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immunogeny – substancje posiadające obie wymienione cechy  

hapteny – substancje wykazujące tylko antygenowość  

Antygeny 

Immunogenność - zdolność do wzbudzenia przeciwko sobie odpowiedzi 

odpornościowej swoistej; 

Antygenowość - zdolność do reagowania z przeciwciałami oraz receptorami 

na limfocytach T i B; 

Podział Ag ze względu na wielkość cząsteczki: 

kompletne – białka i wielocukry o m.cz. > 5 kDa  

niekompletne – zw. małocząsteczkowe, np. hapteny 



IgG (~80%) odpowiedź wtórna, ochrona przed drobnoustrojami i ich 

toksynami; 

IgA  (~13%) dimery lub sIgA, mechanizmy obronne w obrębie błon 

śluzowych;  

IgM  (~6%) odpowiedź pierwotna, pentametry, obrona przed 

drobnoustrojami; marker ostrego procesu chorobowego; m.in. 

Izoaglutyniny anty-A i anty-B; 

IgD  (~1%) wpływ na funkcje limfocytów;  

IgE  (~0,002%) ochrona przed pasożytami jelitowymi, alergie; 

Przeciwciała 

Paratop – miejsce na Ig wiążące epitop 

Poliklonalne i monoklonalne 



Oddziaływania pomiędzy  
antygenem a przeciwciałem 

oddziaływania van der Waalsa 

wiązania wodorowe 

wiązania jonowe 

oddziaływania hydrofobowe 

Powinowactwo - siła wiązania pojedynczego epitopu przez przeciwciało 

Awidność - siła wiązania kilku epitopów 



• reakcja aglutynacji – w wyniku reakcji składnika badanego (antygen 

lub przeciwciało) ze składnikiem detekcyjnym komórki lub cząstki 

nośnika aglutynują, czyli łączą się ze sobą w kompleksy i wytrącają się 

z roztworu; 

• reakcja precypitacji – w przebiegu reakcji badany składnik  (antygen 

lub przeciwciało) w połączeniu ze składnikiem detekcyjnym wytrąca 

się i staje się widoczny; 

• reakcje z wykorzystaniem znaczników i systemów amplifikacyjnych 

Reakcje antygen-przeciwciało 



aglutynacja bezpośrednia (czynna) aglutynacja pośrednia (bierna) 

Aglutynacja (odczyn zlepny) – wiązanie aglutynogenu obecnego na 

powierzchni komórek (lub innego nośnika) przez aglutyniny, w wyniku czego 

powstają wytrącające się z roztworu kompleksy. 

Reakcja aglutynacji 

aglutynogen 

aglutyniny aglutynogen 

aglutyniny 



• wielkość cząsteczek reagujących 

• gęstość ładunku powierzchniowego 

• siła jonowa 

• pH roztworu, w którym zawieszone są komórki 

• temperatura reakcji 

• przeciwciała - aglutyniny 

• czas reakcji 

Warunki reakcji aglutynacji 



Test hamowania hemaglutynacji 

Odczyn antyglobulinowy Coombsa 

bezpośredni test antyglobulinowy 

pośredni test antyglobulinowy 



Miano przeciwciał w surowicy wyznacza dodatnia reakcja antygen-

przeciwciało uzyskana z najwyższym rozcieńczeniem surowicy 

Miano przeciwciał  



rozpoznanie agregacja precypitacja 

Przeciwciała 
(precypityny) 

antygeny 

Reakcja precypitacji 
Precypitacja antygenu - proces łączenia się antygenu ze swoistym przeciwciałem w 

warunkach in vitro, w trakcie którego powstaje sieć przestrzenna utworzona z 

wielu połączonych cząsteczek antygenu i przeciwciał.  

