
                                    ЛАБОРАТОРНА РОБОТА                                          

                                     СЕРОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ 

                       Реакція непрямої гемаглютинації (РНГА) 

Матеріально-технічне забезпечення лабораторної роботи: 

1. Предметне скло. 

2. Пробірки. 

3. Бактеріальна суспензія. 

4. Еритроцити барана. 

5. Імунологічна сироватка.  

Реакції між антигеном і антитілом називають гуморальними, або 

серологічними (лат. serum — сироватка). Вони відбуваються в організмі для 

боротьби з антигеном, а у лабораторних умовах їх застосовують для 

розв’язання діагностичних проблем. Назви цих реакцій різноманітні, вони 

відбивають переважно те, що відбувається з антигеном. Наприклад, реакція 

преципітації, аглютинації, лізису, зв’язування комплементу. Відповідно й 

антитіла, які беруть участь у такій реакції, називають преципітинами, 

аглютинінами, лізинами, комплементзв’язувальними, антитоксинами, 

віруснейтралізуючими антитілами тощо. Реально це може бути одне й те 

саме антитіло, але зовнішній результат реакції різний через різницю умов 

постановки та обліку. Якщо кажуть, що виявлено аглютиніни, це означає, що 

антитіла виявлено у реакції аглютинації тощо. Розрiзняють двокомпонентні 

реакції (РА, РП, РН), трикомпонентні (імунного лізису, опсонізації, РСК), 

реакції з міченими реагентами (РIФ, РIА, IФА). 

ЗАСТОСУВАННЯ СЕРОЛОГІЧНИХ РЕАКЦІЙ У ДІАГНОСТИЦІ 

ІНФЕКЦІЙНИХ ТА НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Серологічні реакції застосовують для діагностики інфекційних та 

неінфекційних захворювань: серологічна ідентифікація, серологічна 

діагностика, експрес-індикація збудника в організмі або у зовнішньому 

середовищі. 

Серологічна ідентифікація — визначення виду та серовару 

мікроорганізму за його реакціями з діагностичними сироватками. Для 

серологічної ідентифікації застосовують різні серологічні реакції. 

Найчастіше це такі реакції: аглютинації (РА), зв’язування комплементу (РЗК), 

нейтралізації (РН), імунофлюоресценції (РІФ), зворотної непрямої 

гемаглютинації (РЗНГА). Точність серологічної ідентифікації значною мірою 

залежить від специфічності діагностичних сироваток. Серологічна 

ідентифікація найчастіше потребує попереднього виділення і накопичення 

мікроорганізму в чистій культурі, оскільки для серологічних реакцій 



звичайно необхідна велика кількість мікробних клітин. Серологічна 

діагностика — діагностика захворювання шляхом виявлення в сироватці 

хворого антитіл до збудника. Визначення серологічного діагнозу ґрунтується 

на тому, що під час захворювання в організмі накопичуються антитіла проти 

антигенів збудника. Антитіла свідчать про захворювання, наявне нині або 

раніше. Серологічний діагноз визначають так: у пацієнта беруть кров з 

пальця або вени, одержують сироватку і визначають у ній вміст антитіл до 

певного антигену. Антигеном для серологічних реакцій може служити 

діагностикум — препарат із мікроорганізмів для серологічної діагностики. 

Це може бути суспензія вбитих мікроорганізмів, продукти їхнього розпаду, 

речовини, які секретуються мікробом, а також навіть синтетичні аналоги 

мікробних антигенів. Для серологічної діагностики застосовують нині 

переважно реакцію аглютинації, реакцію непрямої гемаглютинації (РНГА), 

реакцію зв’язування комплементу (РЗК), реакцію нейтралізації (РН), реакцію 

імунофлюоресценції (РІФ). Особливо чутливими є серологічні реакції ІФА 

(імуноферментного аналізу) і РІА (радіоімунного аналізу, застосовується не 

так часто, як ІФА). Найпоширенiшими реакціями для серодіагностики 

сьогодні є РНГА і ІФА. 

Налагоджено виробництво відповідних еритроцитарних діагностикумів 

і тест-систем для ІФА-діагностики, що дозволяє проводити масову 

постановку реакцій у стандартних умовах. Сучасна апаратура для ІФА 

автоматизує багато операцій і дозволяє проводити точну діагностику, тому 

сьогодні застосування ІФА в лабораторнiй практиці неухильно поширюється. 

Результат визначення титру антитіл у сироватці, що досліджується, необхідно 

правильно інтерпретувати, оцінити його діагностичну значущість. При цьому 

слід брати до уваги такі основні критерії.  

Критерії серологічного діагнозу:  

1) виявлення антитіл до збудника в діагностичному титрі;  

2) виявлення діагностичного зростання титру антитіл;  

3) виявлення антитіл до збудника, що належать до класу ІgМ.  

Діагностичний титр — це титр антитіл до збудника, що зустрічається 

лише у хворих. У здорових осіб завжди виявляються антитіла до багатьох 

мікроорганізмів, у тому числі й до патогенних. Ці антитіла можуть бути 

анамнестичними (залишилися після перенесеного захворювання), а також 

поствакцинальними (залишилися після вакцинації). Вони можуть бути 

антитілами до перехресно реагуючих антигенів інших мікроорганізмів. 

Частина з них є природними антитілами. Діагностикуми не завжди є 

достатньо специфічними і можуть містити перехресно реагуючі антигени, що 

може імітувати наявність антитіл до мікроорганізмів, з якими людина навіть 

ніколи не зустрічалася. Тому в результаті обстеження великої кiлькостi 

здорових та хворих осіб експериментально встановлено діагностичні титри 

для кожного захворювання під час використання певної серологічної реакції. 

