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ImmunoassayImmunoassay
�� BiokBiokéémiai tesztek miai tesztek 

melyekben az antigmelyekben az antigéén n 
–– antitest antitest 
kköölcslcsöönhatnhatáásait sait 
hasznhasznááljljáák felk fel

�� AntigAntigéén: kis szerves n: kis szerves 
molekula, nagy molekula, nagy 
szerves szerves 
makromolekula (pl. makromolekula (pl. 
fehfehéérje), rje), 
mikroorganizmusmikroorganizmus

�� Antitestek: fehAntitestek: fehéérjrjéék, k, 
molekulatmolekulatöömegmegüük k 
100.000 f100.000 fööllöött van, Y tt van, Y 
alakalakúúakak



Immunoassayek csoportosImmunoassayek csoportosííttáásasa

�� KompetitKompetitíív: ha az egyik reagens (Ab vagy v: ha az egyik reagens (Ab vagy 
Ag) jelzett Ag) jelzett éés jelzetlen forms jelzetlen formáája tja túúlslsúúlyban lyban 
van a mvan a máásik reagenshez ksik reagenshez kéépest, pest, éés ezs ezéért a rt a 
jelzett jelzett éés jelzetlen molekuls jelzetlen molekuláák k 
versenyeznekversenyeznek

�� Nem kompetitNem kompetitíív: szendvics mv: szendvics móódszerdszer
�� HeterogHeterogéén mn móódszerrdszerrőől beszl beszééllüünk, ha nk, ha 

szszüükskséég van jelzett anyagok g van jelzett anyagok 
elvelváálasztlasztáássáára; ellenkezra; ellenkezőő esetben a esetben a 
mmóódszer homogdszer homogéénn



Nem kompetitNem kompetitíív immunoassayv immunoassay
�� kkéét olyan t olyan antitestantitest kell, amely a mkell, amely a méérendrendőő

makromolekula kmakromolekula küüllöönbnböözzőő, egym, egymááststóól ell eléég tg táávoli voli 
rréészletszletééhez khez köött

�� az elsaz elsőő antitestetantitestet egy megy műűanyag kanyag kéémcsmcsőő falfaláához hoz 
kköötjtjüük kovalensen/ adszorpcik kovalensen/ adszorpcióóval (a varival (a variáábilis bilis 
rréégigióó maradjon szabad)maradjon szabad)

�� a minta mintáát a kiszt a kiszáárríított ktott kéémcsmcsőőbe tbe tööltjltjüük (csak k (csak 
annyi antigannyi antigéén, hogy az edn, hogy az edéény falny faláán ln léévvőő antitestantitest
ne telne telííttőődjdjöön), majd inkubn), majd inkubááljukljuk

�� a minta mintáát kit kiööntjntjüük k éés s ööblblííttéés uts utáán a kn a kéémcsmcsőőbe be 
ttööltjltjüük a mk a máásodik, jelzsodik, jelzééssel ellssel elláátott tott antitestet antitestet 
feleslegbenfeleslegben

�� az antigaz antigéén a kn a kéémcsmcsőő falfaláán kn kéét kt küüllöönbnböözzőő antitestantitest
kköözzöött ktt köötve helyezkedik el (tve helyezkedik el („„szendvicsszendvics””))

�� a fa fööllöösleges jelzett anyagot kisleges jelzett anyagot kiööntjntjüük k éés s ööblblííttéés s 
ututáán mn méérjrjüük a kk a kéémcsmcsőő falfaláán ln léévvőő antigantigéénen knen kööttöött tt 
jelzett antitest mennyisjelzett antitest mennyisééggéétt (jelz(jelzéés lehet s lehet 
radioaktradioaktíív atomv atom→→ RIA)RIA)



MennyisMennyiséégi mgi méérréés antitestekkels antitestekkel
�� Az antigAz antigéénn--antitest reakciantitest reakcióó egyes esetekben egyes esetekben 

csapadcsapadéékkkkéépzpzőőddééshez vezet (pl. vshez vezet (pl. véércsoportrcsoport--
reakcireakcióó) ) →→ titrtitráálláásszersszerűűen kell ven kell véégezni, mert a gezni, mert a 
csapadcsapadéék oldhatk oldhatóóssáága megnga megnőő bbáármelyik reagens rmelyik reagens 
feleslege esetfeleslege esetéénn

�� csapadcsapadéékkkkéépzpzőőddéési reakcisi reakcióó sebesssebessééggéének mnek méérréése se 
az oldat zavarossaz oldat zavarossáággáának mnak méérréése rse réévvéén n 
(f(féényelnyelnyelnyeléés s -- turbidimetria vagy fturbidimetria vagy féénysznyszóórráás s --
nefelometria)nefelometria)

