
Вступ. Лептоспірози є однією з найбільш 
розповсюджених природно-вогнищевих зооан-
тропонозних інфекцій диких, домашніх тварин 
та людини, що характеризується поліморфіз-
мом клінічних проявів. Він значно поширений 
в світі і дотепер продовжує залишатися актуа-
льною епізоотологічною, епідеміологічною та 
екологічною проблемою.  

Лептоспірози, згідно з прийнятою Всесвіт-
ньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) в 
2003 р. програмою боротьби з зоонозами, від-
носиться до найбільш поширених та небезпеч-
них хвороб, так як завдає значного економіч-
ного і соціального збитку у багатьох країнах 
світу [2–4, 8, 26]. Економічні збитки від лепто-
спірозів в сільському господарстві пов’язані зі 
зменшенням продуктивності, загибеллю при-
плоду при абортах, загибеллю молодняку в 
перші дні його життя та масовими перегулами 
маточного поголів’я, що негативно впливає на 
відтворення стада. 
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Наведено аналіз сучасних інформаційних даних наукової літератури, щодо одного з 

найсучасніших ефективних методів молекулярної ПЛР діагностики (полімеразна ланцюгова 

реакція) лептоспірозу. Представлено можливості підвищення ефективності лабораторної 

діагностики та лікування лептоспірозу за допомогою сучасних молекулярно-генетичних методів, 

зокрема використання методу ПЛР у тваринництві. Обговорені напрямки збільшення 

ефективності методу, зокрема, шляхом виявлення геномних елементів. 

Даний метод діагностики дозволяє специфічно концентрувати в сотні разів ділянку ДНК 

збудника захворювання в досліджуваному зразку, що дає можливість своєчасно встановити 

діагноз, спрощує лабораторну діагностику виявлення лептоспірозу в перші дні виникнення 

захворювання. Встановлено необхідність удосконалення ефективного методу лабораторних 

методів з подальшим їх використанням на практиці. 
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Нині значне зростання захворюваності на 
лептоспіроз не лише серед тварин різних ви-
дів, а й серед людей потребує розроблення 
комплексних науково обґрунтованих планів 
загально профілактичних, діагностичних, про-
тиепізоотичних і протиепідемічних заходів. 

Встановлено, що лептоспірози представля-
ють єдину нозологічну форму, важкість захво-
рювання яких, обумовлена лептоспірами різ-
них серогруп, що істотно відрізняються [6–8, 
10]. Нині кількість серологічних груп і серова-
рів лептоспір збільшується у зв’язку з вияв-
ленням нових ізолятів, виділених від тварин, 
людей та з навколишнього середовища. Відо-
мо, що деякі серологічні групи лептоспір вияв-
ляють у певних видів господарів і носіїв. Ре-
єструються випадки захворювання тварин леп-
тоспірозом, спричинені екзотичними патоген-
ними штамами лептоспір, які набувають фор-
ми епізоотії [ 2, 5, 7, 9]. 

Незважаючи на численні дослідження, деякі 
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питання патогенезу, імуногенезу, механізми 
формування важких форм і ускладнень досі 
залишаються невивченими [7, 8, 14]. Полімор-
фізм клінічних проявів, схожість симптомів 
при інших бактеріальних і вірусних інфекціях, 
часті прояви хвороби в атиповій формі нерідко 
ведуть до пізньої діагностики та несвоєчасно-
го етіотропного лікування, що не задовольняє 
клінічну практику [2, 7, 8, 13, 19 ]. 

Діагностика лептоспірозів у людей, сільсь-
когосподарських і диких тварин ґрунтується 
на сукупності епізоотолого-епідеміологічних, 
клінічних та патологоанатомічних даних із 
обов'язковим підтвердженням діагнозу лабора-
торними дослідженнями [6, 9, 10, 21]. 

Діагноз на лептоспірози ставиться комплек-
сно, але вирішальне значення має лабораторна 
діагностика. Для лептоспірозу характерний 
“феномен айсберга”. Надводна, видима части-
на – це клінічно хворі та тварини що абортува-
ли, яких легко виявити і вжити відповідних 
заходів. Підводна, невидима, але значно біль-
ша частина це – лептоспіроносії, які виділяють 
лептоспіри із сечею та інфіковані тварини, що 
мають антитіла до лептоспір у сироватці крові. 
Ця група тварин не має зовнішніх ознак захво-
рювання, але слугує основним джерелом леп-
тоспірозу, та несе основну загрозу зараження 
для здорових тварин і людини. 