Наприклад, при черевному тифі діагностичний титр антитіл у реакції 

аглютинації становить 1:200. Однак не завжди можна орієнтуватися тільки на 

титр антитіл, бо на початку захворювання антитіл може бути ще мало, у 



деяких осіб взагалі відбувається слабке вироблення антитіл, раннє 

використання антибіотиків знижує імунну відповідь організму на антигени 

збудника. У перехворілих і прищеплених можуть довго зберігатися достатньо 

високі титри антитіл. Тому проводять дослідження титрів антитіл у парних 

сироватках. Парними є сироватки, отримані у пацієнта з інтервалом у 1–3 

тиж. Їх досліджують одночасно і, якщо виявлено зростання титрів антитіл, це 

вказує на захворювання, яке перебігає нині. 

Діагностичним вважається зростання титрів антитіл учетверо й більше разів. 

Можна і в одній пробі сироватки диференціювати підвищення титрів антитіл, 

спричинене захворюванням, від анамнестичної і поствакцинальної реакції. 

Для цього визначають вміст антитіл до збудника, які є IgM-антитілами. 

Найвірогідніше це досягається під час застосування ІФА-діагностики. Також 

диференціюють IgM від IgG за чутливістю IgM-антитіл до 2-

меркаптоетанолу. Серологічна діагностика є дуже важливим компонентом 

діагностики не лише інфекційних, але й неінфекційних захворювань. 

Серологічні реакції широко використовуються сьогодні також для експрес-

діагностики інфекційних захворювань шляхом виявлення в організмі 

антигенів збудника. Найчастіше з цією метою застосовують РIФ, ІФА, 

РЗНГА. Експрес-індикацію мікроорганізмів можна використовувати також у 

санітарній мікробіології. 

Реакція аглютинації 

Це склеювання корпускулярного антигену під дією антитіл. Якщо реакція 

преципітації відбувається з розчинним антигеном, то у реакції аглютинації, 

навпаки, беруть участь корпускулярні антигени (еритроцити, бактеріальні 

клітини тощо). Корпускулярні антигени з епітопами на їхнiй поверхні можуть 

бути перехресно зв’язані специфічними антитілами і формувати великі 

скупчення, або агрегати. Коли антитіла реагують з епітопами на сусідніх 

антигенах, корпускулярний антиген з’єднується у видимі пластівці. При 

прямій аглютинації антитіло реагує з вільним корпускулярним антигеном у 

суспензії. Реакцію можна проводити двома способами — на склі та у 

пробірках. 

Реакція аглютинації на склі. Це звичайно орієнтувальна або якісна 

реакція. Клітини (живі або вбиті бактерії, еритроцити) суспендують у краплі 

розчину солі на предметному склі і додають невелику краплю імунної 

сироватки. Предметне скло злегка погойдують протягом 1–2 хв і визначають 

наявність або відсутність аглютинації. Проведення контролю (суспензія 

бактерій у фізіологічному розчині без додавання сироватки) потрібне для 

виключення можливої спонтанної аглютинації 

Пробіркова реакція. Це звичайно підтверджувальна та кількісна 

реакція. До послідовних розведень (розчинів) антисироватки у пробірках 

додають стандартну кількість суспензії клітин. Пробірки інкубують, і 

найбільше розведення (розчин) імунної сироватки, у якому ще спостерігають 

реакцію аглютинації, визначають як титр аглютинінів. Реакція аглютинації 

значно ускладнюється комплексністю антигенної структури бактерій. Таким 

чином, невідому сироватку необхiдно досліджувати окремо з джгутиковими 



(Н) та соматичними (О) антигенами різних бактерій. Навпаки, ідентифікація 

невідомого мікроорганізму може потребувати кількох імунних сироваток, 

кожна з яких специфічна до одного відомого антигену. Реакцію аглютинації 

широко застосовують для ідентифікації видів Salmonella, Shigella, сероварів 

Escherichia coli, Neisseria meningitidis та інших бактерій. Серед бактеріальних 

хвороб людини, для яких реакція аглютинації має діагностичну цінність, — 

черевний тиф (реакція Відаля), сальмонельоз, бруцельоз (реакція Райта), 

туляремія, висипний тиф та ін. Варіантом прямої реакції аглютинації є 

непряма, або пасивна, реакція аглютинації. Цей варіант дозволяє 

використовувати у реакції аглютинації багато розчинних антигенів.  

У реакції непрямої гемаглютинації (РНГА) антигени (бактеріальні 

компоненти або вірусні частки) адсорбують попередньо на поверхні 

еритроцитів. Еритроцити з адсорбованим на них антигеном реагують, ніби їм 

самим властива специфічність адсорбованого антигену. Коли специфічне 

антитіло додається до еритроцитів з адсорбованим на них антигеном, 

утворюються містки з антитіла між клітинами, формуються великі скупчення 

клітин, легко помітні неозброєним оком. Цей метод чутливіший, ніж звичайні 

реакції преципітації, може бути використаний для тканинних антигенів, 

вірусів, анатоксинів та інших антигенів, які складно вивчати іншими 

методами. Якщо до еритроцитів приєднувати не антиген, а антитіла, стає 

можливим визначати невідомий антиген за допомогою такого антитільного 

діагностикума. Таку реакцію називають реакцією оберненої (зворотної) 

непрямої гемаглютинації (РОНГА). Реакція латекс-аглютинації схожа з РНГА, 

але замість еритроцитів антиген або антитіло адсорбується на частках 

латексу. 


