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Lab -7 
Antigen-Antibody Reactions 

 in the Laboratory 
 تفاعالت األجسام المضادة – المستضد في المختبر

 Characters الصفات العامة 
إذ إن الجسي  الضاياي فاعاعيو ير في مع  ليس الضسااي  اليلى  ي  ع ي   Highly specificعالية الخصوصيية  .1

 مكوينه 
( لاشيييخيم إليييا الجسييي  الضاييياي ير in vitroخييياال الجسييي  الحييي   محييي ذ  يييلا الاعييياعخت رييي  الضخا ييي  يى  .2

 (serological reactions)الضساا  رمسض  بالاعاعخت الضص ية  
 لع رف ر األخ  غي  لع رف reactantsر   لا الاعاعخت يكون ا   الضواي الضاعاع ة  .3
جسييا  الضايياي  ريي  الضصييو يياييا لاح فيي   ضييية األserological reactions مسياخ   الاعيياعخت الضصيي ية  .4

 ( antibody titers م اكيز األجسا  الضااي  
 agglutination هو أعلى تخفيف للعينة الذي ما زال يؤدي إلى حدوث التالزن  antibody titers:ويقصد ب 

Antibody titers: is the highest dilution of the biological sample that still results in 
agglutination 

ار م اكيز  (antibody excess)ال مح ذ م ك الاعاعخت ر   الة رجوي م اكيز عالية لن األجسا  الضااي   .5
لكين محي ذ م يك الاعياعخت رني  عني لا مكيون م اكييز األجسيا   (antigen excess)عاليية لين الضسااي ات 

 .الضااي  لثالية 
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 based)test-Major user of serologic (antibody  المصليةاالستخدامات الرئيسية لالختبارات 
  مشخيم يل اض الضناعة اللامية Diagnosis of autoimmune diseases 
    مح ف  رصائو ال blood type ر لساا    يه ال   ال يض (human leukocyte antigen) HLA 

type 
  مشخيم األل اض الضع يةDiagnosis of infectious diseases 

 في حالة :
ع    When the organism cannot to be culturedعن لا ال يضكن منضية الكائن الح  يلضجه ى  .1

 (A, B, C)نض    hepatitisرالاهاب الك    syphilisيرساط زاعيه لثو ري رس ياء الز  ى السع س 
لثو يل اض ال  ايسيا  لن الخطوا  منضياهخط  بحي  organism عن لا يكون الكائن الح  يلضجه ى  .2

rickettsial diseases 
رري رس  HIV عن لا مكون مننيات الانضية الخاصة بععض العي رسات غي  لاا ة لثو ري رس االف ز .3

Epstein–Barr virus 
 Mycoplasma عن لا يحاال الكائن الح  ال  را   طوي ة لانضياه ر  الضخا   لثو  .4
 

  مظه  األجسا  الضااي  لن نوعIgM  ر  الضصو يرال رمخاع  بع  ع   يسابيس رماعس بع  ذلك بظهوا
 الا  يساض  رجوي ا ع   سنين IgGاألجسا  الضااي  لن نوع 
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 التفاعالت المناعية

رينص  بها معاعو األجسا  الضااي  لس الضساا ات الخاصة بها لاكوين الضعن ات الضناعية                
(complex Ag-Ab) . ريسض  الاعاعو  سب ط يعة الضساا 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 المستضدات + األجسام المضادة = معقد مناعي

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

 (Agglutination)+ األجسام المضادة =تالزن   (Granulate antigen)المستضد الحبيبي 