Переважання випадків безсимптомного пе-
ребігу хвороби, складність диференціальної 
диагностики, відсутність виражених клінічних 
проявів інфекції у тварин-лептоспіроносіїв ви-
сувають лабораторні методи досліджень на 
перше місце в діагностиці лептоспірозу. До 
теперішнього часу актуальним залишається 
питання пошуку нових методів діагностики 
лептоспірозу та ідентифікації лептоспір, які 
базуються на застосуванні більш специфічних 
методів молекулярної біології і геносистема-
тики. До числа таких методів належать: рест-
рикційний аналіз ДНК, метод гібридизаційних 
зондів, моноклональних антитіл, іммунодиспе-
рсійний аналіз, ДНК-гібридизації, полімераз-
ної ланцюгової реакції блотгібридизаціі та ін. 

Найбільшу увагу нині привертає метод по-
лімеразної ланцюгової реакції заснований на 
виявленні специфічного фрагмента ДНК до-
сліджуваного збудника в досліджуваному ма-
теріалі шляхом ампліфікації її копій в реакції 
полімеризації із спеціально підібраними прай-

мерами. Висока чутливість методу і порівняно 
нетривалий час, витрачений на проведення ре-
акції ампліфікації, відкриває широкі можливо-
сті для використання його в діагностиці інфек-
ційних хвороб, в тому числі і лептоспірозу та 
ідентифікацію збудників. 

Таким чином, лише добре організована ла-
бораторна діагностика дозволяє своєчасно діа-
гностувати лептоспірозну інфекцію, планувати 
і проводити ефективні протиепізоотичні та 
протиепідемічні заходи [9, 10].  

Мета роботи – проаналізувати сучасні ін-
формаційні дані, літературні джерела, огляди 
щодо сучасних аспектів застосування поліме-
разно-ланцюгової реакції, як одного з най-
більш ефективних методів лабораторної діаг-
ностики лептоспірозу. 

Матеріал і методи досліджень. Мета-
аналіз проведено на основі опублікованих да-
них щодо досліджень лептоспірозу, авторефе-
ратів дисертаційних робіт, наукових статей, 
монографій. Використано пошукові електро-
нні ресурси мережі Internet. 

Результати та їх обговорення. Сучасна 
лабораторна діагностика лептоспірозу базуєть-
ся на використанні комплексу мікробіологіч-
них, імунологічних та молекулярно-
біологічних методів [5, 8, 10, 18, 21].  Їх вико-
ристовують в комбінаціях залежно від фази 
захворювання та діагностичних можливостей 
лабораторій (таблиця). 

Оскільки лептоспірозна інфекція характери-
зується поліморфізмом клінічних проявів та 
постійними змінами в етіологічній структурі, 
лабораторні методи досліджень залишаються 
чільним засобом постановки діагнозу на леп-
тоспіроз. 

До основних методів лабораторної діагнос-
тики лептоспірозу належать: бактеріологічні; 
серологічні: РМА, реакція макроаглютинації, 
реакція зв’язування комплемента, реакція ге-
маглютинації, реакція латексної аглютинації, 
реакція імуноадсорбції, імуноферментний ана-
ліз; молекулярно-генетичні, полімеразна лан-
цюгова реакція (ПЛР). 

Полімеразна-ланцюгова реакція вважається 
одним з найбільш точних і швидких методів 
діагностики багатьох інфекційних захворю-
вань.  

У 1983 р. американський біохімік корпора-
ції “Cetus” Кері Мюлліс із співробітниками 
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розробили метод ампліфікації (збільшення ко-
пій) фрагментів ДНК, який дістав назву полі-
меразна ланцюгова реакція – ПЛР (PCR – 
polymerase chain reaction). К. Мюлліс у 1993 р. 
був удостоєний Нобелівської премії.  

Метод ПЛР чи специфічної ампліфікації 
ДНК дає можливість вибірково синтезувати in 

vitro відносно невеликі ділянки ДНК довжи-
ною від декількох десятків до декількох со-
тень пар нуклеотидів, зрідка – до 1000–2000 
пн, використовуючи як матрицю будь-які про-
би ДНК – геномну ДНК окремих індивідуумів, 
різних видів про- та еукаріот, ДНК, виділену із 
культур клітин, бактеріальних клонів, бібліо-
тек генів чи інших джерел. Кількість копій об-
раної ділянки ДНК у ході ПЛР може бути збі-
льшена у 108–109 разів, що уможливлює її ві-
зуалізацію. 

