
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة املنارة

 كلية طب األسنان

 مشرف الجزء العملي                         اشراف                                 

 ميسون اليقهد.                         د.علي منصور                                

 خلود اليقه                                                                                    

 عملي

 ملناعةعلم الخلية وامقرر 

 السنة األولى

2023-2022  

 
 
 



 

 

 

 العاشرة العملية الجلسة

 الشائعة املصلية املناعية االختبارات

CRP 

 :أهداف الجلسة

 .املناعية للتفاعالت العام املبدأ على التعّرف 1.

 .املناعية ( االختباراتوسائل( الطرق  بعض على التعّرف 2.

 Complex Reactive Protein (CRP) االرتكاس ي أو املتفاعل البروتين اختبار تنفيذ 3.

 العلمي املحتوى 

  Immunological Reactions   املناعية التفاعالت وأسس مفاهيم

ل الذي النوعي املضاد الجسم عم الضد مولد )تفاعل( اتحاد في املناعية للتفاعالت العام املبدأ يتمثل - 
ّ
 تشك

ب  كيلوتش تجاهه
ّ
  هذا عن الكشف ويمكن  .املضاد الجسم – لضدا مولد ) معقد( مرك

ّ
مختلفة  بطرق  باملرك

 ...وغيرها والترسيب كالتراص
 

  تلعب التي العوامل بعض توجد -
 
 املناسبة  الحرارة تأمين مثل املضاد الجسم مع الضد مولد اتحاد في دورا

 إلى جانب وتستخدم . الحضن ومدة اإلنارة، ، pH الحموضة درجة عامل ،)مئوية درجة 37 هي الفضلى الدرجة(

 .النتائج وصحة العمل دقة من للتأكد وذلك ،)شاهد( موازية  ربةتج االختبار
 

، نوعية هي املناعية التفاعالت  - 
 
 املضاد، الجسم مع إال  )يتحد(  يتفاعل ال الضد مولد فإّن  عام وبشكل جدا

  يشبهه آخر ضد مولد أو تشكله، على حّرض الذي
 
 .الكيميائي يبوالترك البنية ناحية من جدا

 

 يؤدي وهذا متقاربة، ضد مولدات بين متصالبة مناعية تفاعالت تحدث أن املمكن من أنه إلى اإلشارة يجب  - 

، دقيقة غير نتائج إعطاء إلى
 
 املتشكلة املضادة األجسام أن من كدأالت يجب لذا االختبار، فائدة من ويحّد  تماما

، أم خصالش تمنيع عن ناتجة هي ما، هل شخص جسم في
 
 الحاضر، تقالو  في مرض بسبب ناتجة هي سابقا

 .املرض تشخيص في كبرى  أهمية ذلك في ألن

 

 

 

 

 



 

 

 

 املناعية االختبارات  )وسائل( طرق  بعض
 

 سهلة لكونها ائعةالش املصلية االختبارات أهم من Agglutination Testes التالزن  أو التراص اختبارات تعد  -

ل هو التفاعل هذا تعمال، ومبدأاالس
ّ
 املضادة سامجاأل  تفاعل حدوث أثناء  بالتراص يدعى تجمع أو كتل تشك

  الضد مولد يكون  أن يجب ذلك لجأ ومن . الضد مولداتمع 
 
 مولد يكون  أن يجب أو الجراثيم، مثل حبيبيا

  الضد
 
 .الضد بمولدات مغلفة Latex الالتكس مثل خاملة حبيبات من مكونا

 

 كريات بشكل اتم تصنيعه البوليسترين مادة عن عبارة وهي الضد ملولدات كحامل الالتكس حبيبات تستخدم -

 تثبت أن تستطيع كما كبير بمقدار الضد بمولدات تغليفها بإمكانية وتتميز ميكرون، 1 حوالي طرهاقصغيرة 

 .75000 عن عددها يزيد كبيرة بكميات مضادة سامجأ
 

 مباشر بشكل ويحدثDirect Agglutination اشراملب التراص نذكر التراص تفداعالت أو اختبارات أنواع من  -

 اختبارات وتعد وسيطة، مواد استخدام أو الضد ملولدات حامل بدون  أي .املضاد والجسم الضد مولد بين

  الدموية الزمر
 
 Indirect Agglutination املباشر غير التراص فهو الثاني النوع أما .التراص املباشر عن مثاال

 بحد تحريض بأي تقوم وال املناعية الوجهة من Inert خاملة تعدد وهي كحامل الالتكس حبيبات فيه وتستخدم

  (CRP) املتفاعل البروتين اختبار ويعد املناعي، التفاعل على ذاتها
 
 .املباشر غيرراص الت عن مثاال

 

 Complex Reactive Protein (CRP)  االرتكاس ي أو املتفاعل البروتين اختبار

 Test االختبار وهما: حساسية املصلية املناعية باالختبارات القيام عند هامتين نقطتين إلى االنتباه بيج  -

Sensibility    في ودةجاملو  الضد مولدات أو املضادة سامجاأل  من كمية أقل فكش على القدرة بها ويقصد 

 املضادة سامجاأل  كشف على القدرة بها ويقصد Test Specificity االختبار نوعية فهي الثانية النقطة أما .املصل

 أو املضادة سامجاأل  من أخرى  أنواع مع مناعية تصالبات يحدث ال أي .واملحّددةالنوعية  الضد مولدات أو

 .مولدات الضد
 

 جليلة قبكميات  االرتكاس ي أو املتفاعل البروتين يوجد  -
 
 ويزداد الكبد، في يصطنع حيث اإلنسان، مصل في دا

 احتشاء نذكر ذل عن ومثال .سمجال في خلوية وأذية حادة اباتهوالت رتكاساتا حدوث دعن )كميته( عياره

ر املنشرة، الحمامية الذئبة الخبيثة، األورام بعض الحاد، القلب عضلة
ّ
 الفيروسية، اإلصابات األنسجة، تنخ

 ....وغيرها الحاد الكبدب التها

 عنه ثالبح يجب الجسم في ما ارتكاس ودجو  على يدل معين، لكنه مرض لىإيشير  وال نوعي غير االختبار هذا  -

  البروتين هذا كمية وترتفع . أخرى  باختبارات
 
 في له مستو   أعلى لىإعياره  ليصل للمرض األولى الساعات من بدءا

 .املرض قمة

 


