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Lab -10 
 التفاعالت المناعية

ويقصد بها تفاعل األجسام المضادة مع المستضدات الخاصة بها لتكوين المعقدات المناعية                
(complex Ag-Ab) .ويسمى التفاعل حسب طبيعة المستضد 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Precipitation Reactionتفاعالت الترسيب 

تييا وجييود  soluble antigenمييع المستضييد اليي ا ب  antibodyهييا التفيياعات والتييا تفهييا لتفاعييل ال سيي  المضيياد 
، تعتميييد تفييياعات التئ يييفب عليييى تكيييوين الم يييا   precipitate إلنتيييال الئا يييب  electrolyteالتحليييل الكهئييييا ا 

lattices .والتا تحدث  صورة أتضل عندما يكون ال س  المضاد والمستضد موجود تا نسب مثالية  

 

 المستضدات + األجسام المضادة = معقد مناعي

 أنواع التفاعالت المناعية 
 (Precipitate)+ األجسام المضادة = راسب  (Soluble antigen)المستضد الذائب 

 (Agglutination)+ األجسام المضادة =تالزن   (Granulate antigen)المستضد الحبيبي 
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 األجسام المضادة في الحالة السائلة تفاعالت المستضدات الذائبة مع
تعتمييد تفيياعات التئ ييفب علييى اتحيياد المستضييدات ال ا  يية مييع األجسييام المضييادة لتكييوين معقييدات مناعييية تييا الحاليية 

 السا لة وتفاعل التئ فب لت  على مئحلتفن :
 لت  التفاعل  صورة  ئيعة تستغئق ثوانا أو دقا ق لتكوين المعقدات غفئ المئ ية )ال ا  ة(. : المرحلة األولى
: لت  فيه حدوث ت معات  ح وم مئ ية وه ه المئحلة  طفئة تحتال تتئة  ياعات لليى أييام ، تيعثئ عيدة  المرحلة الثانية

 الحئارة وغفئها.عوامل تا ه ه المئحلة منها التئكفز الكهئيا ا و األس الهفدروجفنا و 
 

 من تفاعات التئ فب النوعية وال ا عة والسئيعة ها:  تفاعالت الترسيب النوعية :
وهو ا سط أنواع اخت ارات التئ فب التا ا تخدمت ال أكثئ من قئن  يعتمد االخت ار على الفحص   االختبار الحلقي :

حاوييية علييى المصييل  جييدار أنبوييية صييغفئةعلييى ويطيي  ال صييئ، ، تييا هيي ه الطئيقيية يصييب محلييور المستضييد  حييئ  
)األجسيييام المضيييادة( لتتكيييون حلقييية تئ يييفب أو قيييئ  ابييييط عنيييد تقييياطع أو عنيييد نقطييية تمييياس المحليييولفن أو ط قتيييا 

إذا كان المستضد والجسم المضاد يخص احدهما األخر سوف تتكون حلقةة السا لفن بدون تهيج أو خلط للمحيولفن ، 
، حفي  تنت يئ الميواد المتفاعلية تيا المنطقية  ووجةود الحلقةة دليةل علةى ايجاايةة التفاعةلالترسيب في منطقة التفاعل 

 األجستتام المدتتادم للمسددتتد عقتتدا للكشتتع  تت   يستتدمدم هتتالا اارد تتا   .التييا تتكييات  تفهييا تئاكفييز المحلييولفن )التئكفييز المثييالا(

(antigen-antibody complexes و )مييييئيط والتييييا يمكيييين ا ييييتخدامها لك يييي  عييين األجسييييام المضييييادة تييييا مصيييل الل
هييا مثييار علييى  (C-reactive protein and Streptococcal grouping)يعييد كييل ميين  لت ييخيص المييئ .

   .لت خيص األنثئاكس (Ascoli)اخت ار أ كولا االخت ار الحلقا ك ل  

 



 المرحلة الرابعة                                                Practical immunology                             أ.م.د: أسماء حسيب هويد   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Positive Result: Development of a white ring at the junction of antiserum and antigen solution indicates 

positive test. 

