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مقدمه

علم ايمونولوژي از شاخههاي جوان علوم زيستي ميباشد؛ اما با وجود عمر
كوتاه ،اين علم از اهميت خاصي در ميان علوم زیستی برخوردار است .مبناي
بسياري از واكنشهاي ايمونولوژيك كه در داخل بدن صورت ميگيرد ،بر میان
کنش بین مولكولهاي آنتيژن و آنتيبادي استوار ميباشد .از جمله ویژگیهای
واكنش آنتيژن و آنتيبادي ،اختصاصيبودن آن است؛ همين ويـژگي ،باعث كاربرد
وسيع آن در علوم متعدد شده است و اين كاربرد نيز روز به روز در حال گسترش
ميباشد.
هدف از نگارش این بخش ،توضیح روشهای آزمایشگاهی میباشد که
مبنای آنها ،واکنش بین آنتیژن و آنتیبادی است .با توجه به اینکه درک هرچه
بهتر این واکنشها میتواند در تفهیم اصول روشهای ایمونولوژیک مفید باشد،
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در ابتدا واکنش آنتیژن و آنتیبادی و ویژگیهای آن توضیح داده میشود؛ سپس
اساس روشهای مهم موجود در ایمونولوژی ،که مبنای آنها تشکیل کمپلكس
 1 Ag-Abمیباشد ،مرور خواهد شد.
آقاي ون بهرينگ ،2دانشمند آلماني ،در سال  1890براي اولينبار وجود
ماده خنثيكننده توكسينديفتري را گزارش داد و اين ماده را آنتيبادي نام نهاد.
با گذشت بیش از  100سال از كشف آقاي بهرينگ ،آنتيباديها ،هنوز ابزار
پايه طراحی بسياري از روشهاي رديابي ،شناسایي و اندازهگيري میباشند .در
حقيقت وجود ویژگیهای خاصی در آنتيباديها ،باعث استفاده وسيع از آنها در
طراحي تكنيكهاي متعدد شده است شكل ( .)1-1محدوده کاربرد اين روشها
بسيار وسيع ميباشد و به علم ايمونولوژي و علوم پزشكي محدود نميشود؛ بلكه
كاربردهاي بسيار زيادي در كليه علوم زيستي دارد.
با پايهريزي روشهاي  3 RIAو  4 EIAاز يك طرف و تولید آنتيباديهاي
منوكلونال ،از طرف دیگر ،در سالهای اخیر جهش قابل توجهي در تكنيكهاي
ايمونولوژي مشـاهده شده است.
با وجود اينكه بيش از  60سال از عمر تكنيكهاي قديميتر مانند روشهاي
ايمونوپرسيپيتاسيون و اگلوتيناسيون ميگذرد ،اين تكنيكها هنوز جايگاه خود را
در میان روشهای آزمایشگاهی تشخیص طبی حفظ كردهاند .هنوز همه ساله
1- Antigen-Antibody
2- Von Boehring
3- RIA: Radio-Immuno-Assay
4- EIA: Emyyme-Immuno-Assay
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شاهد ارائه كيتهاي جديدي به بازار ،بر پايه تكنيكهای ايمونوپرسيپيتاسيون و
اگلوتيناسيون ،براي اندازهگيري آنتيژنهاي محلول يا غيرمحلول (پروتئینها،
1
ويروسها ،ميكروبها) هستیم.
خصوصيت يا ويژگي

1

توانایي شناسایي آنتیبادیها

توانایي توليد طبق سفارش
پایداری خوب آنها

شكل  :1-1مشخصههاي آنتيباديها كه باعث كاربرد وسيع آنها در روشهاي تشخيص
طبي شده است.

در علوم پزشكي ،روشهایي كه پايهی ايمونولوژيك دارند محدود به
آزمايشگاه ايمونولوژي نميشوند؛ بلكه از اين تكنيكها ،به صورت قابل توجهي،
در آزمايشـگاههاي بيوشـيمي ،هورمونشـناسي ،ميكروبشـناسي ،سـرولوژي،
هماتولوژي ،پاتولوژي و انگلشناسي استفاده ميشود (جدول .)1-2

1- Specificity

فصل 1

واكنش هاي آنتي ژن-آنتي بادي و ...

رشته

مثال

خونشناسي

تعيين گروه خوني

ميكروبشناسي

هليكوباكتر

انگلشناسي

توكسوپالسما

ويروسشناسي
آسيبشناسي
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HIV, HTLV1, HBV, HBC

ايمونوهيستوشيمي

جدول  :1-2مثالهايي از كاربرد آنتيباديها در شاخههاي مختلف علوم پزشكي
(غير از ايمونولوژي)

 )1-1واكنشهاي آنتيژن-آنتيبادي

پيوند يا واكنش بين آنتيژن و آنتيبادي داراي سه مشخه اصلي است که
عبارتند از :اختصاصي بودن ،برگشتپذيري و اگزوترميك .منظور از اختصاصي
بودن واكنش يا پيوند آنتيژن و آنتيبادي ،اين است كه يك آنتيبادي از بين
هزاران مولكول ،فقط توانایي اتصال به اپيتوپ يك آنتيژن خاص را دارد كه
اين اپيتوپ خاص را اپيتوپ اختصاصي آن آنتيبادي مينامند .همين مشخصه
پيوند آنتيژن-آنتيبادي (اختصاصيبودن) تحول عظيمي در روشهاي تشخيص
طبي ايجاد نموده است .زيرا اين ويژگي پيوند آنتيژن-آنتيبادي ،منشأ پايهريزي
روشهاي متعددي براي شناسایي ،رديابي و اندازهگيري مولكولهاي بسيار
متعددي در علوم پزشكي (و ساير علوم زيستي) شده است .روشهايي كه اين
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واكنش را اساس كار خود قرار دادهاند را روشهاي ايمونولوژيك مينامند .منشأ
اين ويژگي يا اختصاصيبودن ،مكملبودن شكل فضايي اپيتوپ و پاراتوپ
ميباشد (شکل .)1-3

شكل  :1-3نماي شماتيك پيوند ايجادشده بين اپيتوپ يا شاخص آنتيژنيك 1و پاراتوپ
كه داراي شکلهای فضايي مكمل (پيوند اختصاصي) يا غيرمكمل (پيوند غير اختصاصي) با
يكديگرميباشند.
2

پس از اينكه پيوند بين يك آنتيبادي و يك آنتيژن (از طريق پاراتوپ
آنتيبادي و اپيتوپ آنتيژن) به دلیل مکملبودن شکل فضایی آنها برقرار شود،
براي پايدار-ماندن ،اين اتصال نياز به نيروي جاذبه دارد .اين اتصال توسط نيروهاي
جاذبه با قدرت كم (كمتر از  10كيـلو كالري بر مول) برقرار ميشود .شكل ()1-4
این نیروها را نشان میدهد.
1- Antigen Determinent
2- Antigen-Binding Site or Paratop
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پيوند هيدروفوب بين اسيد آمينههاي حلقوي
پيوند هيدروژن بين اتمهاي  H+و  N-يا O-
نيروهاي الكترواستاتيك بين گروههاي  COO-و NH3+

نيروهاي واندروالسي ناشی از حركت الكترونها بين دو مولكول
شكل  :1- 4انواع پیوندها با قدرت کم که پس از نزديك شدن آنتیژن و آنتیبادی

بیـن آنها برقرار میگردد.

پيوند بين آنتيژن-آنتيبادي ،يك واكنش اگزوترميك است كه انرژي در
حدود  2تا  40كيلوكالري بر مول آزاد ميکند.
عوامـل متعددي مانند حرارت ،اسيـديشدن محيط ( PHكمتر از  )3و
موالريتههاي خيلي باال ميتوانند باعث جداشدن آنتيژن از آنتيبادي شوند.
بنابراين پيوند بين آنتيژن-آنتيبادي يك پيوند برگشتپذير است .تفاوت اين
پيوند برگشتپذير در مقايسه با پيوند اختصاصي برگشتپذير آنزيم و سوبسترا،
عدم تغيير هر يك از عوامل درگير در واكنش پس از اتصال و جدا شدن
ميباشد؛ بنابراين در شرايط آزمايشگاهي ،در صورت نياز ،ميتوان پيوند جفت
آنتيژن-آنتيبادي را شكست و آنها را از يكديگر جدا نمود.
نيروهاي درگير در پيوند آنتيژن-آنتيبادي ،نيروهاي بسيار ضعيفي هستند.
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اين نيروها فقط در فاصلههاي بسيار نزديك (كمتر از يك انگستروم) عمل
ميكنند؛ بنابراين مكملبودن شكل فضایي اپيتوپ و پاراتوپ ،نقش بسيار
مهمي را در قدرت پيوند ايجادشده ايفا ميكند .هرچه اپيتوپ و پاراتوپ ،به لحاظ
شكل فضایي ،بيشتر مكمل يكديگر باشند ،دو مولكول با فاصله نزديكتري
نسبت به يكديگر قرار ميگيرند؛ بنابراين نيروهاي اعمالشده در اتصال ،داراي
قدرت بيشتري خواهند بود و پيوند برقرارشده داراي ثبات بيشتری خواهد بود.
قدرت پيوند ايجادشده بين يك اپيتوپ و يك پاراتوپ را افينيتي ()Affinity
مينامند .هر چه افينيتي يك پاراتوپ براي يك اپيتوپ بيشتر باشد قدرت اتصال
برقرار شده ،بيشتر ميباشد.
ميزان افينيتي ( )Kaيك پاراتوپ براي يك اپيتوپ از طريق این واكنش
محاسبه ميگرددKa=k1/k-1 :

در جـدول  1-5مثالهاي متعددي از افينيتي براي واكنشهاي متفاوت
جهت مقایسه با واکنش آنتیژن-آنتیبادی ارائه شده است.
بهطور معمول ،آنتيباديها حداقل داراي دو پاراتوپ ميباشند و آنتيژنها
اغلب داراي بيش از يك اپيتوپ هستند؛ بنابراين در عمل هميشه بيش از يك
پيوند بين آنتیبادی و آنتيژن برقرار ميشود؛ لذا قدرت پيوند برقرارشده بين
يك آنتيژن و يك آنتيبادي ،نتيجه نيروهاي اتصالي بین چند اپیتوپ با چند
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پاراتوپ مختلف ميباشد.
بـرآيند اين اتصـاالت بين آنتيژن و آنتيبادي (يا مجمـوع افينيـتيها) را
آويديتي 1مينامند.
نوع واكنش

(Ka(l/mol

آنتيژن-آنتيبادي (افينيتي قوي)

1010-1013

آنتيژن-آنتيبادي (افينتي ضعيف)

107-1010

هورمون-گيرنده سلولي
آنزيم-سوبسترا

آلبومين-دارو
آويدين-بيوتين

109-1011
104-106
104-106
1015

جـدول  :1-5در ایـن نمودار مـيل تركـيبي يا افينـيتي بيـن جفـت مولكـولهاي

شناختـهشده در علوم زيستي با يكديگر مقايسه شده است.

 )1-2طبقه بندي واكنشهاي آنتي ژن-آنتي بادي

واكنشهاي ايمونولوژيك را ميتوان بر اساس نحوه مشاهده واكنش بين
آنتيژن و آنتيبادي طبقهبندي نمود .بر اين اساس ،واكنشهاي ايمونولوژيك
به سه گروه تقسيم ميشوند كه در هر يك از گروهها ،روشهاي مختلفي قرار
ميگيرند (جدول .)1-6
1- Avidity
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مشاهده مستقیم واکنش آنتیژن-آنتیبادی
ایمونوپرسیپتاسیون
اگلوتیناسیون
غیرمستقیم
مستقیم
در محیط ژل
در محیط مایع
توربیدیمتری
نفلومتری

ایمونوالکتروفورز

SRID, DID

برای ذرات
غیرمحلول

برای مولکولهای
محلول

RIA

EIA

IFA

CLIA

رقابتی  IRMAهموژن هتروژن مستقیم غیر هتروژن هموژن
مستقیم
مشاهده اثرات بیولوژیک حاصل از پیوند آنتیژن-آنتیبادی
بیحرکتسازی
خنثیسازی
ليز سلولي
خنثیسازی سموم
آنتیبادی ضداسپرم
روش ثبوت مكمل ()CFT
جدول  :1-6طبقهبندی روشهای ایمونولوژیک بر اساس نوع مشاهده پیوند ایجادشده

بین آنتیژن و آنتیبادی

 )1-3حساسيت روشهای ایمونولوژیک

كمترين مقدار از يك مولكول را كه توسط يك روش ميتوان اندازهگيري
نمود ،حساسيت آن روش مينامند؛ از طرفی يكي از مشخصههاي مهم روشهاي
ايمونولوژيك ،حساسيت آنها ميباشد؛ بنابراین يك عامل مهم در انتخاب هر یک
از روشهای ایمونولوژیک براي اندازهگيري يك مولكول ،با توجه به ميزان آن
مولكول در محيطي كه قصد اندازهگيري آن را داريم ،حساسيت آن روش ميباشد.

واكنش هاي آنتي ژن-آنتي بادي و ...
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در جدول ( )1-7حساسيت 1روشهاي مختلف ايمونولوژيك با يكديگر مقايسه
شدهاند.
روش

ايمونوالكتروفورز
روشهاي رسوبگذاري در محيط مايع
روشهاي رسوبگذاري در محيط ژل (SRID
در )DID
همواگلوتيناسيون مستقيم
روش ثبوت مكمل ()CFT
ايمونوفلورسنت

اگلوتيناسيون مستقيم (باكتريايي)
وسترن بالت

اگلوتيناسيون غيرمستقيم (التكس)
راديو ايمونواسي ()RIA

آنزيم ايمونواسي ()EIA

حساسيت ()µg/ml

50-200
1-10
3-20

0/001-0/01
0/01-0/05
1
0/01
0/01

0/001

0/001-0/00001
0/001-0/00001

جدول  :1-7در این جدول حساسیت روشهای مختلف برای اندازهگیری حداقل
میزان آنتیبادی ،به صورت تقریبی ،با یکدیگر مقایسه شده است .منظور از حساسیت
(،)µg/mlکمترین مقدار از آنتیبادی است که با روش مربوطه قابل تجسس میباشد.

1- Sensitivity
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 )1-4واکنش متقاطع

همانطورکهقب ً
الذکرشد،یکیازمشخصاتمهمواکنشآنتیژن-آنتیبادی،
ویژه بودن یا مختصبودن آن است .منظور از این ویژگی ،توانایی یک آنتیبادی
در اتصال انحصاری با آنتیژن اختصاصی خود میباشد .آنتیژن اختصاصی هر
آنتیبادی ،مولکولی است که باعث تولید آن آنتیبادی شده است .اما گاهی این
قانون یا اصل نقض میگردد و آنتیبادی تولیدشده علیه یک آنتیژن میتواند با
آنتیژن دیگری واکنش دهد؛ این پدیده را واکنش متقاطع مینامند .واکنش متقاطع
بهدلیل حضور اپیتوپهای مشترک یا مشابه بر روی دو یا چند آنتیژن متفاوت
ایجاد میشود .شکل ( ،)1-8پدیده واکنش متقاطع را به صورت شماتیک به تصویر
کشیدهاست.

