
ELISA

Enzyme Linked Immunosorbent 

Assay

التحاليل المناعية المرتبطة        

اعداد
االستاذ المساعد الدكتور 

ساريا ناجي محسن 

المدرس المساعد مروة 

عبدالسالم قادر

1



تعريفات عامة

Antibodyما هي األجسام المضادة 

هي مركبات موجودة ضمن الجهاز المناعي للجسم 

وتصنع بشكل خاص عند تعرض الجسم ألجسام 

غريبة
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تعريفات عامة-تابع

Antigen

وبالتحديدللجسمالمناعيالجهازاثارةعنمسؤولجسمهو

المضادةاألجساماثارة

المناعيةالتحاليلImmunoassay

يفمعينةمادةمستوىلقياسبيوكيميائيةاختباراتهي

اطارتببواسطة(دموع,لعاب,بول,سيرم)الحيويالسائل

AntigenمعAntibodyلهالمخصص
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Antigenحاالت 

:إماAntigenيكون 

الهرموناتمثلطبيعيبشكلالجسمفيموجود

مثالمرضيةحاالتفيالجسمفيتصنيعهيتم:
عيطبيبشكلالمشيمةمنيفرزالذيHCGهرمون

ناتالسرطاأنواعبعضفيافرازهيمكنالحملأثناء
الرجالعندحتى

المخدراتمثلالعاديةاألحوالفيموجودغير
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مقدمة

 يتم تصنيع األجسام المضادةAntibodies في حال

وتكون هذه Antigensالتعرض ألجسام غريبة 

 Specificاألجسام المضادة ذات تخصصية وألفة 

Affinityا مثل لألجسام الغريبة التي أثارت تصنيعه

ويةالبروتينات والسكريات العديدة و األحماض النو
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مقدمة-تابع

تتعرف األجسام المضادة على الجزءantigenic 

determinant 

دةيحتوي الجسم على خاليا مصنعة لألجسام المضا
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Shortcut to image004.lnk
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ELISAما هي تقنية

ثل هذه التقنية تستخدم لقياس تركيز مادة جزيئية م

هذه . رم الهرمونات والعقاقير في السائل الحيوي كالسي

سام المادة الجزيئية تقاس عن طريق معرفة كمية األج

Antigenالتي ارتبطت ب Antibodyالمضادة 

10



Sandwich ELISA

العينةفيتركيزهوقياسAntigenعنالكشفالمطلوب-أ

المضادبالجسممغطىاالليزاطبقفيكون

Antibody
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في العينة وبعد Antigenيرتبط الجسم المضاد في الطبق مع 

في العينة بجسم مضاد آخر ويكون Antigenذلك يرتبط 

ساس الجسم المضاد اآلخر مرتبط بإنزيم ثم تضاف المادة األ

عن طريق قياس كمية Antigenلإلنزيم ويتم حساب كمية 

ناتج التفاعل
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 Sandwichمثال على طريقة عمل

ELISA

ة قبل الشروع في العمل يجب قراءة التعليمات بدق
شديدة ألن أي خطأ  قد يؤدي الى فساد التجربة 

وهي مكلفة جداKitوخسارة قيمة 

ل مجموعة المحاليل المستخدمة في التحالي)Kitنستخدم 
حيث أن لكل جسم مطلوب الكشف عنه ( المناعية 

Kitمخصوص
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 Sandwichمثال على طريقة عمل-تابع

ELISA

خانة 96يتم ترقيم الطبق الخاص المكون من  -1

(wells ) بدقة وتستخدم الخاناتwells األولى لرسم

Standard curveالمنحنى القياسي 
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مثال على طريقة -تابع

Sandwich ELISAعمل

الطبقفيفحصهاالمرادالعينةوضعيتمثم-2

مراتثالثأومرتينعينةكلتكرارويفضل

Duplicate or Triplicate

المتوسطيؤخذالنتائجظهوروبعد

Qualityضابطةعينةتستخدم-3 control

sampleمعتأتيالعينةوهذهKit(مجموعة

الشركةقبلمنمحددتركيزذاتوهي(المحاليل

المفحوصةالعينةمثلتماماوتعاملالمصنعة 16



17



اضافة األجسام المضادة الثانية اضافة المادة 

االساس لإلنزيم

م الطبق يحتوي على الجس

نالمضاد مرتبط بالبروتي

الجسم المضاد الثاني  مرتبط

بالجسم المضاد األولي

االنزيم يحول المادة االساس الى ناتج 

ملون يمكن قياس كميته ضوئيا

البروتين المحدد

الجسم المضاد األولي

الجسم المضاد الثاني مرتبط 

مع انزيم
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النتائج

رسمبنقوماالليزاقارئجهازفياالمتصاصنتائجقراءةبعد

المحوردمنستخبحيثالبيانيالرسمورقعلىالقياسيالمنحنى

الصاديوالمحورconcentrationللتركيزx-axisالسيني

y-axisلالمتصاصAbsorption

Absorption  

nm

Concentration ng/ml
19



النتائج-تابع

علىstandardsالقياسيةالمحاليلتركيزاتبتحديدنقوم

علىقياسيمحلولكلقراءةنحددثمx-axisالسينيالمنحنى

القياسيالمنحنىونرسمy-axisالصاديالمنحنى
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النتائج-تابع

ند قراءة يستخدم هذا المنحنى لقياس تركيز كل عينة بحيث نأتي ع

ا على االمتصاص على المحور الصادي ونحدد  النقطة المقابلة له

المنحنى وبعد ذلك نحدد  التركيز على المنحنى السيني

Absorption  

nm

Concentration ng/ml
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النتائج-تابع

حدودالفيكانوإذاالمنحنىمنالضابطةالعينةتركيزنحسب

ربةالتجأنيعنيفهذاالمصنعةالشركةمنالمحددةالطبيعية

.النتائجاعتمادويمكنناجحة
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ELISA مواقع عرض لتقنية

 http://www.edumedia-sciences.com/en/a543-

direct-enzyme-linked-immunosorbent-assay-

elisa

 ELISA

 http://www.sumanasinc.com/webcontent/ani

mations/content/ELISA.html

 http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multi

media/uploads/procedures/elisa-sound.swf
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http://www.edumedia-sciences.com/en/a543-direct-enzyme-linked-immunosorbent-assay-elisa
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/ELISA.html
http://www.biology.ualberta.ca/facilities/multimedia/uploads/procedures/elisa-sound.swf

