
                                        ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА 

                                 

                            ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ  АНАЛІЗ(ІФА) 

 

Матеріально-технічне забезпечення лабораторної роботи: 
 

1. Полістирольні плати на 96 лунок. 

2. Пероксидаза хрому. 

3. Суспензія з антигенів. 

4. Біологічний матеріал (сироватка або кров). 

 

Імуноферментний аналіз (скорочено ІФА, англ. Enzyme-linked 

immunosorbent assay, ELISA) - лабораторний імунологічний метод якісного або 

кількісного визначення різних низькомолекулярних з'єднань, макромолекул, 

вірусів та ін., В основі якого лежить специфічна реакція антиген-антитіло. 

Виявлення утвореного комплексу проводять з використанням ферменту в якості 

мітки для реєстрації сигналу. Теоретичні основи ІФА спираються на сучасну 

імунохімію і хімічну ензімологию, знання фізико-хімічних закономірностей 

реакції антиген-антитіло, а також на основні принципи аналітичної хімії. 

ІФА є одним з найбільш активно розвиваючихся напрямків хімічної 

ензимології. Це обумовлено тим, що в ІФА унікальна специфічність 

імуннохімічної реакції (тобто антитіла зв'язуються виключно з певними 

антигенами, і ні з якими іншими) поєднується з високою чутливістю детекції 

ферментативної мітки (аж до 10-21 моль в зразку). Висока стабільність реагентів, 

простота методів реєстрації, можливість створення каскадних систем посилення 

різних хімічних сигналів, відносно низька ціна і багато інших гідностей методу 

ІФА сприяли його широкому впровадженню в різні галузі медицини, сільське 

господарство, мікробіологічну та харчову промисловість, охорону 

навколишнього середовища, а також в наукові дослідження 

Через розмаїття об'єктів дослідження - від низькомолекулярних сполук, 

пептидних та стероїдних гормонів, фармакологічних препаратів, пестицидів, до 

вірусів і бактерій, і навіть до інших антитіл, - різноманіття принципів зв'язування 

і різноманіття умов проведення ІФА існує велика кількість варіантів цього 

методу. За одним лише варіантів реєстрації ферментативної активності можливе 

застосування фотометричних, флуорометріческіх, біо- і хемолюмінесцентним 

методів, а в ряді випадків (особливо пов'язаних з вирішенням технологічних 

завдань) успішно застосовуються електрохімічні і мікрокалоріметріческіе 

датчики. 

 

Взаємодія антигену із популяцією антитіл. 

 

Через розмаїття об'єктів дослідження - від низькомолекулярних сполук, 

пептидних та стероїдних гормонів, фармакологічних препаратів, пестицидів, до 

вірусів і бактерій, і навіть до інших антитіл, - різноманіття принципів зв'язування 

і різноманіття умов проведення ІФА існує велика кількість варіантів цього 



методу. За одним з варіантів реєстрації ферментативної активності можливе 

застосування фотометричних, флуорометріческіх, біо- і хемолюмінесцентним 

методів, а в ряді випадків (особливо пов'язаних з вирішенням технологічних 

завдань) успішно застосовуються електрохімічні і мікрокалоріметріческіе 

датчики. 

 

Фотометричний метод 

 

В ІФА найбільшого поширення набув фотометричний метод реєстрації 

активності ферментів. В якості субстратів ферментів при цьому використовують 

такі речовини, продукти перетворення яких є пофарбованими з'єднаннями або, 

навпаки, забарвлення самих субстратів змінюється в процесі реакції. 

Пофарбовані з'єднання поглинають видиме світло, тобто електромагнітне 

випромінювання з довжинами хвиль 400-700 нм. Поглинання світла підкоряється 

закону Бугера-Ламберта-Бера, відповідно до якого оптична щільність розчину в 

певному діапазоні прямо пропорційна концентрації речовини. Для вимірювання 

оптичної щільності використовується спектрофотометр. 

 

Флуоріметричний метод 

 

Останнім часом в ІФА набули поширення субстрати, які утворюють 

продукти, реєстровані флуориметричним методом. Молекула при поглинанні 

фотона переходить з основного електронного стану в збуджений. Збуджена 

молекула може повернутися в основний стан, при цьому надлишок енергії 

перейде в теплоту, але може статися зворотний процес переходу електрона на 

основний рівень, що супроводжується виділенням кванта світла, який носить 

назву флуоресценції. Завдяки часткової втрати енергії при переході молекули із 

збудженого стану в основний довжина хвилі світла, що випускається завжди 

більше довжини хвилі світла, що поглинається. Частку молекул, які перейшли із 

збудженого стану в основний з випусканням світла, визначає квантовий вихід φ. 