شکل  :1-8در این شکل مشاهده میشود که آنتیبادیهای تولیدشده علیه آنتیژن
 Aمیتوانند به آنتیژنهای  Bو ( Cبه دلیل وجود اپیتوپهای مشترک یا مشابه)
متصل شوند .این پدیده را واکنش متقاطع مینامند.
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شایان ذکر است در این تصویر برای هر آنتیژن فقط یک اپیتوپ و برای
آنتیبادی ،فقط قسمت پاراتوپ آنها نشان داده شده است .تعداد اپیتوپهای
موجود بر روی یک مولکول ،ارتباط مستقیم با وزن مولکولی آن دارد .در واقع
اغلب اوقات آنتیژنها دارای چندین اپیتوپ میباشند .وجود واکنش متقاطع
میتواند باعث ایجاد مثبت کاذب در آزمایش شود.
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روشهاي رسوبگذاري ايمني
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مقدمه

هرگاه يك آنتيژن محلول (برای مثال آنتیژن  )Aرا در حضور آنتيبادي
اختصاصي آن در محيط مايع قرار دهيم ،در صورت بروز واکنش بین هزاران
مولکـول  Aو آنتی  Aو تشکیل یک شبـکه ماکرومولکـولی (شکل ،)2-1
واكنشهاي رسوبگذاري ايمني ميتوانند بروز نمايند .اين واكنشها ميتوانند
ب ه راحتي در شرايط  In-Vitroظاهر شوند.
آنتيباديهاي  IgGكه فقط داراي  % 3قند ،در ساخـتار خود ميباشـند
بهترين رسوبدهندهها هستند؛ در صورتيكه IgMها با  % 10قند و حالليت
باالتر رسوبدهندههاي بسيار خوبي نيستند.
هرچه وزن كمپلكسهاي آنتيژن-آنتيبادي تشکیلشده بيشتر باشد ،بهتر
رسوب ميكنند.
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شکل  :2-1تشکیل شبکه ماکرومولکولی حاصل از واکنش آنتیژن-آنتیبادی .در
صورتیکه غلظت آنتیژن و آنتیبادی در شرایط مطلوب باشد ،شبکه تشکیل میشود.
این شبکه به خاطر وزن مولکولی باالی خود در محیط مایع یا ژل به سادگی رسوب
میکند.

شرايطي را كه در زير بحـث خواهيم كرد فقـط مربوط به واكنـشهاي
رسوبگذاري ايمني در محيط  In-Vitroميباشد .رسوب ايجاد شده ،نتيجه
پيوند آنتيژن-آنتيبادي و تشكيل يك شبكه فضايي از آنتيژنهاي متصلشده
توسط آنتيباديها ميباشد.
تشكيل يك شبكه رسوبي نياز به شرايط زير دارد:

	-آنتيبادي بايد حداقل دو ظرفيتي باشد (قطعات  Fabيك آنتيبادي،
رسوبدهنده نميباشند).
	-آنتيژن بايد حتم ًا چندظرفيتي (دارای بیش از دو اپیتوپ) باشد .هاپتنها
توانایي تشكيل رسوب را ندارند.
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	 -نوع آنتيژن (مخصوص ًا حالليت آن) و اجزاي تشكيلدهنده محيط (غلظت
يوني )PH ،شروع تشكيل رسوب را تحتتأثير خود قرار ميدهند.
 )2-1واكنشهاي رسوبگذاري ايمني در محيط مايع
 )2-1-1تئوري منطقه تعادل

روش  Kendallو  :Heidelbergerاين روش كه براي اولينبار اندازهگيري
يك واكنش آنتيژن-آنتيبادي را امكانپذير ساخت ،براي توضيح ظهور و
ناپديدشدن رسوب برحسب غلظتهاي نسبي آنتيژن نیز مفيد است .در اين
آزمايش در تعدادي لوله ،مقداري ثابت از آنتيبادي وجود دارد .به اين لولهها
ي كه حجم كل محيط
آنتيژن را با غلظت افزاينده اضافه مینماییم ب ه طور 
در لوله ثابت بماند .در اولين لولهها ،رسوبي ضعيف ظاهر ميشود ،سپس به
ترتيب ،اين رسوب افزايش يافته و در لولههای انتهایی میزان رسوب كاهش
مييابد .با استفاده از سانتريفوژ ميتوان رسـوب را جمعآوري و مقدار پروتئين
آن را تعيين كـرد .اگر نـوع آنتيژن ،پروتئين نباشـد (بـراي مثـال آنتيژن
پليساكاريدي باشد) مقدار پروتئين موجود در رسـوب ،نسبت مستقيم با مقدار
آنتيبادي رسوب يافته دارد .هرگاه لوله محتوي حداكثر رسوب را انتخاب
كنيم ،ميتوان به وسيله آن ،آنتيبادي موجود در سرم را تعيين كرد؛ زيرا در
اين لوله بيش از  %95آنتيباديها رسوب كردهاند .در منحنی شکل 2-2
سه منطقه مشخص را میتوان مشاهده نمود:
1.1اولين لولهها در منطقه ازدياد آنتيبادي 1ميباشند .در اين منطقه نقصان
1- Antibody-Excess Zone
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آنتيژن باعث عدم تشكيل رسوب براي تمام آنتيباديها ميشود؛ در
1
نتیجه رسوب تشکیلشده در حد مطلوب نمیباشد .این منطقه را پروزون
مینامند.

 2.2آخرين لولهها در منطقه ازدياد آنتيژن 2قرار گرفتهاند ،در اين منطقه آنتيبادي
به میزان كافي براي تمام مولكولهاي آنتيژن موجود نیست؛ در نتیجه رسوب
تشکیلشده در حد مطلوب نمیباشد .این منطقه را پست زون 3مینامند.
3.3لولههاي موجود در منطقه تشكيل حداكثر رسوب ،مربوط به منطقه تعادل
يا منطقهاي هستند كه آنتيباديها و آنتيژنها داراي غلظت مطلوب براي
تشكيل رسوبي از تمام مولكولهايشان ميباشند.
4

با قرار دادن غلظت پروتئينهاي موجود در رسوب بر روي محور عمودي و
غلظت آنتيژن بر روي محور افقي ،ميتوان منحني رسوب تشكيلشده را رسم
نمود (شکل .)2-2
در میـان روشهـای ایمـونوپرسـیپتاسیـون در محـیط مایـع ،از روش
ایمونوتوربیدیمتری استفاده وسیعی میشود که در زیر توضیحاتی در مورد این
روش ارائه میگردد.

1- Prozone
2- Antigen-Excess Zone
3- Postzone
4- Equivalence zone
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شکل  :2-2در این شکل تئوری منطقه تعادل به تصویر کشیده شده است
ي متري يا كدورت سنجي1
 )2-1-2روش ايمونوتوربيد 

روش ایمونوتوربیدیمتری یکی از روشهای ایمونولوژیک است که مبنای آن
بر تشکیل کمپلکس بین آنتیژن و آنتیبادی در محیط مایع استوار میباشد .شایان
ذکر است که در این روش ،آنتیژن باید به صورت محلول باشد .اغلب پروتئینها
را میتوان بهوسیلهی توسط این روش ،به صورت اختصاصی اندازهگیری نمود.
1- Immunoturbidimetry
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هرگاه مقداري از يك آنتيژن را در مجاورت مقدار متناسبي از آنتيبادي
اختصاصي خود ،در محيط مايع قرار دهيم ،كمپلكس آنتيژن-آنتيبادي در محيط
تشكيل شده و باعث كدورت محيط ميگردد .در صورتيكه واكنش در منطقه
پروزون انجام شود ،هرچه مقدار آنتيژن افزايش يابد ،به كدورت محيط نيز اضافه
ميگردد .اساس روش كدورتسنجي بر جذب نور توسط كمپلكسهاي آنتيژن-
آنتیبادی استوار است .انجام روش كدورتسنجي بسيار سادهتر از اندازهگيري
پروتئين در رسوب ميباشد .در اين روش با استفاده از يك دستگاه اسپكتروفتومتر
ميتوان ميزان كدورت محيط را اندازهگيري نمود .با عبور نور از داخل يك لوله
آزمايش ،كه در آن آنتيژن و آنتيبادي موردنظر را مخلوط نمودهايم ،هرچه
ميزان رسوب تشكيلشده بيشتر باشد ،جذب نوري نيز بيشتر خواهد بود .در روش
كدورتسنجي ،اندازهگيري در منطقه ازدياد آنتيبادي ،صورت ميگيرد .با خواندن
جذب نوري و ترسيم منحني استاندارد ،ميتوان مقادير آنتيژن را تعيين نمود .اين
تكنيك داراي كاربردهاي بسياري ميباشد .از این روش ميتوان برای اندازهگيري
آنتيژنهاي متفاوت در محلولهاي بيولوژيك با غلظتي بیشتر از 100mg/l
استفاده نمود .در حال حاضر با استفاده از این روش میتوان پروتئینهای زیر را در
سرم انسان تعین نمود:
 ،RF CRP, IgA, IgG, C4, IgM, Clq, C3آلبومين ،ترانسفرين و . ...
 )2-1-3روش نفلومتری

1

اساس این روش ،مانند توربیدیمتری بر تشکیل رسوب یا کمپلکس Ag-Ab
1- Nephelometry
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در محیط مایع استوار میباشد (شکل  .)2-3در هر دو روش برای اندازهگیری
یک مولکول خاص (آنتیژن) در یک نمونه ،آنتیبادی اختصاصی آن آنتیژن به
نمونه اضافه میشود؛ در نتیجه کمپلکسهای  Ag-Abدر محیط محلول تشکیل
میشود :این کمپلکسها باعث کدورت محیط میشوند .میزان کدورت محیط،
ارتباط مستقیم با میزان آنتیژن موجود در نمونه دارد .زمانی که این نمونه در معرض
یک منبع نور قرار میگیرد ،اگر برای سنجش میزان کدورت ،نوری که از لوله
آزمایش عبور میکند اندازهگیری شود ،روش را توربیدیمتری یا کدورتسنجی
مینامند .پس از تابش نور به لوله آزمایش ،نور توسط محتوی لوله آزمایش پراکنده
میشود .اگر نور پراکندهشده ،با یک زاویه خاص اندازهگیری شود ،روش را نفلومتری
(تفرقسنجی)مینامند.
دستگاهی را که برای سنجش میزان نور متفرقشده استفاده میشود ،نفلومتر
مینامند.
روشهای ایمونوتوربیدیمتری و نفلومتری ،به راحتی و به صورت دستی
قابل انجام بوده و قابلیت اتوماسیون نیز دارند .در هر دو روش ،فقط رقت خاص
نمونه را به محیط حاوی آنتیبادی اختصاصی اضافه نموده و پس از مدت کوتاهی
(چند دقیقه) اندازهگیری انجام میشود .در توربیدیمتری میتوان از دستگاههای
اتوآنالیزر برای انجام تمام مراحل آزمایش به صورت خودکار استفاده نمود .برای
روش نفلومتری نیز دستگاههای متعددی با درجات اتوماسیون مختلف وجود
دارند که میتوانند قسمتی از مراحل آزمایش یا تمام مراحل آن را انجام دهند.
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شکل  :2-3اساس روش توربیدیمتری (قسمت باال) و نفلومتری (قسمت پايين)،
 :Aمنبع نوري :B ،فيلتر :C ،لوله حاوي نمونه و كمپلكس آنتيژن-آنتيبادي :D ،ثبات

 )2-2روشهای رسوبگذاري ايمني در محيط ژل

با وجود اينكه روشهاي رسوبگذاري ايمني در محيط مايع پايهريزي شده
بودند ،اما به دليل مشكالتي كه در رؤيت رسوب تشكيلشده و تعيين مقدار آن
وجود داشت ،روشهاي رسوبگذاري در محيط ژل پايهريزي شده و توسعه
فراواني يافتند .هم اكنون از روشهاي رسوبگذاري ايمني در محيط مايع و محیط
ژل براي سنجش مقدار پروتئينها در محلولهاي بيولوژيكي استفاده ميشود.
ژل يك محيط نيمه مايع ،نيمه جامد است .اين محيط امتيازات محيط مايع و
محيط جامد براي واكنشهاي رسوبگذاري را با هم دارا میباشد .زيرا مولكولها
بهراحتي ميتوانند در ژل منتشر شوند (مانند آنچه در محيطهاي مايع مشاهده
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ميشود که البته سرعت انتشار متفاوت ميباشد) .هرگاه شبكهاي از كمپلكسهاي
 Ag-Abتشكيل شود ،محيط ژل به عنوان محيط جامد عمل مينمايد و جايگاه
اتكا براي رسوب و بيحركتشدن آنرا فراهم ميكند؛ بهصورتيكه رسوب به
راحتي قابل رؤيت ميباشد .تكاندادن ظرف آزمايش نيز باعث از بينرفتن يا تغيير
شكل رسوب نميشود.
يكي ديگر از خواص ژل ،دارا بودن شيبي از غلظتهاي آنتيژن و آنتيبادي
ميباشد .تشكيل شيب غلظتي ،نتيجه انتشار مولكول (آنتيژن يا آنتيبادي) در ژل
ميباشد .هرچه اين مولكول بيشتر در ژل انتشار يابد ،غلظت آن كمتر ميشود.
حتي اگر آنتيژن و آنتيبادي در ژل با يكديگر برخورد نمايند ،اين برخورد باعث
بهوجود آمدن رسوب پايدار نخواهد شد؛ زیرا رسوب پايدار وقتي تشكيل ميشود كه
اين مولكولها از لحاظ غلظت ،متعادل باشند؛ در نتيجه تأثير پديده منطقه تعادل
در محيط ژل ،كمتر از محيط مايع ميباشد .البته الزم به يادآوري است كه عوامل
متفاوتي مانند غلظت ژل و حرارت و ساختمان مولكول ،انتشار مولكولها را در
محيط ژل تحتتأثير خود قرار ميدهند.
براي انجام روشهاي رسوبگذاري در محيط ژل ،از ژلهاي متفاوتي استفاده
ميشود .بيشترين استفاده ،از ژل آگار (که از يك نوع جلبك دريایي بدستمیآید)
يا ژل آگاروز (آگار خالصشده) با غلظتهاي  1تا  % 2ميباشد.
بر اساس اينكه در ژل فقط يكي از مولكولها (آنتيژن يا آنتيبادي) يا
هر دو مولكول ب ه طرف يكديگر انتشار پيدا كند؛ روشهاي متفاوتي پايهريزي
شدهاند كه در زیر به شرح آنها ميپردازيم.
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 )2-2-1انتشار ايمني دوگانه یا DID

1

اين روش براي اولينبار در سال  1949توسط محقق ايتاليايي به نام آقاي
اوشترلونی 2گزارش گرديد كه بعدها به نام همين محقق نيز ناميده شد .در اين
روش در داخل يك اليه نازك از آگاروز حفرههایی را تعبيه مينمايند و محلولهاي
آنتيژن و آنتيبادي داخل حفرهها در مقابل يكديگر قرار داده میشوند .آنتیژن و
آنتیبادی در ژل حرکت مینماید و در منطقه تعادل غلظت بین آنها ،یک کمان
رسوبی تشکیل میشود .زمان الزم براي ظهور كمانهاي رسوبي ممكن است
طوالني باشد (چند ساعت تا چند روز).
اين روش كيفي ،هر چند كه داراي حساسيت بااليي نيست ،اما از آن میتوان
برای کاربردهای زیر استفاده نمود:
	-بررسی حضور آنت یبادی علیه یک آنت یژن خاص در یک محلول (نمونه
بیولوژیک ،آنتی سرم و )...
	-بررسی حضور یک پروتئین خاص در یک محیط محلول
	-بررسی واکنش متقاطع
	-بررسی شباهت ساختمانی بین دو یا چند ملکول پروتئینی
در بررسی تشابه ساختمانی بین دو پروتئین ،اشكال متفاوتي از کمان رسوبی
را ميتوان مشاهده نمود (شکل ،2-4چپ) .تفاوت این اشکال به نوع واکنش
انجامشده بستگی دارد .این واکنشها عبارتند از:
1- Double immune diffusion
2- Ouchterlony
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*واكنش تشابه :هرگاه دو آنتيژن ،مشابه يا داراي اپيتوپهاي يكساني
باشند ،خطوط رسوبي تشكيل شده بين حفره آنتيژن و حفره آنتيبادي
به صورت ممتد خواهد بود (شکل .)A
*واكنش غيرتشابه :هرگاه دو آنتيژن متفاوت باشند و با آنتيباديهاي
متفاوت ،تشكيل كمان رسوبي را بدهند ،كمانهاي حاصل بين دو حفره
آنتيژن و آنتيبادي يكديگر را قطع مينمايند (شکل .)B
*واكنش تشابه نسبي :هرگاه دو آنتيژن داراي يك يا چند اپيتوپ مشترك
باشند كمانهاي رسوبي تشكيلشده به صورت پيوسته ،همراه زائدهاي در
محل برخورد دو كمان خواهند بود (شکل .)C And D
ل 2-4حالتهاي متعددي را در مقايسه واكنشهاي مخلوطهاي آنتيژن-
شک 
آنتيبادي نشان داده است و در شكل  ،2-5اساس روش  DIDبه تصویر کشیده
شده است.
از اين روش اغلب براي شناسایي آنتيژنها استفاده ميشود .براي مثال در
بيماراني كه دچار نارساییهاي كليوي هستند و پروتئینهایی مانند زنجيره سبك
ايمونوگلبولينها یا بتادوماکروگلوبولین را دفع ميكنند ،ميتوان نوع پروتئین
موجود در ادرار غليظشده را تعيين نمود .از اين روش همچنين ميتوان براي
بررسي توليد آنتيبادي ،در طي روشهاي توليد آنتيبادي نيز استفاده نمود .در
اين صورت با قرار دادن آنتيژن در حفره وسط و رقتهاي مختلف از سرم حيوان
مورد آزمايش در حفرههای اطراف ،ميتوان مقدار آنتيبادي موجود در آنتيسرم را
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به صورت نيمهكمي بررسي نمود.

