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Ανοσολογία – Αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος 

Μέθοδοι εφαρμογής της αντίδρασης αντιγόνου (Ag)-αντισώματος (Ab) 

  Διερεύνηση και διάγνωση ενός ευρέος φάσματος νοσημάτων 

 Λοιμώδη (βακτηριακά, ιογενή, παρασιτικά κ.α.) 

 Αιματολογικά, αυτοάνοσα, νεοπλασματικά 

 Ανοσοανεπάρκειες 

 Ιστοσυμβατότητα στις μεταμοσχεύσεις 

 Ορατή αντίδραση Ag-Ab 
 

        δευτερεύοντα φαινόμενα (σχηματισμός ιζήματος, ορατή συγκόλληση, αιμόλυση) 

        σήμανση Ag ή Ab με διάφορους δείκτες (ένζυμα, ραδιοϊσότοπα, φθοριοχρώματα) 

 Ανάπτυξη σύγχρονων εργαστηριακών μεθόδων  
 

 Άμεση εφαρμογή τους στο κλινικό ανοσολογικό εργαστήριο  

Εξέλιξη της 

Ανοσολογίας 



 Αντιγόνα: πρωτεΐνες ή πολυσακχαρίτες  πρόκληση ανοσολογικής απόκρισης  
 

 Οι μικροοργανισμοί είναι αντιγονικοί – αντιγόνα: έλυτρα, κυτταρικό τοίχωμα, μαστίγια, ινίδια,  

                                                                       τοξίνες μικροβίων, φάκελοι ιών    
 

 Ανοσοσφαιρίνες ή αντισώματα: γλυκοπρωτεΐνες που κυκλοφορούν στο αίμα και ενώνονται  

  εξειδικευμένα με τα μικρόβια που προκάλεσαν την παραγωγή τους 

Ορολογικός έλεγχος – Διάγνωση λοιμώξεων 

 Διαλύματα Abs (αντιοροί)  ταυτοποίηση μικροβίων και ανίχνευση αντιγόνων   
 

 Γνωστά μικροβιακά αντιγόνα  ανίχνευση αντισωμάτων 



Ορολογικός έλεγχος – Διάγνωση λοιμώξεων 

 Διάγνωση λοιμώξεων στις οποίες η απομόνωση του αιτιολογικού παράγοντα είναι δύσκολη  

   ή πρακτικά αδύνατη (ιοί, παράσιτα) 
 

 Διάγνωση πρόσφατης λοίμωξης 

 

 Διάγνωση παρελθούσας λοίμωξης  

 

 Παρακολούθηση ανοσολογικής απόκρισης σε εμβολιασμό  

 

 Παρακολούθηση του θεραπευτικού αποτελέσματος  

 

 Διάγνωση αναζωπύρωσης μιας νόσου 

 

 Προσδιορισμός της χρονικής φάσης της λοίμωξης (έναρξη-αποδρομή) 



Συνηθέστερα είδη ορολογικών εξετάσεων που εκτελούνται  
στο Κλινικό Μικροβιολογικό Εργαστήριο 

 Ιζηματινοαντιδράσεις 

 Κροκυδωτικές δοκιμές 

 Ανοσοδιάχυση 

 Ανοσοηλεκτροφόρηση 

 Συγκολλητινοαντιδράσεις 

 Μικροβιακή συγκόλληση 

 Έμμεση ή παθητική αιμοσυγκόλληση 

 Συγκόλληση Latex 

 Αναστολή αιμοσυγκόλλησης 

 Εξουδετερωτικές δοκιμασίες 

 Σύνδεση συμπληρώματος 

 Αναστολή της αιμολύσεως 

 Δοκιμασία Western Blot 

 Άμεσος και έμμεσος ανοσοφθορισμός (IFA) 

 Ανοσοενζυμικές μέθοδοι (ELISA) 

 Ραδιοανοσολογική δοκιμή (RIA) 



Ιζηματινοαντίδραση 

Αντίδραση διαλυτών αντιγόνων με αντισώματα  σχηματισμός μεγάλων, μοριακών 

συσσωματωμάτων, υπό μορφή τρισδιάστατου δικτύου  

 Προϋποθέσεις 
 

    το Ab πρέπει να είναι δισθενές 
   

    το Ag πρέπει να είναι τουλάχιστον δισθενές  
      (2 αντίγραφα του ίδιου επιτόπου ή πολλαπλούς επιτόπους  

      που αλληλεπιδρούν με πολυκλωνικά Abs)  

 Πραγματοποίηση σε δύο στάδια 
 

   1ο στάδιο: Ταχεία ένωση Ag και Ab  σχηματισμός μικρών διαλυτών συμπλεγμάτων Ag-Ab 
    

   2ο στάδιο: Σύνδεση διαλυτών συμπλεγμάτων Ag-Ab μεταξύ τους  σχηματισμός αδιάλυτων  

                  συμπλεγμάτων, που καθιζάνουν παρουσία ηλεκτρολύτη  σχηματισμός ορατού   

                  ιζήματος (βραδεία αντίδραση) 



Καμπύλη Heidelberger-Kendall 

Η μέγιστη ποσότητα ιζήματος σχηματίζεται στη ζώνη ισορροπίας,  

όπου υπάρχει άριστη αναλογία Ag-Ab 

Γραφική αναπαράσταση της αντίδρασης κατακρήμνισης συμπλέγματος  

Ag-Ab, σε υγρό μέσο,όπου η συγκέντρωση του Ab   

παραμένει σταθερή ενώ η συγκέντρωση του Ag αυξάνεται σταθερά 



Ανάλογα με το μέσο στο οποίο γίνεται η αντίδραση Ag και Ab, οι ιζηματινοαντιδράσεις 

διακρίνονται σε  

 Κροκυδωτική ιζηματινοαντίδραση: υγρό μέσο 

    VDRL (Venereal Disease Research Lab) 

    RPR (Rapid Protein Reagin) 

 

 Ιζηματινοαντίδραση σε γέλη (σε τρυβλίο Petri ή σε αντικειμενοφόρο πλάκα) 

    Διπλή ανοσοδιάχυση (Ouchterlony) 

    Κυκλοτερής ανοσοδιάχυση (Mancini) 

    Ανοσοηλεκτροφόρηση 

    Ανοσοκαθήλωση 

Ιζηματινοαντίδραση 



Ανίχνευση μη ειδικών αντισωμάτων έναντι του τρεπονήματος (αντιδρασίνη, reagin) που 

αντιδρούν με λιποειδικά αντιγόνα (καρδιολιπίνη, λεκιθίνη) που πιθανόν προέρχονται από  

την αλληλεπίδραση του τρεπονήματος με τους ιστούς του ασθενή. 