Інтенсивність флуоресценції пропорційна кількості світла, адсорбованого 

зразком. Таким чином, вона прямо пропорційна концентрації розчиненого 

речовини і є абсолютним значенням початкової інтенсивності світла, в той час як 

в фотометрії порівнюються відносні інтенсивності, адсорбовані зразком. Цей 

факт дозволяє на 1-2 порядки підвищити чутливість визначення речовини в 

розчині флуориметричним методом в порівнянні з фотометричним. 

 

Біолюмінесценція і хемілюмінесценція 

 

Як детектуючі системи, в ІФА знайшли застосування ферментативні 

реакції, енергія яких реалізується у вигляді світлового випромінювання - реакції 

біо- і хемілюмінесценції. За швидкістю таких реакцій стежать за інтенсивністю 

світіння реакційної системи, яка реєструється за допомогою люмінометра. 

Реакції біолюмінесценції каталізуються люциферазами світляків і бактерій, а 

реакція окислення циклічних гідразидів перекисом водню (реакція 



хемолюмінесценціі) каталізується пероксидазою хрому. 

 

Електрохімічний метод 

 

Відомі також електрохімічні способи визначення активності ферментів, що 

використовуються в якості міток в імуноаналізі. Такі датчики дозволяють 

визначити швидкість ферментативних реакцій в митних середовищах і зручні для 

створення проточних імуноферментних осередків. 

У імуноферментних методах аналізу в якості мітки антигенів і антитіл 

можуть використовуватися як ферменти, так і їх субстрати. Якщо міткою служить 

молекула ферменту, то обраний спосіб детекції повинен забезпечувати 

реєстрацію сигналу, пропорційно залежного від концентрації ферменту, а в разі 

застосування в якості мітки субстрату - від концентрації субстрату. У першому 

випадку фермент виконує роль маркера (він ковалентно пов'язаний з молекулою 

антигену або антитіла), у другому - детектора (вільне володіння фермент). Після 

проведення всіх иммунохимических стадій будь-якого методу ІФА необхідно 

встановити концентрацію міченого ферментом компонента імуннохімічної 

реакції, тобто визначити каталітичну активність ферменту в пробі. За 

спостерігається швидкості реакції судять про концентрацію ферменту-маркера в 

системі. Слід зазначити, що ІФА завжди будується на порівняльному визначенні 

в ідентичних умовах стандартного і вимірюваного зразка, в зв'язку з чим вимога 

пропорційності швидкості і концентрації є скоріше бажаним, ніж обов'язковим. 

Достатнім є існування взаємно однозначної відповідності між кількістю 

утворився продукту ферментативної реакції і кількістю ферменту в системі. 

Однак же, виконання умови пропорційності в певному діапазоні концентрацій 

забезпечує більшу точність експерименту і дозволяє побудувати теоретичну 

модель з описом методу для його оптимізації. 

 

Ферменти, що використовуються в ІФА як мітки 

 

Принципова можливість застосування ферментів в якості міток в ІФА 

обумовлена надзвичайно високою чутливістю реєстрації ферментів в розчині. 

Якщо звичайними спектрофотометричними або флуоріметрічними методами 

можна зареєструвати утворення продукту в концентрації 10-17 моль / л, то 

концентрація ферменту складе при цьому 10-13 моль / л. Причому принципово 

можливим є значне зменшення меж виявлення ферментів як за рахунок 

збільшення часу ферментативної реакції, так і збільшення чутливості реєстрації 

утвореног продукту. У зв'язку з цим перспективними є люмінесцентні методи 

детекції ферментативних реакцій, а також методи, засновані на ферментативном 

посилення детекції продуктів первинної ферментативної реакції ( «каскади»). 

До вибору ферментних міток в ІФА пред'являється ряд загальних вимог.  

 

Основними є такі: 

1. висока специфічність і питома каталітична активність, що дозволяє виявити 

мітку в низьких концентраціях; 



2. доступність ферменту, можливість отримання досить чистих ферментних 

препаратів, що зберігають високу активність після хімічної модифікації при 

отриманні кон'югату з антигенами або антитілами; 

3. стабільність в оптимальних умовах взаємодії антигену з антитілом; 

4. простота і чутливість методу визначення концентрації ферменту. 