شكل  :2-4اساس روش DID

نمود.

شکل  :2-5حالتهای مختلفی از کمان های رسوبی در واکنش  DIDرا میتوان مشاهده

44
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 )2-2-2انتشار ايمني شعاعي یا SRID

1

اين روش توسط آقای مانسینی 2پايهريزي شده و به نام او نيز معروف است.
اساس اين روش مبتني بر انتشار يكي از دو عامل آنتيژن یا آنتيبادي ميباشد
(شکل  .)2-6آنتيبادي اختصاصي آنتيژن مورد نظر را ،هنگامي كه ژل در
حالت مايع است (در دماي حدود  55درجه) به آن اضافه ميكنيم ،سپس ژل را
بر روي يك صفحه صاف پخش مينمایيم .پس از اينكه ژل به حالت جامد
درآمد ،در داخل آن حفرههایی تعبيه ميكنيم .حجم ثابتي از آنتيژن يا نمونهاي
كه در آن قصد اندازهگيري آنتيژن را داريم ،به داخل حفرهها ميريزيم .آنتيژن
در ژل منتشر میشود و با آنتيبادي برخورد ميكند و تشكيل يك حلقه رسوبي
را در اطراف حفره ميدهد .قطر اين حلقه به تدريج افزايش مييابد .وقتيكه
تعادل بين غلظت آنتيژن-آنتيبادي ايجاد شد ،يك حلقه رسوبي ثابت و پايدار
تشكيلميشود.
از اين روش براي اندازهگيري كمي بسياري از پروتئينها (ايمونوگلوبولينها،
اجزای مكمل و ساير پروتئينهاي موجود در محلولهاي بيولوژيك) استفاده
زيادي ميشود.
در اين روش با استفاده از محلولهاي استاندارد و رسم منحني مربوطه،
ميتوان مقدار آنتيژن را تعيين نمود .قطر حلقههاي رسوبي مربوط به محلولهاي
استاندارد ،پس از تعادل غلظت آنتيژن-آنتيبادي اندازهگيري ميشود .اين تعادل
1- Single Radial Immunodifusion
2- Mancini

فصل 2

روش هاي رسوب گذاري ايمني

45

غلظت ،بسته به مشخصات مولكولي آنتيژن مورد نظر ،بعد از  48تا  72ساعت
حاصل ميشود.

شکل  :2-6اساس روش  SRIDو نحوه رسم منحني استاندارد
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در اين حالت قطر حلقههاي رسوبي نسبت مستقيم با غلظت آنتيژن دارد؛
بنابراين ميتوان با قراردادن مجذور قطر حلقههاي رسوبي مربوط به محلولهاي
استاندارد بر روي محور عمودی و قراردادن غلظت آنها بر روي محور افقی،
منحني استاندارد را ترسيم نمود.
جالب است که ميتوان در هر زمان ،قبل از تعادل غلظت آنتيژن-آنتيبادي،
با اندازهگيري قطر حلقههاي رسوبي محلولهاي استاندارد ،منحني استاندارد را
رسم نمود؛ زیرا قبل از اینکه غلضت آنتیژن-آنتیبادی به تعادل برسد ،لگاريتم
غلظت آنتيژن رابطه مستقيم با قطر حلقههاي رسوبي دارد.
بعضي از شركتهاي عرضهكننده كيتهاي آماده به روش انتشار ایمنی
شعاعي ،براي سهولت و افزایش سرعت استفاده از اين كيتها در آزمايشگاههاي
تشخيص طبي ،همراه اين كيتها ،جدولهایي را نيز تهيه نمودهاند كه توسط
آنها و فقط با استفاده از يك سرم كنترل ،بعد از گذشت يك زمان انتشار
مشخص (كه توسط شركت سازنده تعيين شده است) ميتوان مقادير آنتيژن
را تعيين نمود؛ در اينصورت نيازي به رسم منحني نميباشد .حساسيت روش
انتشار ايمني شعاعي در حدود  10ميلی گرم در دسی ليتر ميباشد .با وجود
ن طوالني كه براي اندازهگيري نياز است ،ولي در عين حال از اين
مدت زما 
روش ،استفاده بسياري ميشود؛ دليل اصلي آنرا ميتوان عدم نياز به هيچ وسيله
اختصاصي براي انجام آزمايش دانست .در حقيقت براي انجام اين روش ،عالوه
بر كيت مورد نظر ،فقط نياز به يك سمپلر و يك خطكش ميباشد.
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مقدمه

آگلوتيناسيون يكي از روشهاي ايمونولوژي است كه كاربرد آن به اين
رشته محدود نميشود .از اين روش در شاخههاي متعدد رشتههاي علوم پزشكي
(مانند ايمونولوژي ،سرولوژي ،ميكروبشناسي ،ويروسشناسي ،هماتولوژي و )...
استفادههاي وسيعي جهت ارزيابي آنتيژنها و آنتيباديها ميشود.
به لحاظ طبقهبندي واكنشهاي آنتيژن-آنتيبادي ،آگلوتيناسيون را ميتوان
در گروه اول قرار داد؛ زیرا از روش آگلوتیناسیون میتوان برای شناسایی آنتیژنهای
غیر محلول در یک نمونه یا وجود آنتیبادی در نمونه علیه آنتیژنهای غیرمحلول
استفاده نمود .مشاهده آن به طور مستقيم و بدون استفاده از نشانگر ،امكانپذير
است.
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 )3-1اساس واکنشهاي آگلوتيناسيون

هرگاه واكنشي بين يك آنتيبادي و آنتيژن غير محلول (Particulate

يا  )Insolubleانجام پذيرد ،نتيجه آن ظهور واكنش آگلوتيناسيون ميباشد.
منظور از آنتيژنهاي غير محلول (يا شاخصهاي آنتيژنيك غير محلول)
آنهايي هستند كه بر روي سطح سلولها (گلبول قرمز ،باكتريها) موجود
ميباشند .وجود سلولها باعث غير محلول شدن اين شاخصهاي آنتيژنيك
ميشوند .در واكنش آگلوتيناسيون ،آنتيباديها نقش پلهاي ارتباطي بين
سلولها را ايفا ميكنند؛ در اينصورت آنتيبادي بايد حداقل داراي دو پاراتوپ
(جايگاه اتصال به اپیتوپ) باشد تا بتواند از يك طرف به يك شاخص
آنتيژنيك يك سلول و از طرف ديگر به شاخص آنتي ژنيك موجود بر روي
سلول ديگر متصل گردد و به اين صورت باعث اتصال دو سلول به يكديگر
شود.
وقتي اين واكنش به همين ترتيب ادامه يابد ،شبكهاي از تعداد زيادي
سلول مرتبط توسط آنتيباديها به وجود خواهد آمد كه اين شبكه به صورت
سلولهاي تجمعيافته و غير محلول ،با چشم مسلح قابل رؤيت ميباشد.
بنابراين واكنش آگلوتيناسيون مانند واكنشهاي رسوبي ،متشكل از شبكهاي از
آنتيژنها و آنتيباديها ميباشد .عواملي كه واكنشهاي رسوبي را تحت تأثير
خود قرار ميدهند تا حدود زيادي بر واكنشهاي آگلوتيناسيون نيز تأثیرگذارند.
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 )3-2انواع روشهاي آگلوتيناسيون

انواع متفاوتي از روشهاي آگلوتيناسيون وجود دارند كه اساس اين طبقهبندي،
نوع ارتباط بين آنتيژن و حامل ميباشد (شكل .)3-1
انواع واكنشهاي آگلوتيناسيون

آگلوتيناسيون غیر مستقيم

آگلوتيناسون مستقيم

هموآگلوتيناسيون آگلوتيناسيون

حامل،
گلبول
قرمز

حامل،
ذرات
میکروب

گروه
خوني

ويدال

هموآگلوتيناسيون

مهار
هموآگلوتيناسيون هموآگلوتيناسيون

سرخجه

سيفليس

آگلوتيناسيون

مهار
آگلوتيناسيون
آگلوتيناسيون

Rf, CRP

HCG

شكل  :3-1طبقهبندی انواع روشهای آگلوتیناسیون بر اساس نوع حامل و ارتباط آن
با آنتیژن یا آنتیبادی با ذکر مثال برای هر یک.
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براساس اين ارتباط ،دو گروه اصلي آگلوتيناسيون را ميتوان تفكيك نمود
كه عبارتند از :روشهاي مستقيم ( Directيا  )Activeو روشهاي غيرمستقيم
( Passiveيا )Indirect؛ اما در هر يك از اين گروههاي اصلي عواملي چون:
نوع حامل ،عامل متصل بر روي حامل (آنتيژن يا آنتيبادي) و مهار يا عدم
مهار آگلوتيناسيون به وسيله آنتيژن يا آنتيبادي ،باعث ايجاد روشهاي متعدد
ديگري ميشوند.
 )3-3آگلوتيناسيون مستقيم

هرگاه مولكول آنتيژن ،جزئي از حامل باشد و به طور طبيعي غيرمحلول
باشد روش را آگلوتيناسيون مستقيم ميناميم؛ مانند :گلبولهاي سفيد ،پالكتها،
اسپرماتوزوئيدها ،باكتريها ،انگلها و ( ...شکل .)3-2

شکل  :3-2آگلوتیناسیون مستقیم باکتریایی
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 )3-4هموآگلوتيناسيون مستقيم

روشی که در آن گلبول قرمز ،عامل غیرمحلولشدن آنتیژنی میشود را به
نام هموآگلوتيناسيون ميشناسند .مثال اين دسته از واكنشها ،آزمايش تعيين
گروه خوني ميباشد .اساس يكي از آزمايشات تعيين گروه خوني ،مشخصنمودن
نوع آنتيژنهاي موجود بر سطح گلبولهاي قرمز است كه اين كار با استفاده از
روش آگلوتيناسيون ،به سهولت انجامپذير ميباشد.
 )3-5روشهاي غيرمستقيم

وقتي كه آنتيژن را براي غيرمحلولساختن ،به طور مصنوعي ،بر روي
حامل متصل كنيم ،روش را آگلوتيناسيون غيرمستقيم مينامند .در اين نوع
آگلوتيناسيون ،اغلب از گلبولهاي قرمز ،گويچههاي التكس و پلياستيرن يا
ذرات كريستال كلسترول ،به عنوان حامل ،براي غيرمحلول ساختن آنتيژنها
استفاده ميشود.
 )3-6هموآگلوتيناسيون غيرمستقيم

هرگاه حامل مورد استفاده براي غيرمحلولساختن آنتيژن ،گلبول قرمز باشد،
روش را هموآگلوتيناسيون غيرمستقيم مينامند .براي مثال يكي از روشهاي
تشخيص سيفليس ،هموآگلوتيناسيون ترپونماپالیديوم 1ميباشد .در اين روش،
آنتيژن ترپونما با استفاده از اسيد تانيك بر روي سطح گلبولهاي قرمز تحت تأثير
فورمل متصل ميگردد.
1- Terponema Pallidum
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بسياري از آنتيژنها (آنتيژنهاي توكسوپالسما ،آنتيژنهاي يرسينيا،
آنتيژنهاي ليپوپلي ساكاريدي ،بعضي از ميكروارگانيسمها ،آلبومين سرم گاوي،
ي كه در مجاورت گلبولهاي قرمز قرار
بعضي از آنتيبيوتيكها و )...هنگام 
ميگيرند ،بهطور خودبهخود ،جذب گلبولهاي قرمز ميشوند .اين امر كه نتيجه
آن ،سهولت اتصال آنتيژنها بر روي گلبولهاي قرمز میباشد ،باعث پايهريزي
بسياري از روشهاي آگلوتيناسيون براي آنتيژنهاي محلول شده است .براي
آنتيژنهايي كه نميتوانند بهطور خودبهخود بر روي گلبولهاي قرمز جذب شوند،
از مواد شيميايي استفاده ميشود .موادي مانند اسيدتانيك و مشتقاتي از بنزن
ميتوانند باعث اتصال آنتيژنها ،بهصورت جذب سطحي 1بر روي گلبولهاي
قرمز متصل شوند .مواد ديگري مانند گلوتارالدئيد ،كربودي ايميد و كلرور كرم،
باعث اتصال آنتيژنها بهصورت كواالنت بر روي گلبولهاي قرمز ميشوند.
با وجود تمام امتيازات ذكرشده براي گلبول قرمز به عنوان حامل جهت
غيرمحلول -ساختن آنتيژنهاي محلول ،مشكالتي نيز در رابطه با اين سلول
وجود دارد؛ از طرفي بهترين حامل در روشهای آگلوتیناسیون بايد كام ً
ال خنثي
باشد (چه از لحاظ وجود آنتيژنها و چه از نظر شيميايي) ،اما گلبولهاي قرمز
(هرچند كه از گروه  Oنيز انتخاب شوند) داراي شاخصهاي آنتيژنيك بر سطح
خود ميباشند كه در صورت استفاده از آنها به عنوان حامل ،بايد از عدم وجود
آگلوتيناسيون گلبولهاي قرمز توسط آنتيباديهاي هتروفيل مطمئن شويم.
اين عمل را ميتوان با مجاور نمودن گلبول قرمزي كه بر روي آن آنتيژن
1- Adsorption
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متصل شده ،با سرم يا نمونه بيولوژيک كنترل کرد ،كه در اينصورت نبايد
آگلوتيناسيون تشكيل شود .مشكل ديگر گلبولهاي قرمز ،وجود پتانسيل زتا
ميباشد .اختالف بين بارالكتريكي در داخل و خارج گلبول قرمز ،باعث ايجاد
اين پتانسيل ميشود.

1

 )3-7آگلوتيناسيون غيرمستقيم

يژنهاي محلول
اين گروه از واكنشهاي آگلوتيناسيون براي رديابي آنت 
(آنهايي كه بر روي سطح يك سلول قرار نگرفتهاند) مورد استفاده قرار ميگیرند؛
با اين تفاوت كه به جاي گلبول قرمز از ذرات التكس براي غيرمحلولنمودن
آنتيژنها يا آنتيباديها استفاده ميشود .براي اين منظور ميبايست آنتيژن
يا آنتيبادي مورد نظر را بر روي ذرات التكس متصل نمود ،تا ذرات باعث،
غيرمحلولشدن آن شوند .از ويژگيهاي ذرات التكس ،قابلیت نگهداري آنها
براي مدتهاي طوالني و خنثيبودن آنها (به لحاظ بار الكتريكي) ميباشد .به
همين دليل روشهاي آگلوتيناسيون زيادي با استفاده از ذرات التكس (براي
غيرمحلولساختن آنتيژن محلول يا آنتيبادي محلول) پايهريزي شدهاند.
 )3-8آگلوتيناسيون معكوس

2

در اين روش ،به جاي اتصال آنتيژن بر روي حامل و غيرمحلولساختن
آن ،آنتيبادي را به حامل متصل ميكنيم؛ در اينصورت آنتيژن نقش پل
1- Zeta
2- Reverse Agglutination

روش هاي آگلوتيناسيون

فصل 3

55

ارتباطي بين اجزاي غير محلول ،براي ايجاد شبكه را ايفا ميكند (شکل .)3-3

شکل  :3-3در سمت راست ،آگلوتیناسیون معکوس برای تجسس میکروبها و در
شکل سمت چپ آگلوتیناسیون غیرمستقیم برای بررسی وجود آنتیبادیهای اختصاصی
به تصویر کشیده شده است .در هر دو مورد از ذرات التکس برای غیرمحلولساختن
آنتیژن (سمت چپ) و یا آنتیبادی (سمت راست) استفادهشده است.