Головним завданням, що стоїть при викори-
станні методів молекулярно-генетичної діаг-
ностики, є рання і своєчасна постановка діаг-
нозу, так як методи серологічної діагностики 
не володіють достатньою чутливістю до анти-
тіл на початкових стадіях захворювання і ви-

магають занадто багато часу для отримання 
достовірних результатів. Численні спроби ада-
птації різних молекулярно-генетичних методів 
показали, що ключовою вимогою для викорис-
товуваного методу при ранній діагностиці леп-
тоспірозу є висока чутливість. Тому основну 
масу методів молекулярно-генетичної діагнос-
тики лептоспірозу складають різні модифікації 
полімеразної ланцюгової реакції, що дозволя-
ють швидко виявляти в пробах специфічні для 
патогенних лептоспір послідовності ДНК . 

Існують два основні методи полімеразно-
ланцюгової реакції: 

1. Класичний метод – виділення генетичного 
матеріалу збудника методом електрофорезу; 

2. ПЛР в режимі “реального часу”. 
В основі цього методу лежить багаторазове 

циклічне повторення трьох процесів:  
• Денатурація ДНК в зразку що досліджуєть-

ся.  
• Гібридизація (“відпал”) ДНК що досліджу-

ється зі специфічними зондами 
(праймерами).  

• Синтез комплементарних ланцюгів ДНК за 
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Таблиця. Методи лабораторної діагностики лептоспірозу * 

Метод досліджень Мишень Період хвороби Специфічність методу 

Бактеріологічний метод Збудник 
Перший тиждень 
(лептоспиремія) 

Патогенні лептоспіри 

РМА АТ 
Другий тиждень – 

до декількох місяців 
Серогрупа 

Перехресна РМА Збудник При виділенні культури Серогрупа 

ІФА, ІХА АТ (Lg G) 
Кінець другого тижня – 

до декількох місяців 
Патогенні лептоспіри 

ІФА, ІХА AT (Lg M) Гострий період Патогенні лептоспіри 

ПЦР у реальному часі 16 S pRHK Перший тиждень Патогенні лептоспіри 

Гніздова ПЦР LipL 32 Перший тиждень Патогенні лептоспіри 

МФА, ІФА, ІХА 
Магноімуносорбція 
Латекс-аглютинація 

АГ 
Перший тиждень 
(лептоспиремія) 

Залежно від задач 

РМА з панеллю моноклональних 
антитіл 

АГ 
  

Ідентифікація культури 

Сероваріант; Нідерланди, Ре-
ференс-центр ВООЗ по лепто-

спірам 
Мультилокусне секвенування 

(MLST) 
Геномна ДНК 

  
Ідентифікація культури 

Видова (геномний вид); Між-
народний ресурс mist.net 

Пряме білкове профілювання на 
масспектрометрі Microflex LT 

Білки клітини Ідентифікація культури Видова (геномний вид) 

Мультиплексна лігазна реакція з 
гібридизацією 

Геномна ДНК 
(SNP) 

Ідентифікація культури Видова (геномний вид); 

* За даними Кисельової Е.Ю., Бренєвої Н.В., Носкова А.К., та ін. [4]. 



допомогою ДНК-полімерази. 
За допомогою ПЛР можливо виявляти на-

віть одиничні ДНК лептоспір в більшості зраз-
ків, в культурі, в навколишньому середовищі. 
Рання діагностика лептоспірозу має велике 
значення оскільки, тяжка форма лептоспірозу 
може перебігати блискавично. 

Для детекції та аналізу ДНК лептоспір на 
даний час і застосовується полімеразна ланцю-
гова реакція (ПЛР), аналіз поліморфізму дов-
жин рестрикційних фрагментів (ПДРФ), муль-
тилокусне секвенування. З розробкою сучас-
них молекулярно-генетичних технологій в да-
ний час з'явилася і генетична класифікація, яка 
не збігається з серологічною, штами одного 
серовару можуть належати до різних серогруп 
лептоспір. 