 

Найбільшого поширення в гетерогенному ІФА (де використовуються 

реагенти, іммобілізованих на поверхні твердих носіїв) отримала пероксидаза 

хрому, лужна фосфатаза і β-D-галактозидаза. Всі три ферменту визначаються на 

рівні пікомолярних концентрацій. 

Найбільш доступною є пероксидаза хрому. Вона містить легкоокислювані 

перйодати вуглеводних залишків, через які може здійснюватися зв'язування 

ферменту з антитілами або антигенами. До складу субстратной системи для 

вимірювання активності пероксидази фотометрическим способом входять 

хромогени, що дають при окислення перекисом забарвлені сполуки. 

Каталітичну активність глюкозооксидази реєструють з тими ж хромогенами, що 

і активність пероксидази, однак чутливість її визначення в порівнянні з 

пероксидазою трохи нижче. Основною перевагою ферменту служить повна 

відсутність його в плазмі крові, що дає можливість використання цього ферменту 

в гомогенних методах ІФА (реагенти для всіх стадій ІФА знаходяться у водному 

розчині). 

Лужна фосфатаза і її кон'югати мають високу стабільність і низька межа 

виявлення, однак має відносно високу вартість. Розроблено надчутливі 

ферментативні системи, що дозволяють детектувати в розчині до декількох тисяч 

молекул лужноїфосфатази, засновані на використанні в якості субстрату 

молекули НАДФ. Утворений в результаті ферментативного гідролізу продукт 

НАД визначається в ферментативної системі регенерації кофактора. 

β-D-галактозидази є також широко використовуваним ферментом як в 

гомогенному, так і в гетерогенному ІФА. Вона каталізує гідроліз лактози з 

утворенням глюкози і галактози. Якщо замість природного субстрату взяти 4-

метілумбелліферіл-β -D-галактозид, при гідролізі утворюються галактоза і 4-

метілумбелліферон, реєстрований Флуоріметріческій. 

У всіх комерційних тест-системах використовується пероксидаза хрону, 

вибір якої визначається її високою питомою каталітичною активністю, 

доступністю, стабільністю, простотою детекції. Як субстратного реагента 

найбільш часто застосовується орто-фенілендіамін (ОФД) або 

тетраметилбензидин (ТМБ) з перекисом водню, продукт окислення яких 

реєструється фотометрически. Для зупинки ферментативної реакції 

застосовують «стоп реагент», який додають в усі досліджувані і контрольні 

проби в рівних кількостях. Найбільш часто в якості «стоп реагенту» 

застосовують сірчану кислоту. Облік результатів проводять 

спектрофотометрически при довжині хвилі 450-490 нм. 

 

 

Класифікація методів ІФА 



 

До теперішнього часу розроблено велику кількість різних варіантів 

проведення ІФА, що мають як принципові, так і другорядні відмінності. Єдина 

чітка класифікація всього різноманіття методів ІФА в літературі відсутня, що 

ускладнює виявлення загальних закономірностей і проведення порівняльної 

оцінки можливостей різних методів. Зазвичай розгляд методів ІФА здійснюється 

з позицій поділу на гетерогенні і гомогенні, тобто за принципом проведення всіх 

стадій аналізу за участю твердої фази або ж тільки в розчині. 

Первинним процесом в ІФА є стадія «впізнавання» аналізованого з'єднання 

специфічним до нього антитілом. Так як процес утворення імунохімічних 

комплексів відбувається в суворо кількісному співвідношенні, обумовленому 

аффінністю, концентраціями компонентів і умовами реакції, то достатнім для 

визначення вихідної концентрації аналізованого з'єднання є кількісна оцінка 

утворилися імунних комплексів.  

 

У разі аналізу антигенів для проведення такої оцінки існує два підходи: 

1. пряме вимірювання концентрації утворених комплексів; 

2. визначення концентрації решти вільними (які не вступили в реакцію) антитіл. 

 

Очевидно, що в останньому випадку число утворених імунних комплексів 

визначається по різниці загального числа доданих антитіл і числа антитіл, які 

залишилися вільними. 

