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Lab -11 
 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 

فييا وجييود  soluble antigenمييع المستضييد اليي ا ب  antibodyالجسييا المضيياد  فيهييا يتفاعييل هييا التفيياعلت التييا
، تعتميييد تفييياعلت التئ ييييب عليييى تكيييوين الم يييا   precipitate إلنتيييال الئا يييب  electrolyteالتحليييل الكهئييييا ا 

lattices .والتا تحدث  صورة أفضل عندما يكون الجسا المضاد والمستضد موجود فا 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 تفيياعلت التئ يييب علييى اتحيياد المستضييدات ال ا  يية مييع األجسييام المضييادة لتكييوين معقييدات مناعييية فييا الحاليية 

 السا لة وتفاعل التئ يب يتا على مئحلتين :
 يئ المئ ية )ال ا  ة(.يتا التفاعل  صورة  ئيعة تستغئق ثوانا أو دقا ق لتكوين المعقدات غ : المرحلة األولى
: يتا فيه حدوث تجمعات  حجوم مئ ية وه ه المئحلة  طيئة تحتال فتئة  ياعات لليى أييام ، تيعثئ عيدة  المرحلة الثانية

 عوامل فا ه ه المئحلة منها التئكيز الكهئيا ا و األس الهيدروجينا والحئارة وغيئها.
  تفاعالت الترسيب الكمي : -2

: ها احد التفاعلت المناعية والتا ت مل انت ار المستضدات و  Immunodiffusionاالنتشار المناعي 
ويعد حدوث االرت اط ما بين الجسا المضاد  (agarose gel)األجسام المضادة  اتجاه  عضها فا و ط لل 

 والمستضد الخاص  ه يحدث التئ يب .
  تستخدم هذه الطريقة

 لمعئفة كمية المواد المتفاعلة -1
 خيص المستضدات الموجودة فا المصلت  -2
 ليجاد العلقة بين المستضدات المختلفة  -3
 المستضد-ليجاد علقة بين نظام الجسا المضاد -4

 Immunodiffusionأهم العوامل المؤثرة على تفاعالت االنتشار المناعي 
 chemical structure of antigenالتئكيب الكيميا ا للمستضد  -1

 Diffusion coefficientمعامل االنت ار  -2

تئكيز األجسام المضادة والمستضدات : عندما تكون تئاكيز األجسام المضادة والمستضدات مثالية ومتطا قة  -3
 فان خطوط التئ يب  وف تكون أكثئ وضوحا .

  PH (PH : 8.5 – 8.7)التئكيز أاليونا أو  -4

 °Temperature : 37Cدرجة الحئارة  -5

 Gel viscosityلزوجة الو ط  -6
 لتداخل بين المادة )الو ط( والمتفاعلت )المستضدات واألجسام المضادة(ا -7
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 -تقسم تفاعالت االنتشار المناعي اعتمادا على ما يأتي:
 عدد المتفاعلت المنت ئة  .1

 اتجاه االنت ار .2
 

 -واها ه ه الطئق ها : 
 Single Radial Immunodiffusionاالنتشار المناعي ألشعاعي المنفرد  -1

 :  االختبارمبدأ 
 Single Radial Immunodiffusion (SRID)يستخدم فا ه ا االخت يار و يط االنت يار المنياعا الم يع المنفيئد 

واألجسددام المضددادة  (C3, C4)ويروتينددات المددتمم  IgG, IgM, IgAللتقددد ر الكمددي للكلوييولينددات المناعيددة 
. فييا هيي ا االخت ييار يييتا خلييط األجسييام المضييادة و المستضدددات فددي الم ددل influenza virusلفيددروا االنفلددون ا 

Monospesific antiserum  مع و طagarose gel  تخلط االجسام المضادة مع االكيارو(( ويصيب الو يط لليى(
لييتا  عيدها لضيافة مصيل ال يخص الميئي   agarose gelداخيل و يط  wellsأط اق بتيئ  ،  عيدها ييتا عميل حفيئ 

patients serum  لذا كان المستضد موجيود فيا المصيل  يوف يحيدث انت يار ليعاعا للمستضيد داخل تل  الحفئ ،
علييى لييكل هيياالت تتئكييز حييول الحفييئة  والتييا  immunopreciptin ringميين الحفييئة ليكييون حلقيية تئ يييب منيياعا 

 تظهئ نتيجة التفاعل الحاصل بين الجسا المضاد والمستضد
مين مصييل  (5ml)دقيا ق ثيا يوضيع  (5)لمييدة  (C°23)ئفية فيا درجية حيئارة الغ plateيتيئ  الطبييق   طريقدة العمدل :

 ال خص المئي  للى داخل الحفئ
ولميدة  plates (C3, C4, IgA, IgG) ياعة ألط ياق  (48)يحضين الطبيق فيا درجية حيئارة الغئفية لميدة  -1

 plates (IgM) اعة ألط اق   (72)