Δοκιμασία Ερευνητ. Εργ. Αφροδισίων Νοσημάτων (VDRL) 
Ταχεία Αντιδρασίνη Πλάσματος (RPR) 

+ 

- 

VDRL 

 Εξαιρετικά χρήσιμη δοκιμασία πληθυσμιακού ελέγχου (screening) για διάγνωση της σύφιλης 

 Παρακολούθηση της θεραπείας 

 Έλεγχος εγκύων στα αρχικά και τελικά στάδια της κύησης προς αποφυγή συγγενούς σύφιλης 

 Διάγνωση νευροσύφιλης - εγκεφαλωνοτιαίο υγρό 

RPR (τροποποίηση της VDRL) 

Επιπλέον περιέχει κοκκία άνθρακα  κροκίδωση 

εντονότερη και εύκολα ορατή με γυμνό μάτι 



Διπλή ανοσοδιάχυση (Ouchterlony) 

Identity 

Non-identity 

Partial identity 

 Οπή Α: διάλυμα αντιγόνου 

 Οπές 1-5: διαλύματα ορών 

 

 Διάχυση αντισωμάτων και αντιγόνων μέσω της γέλης 

 Σχηματισμός ορατής γραμμής καθίζησης (τόξο) στη  

   ζώνη ισορροπίας 
       

     Μόνο ο ορός 1 περιέχει αντισώματα έναντι του 

αντιγόνου Α.  

Προσθήκη αντισώματος και 

αντιγόνου σε οπές που έχουν 

ανοιχθεί στο τρυβλίο 

 Ανίχνευση ειδικών αντι-ΕΝΑ Abs σε ασθενείς με 

  νοσήματα του κολλαγόνου (αυτοάνοσα νοσήματα) 

 Ανίχνευση Abs έναντι μικροβίων  



Κυκλοτερής ανοσοδιάχυση (Mancini) 

Increasing amounts of antigen placed in wells 

Unknown concentration of antigen 

Diffusion of 
antigens into agar 

Agar containing antibodies 
to the specific antigen 

Diameter of ring is measured 
and compared to wells 1-5 

 Οπές Χ και Υ: οροί αίματος εξεταζόμενων 

ατόμων  
 

 Οπές ελέγχου: διαδοχικές αραιώσεις γνωστής 

ποσότητας αντιγόνου  δακτύλιοι καθίζησης 

διαφορετικής διαμέτρου  σχηματισμός 

καμπύλης αναφοράς (καμπύλης standard)  
 

 Σύγκριση διαμέτρου του δακτυλίου του 

εξεταζόμενου ορού με τις αντίστοιχες των 

standards 
 

 Υπολογισμός συγκέντρωσης Ag στο 

εξεταζόμενο δείγμα 

Επίστρωση πλάκας με 

άγαρ στο οποίο έχει 

ενσωματωθεί διάλυμα Ab 

(σε όλη την επιφάνεια -  

η ίδια ποσότητα Ab) 



Ανοσοηλεκτροφόρηση 

 Συνδυασμός ηλεκτροφορητικού διαχωρισμού πρωτεϊνών με την ανοσολογική τους αναγνώριση 

  από αντιορούς 
 

 Ανίχνευση μονοκλωνικής πρωτεΐνης στον ορό ή στα ούρα του ασθενούς  

1. Ηλεκτροφόρηση ορού ή ούρων πάνω στην αγαρόζη 

      Διαχωρισμός πρωτεϊνών ανάλογα με την  

         ηλεκτροφορητική τους ικανότητα 

 

2. Άνοιγμα αύλακας στη μια ή και στις δύο πλευρές της 

διαδρομής του ορού και τοποθέτηση αντισώματος 

(αντιορός) έναντι της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει 

π.χ. αντι-ΙgG ή αντι-ΙgA ή αντι-IgM κ.λ.π 

 

3. Επώαση – Διάχυση του αντισώματος προς το αντιγόνο 

και το αντίστροφο και στο σημείο συνάντησής τους σε 

άριστη αναλογία σχηματίζουν γραμμή καθίζησης.  

 

4. Σύγκριση του σχήματος και της θέσης των τόξων 

αυτών με τα αντίστοιχα φυσιολογικών μαρτύρων  

ανίχνευση παθολογικών πρωτεϊνών 

(-) (+) 

1. 

2. 

3. 

4. 



Ανοσοηλεκτροφόρηση 

 Οι αύλακες περιέχουν αντισώματα έναντι ανθρώπινων πρωτεϊνών, IgG, IgA, IgM, κ και λ, αντίστοιχα.  

 Οι οπές 1-7 περιέχουν ορό μάρτυρα (μονοί αριθμοί) ή ορό ασθενούς (ζυγοί αριθμοί). 

Έλεγχος των τριών ανοσοσφαιρινών 

IgG, IgA, IgM, καθώς και των ελαφριών 

τους αλυσίδων κ και λ, με τους 

αντίστοιχους αντιορούς 

 Παραγωγή χαμηλών επιπέδων ενός ή περισσοτέρων ισοτύπων ανοσοσφαιρίνης που  

   χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες ανοσοανεπάρκειες 
 

 Υπερπαραγωγή αλβουμίνης, ανοσοσφαιρίνης ή τρανσφερίνης 



Παραπρωτεϊναιμίες (μονοκλωνικές γαμμαπάθειες) 
 

 κακοήθεις  

(πολλαπλό μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία Waldenström) 
 

 ακαθόριστης σημασίας 

(άτομα μεγάλης ηλικίας χωρίς ευρήματα ή παρακολούθηση 

κλινικών εκδηλώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα) 
 

 δευτεροπαθείς  

(χρόνια λοιμώδη και αυτοάνοσα νοσήματα, νεοπλάσματα) 

Ανοσοκαθήλωση 

 Ηλεκτροφόρηση ορού 
 

 Επώαση ηλεκτροφορήματος με αντιορό (αντι-ΙgG, αντι-IgA ή αντι-IgM) 

      Ένωση του αντιορού (αντίσωμα) με την αντίστοιχη πρωτεΐνη (αντιγόνο)   

         γραμμή καθίζησης (ζώνη), εμφανής με χρωστική 

Ανοσοκαθήλωση φυσιολογικού ορού 
Δεν παρατηρείται μονοκλωνική ζώνη 

Ανοσοκαθήλωση ορού ασθενούς με πολλαπλό μυέλωμα  
Μονοκλωνική πρωτεΐνη τύπου IgGκ 

 Ύπαρξη στενής και έντονης ζώνης  
         

         ένδειξη μονοκλωνικής πρωτεΐνης 



Ανοσοηλεκτροφόρηση πύραυλος 

 Ηλεκτροφόρηση Ag μέσα  

  σε άγαρ που περιέχει Ab. 

 

 Η απόσταση από την οπή  

  μέχρι την κορυφή της  

  καμπύλης είναι ανάλογη  

  της συγκέντρωσης του Ag.  

D
is

ta
n
ce

 (
m

m
) 

Concentration (mg/ml) 

Calibrators  
(known concentration) 

Rocket immunoelectrophoresis of human serum albumin. Patient samples were 
applied in duplicate. Calibrators were placed at opposite ends of the plate.  