Класичні методи ІФА засновані на утворнні антитілами в присутності 

антигену преципитата (осаду), однак для візуальної реєстрації процесу 

преципітації необхідні високі концентрації компонентів і тривалий час 

проведення реакції. До того ж, результати такого аналізу не завжди можна 

однозначно інтерпретувати і в більшості випадків вони носять якісний чи 

Напівкількісний характер. Крім того, для багатьох одновалентних антигенів 

(гаптенов), наприклад, гормонів та лікарських сполук, ці методи непридатні. 

Індикація утворився комплексу антиген-антитіло в розчині може бути здійснена, 

якщо в один з вихідних компонентів реакційної системи ввести мітку, яка легко 

детектується відповідним високочутливим фізико-хімічним методом. Вельми 

зручними для цієї мети виявилися ізотопні, ферментні, флуоресцентні, 

парамагнітні мітки, використання яких дало можливість збільшити чутливість 

иммунохимических методів в мільйони разів, а час аналізу зменшити до 

декількох годин. Так як процес комплексоутворення відбувається в строго 

кількісному відношенні, то концентрація мітки, що входить до складу комплексу, 

однозначно пов'язана з вихідною концентрацією антигену. 

 

Гетерогенний ІФА в мікропланшетному форматі. 

 

Для здійснення аналізу ефективності комплексоутворення необхідно 

провести повну очистку комплексів від вільних компонентів. Це завдання 

виявилося легко вирішити, якщо один з компонентів пари антиген-антитіло 

міцно зв'язати (іммобілізувати) на твердому носії. Іммобілізація дозволяє 



запобігти агрегацію в розчині і здійснити фізичне поділ комплексів, що 

утворюються від вільних компонентів. Використання іммобілізації антитіл на 

твердому носії поклало початок методам твердофазного (гетерогенного) ІФА. 

Особливу значущість для широкого впровадження твердофазного ІФА в практику 

мала розробка в якості носіїв для сорбційної іммобілізації антитіл і антигенів 

спеціальних полістирольних плат, що містять 96 лунок. Факт сорбції антитіл на 

поверхні полістиролу був встановлений в середині 60-х років і використаний 

спочатку в методах радіоіммунологичного аналізу (РІА). Введення 

полістирольних плат в практику ІФА дозволило значно збільшити кількість 

проведених аналізів і спростити методичну процедуру його виконання. Були 

сконструйовані спеціальні прилади, що дозволяють автоматизувати стадії 

додавання реагентів, промивання і здійснювати одночасну реєстрацію 

каталітичної активності ферменту-мітки в кожній з лунок планшети. 

 

Гетерогенний (твердофазний) ІФА в мікропланшетном варіанті набув 

найбільшого поширення в тест-системах для клінічних лабораторних 

досліджень. Для твердої фази використовують поверхню лунок полістиролового 

мікропланшета, на який адсорбовані відомі антигени або антитіла (звані в цьому 

випадку імуносорбент). В ході специфічної реакції імуносорбенту з 

обумовленими в досліджуваному зразку антитілами або антигенами 

утворюються імунні комплекси, які виявляються фіксованими на твердій фазі. 

Субстанції, які не брали участі в реакції, а також надлишки реагентів, 

видаляються при багаторазовій промиванні. Така схема дозволяє спростити 

процес ефективного поділу компонентів реакції. 

 

Прямий ІФА 

 

У прямому иммуноферментном аналізі внесений матеріал (антиген) 

закріплюється під час інкубації на поверхні чистих лунок. Кількість 

досліджуваного матеріалу детектується за допомогою антитіл до виявляти 

антигену, з'єднаних із специфічною міткою, що забезпечує ферментативну 

реакцію. 

 

Структура аналізу. 

 

Біологічний матеріал (кров, зіскрібки зі слизових, мазки) поміщається в 

чисті лунки на деякий час (зазвичай 15-30 хвилин), достатню, щоб антигени 

могли приклеїтися до поверхні лунок. 

Далі в лунки додають антитіла до виявленого антигену. Це означає, що 

виявляючи антигени, наприклад, сифілісу, додаються антитіла проти антигенів 

сифілісу. Дану суміш досліджуваного матеріалу і антитіл залишають на деякий 

час (від 30 хвилин до 4-5 годин), щоб антитіла змогли знайти і зв'язатися зі 

«своїм» антигеном. Чим більше в біологічній пробі антигенів, тим більше антитіл 

зв'яжеться з ними. Оскільки антитіла додаються в надлишку, то не всі вони 

зв'яжуться з антигенами, а якщо антигену взагалі немає в пробі, то, відповідно, 



жодне антитіла не зв'яжеться з  антигеном. Для того щоб прибрати «зайві» 

антитіла, вміст з лунок виливають (або вимивають методом декантації). В 

результаті цього всі «зайві» антитіла прибираються, а залишаються ті, які 

зв'язалися з антигенами, оскільки антигени «приклеєні» до поверхні лунок. 

