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Lab -12 
 التفاعالت المناعية

ويقصد بها تفاعل األجسام المضادة مع المستضدات الخاصة بها لتكوين المعقدات المناعية                
(complex Ag-Ab) . 

 
 ثالثا: اختبار االليزا أو اختبار مقياسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيم

(ELISA) linked immunosorbent assay-Enzyme 

 

كما ان له القابلية علىى تحللىل   extremely sensitiveاختبار يستخدم على نطاق واسع بسب كونه عالي الحساسية
هنىىان نوعىىان مىىن هىىاا ا ختبىىار بسىى عة مسىىتخدما علنىىة ومىىواد متفاعلىىة ولللىىة جىىدا و  samplesعىىدد كرلىى  مىىن العلنىىات 

 :وهما
 monoclonalوفلهىا تىتا اسىتخدام األجسىام المضىادة والىدة النسىللة  : Direct ELIZAمباشزر  ال اإلليززا -1

antibodies  المستضد للكشف عن وجودantigen  في العلنة 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

For the antigen

 

Direct 
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وجزز ا اسجسزززا   وهىىي النىىوث ال ىىاني وفلهىىىا تىىتا الكشىىف عىىن : Indirect ELIZAغيززر المباشززر  اإلليزززا  -2

 .المضاا 

 

 

 
 

Indirect

For the antibody
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 Test principle مبدأ االختبار 
 Microplate wellتتضمن مردأ فحص اختبار ا للىاا التقىدت  الكمىي لمسىتوج األجسىام المضىادة فىي افى  الطرى      

 the solidعلىىى السىىطد الىىداخلي الصىىلب  antigen.إذ تىىتا ت رلىىت مستضىىد  wellsافىى ة  96والتىىي تتىىملف مىىن 

phase  لكل اف ة من اف  الطر  ، ثا بعد ذلك تضاف علنة المصل الم اد فحصىها فىاذا ااتىوت علنىة المصىل علىى

الخاصىىة بىىالك المستضىىد سىىوف تىى تبل مىىع ذلىىك المستضىىد ، تبسىىل جميىىع افىى  الطرىى   antibodiesأجسىىام مضىىادة 

و الى  المقت نىة ، بعىد ذلىك الخىا    إاالىة األجسىام المضىادة الى  الم تبطىة أ washing solutionبمحلىو  البسىل 

والاي هو عبارة عن محلو  ااوي على أجسام مضادة م تبطة بانايا   conjugate solutionيضاف محلو  ا وت ان 

)مضادة لألجسام المضادة الموجودة في المصل ( ، تبسل جميع اف  الطر  بمحلو  البسل الخا    إاالة األجسام 

إلىىى كىل افىى  الطرىى   substrateقت نىىة ، بعىدها تضىىاف المىىادة األسىاز )ال كلىىاة( المضىادة الىى  الم تبطىة أو الىى  الم

التي تتفاعل مع اإلنايا الم تبل مع األجسام المضادة في محلو  ا وت ان ، ظهىور اللىون األارق هىو دللىل علىى وجىود 
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لبى     stopping solutionاألجسىام المضىادة ممىا يعنىي إن النتيوىة موجبىة . يضىاف بعىد ذلىك محلىو  اإليقىاف 

( الى  ELISA readerتتا و اءة شدة اللون بالعلن أو باسىتخدام جهىاا وى اءة ييفىي )إيقاف التفاعل وو اءة النتيوة . 

