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 گفتارپیش

دانشجججویان علوم با توجه به نبود کتاب جامع در زمینه ایمونولوژی عملی برای 

سرررولوژی و "پزشجججکی، بص جججو  علوم آزمایشجججیاهی، ت جججمیت بر ته شجججد کتاب 

نیاشجته شجودد در ایک کتاب که بر اسجار سر  ز وزاره بهداش   "ایمونولوژی عملی

واحد درسججی تنمیت شججدت اسجج ، ا ججول  3برای رشججته علوم آزمایشججیاهی،  به میزان 

وره مصت ر و  با نثری شیوا توضیح دادت آزمایشاه مصتلف سرولوژی و ایمونولوژی به  

 برای ایک کتابمطالعه شجدت اسج د عالوت بر دانشججویان کارشجناسی علوم آزمایشیاهی، 

های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی و اتاق عمز نیز دانشجویان رشته

 دشودپیشنهاد می

بودت و در سرولوژی  پرکاربردآزمایشجاه  شجامز ،ایک کتاب 03تا  0های   جز 

 "های سرولوژی بالینیا ول و تفسیر آزمایش"ال جه بصشی از مطال  کتاب حقیق ، خ

اجازت ایشججان، رضججای  و تألیف اسججتاد ارجمند جناب آیای دکتر پرویز پاکزاد بودت که با 

استاد برامی جناب آیای دکتر پاکزاد  ازدر اینجا بر خود الزم می دانت  نیاشته شدت اس د

بزاری نمودت و از خداوند متعال برای ایشججان بندت داشجتند، سججپاربه خاطر لطفی که به 

 برک  نمایتدآرزوی سالمتی و طول عمر پر

ها و آزمایشاه پیشر ته ایمونولوژی تا پایان کتاب، شامز تکنیک 09های   جز

ر در ه HLA-Typingو  ، ایمونوبالهها مانند  لوسجججایتومتریباشجججد که برخی از آنمی

 یابز انجام نیسج   با ایک حال الزم اس  دانشجویان با ا ول تشجصی  طبی آزمایشجیات

ها و ها آشججنایی داشججته باشججندد نمر به اینکه برای انجام اکثر تکنیکهر کدام از آن انجام

های تجاری در بازار موجود ذکر شجدت اس ، کی  33تا  09های آزمایشجاتی که در   جز

ها حاوی دسججتورالعمز انجام، مص ججو  شججرک  م از ایک کی اسجج  و طبیعتاه هر کدا

های مذکور از آوردن دستورالعمز انجام، مشابه در   ز ،باشند از اینروسجازندت کی ، می

 شود، خودداری شدت اس د های ابتدایی کتاب مالحمه میآنچه که در   ز

شججود به در پایان، از تمامی همکاران عزیز و دانشجججویان برامی درخواسجج  می

های بعدی، هر بونه پیشنهاد منمور ارتقای هر چه بیشتر سطح علمی ایک کتاب در چاپ

 ارسال نمایندد mojadadi@gmail.comو نقطه نمر خود را به آدرر 

                                                                                                       4931شهریور دکتر محمد شفیع مجددی، 

mailto:mojadadi@gmail.com
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 33 ............................................................ ارهاش یخون بروت  یاهم 9-0

 Rh ....................................................... 30 یخون بروت کییتع شیآزما 9-0

 فصل چهارم: تعیین سازگاری انتقال خون
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 010 ....................................................... 3 کالر HLA یهامولکول 30-9

 019 ............................................. اعضا وندیپ در HLA ستتیس  یاهم 30-1

 013 ........................................... مناس  اهداکنندت ا تکی یبرا جستجو 30-0

 HLA .............................................................. 013 کییتع شیآزما 30-0

 013 ................................. کیسرولوژ روش به« HLA کییتع» شیآزما 30-0-0

 000 .................................... یمولکول روش به «HLA کییتع» شیآزما 30-0-3
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 فصل اول: مبانی سرولوژی

 