Метод ПЛР використовують як для індика-
ції, так і ідентифікації лептоспір і для експрес-
діагностики лептоспірозу [2–4, 5, 7, 9, 12, 16, 
19]. В якості досліджуваного клінічного мате-
ріалу використовують проби крові, сечі, спин-
номозкової рідини, шматочки паренхіматоз-
них органів, грунт, вода, мул, контаміновані 
лептоспірозом [4, 5, 10]. Найбільш специфіч-
ними ділянками ДНК для лептоспір є гени, що 
кодують ліпопротеїн зовнішньої мембрани ле-
птоспір Lip L32 і 16S РНК патогенних генови-
дів збудника [4, 9, 21, 23, 25]. В даний час мо-
жна констатувати заміщення стандартної ПЛР 
з електрофоретичною детекцією, модифікація-
ми з флуоресцентною рестрацією накопичення 
ДНК, перевага якої полягає у високій чутливо-
сті і специфічній детекції продуктів реакції в 
реальному часі з кількісною оцінкою. Однак 
ПЛР з електрофоретичною детекцією все ж 
необхідна для напрацювання фрагментів ДНК 
з метою їх подальшого детального досліджен-
ня: клонування, визначення нуклеотидної по-
слідовності [12, 23]. 

ПЛР-аналіз характеризується високою спе-
цифічністю, чутливістю і високою діагностич-
ною ефективністю на першому тижні захворю-
вання (починаючи з 1-х діб), навіть на фоні 
антибіотикотерапії [17]. У зв’язку з цим його 
можна рекомендувати як метод ранньої екс-
прес-діагностики лептоспірозу [4, 5, 12, 25]. 
Діагностична ефективність лабораторних до-
сліджень при лептоспірозі може бути значно 
підвищена за рахунок паралельного викорис-
тання серологічного тесту (РМА) і ПЛР неза-

лежно від фази захворювання [4, 5].  
Нині Всесвітньою організацією охорони 

Здоров’я запропоновано наступні молекулярно 
– генетичні методи для характеристики лепто-
спір [26, 27]: 

• ПЛР з довільним праймером (AP-PCR) або 
дактилоскопія довільно ампліфікованого полі-
морфною ДНК (RAPD); 

• аналіз з використанням ендонуклеаз рест-
рикції (REA); 

• аналіз поліморфізму довжини рестрикцій-
них фрагментів (RFLP); 

• аналіз поліморфізму довжини ампліфіко-
ваного фрагмента (AFLP); 

•гель-електрофорез в пульсуючому полі 
(PFGE); 

• аналіз секвенування ДНК. 
На даний час застосовується мультилокусне 

секвенування для визначення видової належ-
ності та внутрішньовидового типування 
Leptospira spp. [4, 12, 23]. Суть якого полягає в 
молекулярному аналізі попередньо відібрано-
го, клонованого і протестованого простими 
методами фрагмента ДНК. В процесі секвену-
вання отримують формальний опис первинної 
структури лінійної макромолекули у вигляді 
послідовності мономерів в текстовому форма-
ті. Отже, в результаті отримані послідовності 
ділянок генів, цілих генів, тотальної м-РНК і 
навіть повних геномів мікроорганізмів порів-
нюють з даними, що зберігаються в базах 
NCBI та Leptospira.mlst.net [4, 12, 23 ].  

В повсякденній практиці для швидкої і на-
дійної ідентифікації мікроорганізмів також 
може бути використана перспективна методи-
ка видової ідентифікації представників роду 
Leptospira – MALDI-TOF (Matrix-Assisted 
Laser Desorption (Ionization Time Of Flight – 
часопролітної з матрично-актівованою лазер-
ною десорбцією) іонізацією) масспектрометрія 
[12, 23]. Звичайно цей метод також є високо-
чутливим, швидким із низькою вартістю ви-
тратних матеріалів. Що стосується саме діаг-
ностики лептоспірозів цей метод до кінця не 
розроблено, перш за все, тому що лептоспіри 
ростуть тільки на спеціальних рідких пожив-
них середовищах, виділення культури займає 
тривалий час та потребує великої кількості ча-
су , та зусиль для виконання цієї роботи. 