Ποσοτικός προσδιορισμός λευκωματίνης ορού, κλάσματος C3 του 
συμπληρώματος, α1 εμβρυϊκής σφαιρίνης και πρωτεϊνών του ΕΝΥ 



Αντίθετη ανοσοηλεκτροφόρηση 
(Counterimmunoelectrophoresis, CIE) 

Προϋπόθεση: το Ag και το Ab έχουν αντίθετα φορτία 

Ανίχνευση 

 επιφανειακού αντιγόνου ηπατίτιδας Β 

 α1 εμβρυϊκής ανοσοσφαιρίνης 

 καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου 

 IgM Abs από ομφάλιο λώρο σε  

  ενδομήτριες λοιμώξεις 

 ειδικών αντιγόνων στο ΕΝΥ  

  (κρυπτοκόκκου, μηνιγγιτιδοκόκκου, 

  αιμόφιλου) 



Συγκολλητινοαντίδραση 

Ένωση ενός σωματιδιακού Ag με το ομόλογο Ab  σχηματισμός κροκίδων   

 

        Ag στην επιφάνεια κυττάρων (ερυθρά αιμοσφαίρια, μικρόβια) 

       

        διαλυτά Ag προσροφημένα στην επιφάνεια σωματιδίων (π.χ. Latex) 

 

 

  Άμεση συγκόλληση – Ag στην επιφάνεια των κυττάρων 

 

  Έμμεση ή παθητική συγκόλληση – Ag στην επιφάνεια σωματιδίων  

 

  Αναστολή αιμοσυγκόλλησης 

1η φάση: αναγνώριση του Ag από το Ab, ένωση του Ab με τις καθοριστικές αντιγονικές   

              ομάδες (επίτοποι) πάνω στην επιφάνεια του κυττάρου (ή σωματιδίου). 

 

2η φάση: Συγκόλληση κυττάρων (ή σωματιδίων) που έχουν ενωθεί με τα Abs   

              Σχηματισμός κροκίδων (ορατή συγκόλληση)  



Άμεση συγκόλληση  

 Προσδιορισμός των ομάδων αίματος και του παράγοντα Rhezus 

   (δοκιμασίες αιμοσυγκόλλησης) 

 
 Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι μικροβίων  

   (δοκιμασίες μικροβιακής συγκόλλησης) 

 

       Αντίδραση Widal  Salmonella (τυφοειδής πυρετός) 

       Αντίδραση Wright  Brucella (μελιταίος πυρετός) 

       Αντίδραση Weil-Felix  Rickettsia 

       Αντίδραση Rose Bengal  Brucella  

       Τουλαραιμία (Fransicella tularensis) 

       Λεπτοσπείρωση (Leptospira interrogans) 

       Γερσινίωση (Yersinia enterocolitica)  

       Τέτανος (Clostridium tetani) 

       Leishmania 



Άμεση αιμοσυγκόλληση 

Οι επιφανειακές πρωτεΐνες (αντιγόνα) 
στα ερυθρά αιμοσφαίρια καθορίζουν 

τον τύπο αίματος ενός ατόμου. 

Το πλάσμα του αίματος περιέχει 
πρωτεΐνες (αντισώματα).  

 Η παρουσία αιμοσυγκόλλησης σε σταγόνες ερυθρών 

με κάποιον αντιορό (θετική αντίδραση) είναι 

ενδεικτική της ύπαρξης του αντίστοιχου αντιγόνου 

στα ερυθρά.  
 

 Η απουσία αιμοσυγκόλλησης (αρνητική αντίδραση) 

υποδηλώνει την απουσία του αντίστοιχου αντιγόνου 

στα ερυθρά.  



Mono test 

 Eργαστηριακή διάγνωση λοιμώδους μονοπυρήνωσης (ιός Epstein Barr)  

 

 Εκτός από παραγωγή ειδικών Abs έναντι του ιού Epstein Barr, εμφάνιση ετερόφιλων Abs  

    πρόκληση συγκόλλησης ερυθρών αιμοσφαιρίων άλλων ειδών, όπως ίππου και προβάτου  

 

 Συγκόλληση ερυθρών αιμοσφαιρίων ίππου με τον ορό του ασθενούς  ύπαρξη ετερόφιλων Abs  

Εμφάνιση ετερόφιλων Abs στο τέλος της 

1ης εβδομάδας της νόσου 

 

Ανίχνευση ετερόφιλων Abs σε 90% των 

περιπτώσεων λοιμώδους μονοπυρήνωσης 

στους ενήλικες 



Αντίδραση Widal 

 Ανίχνευση Abs έναντι των σαλμονελλών 

 Ορός ασθενούς 

 Αντιγόνα: σωματικό Ag Ο και βλεφαριδικό Ag Η  

                 των σαλμονελλών 

 Salmonella typhi, Salmonella paratyphi a, b, c 

    O: somatic antigen of S. typhi 

    H: flagellar antigen of S. typhi  

    AH: flagellar antigen of S. paratyphi A  

    BH: flagellar antigen of S. paratyphi B 



Αντίδραση Wright 

Rose Bengal Test 

Ανίχνευση Abs έναντι Brucella στον 
ορό του αίματος ασθενών που 
πάσχουν από μελιταίο πυρετό  

Ag: στέλεχος Brucella abortus    
       (νέκρωση με θέρμανση) 

Δοκιμή ερυθρού της Βεγγάλης 

Ανίχνευση συγκολλητινών (IGg1 Abs) έναντι των ειδών του γένους 

Brucella (B. abortous, B. melitensis, B. suis) 

Αντιγόνο: εναιώρημα αδρανοποιημένου στελέχους B. abortus, 

χρωματισμένο με Rose Bengal 



 Αλληλεπίδραση Ag-Ab 
 

 Αντιγόνο (DAT antigen): προμαστιγωτά  

(επεξεργασία με θρυψίνη, διατήρηση σε 
φορμόλη, χρώση με Coomasie blue) 
 

 Αλληλεπίδραση με ειδικά αντισώματα 

που υπάρχουν σε δείγματα ορού των 
ασθενών 

Leishmania - Δοκιμή άμεσης συγκόλλησης (DAT) 



Το αντιγόνο έχει προσροφηθεί πάνω στην επιφάνεια σωματιδίων κατόπιν ειδικής επεξεργασίας. 

Παρουσία αντισωμάτων, τα σωματίδια συγκολλώνται όπως και στην άμεση συγκόλληση 

 

  Ερυθρά αιμοσφαίρια  παθητική αιμοσυγκόλληση 

        Διάγνωση σύφιλης (MHA-TP και HATTS) 

        Διάγνωση ερυθράς 

        Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι Ε.coli, Toxoplasma gondii, Echinococcus 

 

  Αδρανή σωματίδια (σωματίδια latex, σωματίδια bentonite)  συγκόλληση latex 

 

Έμμεση συγκόλληση  

Βακτήρια 

Haemophilus influenza type b 

Mycoplasma pneumoniae 

Neisseria meningitides 

Neisseria gonorrhoeae 

Rickettsia species 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus agalactiae 

Μύκητες 
Candida albicans 
Coccidioides immitis 
Cryptococcus neoformans 
Histoplasma capsulatum 
Sporothrix schenckii 

Παράσιτα 
Toxoplasma gondii 
Trichinella spriralis 

Ιοί 
Adenovirus 
Cytomegalovirus 
Herpes simplex virus  
Human immunodeficiency virus (HIV) 
Rotavirus 



Παθητική αιμοσυγκόλληση  

(a) Κάθε βύθισμα στην πλάκα μικροτιτλοποίησης 

περιέχει, από αριστερά προς τα δεξιά, μόνο τη μισή 

ποσότητα-συγκέντρωση ορού από το προηγούμενο. 

Κάθε βύθισμα περιέχει την ίδια ποσότητα αντιγόνων, 

που έχουν προσροφηθεί σε σωματίδια (ερυθρά 

αιμοσφαίρια). 