 مقدمه 4-4

 انسان سرم یبر رو که شجودیمبفته  یو مطالعات هاشیآزما یهبه کل 0یسجرولوژ

 از یکی ینی،بال یسججرولوژ هایآزمایشد امروزت ردیبیمانجام  ییرخونیرم د یواناهح یا و

 د دنباشیم هایماریب ی و آسان در تشص یعسر هایروش

 ژنآنتی با 3یاخت ججا جج بادیآنتیواکنش  ،یسججرولوژ هایآزمایشاسججار همه 

بلبول یرمز،  ویرور، ی،باکتر تواندمی نمر مورد ژنآنتید (0-0)شججکز  باشججدمیمربوطه 

 یواکنشججج، ژنآنتیبه  بادیآنتیباشجججدد ات جججال  ییرد یزهایچ یجاهورمون و  یک،پروتئ

 ،ژنآنتیبه  بادیآنتیدر ات ججال  یرا، زباشججدمی ریپذبربشجج و  دوطر ه اخت ججا ججی،

 ( مشارک  دارنددیواندروالسو  یونی یدروژنی،ه یدرو وب،ه یوندهای)پیف ضع یوندهایپ

 

                                                
0 Serology 
3 Specific antibody 



2  سرولوژی و ایمونولوژی عملی 

 

 

 
 ژنآنتی-بادییآنتو تشکیز شبکه کمپلکس  ژنآنتیی با اخت ا  بادییآنتواکنش  :۷-۷شکل 

 ژنآنتیو  بادیآنتیمؤثر بر واکنش  عوامل 4-2

، عوامجز مصتلفی تجاثیربجذارنجد که از آن جمله ژنو آنتی بجادیآنتیدر واکنش 

 به موارد زیر اشارت کرد: توانیم

 (۷)اویدیتی ژنآنتیبه  بادیآنتی یاتصال میل( ۷

باشجججد،  یشجججترب ژنآنتیبه  بادیآنتی یوندیپ یزم یاچه یدره ات جججال و  هر

 دشوندیمجدا  یکدییراز  ترمشکز ژنآنتیو  بادیآنتیکمپلکس 

۲ )pH طیمح 

 3/0 (یسرولوژ یهاواکنش) ژنآنتیو  بادیآنتیواکنش  یبرا pH کیترمناسج 

 ترکییپا یا( و یباز)باالتر  یهاpHدر د باشجججدمیبدن انسجججان  یزیولوژیک pH  همان یا

 د باشدمی یفضع ژنآنتیبه  بادیآنتی(، ات ال یدی)اس

 بادیآنتی، (IgE, IgD, IgA, IgG, IgM) هابادیآنتیمصتلف  یهاکالر یاندر م

IgD  به نسجب pH خود را  یعیشکز طب یدی،اس یطحسار بودت و در مح یاربس اسیدی

 ددهدیماز دس  

 ۲طیمح یونی( قدرت ۵

مانند آب مقطر(  جججوره ) یون جایجد  یطدر مح ژنآنتیو  بجادیآنتیواکنش 

 نییپروتئ ژنآنتیو  بادیآنتیباعث رسجججوب نیز  یجادز یونی یجدره ،ید از طر ردیبینم

                                                
0 Avidity 

2 Ionic strength 



  3 مبانی سرولوژی فصل اول:

 

 

 

 0برم نمک طعام 3) موالر 00/1یزیولوژی   ازسرماستفادت  معمواله ،یانم یکد در اشجودیم

  مناس یاربس ،یسرولوژ یهاواکنشو  یمارب سرم یق کردنری یآب مقطر( برا یترل 0 در

 اس د

 ۲کننده یاءمواد اح یرتأث( ۱

 IgMو  IgD،IgE  هایبادیآنتی ها،یمونوبلبولیکمصتلف ا یهاکالر یجاندر م

 و ME-29یر نم) کنندتیاءبه مواد اح بیشتری نسب  حسجاسی  IgAو  IgG با سجهیدر مقا

DTT1 ) ند نمر باشد، )مانمد یبادیالر آنتکک یی، تعیشیابر در آزما مثال عنوانبهدارندد

با اضجججا ه کردن مقدار  مزمک( ت  مال  یماری  بیتشجججص یبرا 2ME-Wrightش یآزما

ماندت و  سججالت IgG یول شججدتهیتجزIgM ،یمارب سججرمبه کنندت یاءمادت اح یکاز  ینیمع

 ت  مال  ی تشص یسجرولوژ هایآزمایشبه  یشجترمطالعه ب یبرا) شجودیم یریباندازت

 (دیید( مراجعه نما03  ز )

