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Lab -8 
Agglutination reaction 

 تفاعالت التالزن
في هذه  antigen، إذ يكون المستضد  Particlesيقصد بتلك التفاعالت أو االختبارات هو حدوث تجمع للدقائق  

 redأو كريات الدم الحمر  bacteriaمثل )البكتيريا  particulatesالحالة على شكل جزيئات أو دقائق غير ذائبة 

blood cell أو مستضدات مثبتة على أسطح جزيئات خاملة ملحقة )insert particle مثل دقائق أو كريات 

 . التي تغطي المستضد  latex beadsالالتكس 

  : يحدث التالزن على مرحلتين مبدأ االختبار
وهةو االتحةةاد  primary immunological reactionالمرحلةة اوولةى : التفاعةةل الم ةاعي اوولةةي  -1

  Antigenوالمستضد  Antibodyبين الجسم المضاد 
 visibleوهةةةو تكةةةون تجمئةةةات مرئ ةةةة  secondary reactionالمرحلةةةة الثا: ةةةة: التفاعةةةل الثةةةا:ي  -2

clumps . 
لجزيئةات المستضةد غيةر الةذائ  أو الجسةمي :ت جةة التفاعةل ال ةوعي visible clump هو تجمع مرئةي  بعبارة أخرى :

specific  بين الجسم المضاد والذي يسمى(agglutinin)  والمستضد المسمى(agglutinogen) .  

 
 أنواع اختبارات التالزن 

 Direct agglutinationاختبار التالزن المباشر اوال : 
 large, cellular antigensفي هذا االختبار يتم اختبار مصل الشخص المريض ضد مستضدات خلوية و كبيرة 

 : تلك المستضدات قد تكون لفحص وجود اوجسام المضادة ، 
و السالمو: ال  E. coliلبكتيريا  Serotypingاو:ماط المصل ة  مثل تحديد :Bacteriumبكتيريا   .1

Salmonella  .وذلك من خالل استخدام أجسام مضادة خاصة بتلك البكتيريا 
 Toxoplasmosisمثل التشخ ص المصلي لطفيلي داء القطط  :Parasitesطفيليات   .2

 .مثل اختبار تحديد فصائل الدم: Red blood cellكريات الدم الحمر   .3
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 : استخدامات اختبارات التالزن المباشرة 

 Blood groupsلتحديد فصائل الدم  .1
)مرض الت فوئيد, مرض الت فوس, اختبار البروس ال  Infectious diseasesلتشخ ص اومراض المئدية  .2

 ( Toxoplasmosisللكشف عن الحمى المالط ة , طفيلي داء القطط 

او:ماط المصل ة  مثل تحديد لتص  ف وتقس م بئض أج اس البكتيريا وأ:واعها حس  تركي  المستضد .3
Serotyping  لبكتيرياE. coli   و او:ماط المصل ة لج س السالمو: الSalmonella  وغيرها 

 .Antibody titerلتحديد تركيز اوجسام المضادة  .4
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 من أهم هذه االختبارات ( هيWidal test,  rose Bengal test,  blood group test ) 
 

  :طرق إجراء اختبارات التالزن 
استتتتخدام ،  slidesاستتتتخدام الحتتتريحا ال جاجيتتتا يمكةةةن إجةةةراء اختبةةةارات الةةةتالزن المباشةةةر بةةةثالث طةةةر  مختلفةةةة )

microtiter plate  ، استتخدام انناييتا المختبريتاtubes  فةي حالةة كةان الغةرض مةن االختبةار هةو تقةدير تركيةز
 .اوجسام المضادة(
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استخدام الحريحا 

 slidesال جاجيا 

 
 

 microtiterاستخدام 

plate 

 
 

استخدام انناييا 
 tubesالمختبريا 
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 Indirect agglutinationاختبار التالزن غير المباشر  ثانيا:
في هذا االختبار تحسس أو ترتبط أو تثبة  )المستضةدات أو اوجسةام المضةادة( إلةى أسةطح دقةائق أو جزيئةات خاملةة 

particle  قد تكون هذه الدقائقخاصة كروية الشكل : 
 Red blood cellكريات الدم الحمر  .1
 Latexدقائق متوفرة تجاريا تسمى  .2

 

 : استخدامات اختبارات التالزن غير المباشرة 

 Infections microbialللكشف عن اإلصابات البكتيرية  .1
 Viral infectionsللكشف عن اإلصابات الفيروس ة  .2

 Autoimmune diseasesللكشف عن أمراض الم اعة الذات ة  .3

 Hormonesالهرمو:ات  .4

 Drugsاودوية والئقاقير  .5

 
  االختباراتمن أهم هذه (reactive protein, rheumatoid factor-pregnancy test, c). 
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 دقائق الالتكس مرتبطة او محسسة الى المستضدات دقائق الالتكس او محسسة الى االجسام المضادة