(b) Σε θετική αντίδραση (συγκόλληση), υπάρχουν 

αρκετά Abs στον ορό, για να συνδεθούν μεταξύ τους 

τα Ags, οπότε προκύπτει εκτεταμένο σύμπλεγμα Ag-Ab 

υπό μορφή δικτυωτού στον πυθμένα του βυθίσματος. 

(c) Σε αρνητική αντίδραση (απουσία συγκόλλησης), 

δεν υπάρχουν αρκετά Abs για τη σύνδεση των Ags.  

Τα σωματίδια-Ag καθιζάνουν στον πυθμένα του 

βυθίσματος, σχηματίζοντας ίζημα υπό μορφή κομβίου.  

Τίτλος Abs 1:160 

Η 1:160 είναι η μεγαλύτερη αραίωση του ορού 

που δίνει θετική αντίδραση  

+ - 



Τίτλος Abs – Φαινόμενο προζώνης 

Ημιποσοτική εκτίμηση Abs – χρησιμοποίηση διαδοχικών αραιώσεων του υπό εξέταση ορού 

Τίτλος Abs: η μεγαλύτερη αραίωση του υπό εξέταση ορού στην οποία εμφανίζεται συγκόλληση 

Φαινόμενο προζώνης: η αποτυχία συγκόλλησης λόγω περίσσειας Abs στις μικρές αραιώσεις του 

ορού  

 Το κάθε Ab ενώνεται με το ένα σημείο συνδέσης του πάνω σε ένα κύτταρο ενώ το άλλο 

σημείο σύνδεσής του δεν βρίσκει κενή θέση σε άλλο κύτταρο. Αφού το Ab δε μπορεί να 

συνδεθεί και με τα δυο γειτονικά κύτταρα, δε λειτουργεί σα γέφυρα, οπότε δε σχηματίζεται 

τρισδιάστατο πλέγμα.  

 Σε μεγαλύτερες αραιώσεις του ορού  ελάττωση της C Abs, αποκατάσταση αναλογίας Ag-Ab 



Διάγνωση σύφιλης 

Παθητική αιμοσυγκόλληση  

 Ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων έναντι του τρεπονήματος 

 Επιβεβαίωση της διάγνωσης επί θετικών δοκιμασιών RPR και VDRL 

Φαινόμενο προζώνης 



Συγκόλληση Latex 

Σωματίδια 
latex 

Μόρια Ag 
Σωματίδια latex με 

προσροφημένα μόρια Ag  

Ab έναντι του 
αντιγόνου 

Συγκόλληση latex 

 Πρωτεϊνικά ή πολυσακχαριδικά αντιγόνα 
 

 Προσρόφηση αντιγόνων βακτηρίων, ιών, μυκήτων, παρασίτων, 

καθώς επίσης και διάφορες ορμόνες, ανοσοσφαιρίνες, κυτταρικά 

και πυρηνικά αντιγόνα και πολλά άλλα  Ανίχνευση αντίστοιχων 

Abs 

 Ανίχνευση ρευματοειδούς παράγοντα (RF) 

 Ανίχνευση C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) 

 Ανίχνευση Abs έναντι βρουκέλλας, σαλμονέλλας, λιστέριας,  

  τοξοπλάσμωσης, αμοιβάδωσης 



 CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη): σφαιρίνη, φυσιολογικά στον ορό του αίματος σε C < 1 mg/dl 
 

  C CRP: ενεργός φλεγμονή, καταστροφή ιστών και κακοήθης εξαλλαγή 

 

 Σωματίδια latex καλυμμένα με αντίσωμα έναντι της CRP  

 

 Τίτλος της CRP: τελευταία αραίωση που εξακολουθεί να δίνει συγκόλληση 

 

 Ποσοτικός προσδιορισμός διαδοχικών δειγμάτων 

     Παρακολούθηση νόσου 

     Εκτίμηση βαρύτητας λοίμωξης 

     Αποτελεσματικότητα θεραπείας 

Προσδιορισμός CRP με τη συγκόλληση latex 



Προσδιορισμός Ρευματοειδή Παράγοντα (RF) 

RF: Ab έναντι του Fc κλάσματος της IgG 

Ανήκει κυρίως στις IgM ανοσοσφαιρίνες 

και αυξάνει στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.  

ELITex Bicolor RF Waaler-Rose Bicolor 

Ευαισθητοποίηση σωματιδίων Latex 

(ELITex Bicolor RF) ή ερυθρών 

αιμοσφαιρίων (Waaler-Rose Bicolor) με 

γάμμα-σφαιρίνες (Ανθρώπινη IgG για 

ELITex Bicolor RF / κλάσμα IgG ζώων 

για Waaler-Rose Bicolor) και προσθήκη 

δείγματος ορού.  

Ύπαρξη RF στον ορό  πρόκληση 

συγκόλλησης και οπτικοποίηση με 

δίχρωμη αντίδραση 



Προσδιορισμός Abs έναντι Entamoeba histolytica 

ELITex Bicolor Amoeba Σωματίδια latex καλύπτονται 
 με Ag, οπότε η συγκόλληση 

υποδεικνύει την παρουσία Abs  Ταχεία ανίχνευση στον ορό αντισωμάτων 
έναντι E. histolytica 

Σωματίδια latex βαμμένα με κόκκινο χρώμα 
καλύπτονται με αντιγόνα έναντι  

της Entamoeba histolytica 

+ : Η παρουσία των αντι-αμοιβαδικών Abs στον ορό οδηγεί στην εμφάνιση 

συγκόλλησης (σχηματισμός δακτυλίου κόκκινου χρώματος, που σταδιακά κινείται προς 

την περιφέρεια του κύκλου) σε πράσινο φόντο 
 

- : Η απουσία των αντι-αμοιβαδικών Abs στον ορό δεν προκαλεί συγκόλληση, οπότε το 

εναιώρημα παραμένει ομοιογενές (καφέ χρώμα)   

http://www.elitechgroup.com/wp-content/uploads/2015/01/elitex_bicolor_amoeba_results1.jpg


Προσδιορισμός ΑSΤΟ με συγκόλληση latex 

 Σωματίδια latex καλυμμένα με στρεπτολυσίνη-Ο 
 

 Συγκόλληση σωματιδίων όταν έλθουν σε επαφή με την αντιστρεπτολυσίνη  

 

Η αντιστρεπτολυσίνη εμφανίζεται στο αίμα των πασχόντων από οξεία στρεπτοκοκκική λοίμωξη 

μια εβδομάδα περίπου από την έναρξη της νόσου και αυξάνεται σιγά σιγά μέχρι την 5η περίπου 

εβδομάδα, οπότε φθάνει και στο μέγιστο της τιμής της. Κατά τον 2ο μήνα αρχίζει να μειώνεται. 

 

Η ASTO βγαίνει θετική σε ασθενείς με ρευματικό πυρετό, με οξεία σπειραματονεφρίτιδα και 

σε μικρότερα ποσοστά σε πάσχοντες από στρεπτοκοκκική πυοδερμία και οξεία αμυγδαλίτιδα. 



DirectigenTM Meningitis Combo Test 

Ανίχνευση αντιγόνων των Haemophilus influenzae  

τύπου b, Streptococcus pneumoniae, Neisseria 

meningitidis ομάδων A, B, C, Y or W135 και 

Escherichia coli K1 σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

(ΕΝΥ), ορό ή ούρα.  