�� Ha az antigHa az antigéén makromolekula, az antitesttel valn makromolekula, az antitesttel valóó
öösszekapcsolsszekapcsolóóddáás rs réévvéén egy a kiinduln egy a kiinduláási anyagoknsi anyagoknáál l 
jjóóval nagyobb molekula jval nagyobb molekula jöön ln léétretre →→ az antitestet a az antitestet a 
mméérréés els előőtt egy ftt egy féényvezetnyvezetőő rrééteg felteg felüületletéén rn röögzgzíítik tik 
kovalensen, majd mkovalensen, majd méérik a felrik a felüületi rleti rééteg teg 
ttöörréésmutatsmutatóójjáát a teljes visszavert a teljes visszaverőőddéésnsnéél a l a 
fféényvezetnyvezetőőbbőől kis tl kis táávolsvolsáágra kilgra kilééppőő fféény rny réévvéén n 
(evaneszcens hull(evaneszcens hulláám) m) →→ A minta hozzA minta hozzááadadáása utsa utáán n 
az antigaz antigéén megkn megkööttőődik, a rdik, a rééteg tteg töörréésmutatsmutatóója ja 
megvmegvááltozik ltozik éés ez jelvs ez jelvááltozltozáást okozst okoz



Radioimmunoassay Radioimmunoassay 
(RIA)(RIA)

�� ÁÁltalltaláában Iban I125125 vagy vagy 
II131 131 izotizotóópot pot 
hasznhasznáálnak jelzlnak jelzéésre, sre, 
ekkor pl. az antigekkor pl. az antigéén n 
egy aromegy aromáás gys gyűűrrűűjjéébe be 
visznek be radioaktvisznek be radioaktíív v 
jjóódot.dot.

�� A mA méért jelintenzitrt jelintenzitáást st --
radioaktradioaktíív bev beüüttéések sek 
szszááma percenkma percenkéént nt --
áábrbráázoljzoljáák a jelzetlen k a jelzetlen 
antigantigéén koncentrn koncentráácicióója ja 
–– logaritmuslogaritmusáának nak --
ffüüggvggvéénynyéébenben



ELISA (Enzyme ELISA (Enzyme -- Linked Linked 
ImmunoSorbent Assay)ImmunoSorbent Assay)

� Kompetitív/nem 
kompetitív

� két antitestre van 
szükség

� az egyik antitest 
specifikus az 
antigénre nézve, míg 
a másik antitest az 
antigén – antitest 
komplexhez kötődik, 
enzimmel jelölt

� antigén és antitest 
kimutatására is 
használható



MMéérréési msi móódszerekdszerek
1.1. Radioimmunoassay (RIA)Radioimmunoassay (RIA)
22.. Immunradiometrikus assay Immunradiometrikus assay 

(IRMA)(IRMA)
33.. Enzimimmunoassay mEnzimimmunoassay móódszerek dszerek 

(EIA, ELISA, EMIT)(EIA, ELISA, EMIT)
44.. MikrorMikroréészecskeszecske--

enzimimmunoassay (MEIA) enzimimmunoassay (MEIA) 
pl.: Abbott IMXpl.: Abbott IMX

55.. FluoreszcenciapolarizFluoreszcenciapolarizáácicióós s 
immunoassay (FPIA) pl. immunoassay (FPIA) pl. 
Abbott TDX Abbott TDX 

66.. Abbott AXSYMAbbott AXSYM
77.. Fluoreszcencia Fluoreszcencia 

enzimimmunoassay (FIA, enzimimmunoassay (FIA, 
DELFIA)DELFIA)

88.. GGáázkromatogrzkromatográáfia fia 
99.. NagynyomNagynyomáássúú

folyadfolyadéékkromatogrkkromatográáfia (HPLC)fia (HPLC)
1010.. Fotometria, kFotometria, kéémiai reakcimiai reakcióó

ututáánn
1111.. Fluorimetria, kFluorimetria, kéémiai reakcimiai reakcióó

ututáánn
112.2. AffinitAffinitááskromatogrskromatográáfia fia 

immunoassay (ACMIA) pl.: immunoassay (ACMIA) pl.: 
Dade ACADade ACA

113.3. RadiRadiáális megoszllis megoszláási immunoassay si immunoassay 
(RPIA) pl. Dade STRATUS(RPIA) pl. Dade STRATUS
114.4. CEDIA (Clone enzyme directed CEDIA (Clone enzyme directed 
immunoassay)immunoassay)
115.5. Lumineszcencia, Lumineszcencia, 
kkemilumineszcencia immunoassay (LIA, emilumineszcencia immunoassay (LIA, 
SPALT)SPALT)
116.6. ElektrokElektrokéémiai lumineszcenciamiai lumineszcencia
immunoassay pl.:ELECSYSimmunoassay pl.:ELECSYS

117.7. Lumineszcencia erõsLumineszcencia erõsíített tett 
enzimimmunoassay (LEIA, LIEMA) pl.: enzimimmunoassay (LEIA, LIEMA) pl.: 
IMMULITEIMMULITE
118.8. TTööbbrbbréétegtegûû film (MFfilm (MF--FIA)FIA) pl.: OPUSpl.: OPUS
19.19. ELFAELFA--technika (Enzyme Linked technika (Enzyme Linked 
Fluorescence Assay), pl.: BiomeriFluorescence Assay), pl.: Biomeriééux ux 
VIDASVIDAS
20. 20. Nefelometria, TurbidimetriaNefelometria, Turbidimetria
21.21. MTM (multilayerMTM (multilayer--tesztmodul),tesztmodul),
ETM (ELISAETM (ELISA--tesztmodul) pl.: Behring tesztmodul) pl.: Behring 

OPUSOPUS



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