 )3-9مهار آگلوتيناسيون

1

روشی که در آن ،واكنش بين آنتيبادي و آنتيژن غيرمحلول ،باعث عدم
تشكيل آگلوتيناسيون شود ،را مهار آگلوتيناسيون مينامند.
از اين روش براي آشكارسازي يك آنتيژن در مايعات بيولوژيك استفاده
ميشود .اساس اين آزمايش ،بر رقابت بين آنتيژن موجود در نمونه ،بهصورت
آزاد در محيط و همان آنتيژن بهصورت متصل بر روي ذرات ،استوار است.
1- Agglutination Inhibition
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رقابت بين آنتيژن متصلشده و آنتيژن آزاد ،براي اتصال با آنتيبادي اختصاصي
(اضافهشده به محيط) انجام ميگيرد .غلظت آنتيبادي اضافهشده به محيط،
بهصورتي انتخاب ميشود تا وجود آنتيژن آزاد محيط مانع از اتصال آنتيژنهاي
ثابتشده گردد.
 )3-10مهار هموآگلوتيناسيون

واكنش آگلوتيناسيون در روش مهار هموآگلوتيناسيون ،ريشه ايمونولوژيكي
ندارد .اساس اين روش بر توانايي بعضي از ميكروارگانيسمها (اغلب ويروسها)
براي آگلوتينهكردن گلبول قرمز ،بدون مداخله آنتيبادي استوار است كند (شکل
 .)3-4از اين روش براي تشخيص بعضي از عفونتهاي ويروسي مثل سرخجه
يا آنفلوآنزا استفاده ميشود .البته الزم به ذكر است كه هر ويروس ممكن است
نوع خاصي از گلبول قرمز را آگلوتينه کند.
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شکل  :3-4واکنش مهار هموآگلوتیناسیون .این نوع واکنش آگلوتیناسیون ،مبنای
ایمونولوژیک ندارد .ویروس سرخجه به تنهایی توانایی آگلوتیناسیون گلبولهای قرمز را دارد
که از این خاصیت آنها در تشخیص عفونت به ویروس سرخجه استفاده میشود .با مجاور
کردن مقداری از سرم بیمار با گلبول قرمز و ویروس سرخجه ،در صورت عدم وجود آنتیبادی
در سرم بیمار (سمت چپ) .اما در صورت وجود آنتیبادی ،ویروسها توسط آنها خنثی شده
و واکنش آگلوتیناسیون مشاهده نخواهد شد (سمت راست).
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 )3-11عوامل مؤثر بر آگلوتيناسيون

عوامل متعددي ميتوانند پديده آگلوتيناسيون را تحت تأثير خود قرار دهند.
در شكل  3-5تعدادی از آنها نشان دادهشده است.
PH

حرارت
حركت

موالريته
نوع آنتيبادي
غلظت پروتئينهاي محيط
تعادل غلظت آنتيژن-آنتيبادي
شكل  :3-5عوامل مؤثر بر واکنش آگلوتیناسیون

البته اغلب عوامل ذکرشده ،واكنشهاي آنتيژن-آنتيبادي را تحتتأثير
قرار ميدهند و واکنشهای آگلوتيناسيون از آنها مستثنا نميباشند؛ اما بعضي
از موارد ،تأثير خاصي بر روي واكنـشهاي آگلوتيناسيـون دارند؛ براي مثال
غلظت پروتئينهاي محيط ،تأثيري بر واكنشهاي رسوبي ندارد؛ اما افزودن
بعضي از پروتئينها به محيط ،باعث فراهمشدن شرايط مطلوب جهت تشكيل
آگلوتيناسيون توسط آنتيباديهاي ناقص ميشود .تأثيرپذيري آگلوتيناسيون
نسبت به نوع آنتيبادي ( IgGيا  ،)IgMخيلي بيشتر از واكنشهاي رسوبي است.
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 IgMتوان بيشتري در ايجاد آگلوتيناسيون دارد.
وجود بار الكتريكي منفي در سطح گلبولهاي قرمز ،باعث ايجاد نيروي
دافعه بين اين سلولها ميشود .نتيجه وجود اين نيروي دافعه ،عدم تشكيل
آگلوتيناسيون حتي در حضور آنتيباديهاي اختصاصي ميباشد؛ زيرا آنتيبادي
با وجود اتصال به يك شاخص آنتيژنيك بر روي سطح يك سلول ،توان غلبه
بر نيروي دافعه بين دو سلول براي نزديككردن آنها جهت ايجاد اتصال دوم
به سلول ديگر را ندارد .اينگونه آنتيباديها را كه در محيط نمكي توان ايجاد
آگلوتيناسيون ندارند ،به اشتباه آنتيبادي ناقص 1مينامند .البته اين آنتيباديها
از لحاظ ساختماني كامل و داراي دو جايگاه اتصال ميباشند .آنتيباديهاي
ناقص ،اغلب از نوع آنتيباديهاي  )IgG) 7Sميباشند .برخالف آنتيباديهاي
ناقص ،آنهايي را كه در محيط نمكي باعث ايجاد آگلوتيناسيون گلبولهاي
قرمز ميشوند ،آنتيبادي كامل مينامند كه اغلب اين آنتيباديها از نوع IgM
ميباشند .با وجود اينكه افينيتي IgGها از IgMها بيشتر است ،ولي قدرت ايجاد
آگلوتيناسيون IgMها  750بار بيشتر از IgGها ميباشد .البته با نگاهي به وزن
مولكولي اين دو ايمونوگلبولين ( IgG=150/000و  )IgM=900/000مسأله ب ه
راحتي قابل درك است ،چون  IgMداراي وزن مولكولي  6برابر  IgGاست ،در
نتيجه ميتواند ارتباط دو سلول را با فاصله بسيار بيشتر نسبت به  IgGبرقرار سازد
و برای برقراري پیوند بین دو سلول ،بايد بر نيروي دافعه بسيار كمتري غلبه كند.
البته راههايـي وجـود دارند كـه ميتـوان بـا استـفاده از آنهـا حتـي بـراي
 Blockingيا 1- Incomplet
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آنتيباديهاي ناقص نيز آگلوتيناسيون را آشكار ساخت:
	-هرگاه سلولها را قبل از استـفاده ،تحتتأثير آنزيمهاي پروتئوليتـيك
مانند تريپسين و نورآميداز ،پاپائين ،برومولين و فيمين قرار دهيم ،اين
آنزيمها باعث تغييرات سطحي بر روي سلول ميشوند .به دنبال
آن ،واكنش آگلوتيناسيون توسط آنتيباديهاي ناقص ميتواند ظاهر
گردد.
	-استفاده از محلولهاي كلوئيدي مانند آلبومين گاوي ،سرم  ABانساني
يا دكستران ،باعث تغيير ساختار محيط و در نتيجه كاهش نيروي دافعه
بين سلولها ميشود كه در اين شرايط بعضي از آنتيباديهاي ناقص
ميتوانند ايجاد اگلوتيناسيون كنند .براي مثال چون آنتيبادي ضد  Rhاز
نوع  IgGميباشد ،براي تعيين گروههاي خوني  Rhدر شرايط استاندارد
از آلبومين استفاده ميشود.
	-با استفاده از يك آنتي گلبولين (تست كومبس) نيز ميتوان آگلوتيناسيون
را براي آنتيباديهاي ناقص مشاهده نمود.
	-از فرآيندهاي فيزيكي ،مانند سانتريفوژ نيز براي غلبه بر نيروي دافعه بين
سلولها ،جهت ايجاد آگلوتيناسيون توسط آنتيباديهاي ناقص استفاده
شده است.
مشكالت ذكرشده در رابطه با استفاده از گلبولهاي قرمز (به عنوان حامل)
در اگلوتيناسيون ،محققين را بر آن داشت تا به دنبال حاملي باشند كه عيوب
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گلبول قرمز را نداشته باشد؛ در اين رابطه از مواد آلي مثل التكس يا پلي استيرن
استفاده شد .اين مواد عالوه بر اينكه از لحاظ ايمونولوژيك كام ً
ال خنثي هستند
(عدم وجود شاخص آنتيژنيك) ،از لحاظ شيميايي نيز فاقد نيروي دافعه میباشند؛
به همين دليل از اين مواد براي غيرمحلول ساختن آنتيژنهاي محلول استفاده
بسياري ميشود و تا حدودي اين نوع حاملها جاي گلبول قرمز را در بعضي از
آزمايشهاگرفتهاند.
به طور كلي ،عواملي كه باعث تغيير پتانسيل زتا ميشوند ( ،PHموالريته،
غلظـت پروتئيـنهاي محيـط و  )...واكنـشهاي آگلوتيناسـيون مسـتقيم يـا
همو آگلوتيناسيون غير مستقيم را با شدت بيشتري تحتتأثير خود قرار ميدهند.
در ساير موارد كه از حاملهاي شيميايي (مانند التكس) استفاده ميشود ،پتانسيل
زتا وجود ندارد؛ بنابراين عوامل فوق نميتوانند این واكنش را ،آنطور که باید،
تحتتأثير خود قرار دهند.
يكي ديگر از عوامل مؤثر بر آگلوتيناسيون ،پديده منطقه تعادل يا تعادل بين
غلظت آنتيژن-آنتيبادي ميباشد .البته تأثيرپذيري آگلوتيناسيون از اين پديده،
كمتر از واكنشهاي رسوبي است .اما پديده پيشمنطقه 1يا ازدياد عامل محلول
(آنتيبادي در مهار آگلوتيناسيون و آنتيژن درآگلوتيناسيون معكوس) ميتواند
باعث ايجاد جواب منفي كاذب گردد؛ براي مثال ،وقتي كه از آگلوتيناسيون برای
بررسي وجود آنتيبادي عليه يك باكتري در سرم استفاده شود ،در صورتيكه
آنتيژن (باكتري) را با سرم رقيقنشده مجاور كنيم ،با وجود اينكه آنتيبادي با
1- Prozone
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غلظت زياد در سرم وجود دارد ،آگلوتيناسيون مشاهده نميشود ،كه اين پديده را
پيشمنطقهمينامند.
جهت رفع اين نقيصه ميتوان از رقتهاي مختلف سرم استفاده كرد؛ در
اينصورت حتي اگر در سرم رقيقنشده آگلوتيناسيون ظاهر نگردد ،در رقتهاي
ايجادشده (در صورت وجود آنتيبادي) آگلوتيناسيون مخفي نخواهد ماند.
 )3-12مشخصات روشهاي آگلوتيناسيون

آگلوتيناسيون يك روش كيفي و نيمهكمي ميباشد .از اين روش ميتوان
براي ارزيابي آنتيژنهاي متعدد (محلول يا غير محلول) و آنتيباديها استفاده
نمود .از مزيتهاي مهم آگلوتيناسيون ،امكان ارزيابي نتايج بدون استفاده از
وسايل اختصاصي و با چشم غيرمسلح ميباشد .البته در بعضي از شرايط خاص،
استفاده از ميكروسكوپ براي بررسي دقيق نتايج ميتواند مفيد باشد.
يكـي ديـگر از مزيـتهاي آگلوتيناسـيون ،حساسيـت چشـمگير آن است،
ب ه طوری که با روشهاي آگلوتيناسيون ،تا پنج ميكروگرم آنتيژن را ميتوان
اندازهگيري كرد.
از ديگر مزيتهاي روشهاي آگلوتيناسيون ،سرعت بسيار باالي آن است؛
در حقيقت بعضي از تستها را در كمتر از  5دقيقه ميتوان انجام داد.
روشهاي آگلوتيناسيون داراي سهولت زيادي براي انجام ميباشند؛ اما
گاهي اوقات اين سهولت گولزننده بوده و باعث تفسير غلط نتايج ميشود .براي
جلوگيري از اين مسأله بايد نكات بعد را مورد نظر داشت:
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	-كنترل كيفي دقيق انجام گيرد.
	-از مواد در شرايط مطلوب استفاده شود.
	-عواملي كه ميتوانند باعث ایجاد نتایج مثبت يا منفي كاذب گردند ،ب ه
صورت کامل شناخته شوند.
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مقدمه

در ابتداي قرن  19اندازهگيري هورمونها اغلب به سختي و از طريق بررسي
1
فعاليت بيولوژيك آنها بر روي حيوانات انجام ميشد .روش راديو ايمونواسي
2
براي اولينبار در سال  1959ميالدي ،توسط دو هورمونشناس به نامهاي یالو
و برسون 3پايهريزي شد .همانطور كه از نام این روش مشخص ميشود ،در این
روش از عناصر راديواكتيو به عنوان نشانگر استفاده ميشود (جدول  .)4-1یالو
و برسون از روش فوق براي اولينبار جهت اثبات وجود كمپلكسهاي انسولين-
آنتيانسولين در سرم افراد مبتال به ديابت استفاده نمودند .با وجود مقاومت
اوليه جامعه علمي در پذيرش روش پايهريزيشده توسط اين دو دانشمند ،در
1- Avrameas
2- Yalow
3- Berson
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نهايت با توجه به تأثیر فوقالعاده آن در سنجش مولكولهاي ريز (داروها و  )...و
مولكولهاي درشت (پپتيدها و پروتئينها) ،اين روش خيلي زود از جايگاه خوبي
در تحقيقات و تشخيص برخوردار گردید .به دلیل همين دستاورد فوقالعاده در
سال  1977پس از درگذشت آقاي برسون ،آقای یالو جايزه نوبل را در ارتباط با
پايهريزي اين روش دريافت نمود.
انجام روش  RIAنياز به تجهيزات اختصاصي و رعايت مسائل ایمني
خاص (به دليل استفاده از عناصر راديو اكتيو) داشت .حساسيت بسيار باالي
اين روش ،امكان سنجش مولكولها را با غلظتی در حد نانوگرم فراهم ساخت.
اين ويژگي روش  ،RIAباعث كاربرد وسيع آن در فاصلهی سالهاي 1970
تا  1990شد.
در سال  1975بيش از  50ميليون تست  RIAدر دنيا استفاده شد .اين
تعداد پس از گذشت  10سال در سال  1985به بيش از  400ميليون تست
رسيد .استفاده از روشهاي  RIAمحدود به اندازهگيري هورمونها و ساير
بيومولكولها در علوم پزشكي نميشود؛ بلكه اين روشها در سنجش مقدار
كم ملكولها در علوم دام پزشكي و ساير علوم بيولوژيك کاربرد دارد.
پايهريزي روشهاي  EIAو تحقيقات در جهت افزايش حساسيت آنها،
باعث شد تا حدودي در مصرف كيت  RIAرکود ایجاد شود؛ دليل آن استفاده
از تجهيزات سادهتر و عدم استفاده از معرفهاي خطرناک در روش  RIAبود.
اما در حال حاضر با گذشت بيش از  45سال از پايهريزي روش  ،RIAهنوز از
اين روش براي اندازهگيري بسياري از مولكولهای ريز (مولکولهایی با وزن
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مولـكولي كم مانند داروها و بعضي از هورمونها) استـفاده ميشـود .در جدول
 ،4-2كاربردهایي از روش  RIAكه در حال حاضر در آزمايشگاههاي تشخيص
طبي انجام ميشود ،طبقهبندي شده است.
عنصر راديو اكتيو
I