Ανίχνευση αντιγόνων έναντι στρεπτοκόκκων της 

ομάδας Β σε ΕΝΥ και ορό.  

Ανίχνευση Ags με συγκόλληση latex 



Αναστολή αιμοσυγκόλλησης 

 Ιική αιμοσυγκόλληση: Ορισμένοι ιοί (π.χ. ιοί παρωτίτιδας, ιλαράς και γρίπης) προκαλούν 

συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, χωρίς αντίδραση Ag-Ab.  

 Η ιική αιμοσυγκόλληση αναστέλλεται από εξουδετερωτικά Abs έναντι αυτών των ιών 

 Αν στον ορό ενός ατόμου υπάρχουν Abs έναντι των ιών αυτών, τα Abs αντιδρούν με τους 

ιούς και τους εξουδετερώνουν. 

Αιμοσυγκόλληση σε μείγμα ιού 
ιλαράς και ερυθρών αιμοσφαιρίων, 

αλλά δεν παρατηρείται αν στο μείγμα 
προστεθεί ορός του ασθενούς   

ο ορός του ασθενούς φέρει 
αντισώματα που εξουδετερώνουν 

τον ιό της ιλαράς  



Αναστολή αιμοσυγκόλλησης 



Άμεση Coombs 

Ανίχνευση IgG Abs έναντι του D αντιγόνου του Rhesus 
 

 Απουσία συγκόλλησης ερυθρών  
 

       ισχυρές απωθητικές δυνάμεις μεταξύ των ερυθρών 

       μικρός αριθμός αντιγονικών ομάδων D πάνω σε κάθε ερυθρό (περίσσεια αντισωμάτων) 
 

 Συγκόλληση ερυθρών που έχουν πάνω τους προσκολλημένα IgG αντισώματα 
      

      προσθήκη αντι-IgG Ab (αντι-ανθρώπινη γ σφαιρίνη) - γέφυρα μεταξύ των IgG Abs της 

         επιφάνειας των ερυθρών  

Aνίχνευση Abs που βρίσκονται 

πάνω στα ερυθρά αιμοσφαίρια  
 

 νεογνών με αιμολυτική νόσο 
 

 ασθενών με αυτοάνοση  

  αιμολυτική αναιμία 
 

 ασθενών με αιμολυτική αναιμία  

  από φάρμακα 



Έμμεση Coombs 

Ανίχνευση αντι-D αντισωμάτων στον ορό του αίματος 
 

 Τα αντι-D Abs δεν προκαλούν πρόβλημα σε άτομα Rhesus (-) γιατί είναι Abs έναντι Rhesus  

   (+) ερυθρών αιμοσφαιρίων.  
 

 Όμως, σε επόμενη εγκυμοσύνη Rhesus (+) παιδιού από μητέρα που έχει ευαισθητοποιηθεί, τα  

   αντι-D IgG αντισώματα, περνούν μέσω του πλακούντα στο έμβρυο και προκαλούν συγκόλληση  

   και αιμόλυση των ερυθρών του αιμοσφαιρίων.  

Ύπαρξη Abs έναντι των ερυθρών αιμοσφαιρίων στον ορό του αίματος  

 γυναίκες Rhesus (-) που γέννησαν Rhesus (+) παιδί 

 άτομα Rhesus (-) που έκαναν μετάγγιση Rhesus (+) αίματος 



Παραγωγή αντι-IgG Abs (αντι-ανθρώπινη γ σφαιρίνη ή αντισφαιρινικός ορός ή ορός Coombs)  

 

 Χορήγηση με ένεση IgG αντισώματος ανθρώπου σε πειραματόζωο (π.χ. κουνέλι) 

 IgG Ab του ανθρώπου δρα σαν αντιγόνο για το κουνέλι, το οποίο παράγει αντι-IgG Abs  

 Τα αντι-IgG Abs κυκλοφορούν στον ορό αίματος του κουνελιού, από όπου συλλέγονται με 

  αιμοληψία. 

Παραγωγή αντι-ανθρώπινης γ σφαιρίνης 



Εξουδετερωτικές δοκιμασίες 

Η αντίδραση Ag-Ab κατά την οποία οι βλαβερές επιπτώσεις μιας βακτηριακής εξωτοξίνης 

ή ενός ιού εξουδετερώνονται από ειδικά Abs. 

Αντιτοξίνη: ειδικό αντίσωμα (εξουδετερωτική ουσία), που παράγεται από τον ξενιστή ως 
απόκριση στη βακτηριακή εξωτοξίνη ή την αντίστοιχη ανατοξίνη (αδρανοποιημένη τοξίνη) 



Προσδιορισμός ASTO με τη μέθοδο αναστολής της αιμόλυσης 

 Στρεπτολυσίνη-Ο του στρεπτόκοκκου: Πρόκληση 

αιμόλυσης ερυθρών αιμοσφαιρίων ανθρώπου και ζώων 

(προβάτων ή κουνελιών) in vitro 
 

 Αντιστρεπτολυσίνη: Εξουδετέρωση αιμολυτικής 

ικανότητας της στρεπτολυσίνης  
 

 Αντιστρεπτολυσίνη στον ορό του ασθενούς  

εξουδετέρωση στρεπτολυσίνης  οχι αιμόλυση ερυθρών  
 

 Όσο περισσότερη αντιστρεπτολυσίνη υπάρχει στον 

ορό, τόσο σε μεγαλύτερες αραιώσεις ο ορός αυτός θα 

προκαλεί αναστολή της αιμόλυσης. 
 

 Ο τίτλος της αντιστρεπτολυσίνης είναι η τελευταία 

αραίωση του ορού χωρίς αιμόλυση. 



West Nile Virus free to infect cells 

Neutralizing antibodies 
prevent binding 

Patient without WNV infection: Plaque formation 

Patient with WNV infection: Plaque reduction since virus is neutralized 

Example results using  
infected patient’s serum 
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Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) 

Δοκιμασία εξουδετέρωσης της κυτταροπαθογόνου δράσης             
σε μικροπλάκα 



Δοκιμασία εξουδετέρωσης της κυτταροπαθογόνου δράσης 

CDC 

 συγκέντρωση εξουδετερωτικών Abs  
 σχηματισμού πλακών 
 κυτταροπαθογόνου δράσης  

 συγκέντρωση εξουδετερωτικών Abs  
 σχηματισμού πλακών  
 κυτταροπαθογόνου δράσης 



Σύνδεση συμπληρώματος 
(Complement fixation test, CFT) 

Ανίχνευση Abs έναντι γνωστών Ags 

Κάθε αντίδραση Ag-Ab προκαλεί τη σύνδεση του 

συμπληρώματος, που δεν είναι ορατή, οπότε 

προστίθεται σε δεύτερη φάση ένας δείκτης.  