Наступний етап - ферментативна реакція. У промиті лунки додають розчин 

з ферментом і залишають на 30-60 хвилин. Даний фермент має спорідненість до 

речовини (специфічної мітці), з яким пов'язані антитіла. Фермент проводить 

реакцію, в результаті якої ця специфічна мітка (субстрат) перетворюється в 

забарвлену речовину (продукт). 

Оскільки додана специфічна мітка пов'язана з антитілами, значить, 

концентрація пофарбованого продукту реакції дорівнює концентрації антитіл. А 

концентрація антитіл дорівнює концентрації антигенів. 

 

Непрямий ІФА 

 

У непрямому иммуноферментному аналізі використовують антитіла до 

виявленого антигену, з'єднані зі специфічною міткою. Ця специфічна мітка і є 

субстрат ферментативної реакції. 

За типом імунохімічного взаємодії на першій стадії аналізу (в якій відбувається 

зв'язування визначається речовини) серед гетерогенних методів розрізняють 

неконкурентний і конкурентний. Якщо в системі присутні тільки аналізовані 

з'єднання і відповідні йому центри зв'язування (антиген і специфічні антитіла), 

то метод є неконкурентним. Якщо ж на першій стадії в системі одночасно 

присутній аналізоване з'єднання і його аналог (мічена ферментом аналізоване 

з'єднання або аналізоване з'єднання, іммобілізованих на твердій фазі), 

конкуруючі за обмежену кількість центрів специфічного зв'язування, то метод є 

конкурентним. 

 

Непрямий неконкурентний ІФА 

 

В лунки, на твердій поверхні яких попередньо сорбований антиген, 

вноситься досліджуваний біологічний матеріал (найчастіше сироватка або 

плазма крові людини), що містить антитіла до антигену. Зразок досліджується на 

вміст антитіл. 

 

Структура аналізу. 

 

Досліджувані антитіла з внесеного зразка біологічного матеріалу під час 

інкубації зв'язуються з антигеном і таким чином іммобілізірующую на поверхні 

лунки. Незв'язана антитіла видаляють відмиванням. 

У лунку вносять кон'югат, тобто антитіло з заздалегідь прикріпленим до 

нього ферментом (наприклад, пероксидазою хрону, здатне зв'язатися з антитілом, 

иммобилизировать на першій стадії. Якщо в осередку є утворилися на першій 

стадії імунні комплекси, то кон'югат з'єднується з ними під час другої інкубації , 

а незв'язані кон'югат видаляється наступним відмиванням. 



Далі в лунку додається субстратної-хромогенний реагент, який перетворюється в 

забарвлений продукт під впливом ферментного компонента кон'югата. [2] 

Таким чином, відмінність від прямого методу полягає в тому, що досліджувані 

антитіла не приклеюються до поверхні чистої лунки, а зв'язуються з 

іммобілізованим на планшеті антигеном. 

 

«Сендвіч» 

 

«Сендвіч» є варіантом непрямого неконкурентного гетерогенного ІФА, в 

якому в якості імуносорбенту виступає антитіло. 

 

Структура аналізу. 

 

До носію з іммобілізованими антитілами додають розчин, що містить 

аналізований антиген. В процесі інкубації на першій стадії на твердій фазі 

утворюється комплекс антиген-антитіло. 

Потім носій відмивають від незв'язаних компонентів і додають мічені ферментом 

специфічні антитіла. 

Після вторинної інкубації і видалення надлишку кон'югату антитіл з 

ферментом визначають ферментативну активність носія, яка пропорційна 

початковій концентрації досліджуваного антигену. Ферментативна реакція 

(кольорова реакція) проходить в присутності перекису водню і субстрату, 

представленого незафарбованих з'єднанням, яке в процесі пероксидазною реакції 

окислюється до пофарбованого продукту реакції на заключному етапі 

проведення дослідження. Інтенсивність забарвлення залежить від кількості 

виявлених специфічних антитіл. 

Результат оцінюється спектрофотометрично або візуально. 