125

I

131

H
C
P

RIA

3

14

32

نيمه عمر
 60روز

 8سال
 12سال
 5760سال
 14روز

نوع اشعه
گاما

بتا و گاما
بتا
بتا
بتا

جدول  :4-1خواص عناصر راديو اكتيو مورد استفاده به عنوان نشانگر در روشهاي

نوع مولكول

هورمونها

داروها
ويتامينها

تومورماركرها
پروتئينها

مثال
Prolactin, TSH, T3UP, T4, T3, Testesteron, progesteron
Cyclosporine, Digoxin, Glibenclamide
Vit D, B12, B6
CEA, CA125, CA19.9, CA 15.3, AFP

 ،IgEترانسفرین ،بتا دو ماکروگلوبولین

جدول  :4-2مثالهایی از کاربردهای روش RIA
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اساس تكنيك پايهريزيشده توسط یالو و برسون براي اندازهگيري انسولين،
عبارت بود از مجاورت انسولين نشاندارشده توسط ید راديواكتيو در لوله آزمايش
حاوي نمونه كه انسولين آن بايد اندازهگيري شود .سپس به اين لوله آزمايش مقدار
ثابتي از آنتيبادي اختصاصي ضد انسولين نيز اضافه ميشود .در چنين شرايطي
انسولين نشاندارشده و انسولين نمونه براي اتصال به آنتيبادي اختصاصي خود
رقابت ميكنند .هرچه ميزان انسولين نمونه بيشتر باشد ،انسولين نشاندار كمتري
به آنتيباديها متصل خواهد ش د (و بالعكس).
اساسجداسازي

روش جداسازي يا مواد مورد استفاده براي جداسازي

حركت

كروماتوگرافي ،الكتروفورز

جذب
ترسیب
فاز جامد

دکستران (ژالتين) ،زغال فعال ،انواع ژل سيليس،
ژلهاي تعويض گریونی ،سلولز
پلي اتيلن گليكول ،سولفات آمونيوم ،آنتيبادي
ثانويه ،پروتئين A
سطح لوله آزمايش ،سطح ميكروپليت ،گويچه

جدول  :4-3انواع روشها و مواد مورد استفاده براي جداسازي عامل نشاندار از غير
نشاندار در روشهاي راديوايمونولوژيك

در مرحـله آخر بايد ميزان انسـولين نشـاندار متصلشـده به آنتـيبادي
را مشخص نمود .براي اين عمل بايد انسولين نشاندار درگير در واكنش با
آنتيبادي را از انسولين نشاندار غير متصل به آنتیبادی جدا نمود .يالو و برسون
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از روش الكتروفورز براي اين جداسازي استفاده نمودند.
مرحله جداسازي ماده نشاندار درگير در واكنش از ماده نشاندار آزاد در
كليه روشهاي راديوايمونولوژيك وجود دارد .در جدول  4-3انواع مختلف
اين روشها ذکر شده است.
 )4-1انواع روشهاي راديو ايمونولوژيك

انواع مختلف و بسيار متعددي از روشهاي راديوایمونولوژيك گزارش
شده است ،اما به طور كلي اين روشها را ميتوان در دو گروه رقابتي RIA
و ایمونورادیومتریک ( )IRMAقرار داد.
 )4-1-1روشهاي رقابتي

1

اساس اين روشها الهام گرفته از روش گزارش شده توسط یالو و برسون
ميباشد .در اين روشها ،يك آنتيژن نشاندار (به عناصر راديواكتيو) با آنتيژن
غير نشاندار (موجود در نمونه) براي اتصال به آنتيبادي اختصاصي خود رقابت
ميكنند .اين روشها را به طور كلي تحت نام  2 RIAميشناسند (فرمول .)4-4
Ag*–Ab+Ag–Ab

Ag*+Ag+Ab

فرمول  :4-4اساس روش رقابتی RIA

واكنـش آنتيژن-آنتيبادي ،يك واكنـش تعادلي و برگشـتپذير اسـت.
هرگاه يك آنتيژن نشاندار (*  )Agبه يك آنتيبادي اختصاصي خود ()Ab
1- Competitive Methods
2- Radio Immuno-Assay
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متصل گردد ،با افزودن مقدار زيادي از آنتيژن غير نشاندار ( ،)Agميتوان
باعث جداشدن آنتيژن نشاندار از آنتيبادي و اتصال آنتيژن غير نشاندار به
آنتيبادي شد .بدين ترتيب بين آنتيژن نشاندار و غير نشاندار براي اتصال به
آنتيبادي اختصاصي خود ،رقابت ايجاد میشود ،به همین دلیل ،اين روشها
را رقابتي مينامند.
 )4-1-2اندازهگيري يك آنتي ژن با استفاده از سطح جامد

در كيتهایي كه بر اين اساس ساخته شدهاند ،آنتيبادي اختصاصي ضد
آنتيژن موردنظر (كه قصد اندازهگيري آن را داريم) به سطح جامد (براي مثال
ديواره لوله پالستيكي) متصل شده است؛ بنابراين در اين كيتها تعدادي لوله
كه به جداره آن آنتيبادي اختصاصي ضد مولکول موردنظر متصل شده است،
وجود دارد.

شکل  :4-5اساس روش رقابتی RIA

براي اندازهگيري آنتيژن ،مقدار ثابتي از نمونه و آنتيژن نشـاندار را
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به لوله اضافه ميكنيم .بعد از مدتی محتوی لوله را تخليه و داخل آن را
شستوشو ميدهيم .سپس ميزان راديو اكتيوته متصلشده به داخل لوله را با
قراردادن لوله در داخل دستگاه شمارشكننده راديواكتيويته (گاما كانتر يا بتا
كانتر) تعيين ميكنيم (شکل .)4-5
همزمان با انجام نمونه ،آزمايش بر روي تعدادي محلول استاندارد ،حاوي
مقادير مشخص از آنتيژن نيز انجام ميشود.
با استفاده از اعداد بهدستآمده براي اين استانداردها ،منحني استاندارد
را رسم نموده و مقدار آنتيژن موجود در نمونه ،از روي منحني استاندارد
تعيين ميشود (نمودار .)4-6
 :Bميزان راديو اكتيويته هر لوله
 :B0راديو اكتيويته ( %100از لولهاي كه در آن نمونه ريخته نشده است و
فقط آنتيژن نشاندار اضافه شده ،بهدست ميآيد)
براي خطيكردن منحني ،ميتوان نمودار زیر را به صورت نيمهلگاريتمي
يا لگاريتمي رسم نمود.
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نمودار  :4-6منحنی استاندارد روش رقابتی  RIAکه با استفاده از محلولهای
استاندارد ترسیم میشود.
 )4-1-3روش ايمونوراديومتري ()IRMA

اين روش براي اولينبار توسط هالز و مایلز1در سال  1960گزارش شد.
در حال حاضر اساس بسياری از روشهاي راديوايمونولوژيك ،خصوص ًا وقتي
امكان نشاندار كردن آنتيژن وجود ندارد ،بر اين پايه استوار است .اين روش
اغلب حساستر ،اختصاصيتر و سريعتر از روش رقابتي ميباشد .بنابراين تفاوت
روش  RIAو  IRMAدر اين است كه در روش  RIAمتداول ،آنتيژن نشاندار
ميشود ،اما در روش  ،IRMAآنتيبادي با مواد راديواكتيو نشاندار ميگردد.
اساس

در اين روش ،اغلب به جاي آنتيژن ،مولكول آنتيبادي نشاندار میشود
1- Hales And Miles
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و واكنش در حضور ازدياد آنتيبادي انجام ميشود.
به طور كلي ،دو نوع روش  1 IRMAوجود دارد که در شکلهای ( 4-7و
 )4-8به تصویر کشیده شده است.

شکل  :4-7روش  IRMAبا استفاده از آنتيبادی به عنوان عامل متصل به سطح
جامد یا روش ساندويچي .از این روش میتوان برای اندازهگیری آنتیژنهایی استفاده
نمود که اندازه آن اجازه دهد حداقل دو آنتیبادی بهصورت همزمان به آن متصل شود.
این نوع آنتیژنها اغلب دارای ماهیت پروتئینی میباشند.

1- IRMA: Immuno-Radio-Metric-Assay
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شکل  :4-8روش  IRMAبا استفاده از آنتيژن به عنوان عامل متصل به سطح
جامد .از این روش رقابتی برای اندازهگیری آنتیژن استفاده میشود .در مرحله اول ،آنتیبادی
کونژوگه اختصاصی آنتیژن موردنظر به نمونه اضافه میشود .در صورت حضور آنتیژن در
نمونه ،به آنتیبادیها متصل میشود .در مرحله بعد ،مخلوط حاصل از مرحله قبل به حفرههايي
که به سطح آن ،آنتیژن متصل شده است اضافه میشود .باقی مانده آنتیبادیهایی که به
آنتیژن متصل نشدهاند به آنتیژنهای سطح جامد متصل میشوند .بعد از شستشو و حذف
عوامل غیر متصل به سطح جامد ،میزان رادیواکتیویته اندازهگیری میشود .در این روش ،میزان
رادیواکتیویته نسبت معکوس با میزان آنتیژن دارد.
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مقدمه

براي اولينبار در سال  ،1966روش اتصال آنزيمها به مولكولهاي بيولوژيك
1
يا پروتئينها (آنتيباديها يا آنتيژنها) توسط دو دانشمند به نامهاي آورامئاس
و اورئیل 2گزارش گرديد .پايهريزي اين روش ،شاخه جديدي از روشهاي
ايمونولوژي در سنجش مواد ،با نام روشهاي ايمونوآنزيماتيك يا آنزيم ايمونواسي
 3 EIAرا فراهم نمود .كاربردهاي وسيع اين روشها در سنجش مولكولهاي
بيولوژيك (پروتئينها ،پپتيدها ،هورمونها ،ويتامينها ،داروها و  )...باعث پيشرفت
قابلتوجهي در علوم پزشكي و ساير علوم زيستي شدند .از ويژگيهاي بارز
روش  ،EIAكه باعث استفاده روز افزون آنها شده است ،ميتوان به ويژهبودن،
1- Avrameas
2- Uriel
3- Enzyme Immuno Assay
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حساسيت و سهولت آنها اشاره نمود .در حقيقت ويژگي اين روشها ،ناشي از
اختصاصیبودن واكنش بين آنتيژن و آنتيبادي است .سهولت اين روشها به
دلیل سادگي در سنجش فعاليت آنزيمهاي مورد استفاده ،ميباشد .حساسيت اين
روشها ناشي از توانايي اتصال يك يا چند آنزيم به يك عامل ايمونولوژيك
(آنتيژن يا آنتيبادي) و توانایي اندازهگيري فعاليت آنزيم است.
 )5-1روشهاي آنزيم ايمونواسي يا EIA

در روشهاي ايمونوآنزيماتيك موسوم به آنزيم ايمونواسي  ،1 EIAاز آنزيمها
به عنوان نشانگر استفاده ميشود .اغلب اين روشها را به صورت اختصارEIA ،
مينامند.

همانطور كه در مقدمه اين بخـش ذكر شده است ،در كليـه روشهاي
گروه دوم ،مبناي روش براي مشاهده واکنش بين آنتيژن و آنتيبادي ،استفاده
از يك نشانگر ميباشد .در حال حاضر در ميان روشهای سنجش گروه دوم،
روشهاي  EIAداراي بيشترين كاربرد ميباشند.
روشهـاي  EIAبه دو گروه اصـلي ،روشهـاي هتروژن 2و روشهـاي
هموژن 3تقسيمبندي ميشوند .در كليه روشهاي  ،EIAيك كونژوگه آنزيمي
وجود دارد .اين كونژوگه آنزيمي ميتواند ناشي از اتصال آنتيژن يا آنتيبادي
به آنزيم باشد .در كليه اين روشها ،آنزيم نقش نشانگر را دارد .در روشهاي
1- Enzyme Immuno Assay
2- Hetrogeneous
3- Hemogeneous
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هموژن ،درگير شدن كونژوگه آنزيمي در واكنش ( )Ag-Abباعث تغيير فعاليت
آنزيم ميشود .برخالف روشهاي هموژن ،در روشهاي هتروژن ،درگيرشدن
كونژوگه آنزيمي در واكنش (با آنتيژن يا آنتيبادي) تغييري در فعاليت آنزيم
ايجاد نمينمايد .در روشهاي هتروژن ،براي تعيين میزان كونژوگههاي درگير
در واكنش ،نياز به يك مرحله جداسازي ميباشد.
برخالف روشهاي هتـروژن ،در روشهاي همـوژن براي تعيين میزان
كونژوگههاي آنزيمي درگير در واكنش آنتيژن يا آنتيبادي ،نياز به مرحله
جداسازي نميباشد؛ بنابراين قابليت اتوماسيون روشهاي هموژن (يا انجام
آنها توسط دستگاههاي تمام -اتومات) در مقايسه با روشهاي هتروژن بیشتر
ميباشد.
از معروفترين و پرمصرفترين روشهاي  EIAهتروژن ،روش ELISA

ميباشد كه در زير بيشتر با اين روش آشنا ميشويد.
 )5-2روش ELISA

كلمه  ELISAمخفف Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay

ميباشد .با تأمل در نام  ELISAميتوان به ويژگيهاي روش پي برد .در روش
 ELISAاز يك آنزيم كه به يكي از عوامل ايمونولوژيك (آنتيژن يا آنتيبادي)
متصل ( )Linkedشده است ،استفاده ميشود .عالوه بر اين ،يكي از اجزای
ايمونولوژيك واكنش ( )Immunoآنتيژن يا آنتيبادي بر روي سطح جامد
( )Sorbentمتصل شده است .اين سطح جامد ممكن است ديواره ميكروپليت
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يا لوله آزمايش باشد .نقش اين سطح جامد ،جداسازي عوامل درگير در واكنش
آنتيژن-آنتيبادي از عوامل آزاد (غيردرگير در واكنش) ميباشد.
براي درك بهتر نكات فوق الذكر ،يكي از روشهاي  ELISAدر قالب
شكل ( )5-1توضيح داده شده است .براي سهولت ،در این شكل روش
اندازهگيري براي سنجش آلبومين در ادرار در نظر گرفته شده است.
آنزيمهاي متعددي به عنوان نشانگر در روشهاي  ELISAمورداستفاده
قرار گرفتهاند؛ اما بدون شك آنزيمهاي پراكسيداز و آلكالين فسفاتاز داراي
بيشترين كاربرد هستند .از جمله ويژگيهای اين آنزيمها ،پايداري قابل توجه
آنها و سهولت اتصال آنها به بيومولكولها ميباشد .از طرف ديگر سوبستراهاي
زيادي براي اين آنزيمها وجود دارند كه پس از تبديل به محصول تحتتأثير
فعاليت آنزيم ،باعث توليد رنگ يا تغيير رنگ محيط ميشوند .اندازهگيري
اين تغيير رنگ (يا رنگ توليدشده) به سادگي توسط دستگاه اسپكتروفتومتر
امكانپذير ميباشد.
در ابتداي پايهريزي روشهاي  ELISAدر سالهاي  1970تا  ،1980از
لولههاي پالستيكي (از جنس پلياستيرن يا پليوينيل) به عنوان سطح جامد
استفاده ميشد.
با انجام واكنـشهاي شيميايي بر روي سطح اين لولهها ،امكـان اتصال
بيومولكولها فراهم میشد و پس از انجام واكنش در داخل اين لولهها ميزان
رنگ توسط دستگاه اسپكتروفتومتر در پايان آزمايش اندازهگيري ميشد.
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شكل  :5-1مراحل انجام روش  ELISAساندویچی .برای مثال در این شکل،
روش اندازهگیری ،آلبومین به تصویر کشیده شده است .به حفرات پلیتی که به دیواره
آن آنتیبادی اختصاصی آلبومین متصل شده است ( ،)1نمونه حاوی آلبومین اضافه
میشود ( ،)2آلبومین موجود در نمونه به آنتیبادیهای موجود در سطح پلیت متصل
میشود ( ،)3پس از شستشوی حفره ،مولکولهای اضافی حذف میشوند ( .)4سپس
آنتیبادی اختصاصی آلبومین که با آنزیم کونژوگه شده است ،به محیط اضافه میشود
( .)5آنتیبادیهای کونژوگه با آلبومین متصل شده به آنتیبادی سطح پلیت پیوند برقرار
میکنند ( .)6در نهایت پس از شستشو ( )7جهت حذف کونژوگههای متصل نشده،
سوبسترای آنزیم اضافه میشود و رنگ ایجاد شده که حاصل تبدیل سوبسترا ( )Sبه
محصول ( )Pمیباشد ،اندازهگیری میشود (.)8
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با كاربرد روز افزون روشهاي  ،ELISAميكروپليتهاي  ELISAطراحي
و ساخته شدند .که امتیاز آنها ،صرفهجویی در مواد مصرفی و نیز تسریع در
انجام آزمایشهایی است که به تعداد زیادی نمونه از آنها نیاز میباشد.
اين ميكروپليتها در ابعاد استاندارد  8/5 ×12/5سانتيمتر بوده و داراي
 96حفره يا چاهك ( 8 ×12رديف) ميباشند .در حقيقت يك ميكروپليت
 96لوله كوچك ميباشد كه به صورت فشرده كنار يكديگر قرار گرفتهاند
و امكان انجام همزمان  96تست را فراهم ميسازند.
در حـال حاضر اسپـكتروفتومترهاي خـاصي براي سنـجش رنـگ در
ميكروپليتهاي  ELISAطراحي و ساخته شدهاند كه اين اسپكتروفتومترها را با
نام  ELISA Readerميشناسند (شکل  .)5-2با تعبيه يك برنامه نرمافزاري در
دستگاههاي  E LISA Readerامكان رسم منحني و تعيين ميزان نمونه مجهول
به سادگي امكانپذير شده است .براي انجام شستشو در پليتهاي ،ELISA
دستگاههایي با نام  ELISA Washerطراحي شدهاند كه اين دستگاهها امكان
شستشوي حفرههای ميكروپليت را به صورت رديفي يا كل پليت به صورت
همزمان فراهم مينمايند؛ اما امكان شستشوي دستي حفرهها نيز وجود دارد.
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ب

شکل  :5-2در تصاویر الف و ب ،به ترتیب میکروپلیت و دستگاه ELISA Reader

مشاهده میشود.