Δείκτης: ερυθρά αιμοσφαίρια προβάτου και ορός 

προβάτου με Abs προς τα ερυθρά (αιμολυτικό 

σύστημα) 

Aιμολυτικό σύστημα + ελεύθερο συμπλήρωμα  

αιμόλυση ερυθρών  

Α) Θετική δοκιμασία. Όλο το διαθέσιμο συμπλήρωμα 

καταναλώνεται από την αντίδραση Ag-Ab. Δεν 

παρατηρείται αιμόλυση, άρα η δοκιμασία είναι θετική 

(παρουσία Abs) 
 

Β) Αρνητική δοκιμασία. Δεν παρατηρείται αντίδραση 

Ag-Ab. Το συμπλήρωμα παραμένει και τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια λύονται. Η δοκιμασία είναι αρνητική 

(απουσία Abs) Α) Β) 



Ανοσοφθορισμός (IFA) 

Φθορίζοντα Abs για την ανίχνευση και εντόπιση Ag ή Ab σε ιστούς ή κύτταρα  

Υποστρώματα για εφαρμογή IFA 

  τομές ιστών  

  μονόστιβες κυτταροκαλλιέργειες 

  εναιωρήματα ζωντανών κυττάρων 

  επιχρίσματα κυττάρων ή μικροοργανισμών 

Εφαρμογή IFA για ανίχνευση 

  μικροοργανισμών  

  αντισωμάτων έναντι μικροοργανισμών 

  αυτοαντισωμάτων 

  φυσικών αντιγόνων 

νωπά και μονιμοποιημένα παρασκευάσματα 

Adenovirus Ag 

Anti-Candida albicans Abs 

Anti-Trypanosoma cruzi Abs  

Anti-Leishmania infantum Abs  

Anti-hnRNP autoantibodies  

Anti-centromere autoantibodies 

Anti-centriole autoantibodies 

Anti-PCNA autoantibodies 



Χημικές ουσίες  

  Έχουν την ιδιότητα να φθορίζουν  

  Χρησιμοποιούνται για σήμανση Abs 

Φθοριοχρώματα ή φθορίζουσες χρωστικές 

Φυκοερυθρίνη (RE) 
Απορρόφηση: 488 nm 
Εκπομπή: 575 nm 
πορτοκαλί χρώμα 

Ισοθειοκυανική φλουορεσκεϊνη (FITC) 
Απορρόφηση: 495 nm 
Εκπομπή: 528 nm 
πράσινο χρώμα 

Ισοθειοκυανική τετραμεθυλοροδαμίνη (TMRITC) 
Απορρόφηση: 550 nm 
Εκπομπή: 570 nm 
κόκκινο χρώμα 

Τα σημασμένα Abs ενώνονται άμεσα ή έμμεσα 

με τα Ag-στόχους και έτσι επιτυγχάνεται η 

αναγνώρισή τους. 



Άμεσος ανοσοφθορισμός 

1.  Πάνω σε τομή ιστού που περιέχει τα Ags  

     που ψάχνουμε προστίθεται το Ab συζευγμένο  

     με φθοριόχρωμα. 
 

2.  Ακολουθεί πλύση με φωσφορούχο διάλυμα  

     και απομάκρυνση του πλεονάζοντος Ab. 
 

3.  Ακολουθεί μικροσκόπηση σε μικροσκόπιο 

     φθορισμού. 

Αναγνώριση κατανομής του αντιγόνου στον ιστό ή σε διαμερίσματα του κυττάρου 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Σύντομος χρόνος εκτέλεσης Ασθενέστερο σήμα 

Απλή διαδικασία Υψηλότερο κόστος 

Χρήση πολλαπλών Abs:  
ανίχνευση 2 ή περισσότερων Ags  
στο ίδιο υπόστρωμα 

Μικρότερη ευελιξία 

Δυσκολίες στις διαδικασίες σήμανσης όταν δεν 
υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα σημασμένα Abs 



1. Ο ορός του ασθενούς τοποθετείται πάνω σε τομή 

ιστού που περιέχει το Ag. 
 

2. Ακολουθεί έκπλυση για την απομάκρυνση του 

ασύνδετου Ab (πρωτογενές Ab). 
 

3. Κατόπιν προστίθεται το φθορίζον Ab (δευτερογενές 

Ab) 
 

4. Ακολουθεί νέα πλύση για απομάκρυνση του μη 

συνδεδεμένου φθορίζοντος Ab. 
 

5. Ακολουθεί μικροσκόπηση σε μικροσκόπιο φθορισμού. 

Έμμεσος ανοσοφθορισμός 

Ανίχνευση Abs σε δείγμα ορού του ασθενή  

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Μεγαλύτερη ευαισθησία έναντι του άμεσου Πιθανά διασταυρούμενη αντίδραση 

Ενίσχυση του σήματος: 
Σύνδεση 1 ή περισσότερων δευτερογενών 
Abs στο πρωτογενές Ab 

Ανάγκη εύρεσης πρωτογενών Abs που έχουν 
αναπτυχθεί σε διαφορετικά είδη ή 
διαφορετικών ισοτόπων (πολλαπλή σήμανση) 

Εμπορικώς διαθέσιμα δευτερογενή Abs: 
φθηνά, πολλά χρώματα, ποιοτικά ελεγμένα  

Το δευτερογενές Ab αλληλεπιδρά με 
ενδογενείς Igs  μη ειδικός φθορισμός 



Ταυτόχρονη ανίχνευση Abs έναντι μικροοργανισμών 

1. L. pneumophila serogroup 1 suspended in 0.5% normal chicken yolk sac to improve the antigen adhesion and avoid the 

bacterial aggregation. 2. M. pneumoniae in McCoy cells. 3. C. burnetii in phase II suspended in 0.5% normal chicken yolk sac to 

improve the antigen adhesion and avoid the bacterial aggregation. 4. C. pneumoniae, elementary bodies. 5. Adenovirus in HEp-2 

cells. 6. Respiratory syncytial virus in HEp-2 cells. 7. Influenza A in LLC-MK2 cells. 8. Influenza B in LLC-MK2 cells. 9. 

Parainfluenza serotypes 1, 2 and 3 in LLC-MK2 cells. 10. Cell control. Each well contains between 20-25% of infected cells 

inactivated with formaldehyde and between 75-80% of non-infected cells fixed with acetone. 

ταυτόχρονη ανίχνευση IgM Abs έναντι των κύριων αιτιολογικών παραγόντων πνευμονίας  



  Κύρια μέθοδος ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης αντιγόνων (Ag) ή αντισωμάτων (Ab)    

   σε βιολογικά υγρά 

  Αρχή της μεθόδου: ειδική αλληλεπίδραση Ag - Ab 

  Υψηλή ευαισθησία και επαναληψιμότητα 

  Πολλαπλές παραλλαγές 

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) 

  Πρόσδεση και ακινητοποίηση Ag ή Ab σε στερεή επιφάνεια  

    (Ανοσοπροσρόφηση, ImmunoSorbent) 

  Χρήση Ab συζευγμένου με ένζυμο (Enzyme-Linked)  

  Χρήση χρωμογόνων υποστρωμάτων  

    (ενζυμική αντίδραση  διαλυτό έγχρωμο προϊόν) 

    ποσοτικοποίηση αλληλεπίδρασης Ag - Ab 



Σύζευξη ενζύμου (Ε) με αντίσωμα (Ab): σχηματισμός ομοιοπολικού δεσμού 

Δεν επηρεάζει:   ικανότητα αναγνώρισης του Ag από το Ab 

    καταλυτική δραστικότητα του E  

Χρήση Ab συζευγμένου με ένζυμο  

Ένζυμο Χρωμογόνο υπόστρωμα Χρώμα 

Alkaline phosphatase (AP) p-nitrophenylphosphate (pNPP) 