На стадії виявлення специфічного іммунокомплекси антиген виявляється як би 

затиснутим між молекулами іммобілізованих і мічених антитіл, що послужило 

приводом для широкого поширення назви «сендвіч» -метод. За аналогічною 

схемою працюють тест-системи для визначення антитіл, але в якості 

імуносорбенту в них використовується антиген, а кон'югат містить розчин 

антигену, міченого ферментом. 

«Сендвіч» -метод може бути використаний для аналізу тільки тих 

антигенів, на поверхні яких існують, принаймні, дві просторово віддалені 

антигенні детермінанти. На цьому форматі засновано велику кількість тест-

систем для імуноферментної діагностики різних інфекцій: ВІЛ-інфекція, вірусні 

гепатити, цитомегаловірусна, герпесная, токсоплазмової і інші інфекції. 

В даний час набули поширення тест-системи з використанням 

стрептавідину і біотінілірованние моноклональних антитіл (які представляють 

собою суміш високоочищених специфічних моноклональних антитіл до різних 

епітопів). Стандарти, контролі і проби пацієнтів додаються в мікроячейкі, вкриті 

стрептавідином, потім додають біотиніліровані антитіла, і антитіла, мічені 

ферментом (кон'югат). Після перемішування результатом реакції стає утворення 

"сендвіч" -комплексу, який зв'язується із стрептавідином в осередках. Незв'язані 



компоненти видаляються промиванням. Після інкубації з субстратним розчином 

фотометрически визначається відносна щільність розчинів в лунках. 

Особливістю таких систем є віддалення ферментної реакції від стінки планшета, 

тому забарвлення розвивається в обсязі і тест-система аналітично стає більш 

чутливою. 

конкурентні 

У разі конкурентного ІФА визначаються антигени або антитіла конкурують 

з аналогічними міченими антигенами або антитілами кон'югату за місця 

зв'язування з імуносорбент. Аналіз цього типу часто використовують для 

визначення антигенів, присутніх у високих концентраціях або гормонів, що 

мають тільки один антиген-зв'язуючий центр. 

Серед конкурентних схем твердофазного ІФА існує два основні формати: 

прямий і непрямий. 

 

Прямий конкурентний ІФА 

 

Прямий конкурентний формат ІФА використовує іммобілізование на 

твердій фазі специфічні антигени, а мічені ферментом і немічених антитіла 

конкурують за зв'язок з іммобілізованим антигеном. 

 

Структура аналізу. 

 

У лунку планшета, на поверхні якої сорбованих антигени, вносять 

досліджуваний зразок (сироватку або плазму крові людини) і кон'югат, який 

представляє собою антитіла, мічені ферментом. Після інкубування утворюються 

імунні комплекси двох видів: що містять ферментну мітку (мічені) і без неї 

(немічених). Чим більше визначаються (немічених) антитіл містить 

досліджуваний зразок, тим більше конкуренція з міченими антитілами і, отже, 

утворюється менше мічених іммунокомплексов. 

Далі, після відмивання носія від незв'язаних компонентів, додають 

субстрат-хромагенний реагент і реєструють ферментативну активність 

утворилися на твердій фазі специфічних імунних комплексів. 

Таким чином, величина детектируемого сигналу, одержуваного прямим 

конкурентним ІФА, знаходиться в зворотній залежності від концентрації 

антигену. 

Перевагою прямої схеми є невелике число стадій, що дозволяє легко 

автоматизувати аналіз. До недоліків схеми відносяться складність методів 

синтезу ферментних кон'югатів, а також можливий вплив компонентів зразка на 

активність ферменту. 

 

Непрямий конкурентний ІФА. 

 