 )5-3تقسيم بندي روشهاي ELISA

روشهاي متعددي براي تقسيم بندي  ELISAوجود دارد كه فقط به دو
نوع آن اشاره ميشود:
 )5-3-1تقسيمبندي روشهاي  ELISAبراساس اندازهگيري نوع

آناليت (آنتيژن يا آنتيبادي)
 )5-3-1-1روشهاي  ELISAبراي اندازهگيري آنتي بادي

در اين روش ،اغلـب آنتيژن اختصاصي آنتـيبادي مـورد نظر بر روي
يك سطح جامد متصل ميشـود (شکل )5-3؛ سپس با افزودن نمونه ،در
صورت وجود آنتـيبادي اختصاصي آنتيژن متصلشده به سطـح جامد ،با
آن واكنش ميدهد.
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شكل  :5-3اساس روش غیرمستقیم  ELISAبرای اندازهگیری آنتیبادی :1 .سطح
جامد :2 ،آنتیژن متصل به سطح جامد :3 ،آنتیبادی اختصاصی موجود در نمونه:4 ،
آنتی آنتیبادی  :5آنزیم متصل به آنتیبادی .در این روش ،بر روی سطح پلیت ()1
آنتیژن اختصاصی ( ،)2آنتیبادی که قصد اندازهگیری آن را داریم ،متصل (کوت) شده
است .با افزودن نمونه ،آنتیبادی موجود در نمونه ( )3به این آنتیژن متصل میشود.
بعد از شستشو و حذف مولکولهای متصل نشده ،یک آنتی آنتیبادی کونژوگه (،)4
اضافه میشود .این کونژوگه به آنتیبادی متصل با آنتیژن ،پیوند برقرار میکند .پس از
شستشو ،سوبسترا آنزیم اضافه میشود که تحتتأثیر آنزیم کونـژوگه به محصول تبدیل
میشود .میـزان رنگ تولید شـده (محصول) ارتباط مستقیم با میـزان آنتیبادی موجود
در نمونه دارد.

پس از شستشو براي حذف عوامل غيردرگير در واكنش آنزيمي ،از يك
آنتيبادي نشاندارشده به آنزيم ،جهت رديابي آنتيبادي درگير در واكنش
استفاده ميشود .از اين روش اغلب براي اثبات وجود آنتيبادي عليه عوامل
عفونی مختلف ،مقدار آن و نوع كالس (ايزوتوپ) استفاده ميشود .در جدول
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( )5-4مثالهايي از كاربرد  ELISAكه به صورت رايج در آزمايشگاههاي
تشخيص طبي استفاده ميشود آمده است.
نوع آنتیبادی

عامل عفوني

IgM

IgG

Toxoplasma

IgM

IgG

Rubella

IgM

IgG

CMV

IgM

IgG

HSV

IgA

IgG

H. Pylori

IgM

IgG

HBS Ag

Total Ig

HIV

جدول  :5-4مثالهایي از موارد کاربرد روش  ELISAبرای بررسی بیماریهای
عفونی با تعیین میزان ایزوتوپهای ایمونوگلبولینها علیه عوامل عفونی
 )5 -3-1-2روشهاي  ELISAجهت اندازهگيري آنتيژن

به طور كلي اين روشها به دو صورت رقابتي و غير رقابتي وجود دارند.

 )5-3-1-3روش غير رقابتي براي اندازهگيري آنتيژن

اساس اين روش در شكل  5-1به طور مفصل توضيح داده شده است.
اغلب ،اين روش را به نام  ELISAساندويچي ميشناسند؛ زيرا آنتيژن از
دو طرف به دو آنتيبادي يكسان (به لحاظ خصوصيت) متصل ميشود.
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در روش غير رقابتي يا ساندويچي ،ميزان جذب نوري ايجادشده در هر
حفره ،كه ناشي از فعاليت آنزيم ميباشد ،ارتباط مستقيم با ميزان يا غلظت
آناليت دارد .منظور از آناليت ،آنتيژن يا مولكولي است كه روش موردنظر
جهت اندازهگيري آن طراحي شده است .در اين روش شكل منحني به صورت
سيگموئيد است كه از منطقه خطي آن برای تعيين مقدار آنتيژن استفاده
ميشود (نمودار .)5-5

نمودار  :5-5جهت رسم منحني استاندارد ،از نمونههاي مختلف با غلظت معلوم ،از آنتیژن
به عنوان سرم استاندارد استفاده شده و با توجه به غلظتهاي مختلف آنها (محور افقي) و
جذب نوري هر يك (محور عمودي) منحني استاندارد رسم ميشود .برای تعیین مقدار مجهول
نمونه  ،xپس از تعیین میزان جذب نوری نمونه  ،xخطی به موازات محور غلظت تا قطعنمودن
منحنی رسم میشود .در محل تالقی خط با منحنی ،به موازات محور جذب نوری نیز خطی
رسم میشود .محل برخورد این خط با محور غلظت ،نشاندهنده میزان نمونه مجهول میباشد.
 )5-3-1-4روش رقابتي جهت اندازهگيري آنتيژن

در اين روش براي اندازهگيري يك مولكول در داخل يك نمونه ،از همان
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مولكول كه با آنزيم كونژوگه شده است استفاده ميشود (شکل )5-6؛ به
عنوان مثال ،اندازهگيري هورمون  T4در سرم توسط روش رقابتي ELISA
توضيـح داده ميشـود .در اين روش بر روي ديوار ميكروپليـت ،آنتيبادي
اختصاصي عليه  T4وجود دارد .در شروع آزمايش ،بهصورت همزمان ،نمونه
سرمهای حاوي  T4و  T4كونژوگهشده به آنزيم (موجود در كيت) به داخل
حفره ميكروپليت ريخته ميشوند T4 .موجود در نمونه و  T4كونژوگهشده
 Tموجود در سطح ديواره ميكروپليت با يكديگر
جهت اتصال به آنتي  4
رقابت ميكنند .هرچه مقدار  T4موجود در سرم بيشتر باشد ،مقدار كمتري
از  T4كونژوگه به آنتيبادي موجـود در سطـح ديواره ميكروپلـيت متصل
خواهد شـد .بنابراين در روش رقابتي ميـزان رنگ يا جذب نـوري در هر
حفره نسبت معكوس با غلظت آنتيژن موجود در نمونه دارد (نمودار )5-7؛
زيرا ميزان رنگ ايجادشده ارتباط مستقيم با آنتيژن كونژوگهشده با آنزيم
متصل به سطح دیواره میکروپلیت دارد.
از روش رقابتي  ،ELISAاغلب براي اندازهگيري مولكولهايي با وزن
مولكولي كم (مانند هورمونهاي تيروئيدي ،داروها و  )...استفاده ميشود.
شايان ذكر است در روش رقابتي  E LISAبراي اندازهگيري آنتيژن،
ميزان آنتيباديهاي متصلشده به سطح ديوارههاي ميكروپليت و ميزان
آنتيژن كونژوگه براي تمام نمونهها ثابت ميباشد؛ تنها عاملي كه در نمونههاي
مختلف تغيير ميكند ميزان آنتيژن موجود در هر يك از آنها ميباشد.1
1- Optical Density
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شكل  :5-6اساس و مراحل روش رقابتی  .ELISAاز این روش معمو ًال برای
اندازهگیری آنتیژن استفاده میشود .در ابتدا در داخل یک حفره میکروپلیت ،که آنتیبادی
اختصاصی آنتیژن به سطح دیواره آن متصل شده است ،نمونه حاوی آنتیژن را همراه با
آنتیژن کونژوگه اضافه میکنیم .رقابت بین آنتیژن موجود در نمونه با آنتیژنهای کونژوگه
برای اتصال به سطح جامد ایجاد میشود .بعد از شستشو ،با اضافه نمودن سوبسترا ،میزان
آنتیژن کونژوگه متصل شده به سطح جامد ،که نسبت عکس با غلظت آنتیژن موجود در
نمونه دارد ،تعیین میشود.
نمودار  :5-7در اين شكل،
منحني استاندارد در يك روش
رقابتي  ELISAبه تصوير كشيده
شده است .همانطور كه مشاهده
مي شود ،ميزان جذب نوريOD 1
ارتباط معكوس با غلظت آنتيژن
موجود در نمونه يا استاندارد دارد.

1- Optical Density
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 )5-3-2طبقهبندي روشهاي  E LISAبراساس نحوه اندازهگيري

در اين نوع طبقهبندي ،روشهاي اليزا به دو گروه روشهاي كمي و
كيفي تقسيمبندي ميشوند .در روشهاي كمي ،ميزان آناليت با استفاده از يك
منحني استاندارد تعيين ميشود.
در روش كيفي با استفاده از نمونههاي سرم منفي ،يك مرز تفكيك بين
نمونههاي منفي و مثبت تعيين ميشود كه اين مرز را  Cut-offمينامند.
در اين صورت ،نمونههاي كمتر از  ،Cut-offمنفي و بيشتر از ،Cut-off
مثبت تلقي ميگردند .نمونههایي كه ميزان جذب نوري آنها برابر Cut-off
يا نزديك به  Cut-offباشد را به صورت مشكوك 1گزارش مينمايند .اين
نمونهها نياز به كنكاش بيشتر جهت دستيابي به نتيجه دارند.
روشهاي  ELISAاز لحاظ قدمت زماني ،بعد از روشهاي  RIAپايهريزي
شدهاند؛ اما با توجه به محدوديتهاي استفاده از عناصر راديواكتيو ،روشهاي
 E LISAبه سرعت گسترش يافته و جايگزين بسياري از روشهاي RIA
گرديدند .از ويژگيهاي روشهاي  ،ELISAعدم نياز به تجهيزات خاص ،سهولت
انجام و عدم نياز به رعايت نكات ايمني خاص (درمقايسه با  )RIAميباشد.
شايان ذكر است كه اغلب روشهاي  ELISAكه براي بررسي بيماريهاي
عفوني مورد استفاده قرار ميگيرند ،به عنوان روشهاي غربالگري 2در نظر
گرفته ميشوند .در صورتيكه در ارتباط با يك عامل عفوني ،نتيجه آزمايش
1- Borderline
2- Screening
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به روش  E LISAمثبت شود ،براي تأیيد نتايج بايد از روشهاي تأييدي
(مانند وسترن بالت ،PCR ،كشت و  )...استفاده نمود.
 )5-4روشهای ایمونوکروماتوگرافیک

در سالهای اخیر کیتهای متنوعی برای اندازهگیری سریع تعدادی از
آنتیژنها طراحی شدهاند که مشهورترین آنها کیتهای تشخیص بارداری
میباشند که امکان انجام آنها توسط خود فرد نیز وجود دارد .اساس این
کیتها ،روش ایمونوکروماتوگرافیک میباشد .این روشها اغلب در عرض چند
دقیقه قابل انجام میباشند و نتیجه حاصل میشود .نشانگرهای مورد استفاده
در این روش میتوانند طالی کلوئیدی ،ذرات رنگی التکس یا آنزیمها باشند.
اساس همه روشهای ایمونوکروماتوگرافی از اصول کم و بیش یکسانی
پیروی میکنند.
آزمایش بر روی یک نوار غشا نیتروسلولز (یا سایر غشاها) انجام میشود.
در انتهای این نوار یک الیه کاغذ جاذب رطوبت وجود دارد که نقش آن فراهم
نمودن یک جریان مایع از محل نمونهگذاری به سمت پایان نوار میباشد.
برای درک بهتر مطلب ،توضیحات مربوط به این تکنیک در ارتباط با کیت
تشخیصی  HCGارائه میگردد (شكل :)5-8
بر روی نواری که تست انجام میشود ،در ابتدای نوار آنتیبادی موشی
کونژوگه ضد مولکول  HCGقرار دارد .در وسط نوار ،آنتیبادی علیه مولکول
 HCGمتصل به غشاء و در انتهاي نوار ،آنتیبادی علیه آنتیبادی موش متصل
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به غشاء قرار دارد .آنتیبادیهای موجود در منطقه یک را با ذرات التکس رنگی
یا طالی کلوئیدی کونژوگه مینمایند.