المتكون حول الحفئ بوا طة مقياس  صئ   immunopreciptin ring يقاس قطئ حلقة التئ يب المناعا  -2
 خاص

 يتا حساب كمية الكلوييولينات المناعية بوا طة جدول مجهز مع العدة الت خيصية . -3



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

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

وذلك الن االكار يمتلك شحنات سلبية قويدة  agarعلى االكار  agarose gelمالحظة : يفضل استخدام االكاروز 
ب أي شدددحنات ذ لدددذلك التفاعدددل ادددير وسددد  والمتفددداعالت ال يمتلدددك علدددى األ لددد agaroseفدددي حدددير االكددداروز 

 )المستضدات واألجسام المضادة( يكون في حدة األدنى.
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    Double Radial Immunodiffusion (Double diffusion)االنتشار المناعي ألشعاعي الم دوج  -2
فيييا هييي ا االخت يييار يحيييدث انت يييار لكيييل المستضيييدات واألجسيييام المضيييادة وتعيييئف هييي ه الطئيقييية ب اخت يييار اختئليييونا 

(Ouchterlony method) لمعرفة النوع وتحد د درجة نقاوة المستضد )تحد د العالقدة ادير  ، تستخدم ه ه الطئيقة
.  تشااهة أو  ير متشدااهة أو تشدا ج ج ئديالمستضدات المتفاعلة مع االجسام المضادة( مر حيث كونها عالقة م

علييى لييئيحة أو فييا طبييق بتييئ  معقييا ويييتا عمييل حفييئ متجيياورة ميين  Agar gelفييا هيي ا االخت ييار يصييب االكييارو( 
 عضييها اليي ع  فييا االكييارو( ثييا يييتا وضييع االجسييام المضييادة فييا احييد الحفييئ بينمييا تضيياف المستضييدات فييا الحفييئ 
األخييئ، ، تنت ييئ لكييل ميين االجسييام المضييادة والمستضييدات  اتجيياه  عضييها اليي ع  فييا االكييارو( لييعاعيا لتكييون معقييد 

ن الوصول للى تئاكيز مثالية ومتساوية لكل من االجسام المضادة والمستضدات  وف يلحظ خط تئ ييب مناعا وحي
  Agar gelفا االكارو( 

التفاعالت المناعية في هذا االختبار سوف تكون على ثالث أنواع ذ  معنى أخر يظهر اختبار اخترلوني فيما إذا 
   non identicalأو  ير متطا قة  identical partialج ئيا  أو متطا قة  identicalكانت المستضدات متطا قة 

 

   smallpoxيستخدم هذا االختبار لتشخيص فيروس الجدري  
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  و هذه التفاعالت المناعية هي :
A.  تفاعل متطااقReaction Identify : 

فا حالة كون المستضدات متطا قة فان االجسام المضادة تتفاعل مع كل المستضدين لينتج عن ه ا التفاعل خط 
تئ يبا ناعا ،  معنى أخئ ) يحدث ه ا التفاعل عندما يكون كل من المستضدين المتجاورين لهما محددات 

" أو ˄رسيب ملتحمة لتكون بشكل "لذلك تكون خطوط الت identical epitopes مستضدية مت ابهة أو متطا قة 

 .Pattern of identity - occurs when two antigens have identical epitopes على لكل منحنا ( "˅"
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B.  تفاعل متطااق ج ئياReaction of Partial Identify : 

المستضدين أكثئ من األخئ فا حالة كون المستضدات متطا قة جز يا فان األجسام المضادة تتفاعل مع احد 
مت ابهة  epitopes  ،  معنى أخئ ) يحدث ه ا التفاعل عندما ي تئ  كل المستضدين  محددات مستضدية

وال توجد  unique epitope  و احد ه ين المستضدين يمتل  محددة مستضدية فئيدة من نوعها او مختلفة
 على لكل منحنا ( ”Y“لذلك تكون خطوط الترسيب بشكل  فا المستضد األخئ

Pattern of partial identity - occurs when two antigens share the same epitopes and one has a 

unique epitope not shared by the other. 

 

 
 

C.  تفاعل  ير متطااقReaction of Non Identify 

فا حالة كون المستضدات غيئ متطا قة فان األجسام المضادة ال تتفاعل مع المحددات المستضدية الموجودة فا 
كل المستضدين ،  معنى أخئ ) يحدث ه ا التفاعل عندما ال توجد علقة تطابق أو ت ا ه كاملة بين المستضدين 

على لكل   ”X“وتكون بشكل بشكل لذلك تكون خطوط الترسيب متقاطعة مع بعضها البعض بصورة كاملة 
   .Pattern of non-identity-occurs when the antigens are complete unrelated to one another      (منحنا
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