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 واکنش های آگلوتیناسیون

 :مقدمه
باشد  تریاگر آنتی ژن بصورت ذرات غیر محلول مانند باک .یا آنتی بادی را بررسی نمود آنتی ژن  حضور یکبوسیله آزمایشهای سرولوژی می توان 

ها را نیز می توان به ذرات نامحلول گاهی مولکولهای محلول مثل پروتئین  .گویندمی  (Agglutination)آگلوتیناسیونبا آنتی بادی را  آن واکنش

 ,Widal, Wright ,CRPمی باشند عبارتند از  استوار ی که بر اساس آگلوتیناسیونیآزمایشها .نمودصل کرده و با روش فوق بررسی مثل التکس مت

hCG ,RF, و... 

 

  Wrightآزمایش

                                                                             :که به دو صورت انجام می شود( بروسلوز) تشخیص سرولوژیک تب مالت :هدف

1)Slid Test  یاRapid Test             2)Tube Test (Standard Test) 

 Rapid Testیا  Slid Testرایت بصورت  اصول انجام آزمایش

و  می دهیم حرکت دورانیدقیقه  2و مدت  مخلوط با اپلیکاتور روی اسالید ریخته معرف رایت بر هقطره سرم بیمار را با یک قطریک 

 .سپس از نظر وجود آگلوتیناسیون بررسی می کنیم

  Tube Test (Standard Test) رایت بصورت آزمایشاصول انجام 

 میکرولیتر 199به لوله اول  خته سپسوژی ریسرم فیزیول میکرولیتر 099میکرولیتر و در سایر لوله ها  099مقدار در لوله اول  تخاب کرده لوله ان 11

را تا لوله دهم ادامه می دهیم و  کنیم و این عمل از لوله اول برداشته به لوله دوم منتقل می میکرولیتر 099زوده و پس از مخلوط کردن سرم بیمار اف

آنتی ژن  میکرولیتر 099حال به تمام لوله ها  .سرم استکنترل آنتی ژنی بوده و فاقد  11لوله  .میکرولیتر برداشته و دور می ریزیم 099م از لوله ده

رقت آخرین لوله ای که  سپس .دهیممی قرار  C 73°ساعت در انکوباتور 22تمامی لوله ها را به مدت ، پس از مخلوط کردن . رایت اضافه می کنیم

 .میحاوی آگلوتیناسیون باشد را گزارش می نمای

 شماره لوله 1 2 7 2 0 6 3 8 0 19 11

سرم  الندا 099 099 099 099 099 099 099 099 099 099 099

 (Lµ)فیزیولوژی

 الندا 199  099 099 099 099 099 099 099 099 099 -

 

 )L)µسرم بیمار

ژن  آنتی الندا 099 099 099 099 099 099 099 099 099 099 099

 )L)µرایت

 رقت نهایی 1:29 1:29 1:89 1:169 1:729 1:629 1:1289 1:2069 1:0129 1:19229 کنترل 
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آنتی بادی ضد  در این آزمایش .می باشد... وجود التهاب یا عفونت وافزایش آن به علت  و های فاز حاد بودهین ئپروت جزء :Latex-CRP آزمایش 

CRP به ذرات التکس متصل شده است. 

ذرات  به  IgG  آزمایشدر این  .بیماری آرتریت روماتوئید می باشد ر روماتوئیدی درفاکتو تشخیص سرولوژیکآن هدف   :Latex-RFآزمایش

 .است  التکس متصل شده

پوشیده می  hCGدر این آزمایش ذرات التکس با آنتی بادی ضد . می باشدبرای بررسی وجود هورمون گنادوتروپین جفتی در ادرار  :hCGآزمایش

 .ید کننده حاملگی باشدمثبت شدن آزمایش می تواند تای. شوند

 حرکت دورانی می دهیمدقیقه  2مخلوط کرده  hCGیا RFیا  CRP قطره سرم را با یک قطره معرف hCG: 1یا   RFیا CRPآزمایش  روش انجام

 .میسپس از نظر وجود آگلوتیناسیون زیر نور چراغ مطالعه بررسی می نمای