شکل  :5-8اساس روش ایمونوگرافی .این روش بر روی یک نوار که در قسمتهای
مختلف آن سه نوع آنتیبادی وجود دارند انجام میشود.
در منطقه یک نوار ،نمونه ریخته میشود .اگر در داخل نمونهHCG ،

وجود داشته باشد به آنتیبادی کونژوگه در ابتداي نوار متصل میشود و با
توجه به مسیر جریان روی نوار به سمت انتهای نوار حرکت میکند .وقتی
 HCGمتصلشده به آنتیبادی کونژوگه به وسط نوار میرسد ،یک کمپلکس
ساندویچی با آنتیبادیهای ضد  HCGموجود در اين قسمت تشکیل میدهد.
در این صورت یک خط رنگی در این منطقه ایجاد میشود که نشاندهنده
وجود  HCGدر نمونه و مثبتبودن نتیجه آزمایش میباشد .باقیمانده
آنتیبادیهای موشی کونژوگهنشده با  HCGبه انتهاي نوار میرسند و توسط
آنتیبادیهای ضد آنتیبادی موشی موجود در این منطقه متوقف میشوند
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و تشکیل یک خط رنگی در انتهاي نوار را میدهند .تشکیل این خط رنگی در
انتهاي نوار نشاندهنده عملکرد مطلوب تست میباشد؛ بنابراین اگر آزمایش به
درستی انجام شود ،در انتهاي نوار همیشه یک خط رنگی ایجاد میشود ،اما خط
رنگی در وسط نوار فقط در صورت مثبت بودن تست ایجاد خواهد شد.
از این روش میتوان برای بررسی حضور آنتیبادی (مانند آنتی )HBs Ag
استفاده نمود .در این صورت در منطقه یک به جای آنتیبادی کونژوگه با
نشانگر ،آنتیژن کونژوگه وجود خواهد داشت .در منطقه سه در این تست
میتوان از یک آنتیبادی ضد آنتیژن کونژوگه استفاده نمود.
تستهای ایمونوکروماتوگرافی دارای حساسیت و ویژگی مطلوبی میباشند.
شایان ذکر است که گاهی رنگ زیاد نمونه (بیلیروبین یا همولیز باال) میتواند
با نتایج آزمایش تداخل نماید.
 )5-5روشهای هموژن ایمونوآنزیماتیک

1

در روشهای هتروژن  EIAتوضیح داده شد که برای جداسازی کونژوگه
درگیر در واکنش  ،Ag-Abاز یک سطح جامد و عمل شستشو در بین مراحل
مختلف استفاده میشود .این شستشوهای مکرر ،که اغلب توسط نیروی
انسانی انجام میشود ،باعث افزایش هزینه تمامشده تست (از لحاظ نیروی
انسانی) و امکان افزایش خطاهای انسانی میشود .برای حذف این مشکالت
روشهای هموژن پایهریزی شدهاند.
1- Homogeneous EIA
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در روشهای هموژن ،برخالف روشهای هتروژن درگیرشدن کونژوگه در
واکنش  ،Ag-Abباعث تغییر فعالیت آنزیم میشود .انواع مختلفی از روشهای
هموژن طراحی شدهاند که در بعضی از آنها ،اتصال کونژوگه باعث کاهش
فعالیت آنزیم نشانگر و در انواع دیگر باعث افزایش فعالیت آنزیم نشانگر
میشود .آنزیمهایی که در روشهای هموژن استفاده میشوند ،اغلب نسبت به
روشهای هتروژن متفاوتند .در روشهای هموژن از آنزیمهایی مانند لیزوزیم،
 ،G6PDبتاگاالکتوزیداز ،آمیالز و کوفاکتورهای آنها استفاده میشود.
شایان توجه است که روشهای هموژن ،اغلب دارای حساسیت کمتری
نسبت به روشهای هتروژن میباشند؛ اما این روشها ،در زمان کوتاهتری قابل
انجام بوده ،سادهتر از روشهای هتروژن میباشند و به راحتی قابلیت اتوماسیون
دارند.
روشهای هموژن را میتوان به دو گروه رقابتی و غیر رقابتی تقیسمبندی
نمـود .به طـور معمـول ،در روش رقابتـی ،آنتـیژن (یـا مولکـولی کـه قصـد
اندازه گیری آن را داریم) به آنزیم متصل میشود .البته گاهی ممکن است
آنتیژن به سوبسترا یا گروه پروستتیک آنزیم کونژوگه شود .در روشهای غیر
رقابتی ،آنزیم به آنتیبادی متصل میشود.
تاکنون انواع بسیار متعددی از روشهای هموژن  EIAپایهریزی شده است
که در زیر برای درک بهتر دو روش توضیح داده میشود.
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1

روش  EMITبرای اولینبار در سال  1972توسط رابنشتن 2گزارش
گردید .در این روش که اغلب برای اندازهگیری داروها و ریزمولکولها
مورد استفاده قرار میگیرد ،مولکول آنتیژن (هاپتن یا آنالیت) را به آنزیم
متصل میکنند .اتصال آنتیژن به آنزیم در حالت غیردرگیر با آنتیبادی،
تأثیری در فعالیت آنزیم ندارد .اما اگر آنتیژن به آنتیبادی اختصاصی خود
متصل شود ،این اتصال باعث مهارشدن فعالیت آنزیم میشود.
در شکل ( )5-9برای درک بهتر ،اساس روش  EMITبرای اندازهگیری
هورومون  T4به روش رقابتی به تصویر کشیده شده است .در این روش
مقداری ثابت از آنتیبادی ضد هورمون  T4همراه با آنزیم کونژوگه با  T4به
نمونهای که قصد اندازهگیری  T4را در آن داریم ،اضافه میشود .در صورت
وجود  T4در نمونه ،آنتیبادی به  T4متصل شده بنابراین فعالیت آنزیم مهار
نمیشود .اما در صورتیکه در محیط  T4وجود نداشته باشد ،آنتیبادی موجود
در محیط به  T4کونژوگه به آنزیم متصل شده و باعث مهار فعالیت آنزیم
میشود؛ بنابراین میزان فعالیت آنزیم ،نسبت مستقیم با  T4موجود در نمونه
دارد .هرچه میزان  T4بیشتر باشد فعالیت آنزیم افزایش مییابد .آنزیم فعال
با تبدیل سوبسترای ( )Sخود به محصول ( ،)Pباعث تولید رنگ در محیط
میشود .سنجش میزان رنگ در نمونههای استاندارد و نمونه مجهول توسط
1- Enzyme -Multiplied Immunoassay Technique
2- Rubenstein
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دستگاه اسپکتوفتومتر مخصوص ،امکان رسم منحنی استاندارد و تعیین مقدار
 T4موجود در نمونه مجهول را امکان پذیر میسازد.

شکل  :5-9اساس روش  EMITبرای اندازه گیری هورمون T4
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یکی از روشهای رقابتی هموژن در شکل ( )5-10نشان داده شده
است .در این مثال آنتیبادی اختصاصی آنتیژن مورد نظر (مولکولی که قصد
اندازهگیری آن را داریم) به آنزیم متصل شده است.

شـکـل :5 -10
اسـاس روش غیـر
رقابتی هموژن
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معمو ًال این روش برای مولکولهای بزرگ (پروتئینها) استفاده میشود.
در صورت وجود آنتیژن در نمونه ،آنتیژن به آنتیبادی کونژوگه به آنزیم
متصل میشود و با پوشاندن مقابل جایگاه فعال آنزیم ،فعالیت آنزیم را مهار
میکند .در صورت عدم وجود آنتیژن در نمونه ،جایگاه فعال آنزیم آزاد شده و
میتواند سوبسترا را به محصول رنگی تبدیل نماید.
در این روش نیز مانند روش قبل با انجام آزمایش بر روی محلولهای
استاندارد (با مقادیر مشخص آنتیژن) و نمونه مجهول و رسم منحنی ،میتوان
میزان آنتیژن موجود در نمونه مجهول را مشخص نمود .میزان رنگ تولیدشده
1
در این روش ،ارتباط معکوس با میزان آنتیژن دارد .این روش را EIHIA
مینامند.
 )5-8روش وسترن بالت

روش وسترن بالت 2یا ايمونوبالت در سال  1981میالدی براي آشكار
نمودن آنتيژنها و آنتيباديها گزارش گردید (شکل  .)5-11در طبقهبندی
روشهای ایمونولوژیک ،این تکنیک به دلیل استفاده از مولکولهای نشاندار
در گروه دوم قرار میگیرد.
اين تكنيك شامل سه مرحله است :الكتروفورز در ژل پلي اكريل اميد
( ،)PAGEالكتروتراسفـر یا انتقـال پروتئینها از ژل بر روي یک غشـاء
(مانند نيتروسلولز) و آشكارسازي واكنش آنتيژن-آنتيبادي بر روی غشاء
1- Enzyme Inhibitory Hommogeneous Immunoassay
2- Western Blot
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با استفاده از یک مولکول نشاندار.
مرحله اول :ژل پلياكريل اميد داراي قدرت تفكيك بيشتری نسبت
به آگـار ميباشـد .اضافهكـردن دودسيـل سولفـات سديم ( )SDSبه ژل
-2مركاپتواتانل براي شكستن پلهاي دي سولفيد ،باعث غيرطبيعيشدن
پروتئينها و تجزيه آنها به زنجيرههاي پلي پپتيديك ميشود .از طرف
ديگر وجود  SDSباعث ميشود كه اين زنجيرههاي پلي پپتيدي داراي بار
منفي شوند؛ بنابراين تنـها عاملي كه باعث محـدود شدن سرعـت حركت
آنها ميشود بار الکتريکي هر مولكول است.
بنابرايـن این الكتروفـورز ( )SDS-PAGEباعـث جداشـدن پپتيدها يا
مولكولهاي ديگر بر اساس وزن مولكولي آنها ميشود .اگر تعداد پپتيدها
زياد باشند اين روش را به صورت دو بعدي نيز ميتوان انجام داد (الكتروفورز
دو بعدي).
مرحله دوم :مرحـله انتقال عبارتست از منتقـلكردن پروتئيـنهاي
تفكيكشده به وسيله الكتروفورز بر روي يك غشاء مانند نيتروسلولز .براي
اين كار بايد مولكولها را از ژل به صورت غيرفعال (انتقال غيرفعال) يا
بهوسیله يك ميدان الكتريكي (الكتروترانسفر) خارج نمود .در اين مرحله
بانـدهاي پروتئيـني منتقلشده بر روي نيـتروسلولز ميتوانـند با استفـاده
از رنگهاي معمـول پروتئيـنها ،رنگآميزي شوند (ماننـد آمیدو بلک يا
كوماسي بلو).
مرحله سوم :آشكارسازي ايمونولوژيك باندها ،بسته به اينكه در
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جستوجوي آنتيژن يا آنتيبادي باشيم ،بهصورتهای زير انجام ميگيرد:
	-در صورتيكه هـدف ،آشكارساخـتن يك آنتيبادي باشـد كه آنتـيژن
آن بر روي كاغذ نيتروسلولز وجود دارد (مانند جستجوی آنتیبادی
اختصاصی علیه( HIVسرم مورد نظر باید بر روي كاغذ نيتروسلولز
اضافه شده؛ سپس توسط یک آنتیبادی ثانویه (آنتیبادی نشاندار
علیه ایزوتوپ آنتیبادی اول) حضور آنتیبادی اول مشخص میشود.
	-در صورتيكه هدف ،آشكارنمودن يك آنتيژن باشد ،بر روي كاغذ
نيتروسلولز آنتيبادي اختصاصي آن اضافه ميشود؛ سپس مانند قبل از
یک آنتیبادی ثانویه نشاندار استفاده میشود.
آنتیبادیهای ثانویه مورد استفاده در این روش میتوانند بهوسیلهی
عناصر رادیواکتیو ،آنزیمها یا مواد کمی لومینسانت نشاندار شوند .بسته
به اینکه آنتیبادی ثانویه مورد استفاده ،با چه مادهای نشاندار شده باشد،
قسمت نهایی آزمایش متفاوت خواهدبود .اما در همه موارد ،واکنش مثبت
با حضور یک باند مشخص میشود.
كاربردهاي اين روش بسيار زياد هستند؛ از جمله اینکه اين روش:
	-يك روش تأييدي براي تعيين وجود آنتيبادي علیه  HIVميباشد.
	-در شناسایي بعضي از آنتيباديهاي ضد هسته استفاده ميگردد.
	-در تشخيص بسياري از عفونتها به عنوان تست تأییدی استفاده ميشود.
	-براي تعيين ویژگی و واکنش متقاطع آنتیبادیهای تولیدشده علیه یک
آنتیژن خاص استفاده ميشود.
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شکل  :5-11اساس روش وسترن بالتینگ (از جداسازی توسط الکتروفورز تا شناسایی
1
توسط آنتیبادیهای اختصاصی)

شایان ذکر است که در اغلب آزمایشهایی که به روش وسترن بالت
در حال حاضر در آزمایشگاههای تشخیص طبی انجام میشود ،از کیتهای
آماده ،برای تشخیص آنتیبادی استفاده میشود .در این کیتها ،نوارهای
آماده غشاء ،که از قبل مرحله الکتروفورز و انتقال آنها انجام شده است،
وجود دارند و در آزمایشگاه فقط مرحله سوم آزمایش انجام میشود.

1- Sodium Dodecyl Sulfat Poly Acryl Amid Gel Electrophoresis
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مقدمه

روشهاي ايمونوفلورسانس ( )1 IFجزو قديميترين روشهاي ايمونواسي
ميباشند .اين روش براي اولينبار در سال  1941ميالدي توسط دانشمندي
به نام کونز 2پايهريزي و گزارش گرديد .همانطور كه از نام  IFمشخص
است ،در اين روش از ماده فلورسنت يا فلوركرم به عنوان نشانگر استفاده
ميشود .اين روش مانند روشهاي  ،EIAجزو روشهاي گروه دوم ميباشد.
ماده فلورسنت را ميتوان به آنتيبادي يا آنتيژن كونژوگه (متصل) نمود.
 )6-1پديده فلورسانس و مواد فلورسنت

پديده فلورسانس ،يك فرآيند فيزيكي است؛ اين پديده عبارت است
1- Immuno Flurescence
2- Coons
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از توانايي بعضي مواد در ساطعنمودن نور در طول موجهاي خاص؛ که به
اين مواد ،فلورسنت يا فلوركروم اطالق ميشود .هرگاه يك ماده فلوركروم
با نـوري با طول مـوج خاص تحريـك شـود ،الكترونهاي اوربيـتالهاي
سطـحي آنها به اليه باالتر از اوربيتـال معمول خود منتقـل ميشوند.
هنگاميكه منبع تحريك (نور) قطع شود ،الكترون تحريكشده به اليه يا
اوربيتال اوليه خود باز ميگردد .در اين بازگشت ،الكترون ،انرژي خود را به
صورت نور رها مينمايد و اين نور بهوسیلهی وسایل خاص قابل رؤيت يا
اندازهگيري ميباشد .در جدول  6-1مواد فلوركروم ،شاخص و ويژگيهاي
آنها مشخص شدهاست.
نام اختصاري طول موج ( )nmرنگ نور
نام ماده فلورسنت
جذب انتشار ساطعشده
فلورسئينايزوتيوسيانات
Flureceine
Isothiocyanate
رودامين B
Rhodamine B

قرمز تگزاس
Texas Red

FITC

494

517

زرد مايل به سبز

RB

575

595

قرمز مايل به
نارنجي

Tx Red

596

615

قرمز

جدول  :6-1مشخصات تعدادی از مواد فلورسنت که بیشتر در روشهای ایمونوفلورسنت
مورد استفاده قرار میگیرند.

روشهاي  IFمانند روشهاي  EIAبه دو گروه هموژن و هتروژن
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تقسيم ميشوند .روشهاي هتروژن را ميتوان در دو گروه كيفي و كمي
طبقهبندي نمود .در روشهاي كمي ،براي تعيين ميزان نور فلورسنت از
دستگاه فلوريمتر استفاده ميشود .در روشهاي كيفي ،براي تعيين ميزان
ماده كونژوگه فلورسنت ،از ميكروسكوب مجهز به آشكارساز فلورسنت
يا ميكروسكوپ فلورسنت استفاده ميشود .در حال حاضر در كشور ما
در ميان روشهاي فلورسنت ،روشهايی كه با استفاده از ميكروسكوب
فلورسنت انجام ميشوند داراي بيشترين كاربرد ميباشند .اين روشها را
به دو گروه مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مينمايند كه در زير شرح آنها
آمده است.
 )6-2روش ايمونوفلورسانس مستقيم

روش ايمونوفلورسنت مستقيم يا  1 DIFAاغلب براي جستوجوي
آنتيژنهاي خاص (ذرهاي )2مانند ميكروبها يا سلولها و كمپلكسهاي
رسـوبي ،مـورد استفاده قرار ميگيـرد (شکل  .)6-2در اين روش بـراي
شناسايي هر آنتيژن خاص بايد آنتيبادي اختصاصي آن كونژوگه شده با
مواد فلورسانس را نيز در اختيار داشت .در اين روش ،در مرحله اول ،از نمونه
برداشتشده يك اسمير بر روي الم تهيه ميشود .پس از فيكسكردن،
آن را با كونژوگه فلورسنت مورد نظر مجاور ميكنيم .در نهايت پس از
شستوشو ،بررسي الم به صورت ميكروسكوپي انجام ميشود .براي مثال
1- Direct Immuno Fluorescence Assay
2- Particular
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از اين روش ميتوان براي جستوجوي رسوب ايمونوگلبولينها يا اجزاء

سيستم كمپلمان در بافت در يك نمونه بيوپسي استفاده نمود.

بـا روش ايمونوفلورسنـت مستـقيم ميتـوان در اسمير تهيهشـده از
يك نمونه ،حضور  H.pylorieرا بررسي نمود .در اين صورت پس از
فيكسكردن اسمير بايد از آنتيبادي اختصاصي عليه  H.pyloriكه با
مواد فلورسانس كونژوگه شده است ،استفاده نمود .پس از مجاورنمودن
آنتيبادي كونـژوگه با الم حاوي آنتـيژن ،شستوشو انجـام ميشـود.
مشـاهده ذرات فلورسنـت در زير ميكروسـكوپ ،حضور  H.pyloriرا در
نمونه برداشتشده نشان ميدهد.