У непрямому конкурентному форматі ІФА використовуються мічені 

ферментом антивидові антитіла (специфічні або вторинні) і іммобілізований на 

твердій фазі кон'югат антиген-білок-носій. Одна з найбільш поширених схем 



ІФА. Конкуренція відбувається на етапі зв'язування антитіл або з антигеном з 

сироватки крові випробуваного (вільні, видаляються при відмиванню), або з 

антигеном, иммобилизировать на твердій фазі (при відмиванні з сайту не 

видаляються). Далі до антитіл приєднується кон'югат мічених антитіл і 

визначається оптична щільність. Тобто якщо у внесеному зразку взагалі немає 

вимірюваного речовини, все антитіла зв'яжуться з антигеном, иммобилизировать 

через білок-носій на поверхні лунки, при відмиванні вони залишаться в лунці, і 

детектується сигнал буде високим. У разі, якщо в сироватці випробуваного 

виявиться багато вимірюваного речовини (тобто воно буде знаходитися в розчині 

у вільному стані), частина антитіл зв'яжуться з цією речовиною, а частина - з 

іммобілізованим; антитіла, що знаходяться у вільному стані (пов'язані з 

антигеном з сироватки), будуть видалені при відмиванні, і детектується сигнал 

дадуть антитіла, пов'язані з іммобілізованим в лунці антигеном - він виявиться 

низьким, оскільки частина антитіл видалена при відмиванні. 

 

Структура аналізу. 

 

На поверхні носія иммобилизуют кон'югат антиген-білок, до якого додають 

розчин, що містить визначається антиген і фіксовану концентрацію немічених 

специфічних антитіл, інкубують. 

Після видалення незв'язаних компонентів додають фіксовану 

концентрацію мічених вторинних антивидових антитіл. 

Після інкубації і відмивання носія детектируют ферментативну активність 

утворилися на твердій фазі специфічних імунних комплексів. 

Величина детектируемого сигналу також, як і при використанні прямого 

конкурентного методу, знаходиться в обернено-пропорційної залежності від 

концентрації що визначається антигену 

Після інкубації і відмивання носія детектируют ферментативну активність 

утворилися на твердій фазі специфічних імунних комплексів. 

Величина детектируемого сигналу також, як і при використанні прямого 

конкурентного методу, знаходиться в обернено-пропорційної залежності від 

концентрації що визначається антигену. 

Застосування універсального реагенту - мічених антивидових антитіл - дає 

можливість виявляти антитіла до різних антигенів. Крім того, аналізований 

зразок і мічений реагент вводяться в систему на різних стадіях, що усуває вплив 

різних ефекторів, що містяться в зразку, на каталітичні властивості ферментної 

мітки. Однак така схема аналізу ускладнює його проведення через введення 

додаткових стадій. Даний метод застосовується для якісного і кількісного 

виявлення, наприклад, опіатів (морфін, героїн), канабіноїдів (марихуана, гашиш), 

амфетамінів та метамфетамінів, барбітуратів 

 

 

 

Гомогенний ІФА 

 



У 1972 р Рубеншетейн з співробітниками розробили новий підхід з 

проведенням всього аналізу без твердої фази. Метод отримав назву гомогенного 

ІФА (англ. «EMIT» - enzyme multiplied immunoassay technique) і був заснований 

на обліку відмінностей каталітичних властивостей ферментної мітки у вільному 

вигляді і в імунохімічної комплексі. Суть його полягає в зв'язуванні 

низкомолекулярного антигену з ферментом лізоцимом поблизу активного центру. 

У комплексі з антитілами активний центр стає стерически недоступний 

макромолекулярного субстрату, яким є стінки бактеріальних клітин. При 

збільшенні концентрації що визначається антигену концентрація неактивного 

комплексу кон'югату з антитілами знижується, а отже, зростає реєстрований 

параметр ферментативної реакції. На основі даного підходу були розроблені 

набори для визначення широкого кола токсичних, наркотичних і лікарських 

засобів. Істотним достоїнством EMIT-аналізу є можливість використання малих 

обсягів аналізованого зразка (5-50 мкл) і висока швидкість визначення (2-5 хв), 

обумовлена відсутністю стадії поділу вільного і міченого аналізованого 

з'єднання. До недоліків методу слід віднести меншу чутливість, ніж в 

гетерогенному ІФА (~ 1 мкг / мл), і можливість визначення тільки 

низькомолекулярних антигенів. 

 

Особливості та проблеми ІФА 

 

Як будь-які иммунохимические методи аналізу, ІФА може давати хибно 

позитивні і помилково негативні результати. Наприклад, хибнопозитивні 

результати при визначенні антитіл до різних інфекцій можуть виникнуть за 

рахунок ревматоїдного фактора, що представляє собою імуноглобулін M проти 

власних імуноглобулінів G людини; за рахунок антитіл, що утворюються при 

різних системних захворюваннях, порушеннях обміну або прийомі лікарських 

препаратів; у новонароджених такі хибнопозитивні реакції можуть виникати за 

рахунок утворення в організмі дитини M-антитіл до імуноглобуліну G матері. 