Etapy reakcji precypitacji: 

1. utworzenie kompleksu antygen-przeciwciało 

2. wytrącenie z roztworu powstałych kompleksów immunologicznych za pomocą jonów elektrolitu (np. NaCl) 



Krzywa precypitacji Heidelbergera 

obszar ekwiwalentny 

Precypitacja kompleksu Ag-Ab następuje w strefie równowagi stężeń 



• stężenie reagentów reakcji 

• stężenie elektrolitu indukującego precypitację  

• pH środowiska reakcji  

• czas reakcji  

• temperatura 

• przeciwciała - precypityny (IgM vs. IgG) 

• obecność innych białek 

Warunki reakcji precypitacji 



Metody jakościowe oparte na tworzeniu 
immunoprecypitatów 

• podwójna dyfuzja w agarze wg Ouchterlony 

• immunoprecypitacja 

• immunoelektroforeza prosta wg Scheideggera 

• immunoelektroforeza krzyżowa wg Laurella 

• immunoelektroforeza przeciwprądowa 
(elektrosynereza; elektroimmunodyfuzja)  

• immunofiksacja 



Reakcja podwójnej dyfuzji w agarze  
wg Ouchterlony’ego (PDA) 

roztwór przeciwciał 
pole 

precypitacji 
roztwór antygenu 



Reakcja 
identyczności 

Reakcja częściowej 
identyczności 

Reakcja 
nieidentyczności 

Podwójna dyfuzja w agarze (PDA) 
testy identyczności 



Immunoelektroforeza - technika różnicowania białek na podstawie ich właściwości 
elektroforetycznych i immunologicznych.  

Immunoelektroforeza prosta wg Scheideggera 

I etap II etap 

Ag + - 
przeciwciało 

dołki z surowicami  

rowek z przeciwciałami anty-IgG, IgA, IgM łuki precypitacyjne

kierunek 

elektroforezy 

żel agarozowy a.

b.

dołki z surowicami  

rowek z przeciwciałami anty-IgG, IgA, IgM łuki precypitacyjne

kierunek 

elektroforezy 

żel agarozowy a.

b.

H. Samara 



Przykłady gammapatii 

H. Samara 



Immunoelektroforeza krzyżowa wg Laurella 

Ag1 + Ag2 

+ - 

Ag1 Ag2 

Ag1 Ag2 

+ 

- 

I etap 

II etap 



Immunoelektroforeza przeciwprądowa  
(elektrosynereza; elektroimmunodyfuzja)  

Ag - Ab + 



Immunofiksacja 

A 

B 

C 
D 
E 

rozdział elektroforetyczny 
mieszaniny białek 

inkubacja żelu z membraną nasączoną 
swoistymi przeciwciałami 

wybarwienie kompleksów Ag-Ab 
w żelu 

- 

+ 



Metody jakościowe wykorzystujące znaczniki 

• doting 

• immunoblotting 



• ruch cząsteczki obdarzonej ładunkiem w polu 
elektrycznym, 

• szybkość wędrówki białka w polu elektrycznym zależy 
od natężenia pola elektrycznego, masy 
cząsteczkowej, wypadkowego ładunku cząsteczki 
białka i współczynnika tarcia, 

• nośnik – żel poliakryloamidowy, 

• rozdział białek ze względu na ich m.cz. , 

• dodanie detergentu anionowego,  dodecylosiarczanu 
sodu (SDS) prowadzi do denaturacji białek, 

• po rozdziale białka barwione są błękitem kumasyny, 
azotanem srebra, bądź znakowane, 

• umożliwia rozdział białek różniących się masą  
o ok. 2%  

Elektroforeza SDS-PAGE 

barwienie błękitem kumasyny 

barwienie azotanem srebra 



A 

B 

C 
D 
E 

rozdział elektroforetyczny 
mieszaniny białek 

przeniesienie białek na 
membranę nitrocelulozową 

inkubacja membrany ze 
swoistymi przeciwciałami 

detekcja kompleksów 
Ag-Ab na membranie 

- 

+ 

- 

+ 

Immunoblotting (western blot) 

• technika oparta na wiązaniu antygen-przeciwciało  

• homogenat tkanki lub ekstrakt białkowy poddawane są elektroforezie ze względu 
na długość łańcucha (białka zdenaturowane) lub wielkość (białka natywne) w żelu 
poliakryloamidowym lub ogniskowaniu izoelektrycznym 

• następnie transferowane są na błonę nitrocelulozową 

• blokowanie błony innym białkiem (BSA, odtłuszczone mleko) 



• Przeciwciała przeciwko poszukiwanym antygenom białkowym: 
– przeciwciało pierwszorzędowe niewyznakowane; 
– przeciwciało drugorzędowe związane z enzymem, zdolnym do zamiany 

bezbarwnego substratu w barwny produkt (reakcja kolorymetryczna); 
 

• Inne typy detekcji:  
- chemiluminescencja,  
- radiografia,  
- fluorochrom 

Immunoblotting – detekcja 

www.interchim.com 