Мультиплексна лігазна реакція гібридизаці-
єю (Multiplex Ligase Probe Amplification – 
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MLPA), базується на технологіях контрольних 
точок (check-points) з визначенням до 25 нук-
леотидних замін (SNP) в форматі ДНК-
мікрочіпа запропонована нині для видової іде-
нтифікації лептоспір [4, 12, 23]. На сьогодніш-
ній день існує більш простий варіант MLPA в 
форматі ПЛР в реальному часі (CHECK-MDR 
REAL-TIME PCR), де кілька фрагментованих 
лігазними ферментами ділянок генів бактерій 
напрацьовуються одночасно в полімеразній 
реакції і детектуються.  

Аналіз поліморфізму довжини рестрикцій-
них фрагментів (ПДРФ) використовують для 
молекулярного типування лептоспірозних ізо-
лятів з метою аналізу географічного розповсю-
дження. Суть цього методу полягає в порів-
нянні різних патернів сегментації (смуг), отри-
маних в процесі обробки ферментами ДНК 
збудників. ПДРФ включає екстракцію ДНК з 
однорідної популяції мікроорганізмів, розщеп-
лення ДНК рестриктазами і електрофорез роз-
щепленої ДНК в агарозному гелі, для більш 
повного аналізу проводять Southern blotting на 
нітроцелюлозних мембранах та гібридизацію з 
використанням специфічного зонду. 

Переваги ПЛР-діагностики: 
•Дослідження займає всього кілька годин, 

на відміну від тривалих класичних мікробіоло-
гічних методів; 

•Висока специфічність від 95% до 100%, 
тому що фрагмент ДНК що досліджується є 
унікальним для кожного конкретного мікроор-
ганізму; 

•Висока чутливість методу, виявити збудни-
ка можна, навіть якщо в досліджуваному зраз-
ку він представлений всього однією клітиною; 

•Ідентифікувати збудника можна як якіс-
ним, так і кількісним методом. Це дуже важли-
во при виділенні умовно-патогенних мікроор-
ганізмів, які в невеликій кількості не виклика-
ють захворювання; 

•Можливість визначити генотип збудника. 
Це є необхідною умовою для раціонального 

лікування і прогнозу можливих ускладнень. 
Недоліки: 
• Можливість отримання як невірно позити-

вного, так і помилково негативного зразка при 
недотриманні правил забору зразка, помилок 
при проведенні дослідження; 

• Значна вартість проведення дослідження. 
Отже, враховуючи проаналізовані наукові 

джерела, можна підсумувати, що лептоспіроз 
– зооантропоноз, який є небезпечним як для 
тварини, так і для людини, який завдає знач-
них соціальних та економічних збитків, за не-
вчасної та некваліфікованої допомоги стає 
смертельним захворюванням. Тому важливим 
завданням постає швидка постановка заключ-
ного діагнозу. Особливу увагу слід звернути 
на те, що проведення своєчасної лабораторної 
діагностики з використанням сучасних моле-
кулярно-генетичних досліджень повинно буди 
невід’ємною частиною сучасної лабораторної 
діагностики лептоспірозу. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Проведений аналіз наукової літера-
тури свідчить про різноманітність розробле-
них класичних та сучасних методів лаборатор-
ної діагностики лептоспірозу.  

Нині найбільш ефективним методом для 
діагностики лептоспірозів є застосування полі-
меразно-ланцюгової реакції, завдяки таким 
особливостям, як простота постановки, висока 
чутливість і відтворюваність, ПЛР набула ве-
ликого поширення в лабораторній діагностиці 
ветеринарної медицини. 

Для досягнення найкращих результатів у 
діагностуванні лептоспірозу необхідно удо-
сконалити наявні на сьогоднішній день лабо-
раторні методи. 

Особливу увагу слід приділити тому, що 
ПЛР дає змогу проводити широкомасштабний 
аналіз сотень і тисячі зразків за короткий про-
міжок часу. При цьому кількість досліджува-
ного матеріалу може бути мізерною. 

ПЛР-аналіз характеризується високою спе-
цифічністю чутливістю і високою діагностич-
ною ефективністю на перших днях захворю-
вання (починаючи з 1-х діб), навіть на тлі ан-
тибіотикотерапії. У зв’язку з цим, метод ПЛР 
можна рекомендувати як метод ранньої екс-
прес-діагностики лептоспірозу. Діагностична 
ефективність лабораторних досліджень при 
лептоспірозах може бути значно підвищена за 
рахунок паралельного використання серологі-
чного тесту (РМА) і ПЛР незалежно від фази 
захворювання.  

