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Imunoanalytické metody

 Umožňují stanovení bílkovin, antigenů a 
haptenů apod. (biologicky významné látky, 
hormony, léčiva,..)

 citlivější než imunoprecipitační metody

 vhodné pro koncentrace < 1 mg/L

 využívají značené reaktanty – antigen (Ag) 
nebo protilátku (antibody, Ab)

 značkami (indikátory) mohou být -
radioizotopy, fluoreskující látky, enzymy, 
substráty, komplexy těžkých kovů, cheláty 
lanthanoidů ….  
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Imunoanalytické metody

 využívá se počáteční velmi rychlá fáze reakce Ag + Ab, 
tvoří se malé neprecipitující imunokomplexy

 metody pracují obvykle se třemi reaktanty

b) Ag, Ab, Ab*

a) Ag, Ag*, Ab                            * indikátor

 rozdělení podle typu značkovacího indikátoru 
(traceru):

izotopová imunoanalýza - RIA, IRMA

enzymoimunoanalýza – EIA, IEMA

fluoroimunoanalýza – FIA, IFMA

luminoimunoanalýza - LIA, ILMA

chemiluminiscence - ICMA, CLIA, ECL SPALT)
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Imunoanalytické metody

 Indikátor umožňuje detekovat volný nebo na 

protilátku vázaný Ag

 Požadavky na indikátor

• - snadná vazba na Ag nebo Ab

• - snadné měření, dobré rozlišení signálu a pozadí

• - nesmí interferovat při reakci Ag a Ab

• - levný a netoxický
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Imunoanalytické metody

 Kompetitivní metody - omezené množství Ab, 

značený je obvykle Ag

 Nekompetitivní metody (imunometrické) - Ab 

v nadbytku, značená je obvykle Ab

Heterogenní analýza – vyžaduje separaci 

volné a vázané frakce Ag

Homogenní analýza – nevyžaduje separaci 

volné a vázané frakce Ag
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Kompetitivní metody

Jednostupňová

Ag - stanovovaný analyt
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Kompetitivní metody

Dvoustupňová – 2 – 4 x vyšší citlivost

nadbytek Ab v prvním kroku reakce
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Kompetitivní metody

vyžadují delší inkubaci

pravděpodobnost vazby Ag* na Ab je  nepřímo úměrná 

koncentraci Ag

Značená Ab se v praxi u kompetitivních metod příliš nevyužívá

Vztah mezi odezvou a koncentrací Ag * :

 Ag* - přímá úměra mezi měřenou veličinou a 

koncentrací Ag

 Ab-Ag* - nepřímá úměra mezi měřenou veličinou 

a koncentrací Ag
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Kompetitivní metody

měřen signál volného Ag* měřen signál Ab-Ag*

Ag

Ag

•citlivost metody je dána afinitou použité protilátky
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Nekompetitivní metody 

(sendvičové)

Ag + Ab1 + Ab2* Ab1-Ag-Ab2* + Ab2*

Ag - stanovovaný analyt 

 minimálně dvě antigenní determinanty na Ag

Ab1 - většinou vázána na pevnou fázi

krátká inkubační doba

 stanovuje se:

Ab1-Ag-Ab2
* - přímá úměra mezi měřenou 

veličinou a koncentrací Ag 
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Nekompetitivní metody 

(sendvičové)

 mohou být jedno- i dvoukrokové

 dvoukrokové sendvičové metody poskytují 

nejvyšší specificitu a senzitivitu 

 citlivost metod souvisí s hranicí detekce 

značeného ligandu

Ag

volná Ab2* se odstraňuje 

z reakční směsi
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Imunoanalytické metody 

nekompetitivní

 jednokrokové metody

Výhody: 

 Systémy jsou technicky jednodušší

 Často rychlejší

 Mohou využívat i „slabších“ protilátek

Nevýhody:

 Více citlivé k hook-efektu

 Více citlivé k matrix efektu
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Homogenní x heterogenní  

metody

 heterogenní - měří se Ab-Ag* nebo Ag*, je třeba 
jednu složku separovat adsorpcí, precipitací, 
zakotvení Ab na pevné fázi …. 
 měří velké i malé molekuly

 časově náročnější

 eliminace většiny interferujících látek ze vzorku

 vyšší citlivost a specifita

 homogenní – vazbou Ab-Ag* se mění povaha signálu  
Ag* => vázanou a volnou formu Ag* není nutno 
oddělovat, Ab-Ag* lze přímo měřit (jen u 
neizotopových metod)
 pro analýzu malých molekul (kromě TRACE)

 možnost interferencí a vyššího signálu pozadí
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Imunoanalýza - homogenní

 Homogení imunoaanalýza

Většinou se používá pro analýzu malých molekul 
analytů (FPIA, EMIT), vyjma metody TRACE, 
která je schopna měřit velké i malé molekuly 
analytu

Interference některých substancí ve vzorku 
pacienta může být příčinou vysokého signálu 
pozadí nebo interferuje s vazebnými místy na 
protilátce

Různé technologie eliminují tyto interference
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Imunoanalýza - homogenní
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Rozdělení 

imunoanalytických metod 

heterogenní: RIA, EIA (ELISA), FIA, LIA 

Kompetitivní

homogenní: EMIT, FPIA, CEDIA, 

TRACE
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Rozdělení 

imunoanalytických metod 

heterogenní: IRMA, IEMA, IFMA, ILMA, 

CMIA, ECLIA,(((

DELFIA, MEIA

Nekompetitivní

homogenní: TRACE


