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АННОТАЦИЯ 

Целью исследования является проведение сравнительной оценки 

оперативных показателей и диагностической эффективности основных 

серологических тестов, используемых при лабораторной диагностике 

лептоспироза.  

Исследования проводили на базе РНПЦ эпидемиологии и 

микробиологии в лаборатории контроля качества иммунобиологических 

лекарственных средств. В работе использовали 90 сывороток крови 

пациентов с лабораторно и клинически подтвержденным диагнозом 

лептоспироз и 20 сывороток крови здоровых доноров. 

В результате работы было выявлено, что реакция микроагглютинации 

характеризуется высокой чувствительностью и специфичностью, а также 

позволяет определить серогруппу возбудителя, что важно для последующего 

проведения эпидемиологического исследования. С целью детекции 

патогенных лептоспир при лептоспиросемии на ранних этапах заболевания, а 

также для выявления родоспецифических антител к лептоспирам 

целесообразно использовать нРИФ и ИФА, отличающихся более высокой 

чувствительностью в соответствии со сроками болезни. Возможности 

отечественных диагностических препаратов (Лепт-АгАт, ЛептоФлюоСкрин, 

Лепто-ИФА-IgG) и их эффективность при диагностике лептоспироза 

напрямую определяются операционными характеристиками заложенных в 

них тестов (РМА, нРИФ и ИФА соответственно). 
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ANNOTATION 

The aim of the study is to perform a comparative assessment of the 

оperational indicators and diagnostic efficiency of the main serological tests used 

in the laboratory diagnosis of leptospirosis.  

The study was carried out on the basis of the RSPC of epidemiology and 

microbiology in the immunobiological medicinal quality control laboratory. 90 

serum samples were used from patients with laboratory and clinically confirmed 

leptospirosis and 20 samples from healthy donors. 

As a result of the work, it was found the microagglutination test is 

characterized by high sensitivity and specificity and also allows to determine the 

serogroup of the pathogen, which is important for the subsequent epidemiological 

study. In order to detect pathogenic leptospira in leptospirosemia in the early stages 

of the disease, as well as to identify rodospecific antibodies to leptospirae, it is 

advisable to use indirect immunofluorescence test and ELISA, which are 

characterized by higher sensitivity in accordance with the disease terms. The 

possibilities of the domestic diagnostic drugs (Lept-AgAt, LeptoFluoScreen, 

Lepto-ELISA-IgG) and their efficiency in the diagnosis of leptospirosis are 

directly determined by the operational characteristics of their tests 

(microagglutination test, indirect immunofluorescence test and ELISA 

respectively). 
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АНАТАЦЫЯ 

Мэтай даследавання з'яўляецца правядзенне параўнальнай ацэнкі 

аперацыйных паказацяляў і дыягнастычнай эфектыўнасці асноўных 

сералагічных тэстаў, якія выкарыстоўваюцца пры лабараторнай 

дыягностыцы лептаспірозу.  

Даследаванні праводзілі на базе РНПЦ эпідэміялогіі і мікрабіялогіі ў 

лабараторыі кантролю якасці імунабіялагічных лекавых сродкаў. У працы 

выкарыстоўвалі 90 сыроватак крыві пацыентаў з лабараторна і клінічна 

пацверджаным дыягназам лептаспіроз і 20 сыроватак крыві здаровых 

донараў. 

У вынiку працы было выяўлена, што рэакцыя мікрааглютынацыі 

характарызуецца высокай адчувальнасцю і спецыфічнасцю, а таксама 

дазваляе вызначыць серагруппу ўзбуджальніка, што важна для наступнага 

правядзення эпідэміялагічнага даследавання. З мэтай дэтэкцыі патагенных 

лептаспір пры лептаспірасеміі на ранніх этапах захворвання, а таксама для 

выяўлення родаспецыфічных антыцелаў да лептаспір мэтазгодна 

выкарыстоўваць нРІФ і ІФА, якія адрозніваюцца больш высокай 

адчувальнасцю ў адпаведнасці з тэрмінамі хваробы. Магчымасці айчынных 

дыягнастычных прэпаратаў (Лепт-АгАт, ЛептаФлуаСкрын, Лепта-ІФА-IgG) і 

іх эфектыўнасць пры дыягностыцы лептаспірозу напроста вызначаюцца 

аперацыйнымі характарыстыкамі закладзеных у іх тэстаў (РМА, нРІФ і ІФА 

адпаведна). 

 