 یهتجز بادیآنتیمصتلف  یهجاکالرتمجام ، کننجدت یجاءمواد اح یجاددر غلمج  ز :نکتره

 دشوندیم

 ( دما۳

درجه  90 ی، دماژنآنتیو  بجادیآنتی یهجاواکنش یبرا دمجا کیترمنجاسججج 

درجه  00از باالتر  ید در دماهاباشجججدمیبدن انسجججان(  یزیولوژیک  یدما) برادیسجججانت

، سجججرم یک کمپلمانهمچن و IgEو  IgD هایبادیآنتی ،قهیدی 91به مده  برادیسجججانت

یز ن برادیسانتدرجه  01باالتر از  دماهاید در دهندیمخود را از دس   یولوژیکیخوا  ب

مت ججز  ژنآنتیبه  توانندینمو  دادتسججاختار خود را از دسجج   بادیآنتی یهاکالر تمام

 شوندد

 زمان( 6

 یهو در عرض چند ثان سججریع معمواله، ژنآنتیبه  بادیآنتی یهامولکول ات ججال

البته د اس  ، احتیاج به زمانواکنش یدنکمپلکس و د یزتشک ی برایول ،ردیبیم وره 

 متفاوه اس د بادیآنتیو کالر  ژنآنتیبا توجه به نوع  یشآزما هر یبرا زمانمده یکا

                                                
1 NaCl 

2 Reducing agents 

3 2-Mercaptoethanol 

4 Dithiothreitol 



4  سرولوژی و ایمونولوژی عملی 

 

 

د، ، درشجج  باشججژنآنتی مولکولو  IgM از کالر بادیآنتیچنانچه  یطورکلبه 

مویعی خواهد بود که از  ترکوتات ژنآنتی–بادیآنتیکمپلکس  مشجججاهدت یزمان الزم برا

 دباشد IgG کالراز  یبادیآنت

 نمر ازو بنابرایک  شججدتزیتشججکمونومر  0سججاختمان پنتامری دارد، یعنی از  IgMنکته: 

و دییر  IgG کهباشجدد در  ورتیمی یا پاراتوپ ژنیآنتناحیه ات جال به  01تئوری دارای 

پاراتوپ  3سججاختمان مونومری داشججته و تنها دارای  اکثراه ی موجود در سججرمهایبادیآنت

 دباشندیم

 ژنیو آنت بادیآنتی( نسبت غلظت ۱

و  یاخت ا  بادیآنتیهمکارانش نشجان دادند که غلم   و 0یدلبربربار هایکاول

 شیآزما لولهموجود در  بادیآنتیمتناسجج  باشججد تا تمام  یکدییربا  یدمربوطه با ژنآنتی

 کیمحقق یکد ایردانجام پذ یشجود و حداکثر واکنش سرولوژ مت جز مجاورش ژنآنتیبه 

 هاآنو به  یصتهر یشآزما یهالولهرا در  سجججاکاریدیی پل ژنآنتی یکاز  یمتفاوت یرمقاد

و  ادیبآنتی یمحتو یهالولهاضجا ه نمودندد سپس  اخت جا جی بادیآنتیاز  یمقدار ثابت

تا واکنش  ججوره بر ته و  یراردادند برادیسججانتدرجه  390خانهدر برم یرا مدت ژنآنتی

 یآورجمع رسججوب را پس از، هاآنحا ججز شججودد  ژنآنتیو  بادیآنتیرسججوب کمپلکس 

پس سد ، حذف شونداندنشدتمت ز  ژنآنتیکه به  یاضا  هایبادیآنتیشجستشو دادت تا 

 نمودندد  یریباندازت 9دالروش کجز لهیوسبهموجود در رسوب را  یکپروتئ مقدار

 یکروتئتمام پ یکبود، بنابرا یکوتئکار بردت شججدت  اید پرهب ژنآنتی کهییآنجا از

مت ججز و  ژنآنتیاسجج  که به  اخت ججا ججی بادیآنتیمقدار  برنشججانشججدت،  یریباندازت

 ی ترت بر اساررا  شدتدادترسوب  یکاسج د حال چنانچه مقدار پروتئ شجدتدادترسجوب 

 ددیآیم به دس  0نمودار شمارت  یت،رست کن یمنحن یبر رویش آزما یهالوله

 

                                                
1 Heidelberger 

2 Incubator 

3 Kjeldahl 



  5 مبانی سرولوژی فصل اول:

 

 