 تكون هنان عالوة ي دية بلن كمية األجسام المضادة بالعلنة و شدة اللون.
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 اختبار التألق المناعيرابعا : 

Immunoflourecent test 
Fluorescent Antibody 

 
المستضىىىىىد  وفلهىىىىىا تىىىىىتا اسىىىىىتخدام أجسىىىىىام مضىىىىىادة معلمىىىىىة بصىىىىىببة  –ااىىىىىد اختبىىىىىارات تفىىىىىاعالت الوسىىىىىا المضىىىىىاد      

fluorescein dyes  و هىي مىواد كيمياةيىة تمىتص األشىىعة فىوق الرنفسىوية الى  الم ةيىة وتعلىد ب هىا فىي صىورة  ىىوء

الضىوء الم ةىي يختلىف لونىه بىاختالف المىادة ومىن أشىه  Fluorescent microscope م ةي تحىت الموهى  المتىمل  

ال  تنتج األولىى  Rhodamine isothiocyanate (RITC)و Fluorescein isothiocyanate( FITCالمواد )

 ىىوء أخضىى  بلنمىىا تنىىتج ال انيىىة  ىىوء أامىى  عنىىد و ىىعها فىىي مسىىار أشىىعة فىىوق بنفسىىوية )الموهىى  المتىىمل (. وهنىىان 

 : ختبارنوعان من ا 

 :  Antibody Tests-Direct Fluorescentاختبار التألق المناعي المباشر  -1

وتكىىون األجسىىام المضىىادة الموجهىىة  ىىد المستضىىدات  antigensالمستضززدات يسىىتخدم هىىاا ا ختبىىار للكشىىف عىىن  

معلمىىىىة بصىىىىببة   streptococciالمىىى اد الكشىىىىف عنهىىىا والموجىىىىودة علىىىىى سىىىطد الكىىىىاةن الحىىىي ألموهىىىى ي م ىىىىل ب تل يىىىا 

 Fluorescent Antibody، في هاا ا ختبىار تىتا إ ىافة األجسىام المضىادة المتملقىة  fluorescein dye الفلورسلن

مع العلنة أو مصل الشخص الم يض على الش يحة، تحضن الش يحة، في االة وجود المستضىدات فىي العلنىة سىوف 

بعىد ذلىك تىتا اسىل الشى يحة إلاالىة المىواد الى  الم تبطىة . تىتا  ت تبل األجسام المضادة المتملقة مع تلىك المستضىدات،

-fluorescenceأو plate reader أو  Fluorescent microscopeوى اءة النتيوىة باسىتخدام الموهى  المتىمل   

activated flow cytometer 



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct IF

For the antigen
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  :  TestsAntibody -Indirect Fluorescent المباشرغير  اختبار التألق المناعي  -2

، ت رىت المستضىد المعلىوم علىى السىطد الصىلب فىي العلنىة  اسجسزا  المضزاا ا ختبار للكشىف عىن  يستخدم هاا 

للش يحة ثا يضاف مصل الشخص الم يض الم اد الكشف عن األجسام المضادة فيىه علىى الشى يحة ليحضىن بعىد 

ذلك ، بعد انتهىاء فتى ة الحضىن تىتا اسىل الشى يحة وذلىك للىتخلص مىن المىواد الااةىدة الى  الم تبطىة . يضىاف بعىد 

 اإلليزز ا المعلمىىة بصىىببة الفلورسىىلن علىىى الشىى يحة Anti-human gamma globulinذلىىك األجسىىام المضىىادة 

fluorescein dye ، إلاالىة المىواد الى  الم تبطىة، بعد انتهاء فت ة الحضىن تىتا اسىل الشى يحة ، تحضن الش يحة

 تفحص الش يحة تحت الموه  المتمل  ، يعد ظهور تمل  ايوابي تحت الموه  دليال على وجود األجسام المضادة

 في المصل. 
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A- A known antigen is fixed to a solid phase (slide). 

B-  The serum of the patient is layered on the slide and incubated. 

C-  Washing of the slide is done. 

D-  Anti-human gamma globulin labeled with fluorescein dye is added to the 

slide and incubated. 

E-  Washing of the slide is done. 

F-  The slide is then examined under the fluorescent microscope. 

G-  Positive fluorescence under the microscope means positive serum. 

 

 

 

 

 

Indirect IF

For the antibody
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Treponema  pallidum 