Horseradish peroxidase 
(HRP) 

o-phenylenediamine (OPD) 

3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) 

2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic 
acid) (ABTS) 

Ανίχνευση εξεταζόμενου Ag ή Ab 

Χρωμογόνο υπόστρωμα αντιδρά με το ένζυμο  έγχρωμο διαλυτό προϊόν 
 

Επιλογή ζεύγους ενζύμου-υποστρώματος - ευαισθησία ELISA 
   

    ταχύτατη αντίδραση ενζύμου και υποστρώματος ( ποσότητα έγχρωμου προϊόντος) 

    μεγάλη ευαισθησία ανίχνευσης έγχρωμου προϊόντος αντίδρασης   

    ενζυμική δραστικότητα: ανεπηρέαστη από παράγοντες του εξεταζόμενου δείγματος 



Η μέτρηση του τελικού προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί με:   

  Φωταύγεια 

  Φθορισμομετρία  

  Χρωματομετρία (πιο διαδεδομένη) 

          γρήγορη οπτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων 

          σταθερότητα του έγχρωμου προϊόντος για αρκετό χρόνο  

           μετά την ολοκλήρωση της ενζυμικής αντίδρασης  

          απλή και οικονομική μέτρηση μέσω φωτομέτρησης 

 

Μέτρηση οπτικής πυκνότητας (Optical Density, OD) δείγματος 

  Ακρίβεια της δοκιμασίας  

    χρόνος ανάπτυξης του προϊόντος της ενζυμικής αντίδρασης 

    προσθήκη του διαλύματος τερματισμού της αντίδρασης  

     (οξύ ή βάση) την κατάλληλη χρονική στιγμή 

Μέτρηση οπτικής πυκνότητας 

HRP (ένζυμο) 
TMB (υπόστρωμα) 

Προσθήκη  
H2S04 0.5 M 



Άμεση ELISA (direct ELISA) 

2. σημασμένο αντίσωμα 

1. αντιγόνο 

ποσοτικός προσδιορισμός Ag στον 

ορό 

2. σημασμένο αντιγόνο 

1. αντίσωμα 

 

ποσοτικός προσδιορισμός Ab στον 

ορό 

 

Τύποι ELISA 



Έμμεση ELISA (indirect ELISA) 

3. σημασμένο αντι-αντίσωμα 
2. αντίσωμα 
1. αντιγόνο 

προσδιορισμός αντιγονο-ειδικών 

Ab στον ορό 

4. σημασμένο αντι-αντίσωμα 
3. αντι-ισότυπου Αb 
2. αντίσωμα 
1. αντιγόνο 

προσδιορισμός ισότυπου του  

αντιγονο-ειδικού Ab στον ορό 

Τύποι ELISA 



Τύποι ELISA 

Έμμεση ELISA (indirect ELISA) 

Η ποσότητα του ενζύμου που θα προσκολληθεί στο πρωτεϊνικό 

σύμπλοκο είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του υπό εξέταση Ab στο 

βιολογικό υγρό.  

 

Η παραλλαγή αυτή εφαρμόζεται για:  

(α) ανίχνευση Ab έναντι παθογόνων μικροοργανισμών 

(β) προσδιορισμός τίτλου Ab μετά από εμβολιασμό ή ανοσοποίηση  

(γ) ανίχνευση αυτοαντισωμάτων 

(δ) ανίχνευση Ab έναντι αλλεργιογόνων 



Τύποι ELISA 

Sandwich ELISA (single) 

3. σημασμένο μονοκλωνικό Ab 

2. αντιγόνο 

1. πολυκλωνικό Ab 

προσδιορισμός διαλυτού Ag 

Χρησιμοποίηση 2 διαφορετικών αντισωμάτων  

(αναγνώριση διαφορετικών επιτόπων του Ag) 
 

 Ακινητοποίηση 1ου Ab στη στερεή επιφάνεια 

 Προσθήκη εξεταζομένου δείγματος (άγνωστη συγκέντρωση υπό ανίχνευση Ag) 

 Προσθήκη 2ου Ab συζευγμένου με ένζυμο 
 

Η ποσότητα του 2ου Ab που θα προσδεθεί, άρα και του ενζύμου, είναι ανάλογη της 

ποσότητας του Ag που έχει προσδεθεί στο 1ο Ab  



Τύποι ELISA 

Ανταγωνιστική ELISA 

3. σημασμένο Ab 

2. ανταγωνιστικό Ag  

1. αντιγόνο προσδιορισμός διαλυτού Ag 

(εξειδίκευση - προσδιορισμός 

αντιγονικής διασταυρούμενης 

αντίδρασης) 

2. σημασμένο Ab 

1. αντιγόνο 

ποσοτική μέτρηση Ag  

Ανταγωνισμός μεταξύ διαλυτού και ακινητοποιημένου σε στερεή επιφάνεια Ag  



Τύποι ELISA 

Ανταγωνιστική ELISA 

3. σημασμένο Ab 

2. ανταγωνιστικό Ag 

1. αντιγόνο προσδιορισμός διαλυτού Ag 

(εξειδίκευση - προσδιορισμός 

αντιγονικής διασταυρούμενης 

αντίδρασης) 

2. σημασμένο Ab 

1. αντιγόνο 

Ανάμειξη Ag σε διαλυτή μορφή με περίσσεια Ab συζευγμένου με ένζυμο 

Το μείγμα συνεπωάζεται με το ακινητοποιμένο σε στερεή επιφάνεια Ag 
 

Μέγιστη ενζυμική αντίδραση (απουσία διαλυτού Ag)  

 ενζυμικής αντίδρασης ( C διαλυτού Ag) 



Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 

Ποιοτική ανάλυση:   Ένδειξη για την ύπαρξη θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος σε  

                             ένα δείγμα  

Ποσοτική ανάλυση:   Μέτρηση απορρόφησης ή οπτικής πυκνότητας (OD) δείγματος  

      Χρήση πρότυπης καμπύλης  

      Προσδιορισμός συγκέντρωσης του Ag ή του Ab στο δείγμα 

Συγκέντρωση (C) 
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Συγκέντρωση (C) 
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 Αναζήτηση Ag μικροβιακής προέλευσης 

 Ολόκληρο το κύτταρο του παθογόνου μικροοργανισμού 

 Ουσίες του κυτταρικού τοιχώματος 

 Ουσίες που παράγει και εκκρίνει το μικρόβιο (τοξίνες, ένζυμα) 

 Κυτταροκαλλιέργειες που έχουν προσβληθεί από το παθογόνο παράγοντα 

ELISA – Εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων 

 Αναζήτηση Ab έναντι βακτηρίων, ιών, μυκήτων ή παρασίτων σε ποικιλία κλινικών  

   δειγμάτων (ορός, πλάσμα, ENY, ούρα) 

Ag 

Ανίχνευση IgM Abs: πρόσφατη λοίμωξη 

Ανίχνευση IgG Abs: παρελθούσα λοίμωξη 



IgG (+) 
IgM (-) 