 

 
 ی)منحن ژنآنتیمصتلف  یهاغلم با  بادیآنتیمقدار ثاب   یواکنش رسوب ی: منحن۷-۷نمودار 

 (یدلبربرها

 

سججم  ) ییابتدا یشآزما یهالولهدر  شججودیممشججاهدت  ی،منحن یکبا توجه به ا

وب رس بادیآنتیمقدار ، کمتر اسج  بادیآنتیبه  نسجب  ژنآنتیمقدار  که (منحنی چپ

 یبادآنتیاز  یمقدار یی،ابتدا یهالولهد در باشدمیوسجط  یهالولهکمتر از  یزن شجدتدادت

 یمنطقه  زون یه،ناح یکاسجج د به ا یدتکه شججسججته شججدت و محاسججبه نیرد باشججدمیآزاد 

 د  شودیم بفته 3پروزون یا 0بادیآنتی

موجود در  بادیآنتیتمام  یبجاهاسججج  کجه تقر یامنطقجهوسجججط،  یهجالولجهدر 

 9منطقه تعادل یه،ناح یکاسجج د به ا کردترسججوبمت ججز شججدت و  ژنآنتیبه  شیآزمالوله

 د بویندیم

به مقدار ثاب   ژنآنتینسب  مقدار  جیتدربه ی،سجم  راس  منحن یهالولهدر 

 جهینتدرو  کندیم یرا ط ینزول یرسجج یو منحن کندیم یداپ یشججتریب ا زایش بادیآنتی

                                                
1 Antibody-excess zone 

2 Prozone 

3 Equivalence zone 



6  سرولوژی و ایمونولوژی عملی 

 

 

را  هیناح یکد اابدییم، کاهش مت جز شدت و رسوب نمودت ژنآنتیبه  که یبادیآنتمقدار 

 نامنددیم 3زونپس  ای 0ژنآنتی یمنطقه  زون

 یکد بر اسججار اباشججدمی یسججرولوژ هایآزمایشدر تمام  0نمودار  یعمل کاربرد

 یول یمنف یشجواب آزما ،اول یهالولهدر  یماری،ب سججرم تیتراسججیون نمودار، چنانچه در

 یمثب  و منف یشآزما یهالوله کنواخ یریغ طوربهیا مثب  شججود و  ،وسججط یهالولهدر 

 دییریکنسب  به  ژنآنتیو  بادیآنتی یهاغلم نامتناس  بودن  یکشجوند، عل  آن هم

 ازجملهد شجججودیمبفته  9یامنطقه یدۀدر ا جججطالپ، پد ی وضجججع یکد به ابجاشجججدمی

 ی را یشبه آزما توانیمدهد رخ  هاآنممکک اسج  در  یامنطقه یدۀکه پد ییهاشیآزما

 کردد اشارت CRPو

 یسرولوژ یهاواکنشانواع  4-9

مجهول را  بادیآنتی یا ژنآنتی یک توانیم یسجججرولوژ هایآزمایش به کمک

 یاخت ججا جج بادیآنتیبا  ژنآنتی یک کهیویتکردد  یریباندازتآن را  مقدار و ییشجناسججا

، ژنآنتی یهامولکولسجججاختمان  یابر اسجججار شجججکز و  شجججوند، مصلوط یکدییرآن، با 

 دکنندیمو رسوب  شدتزیتشک مصتلفی های ورهبه  ژنآنتیو  بادیآنتی یهاکمپلکس

را به سه  سجرولوژی یهاواکنش، ژنآنتی یهامولکولو شجکز  ی بر اسجار ماه یکبنابرا

 :کنندیم یتدسته تقس

  یناسیونآگلوت یهاواکنش 4-9-4

عنوان مثال یک )بهنامحلول  ذرت کی ژنآنتی ،سجججرولوژی یهجاواکنشدر ابر 

ناسیون یآبلوت یهاواکنشد در یندبو متراکت  یا یناسجیونواکنش را آبلوت باکتری( باشجد،

بججه واکنش  جججوره بر تججه  و  0ینوژن، آبلوتژنآنتی بججه، 1ینیکآبلوت ،بججادیآنتیبججه 

 دیناسیون بویندآبلوت

                                                
1 Atigen- excess zone 

2 Postzone 

3 Zone phenomenon 

4 Agglutinin 

5 Agglutinogen 