Крім цього, причиною ложнопололожітельних результатів може бути синдром 

поликлональной активації. При цьому, особливі речовини - суперантігени - 

неспецифически стимулюють вироблення B-лімфоцитами антитіл до різних 

інфекцій. Практично це виражається в неспецифічному наростанні титру антитіл 

відразу до багатьох збудників. [5] Помилково негативні результати при 

визначенні антитіл можуть бути обумовлені станами імунодефіциту, а також 

технічними помилками при постановці реакції. 

Таким чином, за рахунок безсумнівних переваг імуноферментного аналізу: 

зручності в роботі, швидкості, об'єктивності за рахунок автоматизації обліку 

результатів, можливості дослідження імуноглобулінів різних класів (що важливо 

для ранньої діагностики захворювань та їх прогнозу) в даний час є одним з 

основних методів лабораторної діагностики. 

 

 

Основні типи тест-систем в залежності від використовуваних антигенів 

Залежно від того, які антигени використовуються, імуноферментні тест-



системи поділяють на: 

1. Лізатні - в яких використовується суміш нативних антигенів (лізувать або 

оброблений ультразвуком збудник інфекції, отриманий в культурі); 

2. Рекомбінантні - в яких використовуються отримані генно-інженерним 

способом білки-аналоги певних білкових антигенів збудника; 

3. Пептидні - використовують хімічно синтезовані фрагменти білків. 

Загальний напрямок розвитку ІФА-діагностикумів - це напрямок від лізатних 

тест-систем, які прийнято називати тест-системами першого покоління, до 

рекомбінантним і пептидним. 

Технологія отримання рекомбінантних білків дозволяє отримати в досить 

чистому вигляді аналог практично будь-якого окремого антигену. 

Для створення високоякісної рекомбінантної тест-системи необхідно з усього 

антигенного різноманіття збудника вибрати антигени, які були б імуногенними 

(тобто, в організмі інфікованої людини повинні вироблятися антитіла до цих 

антигенів) і високо специфічними (тобто, характерними лише для даного 

збудника і, по можливості, що не дають перехресних реакцій з антитілами до 

інших антигенів). 

Крім того, велике значення має якість очищення рекомбінантних білків. В 

ідеальному випадку можливе отримання рекомбінантних тест-системи 

практично з 100% специфічністю при високій чутливості. 

На практиці цього не завжди вдається досягти, проте специфічність кращих 

рекомбінантних тест-систем наближається до 100%. На даний час, на підставі 

пептидного імунноферментний аналізу, можна сказати, успішно реалізований 

квантіфероновий тест для швидкої і високоточної діагностики туберкульозу. 

 

Перспективи і розвиток методу 

 

Одна з важливих завдань - пошук підходів, що дозволяють значно 

скоротити час проведення аналізу при збереженні високої чутливості. Один з 

таких підходів - переклад аналізу в кінетичний режим, що реалізується 

створенням автоматичних пристроїв, заснованих на проведенні реакції в 

проточних системах. 

Широкі можливості відкриває використання моноклональних антитіл, 

специфічних строго до певного антигенною ділянці аналізованого з'єднання. 

Шляхом підбору відповідних антитіл можна створювати досить складні 

иммунохимические системи, що дозволяють ідентифікувати сполуки 

найрізноманітнішого кола. 

Методу ІФА знаходиться в постійному розвитку. З одного боку, 

розширюється число об'єктів дослідження, з іншого - заглиблюються і 

удосконалюються методи самого аналізу. Це призводить до того, що спрощується 

схема аналізу, скорочується час його проведення, зменшується витрата реагентів. 

Йде постійний пошук все нових і нових ферментів, що використовуються в якості 

маркерів. Все зростаючий вплив на ІФА надають хімія високомолекулярних 

сполук, клітинна і генна інженерія, під впливом яких змінюються технології 

отримання реагентів для ІФА. [1] Так, якщо до впровадження генно-інженерних 



методів доводилося виділяти антитіла з біологічних середовищ (а хороша 

очищення вимагає істотних витрат і часу, і реагентів і ресурсу обладнання), то в 

даний час є можливість використовувати клітини комахи (цвіркуна, цикади, 

таргана) або E . coli для виробництва необхідного рекомбінантного білка, який 

при збереженні необхідних біологічних властивостей того ж виходить порівняно 

чистим, так що його значно простіше виділити з суміші і зберегти в 

стабилизирующем розчині. 