Απόδειξη παλαιάς λοίμωξης 

Αν ο τίτλος IgG είναι 
ιδιαίτερα χαμηλός 

Επανάληψη μετά  
από 2-4 εβδομάδες 

Χωρίς μεταβολή Αύξηση IgG 

Απόδειξη  
παλαιάς λοίμωξης 

Δευτεροπαθής 
λοίμωξη 

Ερμηνεία ορολογικών εξετάσεων 

IgG (-) 
IgM (+) 

Ένδειξη πρόσφατης λοίμωξης 

Επανάληψη σε 2 
εβδομάδες 

Εμφάνιση IgG Abs 
Απόδειξη πρόσφατης λοίμωξης 



Ερμηνεία ορολογικών εξετάσεων 

Επιβεβαίωση με μέτρηση IgG avidity 

IgG (+) 
IgM (+) 

Πιθανή πρόσφατη λοίμωξη 

Επανάληψη μετά  
από 2-4 εβδομάδες 

Χωρίς μεταβολή Αύξηση Abs 

Ένδειξη  
παλαιάς λοίμωξης 

Ένδειξη 
δευτεροπαθούς 

λοίμωξης 

IgG (-) 
IgM (-) 

Απουσία προηγούμενης λοίμωξης 

Επανάληψη μετά  
από 2-4 εβδομάδες 

Χωρίς μεταβολή Αύξηση Abs 

Χωρίς λοίμωξη Πρόσφατη 
λοίμωξη 



Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 

CMV IgG + + 

CMV IgM + + 

CMV IgG avidity Χαμηλή Υψηλή 

Ερμηνεία 
Πρωτοπαθής λοίμωξη 

(υψηλός κίνδυνος) 
Επαναμόλυνση ή αναζωπύρωση  

(μικρός κίνδυνος) 

IgG avidity test και CMV λοίμωξη 

Διαφοροποίηση πρόσφατης (οξείας) από παρελθούσα λοίμωξη  

Η ισχύς συνδεσης (λειτουργική συγγένεια) αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου 

2 παράλληλα πειράματα ELISA 
 

     Επώαση ορού + επώαση με  

      ουρία, διαιθυλαμίνη, γονανιδίνη ή  
      θειοκυανικό οξύ 
 

     Επώαση ορού + όχι επώαση με 

      αποδιατακτικούς παράγοντες 

Avidity index = 
Τίτλος IgG Abs παρουσία ουσίας 

Τίτλος IgG Abs απουσία ουσίας 
x 100% 



Περιορισμοί ορολογικής διάγνωσης 

  Απουσία αντισωμάτων στην έναρξη της νόσου 

 

  Απαραίτητη η λήψη δύο δειγμάτων με διαφορά 2 εβδομάδων 

 

  Αδυναμία παραγωγής αντισωμάτων σε άτομα με ανοσοανεπάρκεια 

 

  Διασταυρούμενες αντιδράσεις  



Ανοσοαποτύπωμα (Western Blot) 

Πιστοποίηση ύπαρξης πρωτεΐνης – προϋπόθεση η διαθεσιμότητα αντισωμάτων έναντι αυτής  

 Ηλεκτροφορητική ανάλυση: Διαχωρισμός πρωτεϊνών μέσα σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου 

υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου και με βάση το μοριακό τους μέγεθος 

 Μεταφορά πρωτεϊνών σε φίλτρο νιτροκυτταρίνης, νάυλον ή PVDF 



Ανοσοαποτύπωμα (Western Blot) 

Διάγνωση του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) 

Western blot analysis of HIV antigens and antibody. HIV protein antigens are separated by 

electrophoresis and blotted onto nitrocellulose paper strips. The strip is incubated with patient antibody, 

washed to remove the unbound antibody, and then reacted with enzyme-conjugated antihuman 

antibody and chromophoric substrate. Serum from an HIV-infected person binds and identifies the 

major antigenic proteins of HIV. This data demonstrates the seroconversion of one HIV-infected 

individual with sera collected on day 0 (D0) to day 30 (D30) compared to a known positive control (PC) 

and negative control (NC).  



Toxoplasma gondii 

Σύγκριση ανοσοαποτυπωμάτων IgG και IgM για 

ζεύγη ορών μητέρας (Μ) και βρέφους (i) κατά τη 

γέννηση 
 

1. απουσία IgM Abs και ίδιο προφίλ IgG Abs 

     παθητική μετάδοση της μητρικής IgG 
 

2. ίδιο προφίλ για IgG Abs και διαφορετικό για IgM 

Abs  επιβεβαίωση συγγενούς τοξοπλάσμωσης 

Ανοσοαποτύπωμα (Western Blot) 



Ανοσοχρωματογραφική μέθοδος 

Βάση συσκευής (υπόστρωμα):  

 Κομμάτια πορώδους χαρτιού, νιτροκυτταρίνης ή 

ειδικού πολυμερούς 

 Μεταφορά βιολογικού υγρού (διάχυση) 
 

1. Υπόστρωμα: παρακράτηση υγρού του υπό 

εξέταση δείγματος 
 

2. Αντιδραστήριο με Abs συζευγμένα με 

χρωμοφόρο (συνήθως μόρια χρυσού σε μέταλλο 

ή μικροσφαιρίδια latex), ειδικά για το υπό 

ανίχνευση Ag 

Θετικό δείγμα: Abs συζευγμένα με το χρωμοφόρο 

ενώνονται με το αντίστοιχο Ag 
 

3. Το σύμπλεγμα Ab-Ag ρέει στην υπόλοιπη 

επιφάνεια του υποστρώματος.  

4. Περιοχή δοκιμής (test line): εξειδικευμένο εγκλωβισμένο Ab - δέσμευση συμπλέγματος Ab-Ag 

(ανάλυση ή ανίχνευση του Ag από τη συγκεκριμένη δοκιμασία) 
 

5. Περιοχή ελέγχου (control line): εγκλωβισμός οποιουδήποτε μορίου - διαβεβαίωση σωστής 

λειτουργίας αντίδρασης 

1 

2 

3 

4 5 



Immunochromatographic test (ICT) – Ανίχνευση Αg 

1 

2 

3 



Immunochromatographic test (ICT) 

4 

5 



Immunochromatographic test (ICT) 

Interpretation of results 

Ανίχνευση ειδικών αντιγόνων της Wuchereria bancrofti σε 
ορό/ολικό αίμα με τη χρήση μονόκλωνων IgG4 Abs 



Ραδιοανοσολογική μέθοδος (RIA) 

 Ανταγωνιστικότητα ενός σημασμένου Ag με 

το ίδιο μη σημασμένο Ag για τις θέσεις 

δέσμευσης του αντίστοιχου Ab το οποίο 

βρίσκεται σε περιορισμένη ως προς το Ag 

συγκέντρωση. 
 

 Όσο περισσότερο είναι ποσοτικά το μη 

σημασμένο ή «ψυχρό» Ag, τόσο λιγότερο 

σημασμένο Ag θα προσδένεται στο Ab, τόσο 

ασθενέστερο θα είναι το σήμα.  
 

 Η μέτρηση της ραδιενέργειας του 

συμπλόκου σημασμένου Ag-Ab γίνεται σε 

μετρητή ακτινοβολίας γ. 

Ανίχνευση του ιού της ηπατίτιδας Β σε δείγματα αίματος 
–  Καμπύλη προσδιορισμού συγκέντρωσης του HBsAg 

σε άγνωστο ορό 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