Методики, основані на ПЛР необхідно удо-
сконалювати, а діапазон їх застосування роз-
ширювати. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРАЗНО ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ 
ПРИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЛЕПТОСПИРОЗА 

Антоник И. И., Кучерявенко О. О., Уховский В. В., Пискун А. В., Мышастий В. М., 
Степна О. О., Дяченко А. В., Мельниченко О. М. 

Институт ветеринарной медицины НААН, г. Киев 

Приведен анализ современных информационных данных научной литературы,  одного из самых совре-

менных эффективных методов молекулярной ПЦР диагностики (полимеразная цепная реакция) лептоспи-

роза. Представлены возможности повышения эффективности  и лабораторной диагностики лечения 

лептоспироза с помощью современных молекулярно-генетических методов, в частности использование 
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TEORETICAL ASPECTS OF THE USING PCR ANALYSIS FOR LABORATORY 
DIAGNOSIS OF LEPTOSPIROSIS (REVIEV) 

I. Antonik, O. Kucheryavenko, V. Uhovskiy, A. Pyskun, V. Myshastyi, 
O. Stepna, A. Dyachenko, O. Melnychenko  

Institute of Veterinary Medicine, The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine  

Introduction. Leptospirosis is one of the most widespread natural focal zooantropological infections of wild, 

domestic animals and humans, which characterized by polymorphism of clinical manifestations. This is wide-

spread in the world and remains up to date a topical epizootiological, epidemiological, ecological challenge. The 

diagnostics of leptospirosis should be comprehensive but decisive importance has laboratory diagnostics. Thus, 

the only well-organized laboratory diagnostics enables timely diagnosis Leptospira infection, planning and take 

effective anti-epizootiological and anti-epidemiological measures.  

The goal of the work. To analyze  current data of literature sources, reviews of aspects about using poly-

merase chain reaction as one of the most effective methods for laboratory diagnosis of leptospirosis. 

Materials and methods. Meta-analysis was performed on the basis of published data on leptospirosis research, 

dissertation abstracts, scientific articles and monographs and electronic resources. 

Results of research and discussion. Modern leptospirosis laboratory diagnosis is based on complex of micro-

biological, immunological and molecular biological methods.  

They used in combinations depending on the phase of disease and diagnostic capabilities of laboratories. 

The main challenge facing using methods of molecular genetic diagnosis is early and timely diagnosis.  Poly-

merase chain reaction is one of the most accurate and rapid methods of molecular genetic diagnosis of many in-

fectious diseases. 

Conclusions and prospects for further research. The analysis of scientific literature showed a variety of devel-

oped classical and modern methods of leptospirosis laboratory diagnosis.  

Currently, the most effective method for the diagnosis of leptospirosis is the using polymerase chain reaction, 

thanks to features such as ease of setting, high sensitivity and reproducibility, the PCR became widespread in 

laboratory diagnosis of veterinary medicine. 

For best results necessary to improve the diagnosis of leptospirosis laboratory techniques currently available. 

Special attention should be paid to the PCR method, because it allows for large-scale analysis of hundreds or 

thousands samples in a short period of time. The quantity of the test material can be meager. 

PCR analysis is characterized by high sensitivity and specificity for high diagnostic efficacy in the first week of 

the disease (beginning with the 1st day), even against the background of antibiotic therapy. In connection with 

this method of PCR can be recommended as a method of early rapid diagnosis of leptospirosis. The diagnostic 

efficiency of laboratory tests with leptospirosis can be greatly enhanced through the parallel use of the serologi-

cal test (PMA) and PCR regardless of the phase of the disease. 

Methods based on PCR is necessary to improve and expand their range of application.  

Key word: leptospirosis, leptospira, laboratory diagnostics, method  

метода ПЦР анализа в ветеринарной медицине. Обсуждаются направления повышения эффективности 

метода, в частности, путем выявления геномных элементов. 

Данный метод диагностики позволяет специфично увеличивать в сотни раз участок ДНК возбудителя 

заболевания в исследуемом образце, что позволяет своевременно установить диагноз, упрощает лабора-

торную диагностику выявления лептоспироза в первые дни возникновения заболевания. Установлена не-

обходимость совершенствования эффективного метода лабораторных методов с последующим их ис-

пользованием на практике. 

Ключевые слова: лабораторная диагностика, лептоспироз, метод, полимеразная цепная реакция.  