Negative Result: Absence of a ring formation. 
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 zoneعلى ذراع صاعد وذراع نازر ومناطق زيادة تا األجسام المضادة precipitin curveيحتو، منحنا التئ فب 

of antibody excess   منطقة التكاتع ، zone of equivalence ومنطقة الزيادة تا المستضد ، zone of 

antigen excess  بوا طة االخت ار يمكن الك   عن األجسام المضادة والمستضدات غفئ المتفاعلة تا المحلور ،
، لذا كان المستضد مت انس أو األجسام المضادة خاصة أو محددة  supernatantsالطاتا أو الئا ق أو العا   
 تضدات التا لت  درا تها بوا طة تفاعل التئ فب ، تان المحلور الطاتا أو الئا ق لواحد تقط من خليط المس

supernatants  ال يحتو، على  أجسام مضادة غفئ متفاعلة أو مستضدات غفئ متفاعلة تكون ظاهئة فيه. ال راع
وتسمى أيضا  zone of antibody excessالصاعد تا منحنا التئ فب يمثل منطقة زيادة تا األجسام المضادة 

(Prozone)  حف  توجد جزيئات أجسام مضادة حئة تا المحلور الئا ق أو الطاتا، أما ال راع النازر تا منحنا
حف  توجد  (Postzone)وتسمى أيضا  zone of antigen excessالتئ فب يمثل منطقة زيادة تا المستضد 
التئ فب تا الحد األقصى تا منطقة التكاتع  . يكون  supernatantsجزيئات مستضد حئة تا الئا ق أو العا   

zone of equivalence  حف  ال يحتو، المحلور الئا ق الطاتا supernatants  ال على مستضدات وال على
 أجسام مضادة حئة غفئ متفاعلة يمكن أن تظهئ. 

 

 equivalencies The zone of منطقة التكافؤ

ال س  المضاد تا المختبئ حف  تكون تفها نس ة المستضد لليى  -ها النقطة التا توجد تا تفاعل تئ فب المستضد 
ال س  المضاد متعادلية،  معنيى أخيئ )اتحياد لنسيب متماثلية مين المستضيد وال سي  المضياد أو تسياو، المواقيع المتعيددة 

ال مستضيدات حيئة  supernatantتو، الئا يق أو العيا   التكاتع لكل من األجسام المضادة والمستضدات(  حف  ال يح
 وال أجسام مضادة حئة .

 
 supernatantمالحظة: يتم التعرف على هذه المناطق الثالث عن طريق فحص الرائق أو العائم 
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تا ص  من أنابفب االخت ار  (rabbit antibody)تا ه ه التقنية ، لوضع تئكفز وح   ثابت من مصل األرنب 
 عد ذل  تحضن  (egg albumin antigen) المصلية ،  عد ذل  تضاف كميات مختلفة من مستضد اح البيط

األنابفب ، يمكن القور لن األنبوب األور ال يحتو، أ، را ب ، األنبوب الثانا يحتو، كمية طفيفة ،  كمية كبفئة تا 
ا األنبوب السادس فيحتو، على كمية طفيفة من الئا ب تا حفن ال يحتو، األنبوب الثال  والئا ع والخامس، أم

لفت  اخت اره  supernatantاألنبوب السا ع أ، را ب. تطئد جميع األنابفب المختبئية مئكزيا و يأخ   عد ذل  الئا ق 
 عن وجود كل من األجسام المضادة والمستضدات غفئ المتفاعلة .

 توجد زيادة تا المستضد لكن ال وجود ألجسام مضادة حئة ( 3-2-1تا أنابفب االخت ار ) -1
( ال لوجد فيه أجسام مضادة أو مستضدات حئة ل ل  يسمى 4تا أنبوب االخت ار ) supernatantالئا ق  -2

حف  يحتو، على نسب متطا قة من األجسام  equivalence tubeه ا األنبوب ب )أنبوب التكاتع( 
  صورة كاملة.  المضادة والمستضدات التا تفاعلت
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( تحتو، على زيادة تا األجسام المضادة مع عدم وجود 7-6-5الئا ق تا كل من األنابفب المختبئية ) -3
 مستضدات.

  ( ؟1،7سؤال : لماذا ال يوجد راسب في االنبوب رقم )
كبيرة كافية الجواب : وذلك الن كال األنبوبتين تحتويان أجسام مضادة ومستضدات تفاعلت لكنها لم تكون تجمعات 

لتترسب خارج المحلول ، لذلك فان أي زيادة في المستضد أو الجسم المضاد قد يثبط الترسيب وخاصة الزيادة في 
 المستضد؟

 
 

FIGURE 8.15 Precipitation reaction in liquid media. 
 

 


