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Welcome to Immunology lab 

 
Hope you enjoyed with us 
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Immune system 

The immune system is the body’s natural defense in fighting organisms. 
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There are two kinds of immunity, natural (Innate) and acquired immunity. 

 

1- Innate immunity :( non-specific): Everyone is born with innate (or natural) 

immunity, a type of general protection. It includes the external barriers of the body, 

like the skin and mucous membranes (like those that line the nose, throat, and 

gastrointestinal tract), which are the first line of defense in preventing diseases 

from entering the body. 
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The adaptive immunity: (Specific)  

The second kind of protection is adaptive (or active) immunity, which develops 

throughout our lives. Adaptive immunity involves the lymphocytes and develops as 

people are exposed to diseases or immunized against diseases through vaccination. 
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 مستلزمات مختبر المناعة العملي

Immunology Laboratory Equipment 
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types of tubes for blood collection 
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. تستخدم أجهزة الطرد المركزي البسيطة في الكيمياء لمواد ذات الكثافة األكبر واألقللفصل ا جهازهي  جهاز الطرد المركزي :

تختلف على نطاق واسع في السرعة والسعة. وعادة ما تتألف من الدوار الذي  ة لعزل وفصل المواد المعلقة.والبيولوجيا والكيمياء الحيوي

 يأنابيب الطرد المركز ضمن المرقمة التي يمكن وضع العينات حفرال يحتوي على اثنين أو أربعة أو ستة أو العديد من

Microcentrifuge tubes 

قيعان مخروطية ، وعادة ما تكون مع غطاء مدمج متكامل. وهي تستخدم في هي عبارة عن حاويات بالستيكية صغيرة أسطوانية ذات 

كميات صغيرة من السائل ونبذ البيولوجيا الجزيئية والكيمياء الحيوية لتخزين  
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The incubator 

دم في في علم األحياء ، تعد الحاضنة جهاًزا يستخ

الميكروبيولوجية أو  لمزارعتنمية والحفاظ على ا

مزارع الخاليا. تحافظ الحاضنة على درجة الحرارة 

  يد المثلى والرطوبة والحاالت األخرى مثل ثاني أكس

الكربون  ومحتوى  (CO2) ومحتوى   الكربون

األكسجين في الغالف الجوي. الحاضنات ضرورية 

للكثير من العمل التجريبي في البيولوجيا الخلوية ، علم 

لمجهرية والبيولوجيا الجزيئية وتستخدم في األحياء ا

زراعة كل من الخاليا البكتيرية وكذلك الخاليا حقيقية 

النواة. معظم الحاضنات تتضمن جهاز توقيت. يمكن 

أيًضا برمجة بعض منها للتنقل عبر درجات حرارة 

مختلفة ومستويات رطوبة ، إلخ. يمكن أن تختلف 

حجم الغرف  الحاضنات من حيث المساحة إلى وحدات

 .الصغيرة

  المطياف الضوئي 

Spectrophotometer 

( يمكنه هو مقياس ضوئي )جهاز لقياس شدة الضوء

أكثر تحديًدا ، طول ، أو بشكل قياس الكثافة كدالة للون

.موجة الضوء  

عتمد فكرة تحاليل الكيمياء عموما على تحويل ترىكيز ت

 .المادة التي نريد قياسها إلى لون أو حركة

كثافة اللون أو معدل التفاعل يطلق عليهما اسم 

والتي تعبر عن القدر  absorbance االمتصاصية

الذي امتصه المحلول من الشعاع الضوئي داخل 

 .الجهاز

تتناسب طرديا مع تركيز  absorbance االمتصاصية

 .المادة التي نريد قياسها
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Microplate detection uses: 

1-ELISAs (Enzyme-linked immunosorbent assay, a biochemical technique used mainly in immunology to 
detect antibodies or antigens).  

2-Protein and cell growth assays  

3-Nucleic acid quantitation  

4-Molecular interactions 

5-Enzyme activity Cell toxicity, proliferation, and viability 

 

 

Microplate Readers 

(ELISA plate reader) 

للكشف عن األحداث  مصممي مختبر جهاز وه

التي تحدث جية والكيميائية أو الفيزيائية البيولو

. اغلب Microtiter platesللعينات داخل 

microplate  في مختبرات البحث المستخدمة

مختبرات التشخيصية اإلكلينيكية األكاديمي أو ال

باح مص ريمر،  او حفرة wells 96تتالف من 

ويحدد  microtiter حفرعالي الكثافة الضوء إلى 

التفاعل الذي يحدث  الكاشف الضوء المنبعث من

 microplate wellفي 

Microtiter plate (ELIZA plate 8x12) 

هي عبارة عن صفيحة او طبق متعدد الحفر يستخدم 

 كاانابيب اختبار صغيرة 
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Multichannel pipette 

 

 

 

Pipette  

 هي اداة مختبرية تستخدم لنقل احجام مقاسة من السائل
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