)

Precipitácia je reakcia, pri ktorej reaguje koloidný (rozpustný) antigén (precipitogén) so špecifickou protilátkou
(precipitínom) v určitom prostredí (fyziologický roztok, gél) za vzniku imunokomplexu, ktorý sa nazýva
precipitát (obrázok 40). Hlavnou súčasťou precipitátu sú protilátky, preto sa pri precipitáciách zvyčajne riedi
antigén.
Reakcia môže prebiehať v tekutom alebo gélovom prostredí. Veľkosť precipitátu závisí od koncentrácie
antigénu a protilátky. Množstvo precipitátu sa zmenšuje jednak pri nadbytku antigénu ako aj pri nadbytku
protilátky v reakcii.
Najviac precipitátu sa vytvorí v zóne ekvivalencie, kde dochádza k úplnému vyviazaniu antigénov a protilátok.
Grafické znázornenie tvorby precipitátu v závislosti od koncentrácie antigénu za použitia konštantného množstva
protilátok znázorňuje krivka precipitácie.

Krivka precipitácie so zónou ekvivalencie (http://classes.midlandstech.com/carterp/Courses/bio225/chap18/1802_Prepicitation_1.jpg)
Precipitácia môže prebiehať v tekutom prostredí, najjednoduchším typom takejto reakcie je prstencová precipitácia
(ring test), pri ktorej sa na styčnej ploche vytvára precipitačný prstenec. Využíva sa napríklad v Ascoliho
termoprecipitácii na dôkaz antigénov Bacillus anthracis, kedy sa z vyšetrovaného materiálu (kúska tkaniva, hlavne
sleziny) povarením vo fyziologickom roztoku pripraví extrakt. V extrakte sa dokazuje polysacharidový antigén B.
anthracis. Extrakt sa podvrství sérom s protiantraxovými protilátkam – antraxovým antisérom. Na styčnej ploche sa

vytvorí precipitačný prstenec . Pri precipitácii v tekutom prostredí sa intenzita vytvoreného zákalu môže merať
turbidimetricky (kedy sa meria množstvo prechádzajúceho svetla) alebo nefelometricky (kedy sa meria množstvo
rozptýleného svetla pri prechode lúča), obidve metódy sú automatizované a získané údaje sú počítačovo
spracovávané.

Precipitácia v tekutom prostredí (http://web.campbell.edu/faculty/mlsuhan-thomas/biol335/lec-02-13-antibodych6.html)

Precipitácie v gélovom prostredí sa označujú ako imunodifúzne metódy, pri nich sa v mieste 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. Následne sa takto pripravená platňa vloží vo vodorovnej polohe do vlhkej komôrky, aby mohla reakcia
prebiehať a nedošlo k popraskaniu gélu a k znehodnoteniu vyšetrenia. 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 a v zóne ekvivalencie sa vytvorí precipitačný prstenec.

Výsledok: Priemer precipitačného prstenca je tým väčší, čím väčšia je koncentrácia antigénu. Na
základe zmeraných priemerov precipitačných prstencov okolo otvorov so známymi koncentráciami
antigénu sa vytvorí analytická čiara závislosti precipitačného prstenca (jeho štvorec v mm2) od
koncentrácie vyšetrovaného antigénu. Pomocou nej sa po zmeraní priemeru precipitačného prstenca
vzorky určí koncentrácia antigénu vo vyšetrovanej vzorke

Využitie: technikou jednoduchej radiálnej imunodifúzie je možné stanoviť rozsiahle množstvo sérových
proteínov, hladiny imunoglobulínov (IgG, IgM, IgA, IgD), zložiek komplementu (C3, C4), proteínov
akútnej fázy zápalu (CRP, Oroso atď.). Napriek tomu, že v súčasnosti sa v klinickej praxi viac využívajú
turbidimetria a nefelometria, jednoduchá radiálna imunodifúzia je stále považovaná za dôležitú
štandardnú metódu pre stanovovanie koncentrácií proteínov aj v medzinárodne uznávaných
certifikovaných materiáloch.

Dvojitá imunodifúzia
K dvojitej imunodifúzii patrí dvojitá radiálna imunodifúzia (protismerná). Je to metóda, ktorá slúži
na kvalitatívne stanovenie antigénov, nie je to vhodná metóda na určenie koncentrácie 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. Počas inkubácie vo
vlhkej komôrke pri laboratórnej teplote. 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 v zóne ekvivalencie vytvoria typickú precipitačnú líniu: môže ísť o rôzne
zaoblený precipitačný oblúčik.

Využitie: táto metóda sa používa na dôkaz antigénov (ak sú dostupné špecifické antiséra s protilátkami)
alebo na dôkaz protilátok (ak sú dostupné známe antigény). Princíp dvojitej radiálnej imunodifúzie sa
využíva aj v Elekovom teste na dôkaz toxigenicity kmeňa Corynebacterium diphtheriae (pôvodca
záškrtu), pri ktorom sa využíva antitoxín (ekvivalent protilátky) a suspenzia testovaného kmeňa, kde
dokazujeme prítomnosť toxínu (ekvivalent antigénu). Antitoxín sa aplikuje do strednej jamky, suspenzia
testovaného kmeňa do okrajových jamiek. Pozitívny výsledok (produkcia toxínu) sa prejaví vytvorením
precipitačnej línie.

Pri dvojitej radiálnej imunodifúzii je možné sledovať rôzne precipitačné fenomény. Keď sa okolo
otvoru s protilátkou vyreže niekoľko jamiek, do ktorých sa napipetujú rôzne antigény, môžu vzniknúť
vzájomne prekrížené alebo spojené precipitačné línie (oblúčiky). Podľa toho je možné určiť, či sú
jednotlivé antigény identické, neidentické alebo usudzovať o príbuznosti ich antigénnych determinant