شکل  :6-2روش ایمونوفلورسانس مستقیم

 )6-3روش ايمونوفلورسانس غير مستقيم

از ايـن روش اغلـب براي جسـتوجوي آنتـيبادي در يك محيـط
بيولوژيك (سرم ،ترشحات و  )....استفاده ميشود .در روش ايمونوفلورسانس
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غيرمستقيم  1 IIFAاز المهاي آماده ،كه قب ً
ال آنتيژن يا بافت مورد نظر بر
روي آن متصل شده است ،استفاده ميشود .انجام اين روش در دو مرحله
صورت ميگيرد؛ در مرحله اول نمونه را بر روي الم (حاوي آنتيژن)
مجاور ميكنيم .در مرحله دوم ،پس از شستوشو ،يك آنتيايمونوگلبولين
كونژوگهشده با مواد فلورسانس اضافه ميشود .در پايان پس از شستوشو،
الم در زير ميكروسكوپ فلورسنت بررسي ميشود (شکل .)6-3
از موارد استفاده  ،IIFAتعيين وجود آنتيباديهاي ضد هسته ،در افراد
مبتال به بيماريهاي خود ايمني ميباشد.

شکل  :6-3نماي شماتیك روش ايمونوفلورسانس غيرمستقيم برای جستجوی
آنتیبادی .در این روش ،آنتیژن مورد نظر روی الم ریخته میشود .پس از شستوشو،
آنتی آنتیبادی کونژوگه با مواد فلورسنت به الم اضافه میشود .در نهایت پس از
شستوشو ،نتایج درزیر میکروسکوپ فلورسنت مورد بررسی قرار میگیرد.

 )6-4روش فلوسیتومتری

تا قبـل از ابداع روش فلوسیتومتـری ،ایمونولوژیسـتها برای تفکیـک
1- Indirect Immuno Fluorescence Assay
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سلولهای مختلف بر اساس نشانگرهای سطحی آنها ،از آنتیبادیهای
اختصـاصی متصـلشده به مواد فلورسنـت استفاده مینمـودند .ایـن روش
میکروسکوپی ایمونوفلورسنت عالوه بر اینکه از دقت کافی جهت ارزیابی
کمی برخوردار نبود ،انجام آن نیز دارای پیچیدگی خاص بود.
اختـراع دستـگاه فلوسیتـومتر تحـول شگـرفی در ایمونـولوژی بـرای
بررسی و تفکیک سلولها فراهم نمود .اساس روش مورد استفاده در این
دستگاه ،آنالیز سلولها در محیط مایع میباشد (شکل  .)6-4در این روش
از آنتیبادیهاي کونژوگه به مواد فلورسنت ،به عنوان نشانگر استفاده
میشود.
جهت درک بهتر ،این روش در غالب اندازهگیری میزان لنفوسیتهای
 CD4+و  CD8+در یک نمونه خون توضیح داده میشود.
پس از آمادهسازی نمونه ،آنتیبادیهای ضد مولکول  CD4و CD8
را که هرکدام به یک نوع ماده فلورسنت (برای مثال anti-CD4-FITC
و  )Anti CD8-RBمخلوط میشوند .پس از یک زمان انکوباسیون حدود
 20دقیقه برای اتصال آنتیبادیها به گیرندههای خاص خود در سطح
سلولهای ،نمونه به دستگاه فلوسیتومتر داده ميشود .دستگاه سلولها
را در داخل یک جریان مایع قرار داده و سلولها را به صورت انفرادی
از مقابل یک منبع نور لیزر عبور میدهد .هر یک از سلولها پس از
دریافت نور لیزر ،با توجه به نوع کونژوگه فلورسنت متصلشده به سطح
آنها ،نوری با طول موج خاص را از خود متصاعد مینمایند .دستگاه با
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اندازهگیری میزان هر یک از مواد فلورسنت ،تعداد سلولها را در میکرولیتر
محاسبه مینماید.

شکل  :6-4اساس روش فلوسیتومتری
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البته این دستگاهها دارای توانمندیهای دیگری جهت بررسی مشخصات
فیزیکی سلولها ،مانند اندازه یا دانسیته آنها نیز میباشند .در نهایت کاربر
بر اساس نیاز خود و پارامترهایی که برای دستگاه تعریف میکند ،میتواند
سلولهای موجود در نمونه را آنالیز نماید .انواع سادهتری از این دستگاهها را
در آزمایشگاههای تشخیص طبی با نام سل کانتر برای آنالیز خون استفاده
مینمایند.
مدلهای جدیدی از دستگاه فلوسیتومتری با نام  ،1 FACSامکان جداسازی
سلـولها را بر اساس پارامتـرهای تعیینشـده توسط کاربر فراهـم میسازد.
کاربردهای فلوسیتومتری بسیار فراوان است و همه روزه بر شمار آن نیز افزوده
میگردد .شایان ذکر است آشنایی کاربر با نحوه کار و پتانسیلهای سیستم
نرمافزاری و سختافزاری برای کسب نتایج مطلوب از اهمیت ویژهای برخوردار
میباشد.

1- Fluorescence Activated Cell Sorting
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مقدمه

با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون روشهای ایمونواسی در
زمینههای مختلف شناسایی یا اندازهگیری مولکولهای مختلف ،تحقیقات
متعددی در جهت ابداع روشهای نوین در جریان می باشد .در سال های اخیر،
روش جدیدی در گروه روش های ایمونواسی بهنام روش کمی لومینسانت
ایمونواسی پا به عرصه وجود نهاده است .بدون شک این روش در آینده جایگاه
قابل توجهی را به خود اختصاص خواهد داد و بنابراین سهم سایر روشهای
ایمونواسی در اندازهگیری و شناسايی مولکولها کاهش خواهد یافت.
 )7-1اساس واکنش کمی لومینسانت
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وقتی یک الکترون از سطح تهییج شده یا باالتر به سطح پایینتر انرژی
میرسد و انرژی خود را به صورت نور متصاعد میکند ،واکنش را بهنام
لومینسانس میشناسیم .انواع متعددی از پدیده لومینسانس ،بر اساس نوع
تحریککننده واکنش شناخته شدهاند که رایجترین آنها فتولومینسانس،
بیولومینسانس ،ترمولومینسانس کمی لومینسانس و الکترو کمی لومینسانس
میباشند .پدیده کمی لومینسانس از سایر پدیدههای لومینسانس متفاوت است و
در آن واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی باعث تهییج الکترون میشود و حاصل
این تهییج مشابه فلورسنس بوده و در حین بازگشت الکترون به سطح پایه
انرژی ،نور منتشر میشود .بنابراین هرگاه یک واکنش شیمیایی ،منجر به تولید
نور گردد ،آن را کمی لومینسانس مینامند .یکی از واکنشهای کمی لومینسانت
که همه ما با آن آشنا میباشیم ،روشن کردن کبریت میباشد ،در حقیقت اکسید
شدن مواد آغشته به انتهاي چوب كبريت ايجاد نور میشود (شكل .)7-1

شکل :7-1شعله چوب کبریت ،یکی از رایجترین واکنشهای کمی لومینسانس که
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همه ما با آن آشنا هستیم.

 )7-2کمی لومینسانت ایمونواسی

در روش کمی لومینسانت ایمونواسی از مولکولهایی به عنوان نشانگر،
برای بررسی واکنش آنتیژن-آنتیبادی استفاده مینمایند که توانایی تولید نور
را داشته باشند و یک واکنش شیمیایی باعث شروع تولید نور میشود .اساس
واکنشهای کمی لومینسانت ایمونواسی مانند سایر روشهای ایمونواسی
میباشد .دستگاههایی که برای اندازهگیری نور مورد استفاده قرار میگیرند
را لومینومتر مینامند .مانند سایر روشهای گروه دوم ( ELISAو )RIA
لومینومترهای مجهز به قسمت نرمافزاری ،امکان رسم منحنی و تعیین مقدار
آنالیت مورد نظر را در نمونه مجهول فراهم مینمایند.
روش کمی لومینسانت یکی از جدیدترین روشهای ایمونواسی میباشد
که در گروه دوم روشهای ایمونولوژیک جای میگیرد .به عنوان مهمترین
مواد نشانگر برای واکنش  ،CLIAمیتوان از مشتقات لومینول ،اکریدینیوم
استر یا نیتروفنیل اگزاالت نام برد .در جدول  ،7-2رايجترين مواد مورد
استفاده در روشهاي كمي لومينسانت نوع واكنش و رنگ نور ساطع شده
مشخص شده است.
برخالف سایر روشهای ایمونولوژیک که نشانگرهای آنها تولید
نور مینماید (مانند  )IFAدر این روش نیاز به منبع تحریک نمیباشد و
اغلب نور تولیدشده در طول موج مرئی میباشد و نیاز به فیلتر و تجهیزات
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خاص برای رؤیت آن نیست .اگر این واکنش در تاریکخانه انجام شود،
حتی با چشم غیرمسلح میتوان نور تولید شده را رؤیت نمود .حساسیت
روش  CLIAمیتواند با روشهای حساس دیگری مانند  RIAبه خوبی
رقابت نماید.
روشهای  CLIAرا به صورت هموژن و هتروژن میتوان طراحی
نمود و کیتهای موجود که در آزمایشگاههای تشخیص طبی مورد استفاده
قرار میگیرند ،بر مبنای یکی از این دو نوع طراحی شدهاند.
نوع واکنش
اکسیداسیون لومینول در محیط قلیایی
اکسیداسیون لومینول در DMSO

رنگ نور ساطعشده
(طول موج جذبی)
نور آبی )(425 nm

نور سبز مایل به زرد )(500 nm

اکسیداسیون لوسیژن در محیط قلیایی DMSOنور آبی مایل به سبز )(440 nm
اکسیداسیون لوفین در حضور NaOH

نور زرد )(525 nm

جدول  :7-2واکنش انجام شده به روی چند ماده کمیلومینسانت و نور ساطع شده
مشخصشده است.

برخالف سایر روشهای ایمونولوژیک که نشانگرهای آنها تولید نور
مینماید (مانند  )IFAدر این روش نیاز به منبع تحریک نمیباشد و اغلب
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نور تولیدشده در طول موج مرئی میباشد و نیاز به فیلتر و تجهیزات خاص

برای رؤیت آن نیست .اگر این واکنش در تاریکخانه انجام شود ،حتی با
چشم غیرمسلح میتوان نور تولید شده را رؤیت نمود .حساسیت روش
 CLIAمیتواند با روشهای حساس دیگری مانند  RIAبه خوبی رقابت
نماید .روشهای  CLIAرا به صورت هموژن و هتروژن میتوان طراحی
نمود و کیتهای موجود که در آزمایشگاههای تشخیص طبی مورد استفاده
قرار میگیرند ،بر مبنای یکی از این دو نوع طراحی شدهاند.
 )7-3روش هتروژن

در نوع هتروژن مانند روش  ،ELISAپس از مجاورت با نمونه و
کونژوگه و شستشوهای الزم و افزودن سوبسترا ،میزان نور تولید شده
توسط لومینومتر اندازهگیری میشود .اساس این روش در شکل  7-3به
تصویر کشیده شده است .دیواره میکروپلیتهایی که برای واکنش کمی
لومنسانت ایمونواسی استفاده میشوند ،برخالف میکروپلیتهای مورد
استفاده در  ELISAاوپاک بوده و نور از داخل آنها قابل انتشار به بیرون
نمیباشد .این ویژگی پلیتها ،باعث میشود که واکنشهای همجوار در
یک پلیت بر روی یکدیگر تأثیری نداشته باشند.
از نشانگرهای کمی لومینسانت در روش وسترن بالت نیز استفاده
میشود .وقتی از روش کمی لومینسانت در وسترن بالت استفاده میشود،
غشا مورد استفاده در نهایت با یک فیلم حساس به نور مجاور میشود.
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شکل  7-4شیوه استفاده از واکنش کمی لومينسانت در وسترن بالت را
مشخص مینماید.

شکل  :7-3اساس روش کمی لومینانت ایمونواسی برای سنجش مقدار آنتیبادی
در یک نمونه ،آنتیبادی مورد تجسس ( )2در نمونه با آنتیژن متصلشده به سطح
جامد ( )1پیوند برقرار مینماید .سپس با افزودن آنتیبادی کونژوگه ( ،)3این مولکول به
آنتیبادی اولیه متصل میشود .افزودن سوبسترای آنزیم کونژگهشده با آنتیبادی اولیه،
باعث ایجاد اکسیژن میشود .در نهایت ،اکسیداسیون لومینول در مجاورت اکسیژن
آزادشده حاصل از واکنش آنزیمی ،باعث ایجاد نور میگردد .نور تولید شده ،متناسب با
ميزان آنتیبادی کونژوگه متصل شده به آنتیبادی اولیه میباشد.

شكل  :7-4اساس روش وسترن بالت با آشكارسازي كمي لومينسانت بر روی
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فیلم حساس به اشعه X

 )7-4روش هموژن

در جدیدترین روشهای هموژن که به نام الکتروکمی لومینسانس مشهور
میباشند از سیگنال الکتریکی توسط الکترودهای خاص جهت شروع واکنش
یشود .دستگاههای خودکار که همه مراحل را در زمانی کوتاه انجام
استفاده م 
میدهند ساخته شده که روزانه میتوانند دهها نوع آنالیت متفاوت را در نمونههای
مختلف بررسی نمایند .روش هموژن مورد استفاده در این دستگاههای خودکار
را اغلب با نام الکتروکمی لومینسانت ایمونواسی یا  ECLIAمیشناسند.
الكتروكمی لومینسانس نوعی از كمی لومینسانس است كه در آن واكنشی
كه به تولید نور می انجامد با جریان الكتریكی آغاز و با قطع آن خاتمه می یابد
و نور تولید شده در این روش تنها در محل الكترود ایجادگر جریان الكتریكی
به وجود می آید .كنترل زمان تابش نور ،مشكل تداخل بیش از حد نور تابش
شده از نمونه های مجاور را رفع می كند و همچنین كنترل محل تابش نور
(تنها در سطح الكترود) باعث می شود تا بتوان تمامی نور تولید شده از نمونه را
در محلی بسیار نزدیك به دستگاه دتكتور متمركز كرد .این موضوع ،با افزایش
نسبت سیگنال به نویز (نور زمینه) دقت را باال برده و همچنین با تمركز نور بر
سطح دتكتور ،حساسیت را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد .در حال حاضر،
سایر روش های ایمونواسی فاقد چنین حساسیتی می باشند .همچنین با كنترل
محل تابش نور می توان نور تابش یافته از بیش از یك واكنش ایمونولوژیك
در یك نمونه را همزمان در محل های مختلف قابل اندازه گیری كرد و بدین
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ترتیب می توان غلظت چند ماده را در نمونه به صورت همزمان تعیین كرد.
از مزایای دیگر این روش امكان انجام آزمایش در زمانی بسیار كوتاه است.
شکل  7-5اساس روش الکترو کمی لومینسانت را در یک دستگاه اتومات به
تصویر کشیده است.

شكل  :7-5مراحل روش الكترو كمي لومينسانت

در این روش از میکروپارتکلها یا ذرات مغناطیسی استفاده میشود .اجزاء
واکنش آنتیژن-آنتیبادی بر روی این ذره مستقر خواهند شد و از داخل یک
اتاقک اندازهگیری عبور خواهند کرد .در این اتاقک توسط یک آهنربا ذراتی
که در واکنش درگیر شدهاند متوقف شده و با اعمال جریان الکتریکی ،واکنش
کمی لومینسانت شروع و نور تولید میشود .نور تولیدشده توسط یک فتودتکتور
یا نورسنج اندازهگیری میشود .پس از پایان واکنش با حذف میدان مغناطیسی،
ذرات از اتاقک خارج میشوند و اتاقک اندازهگیری برای ارزیابی یک نمونه دیگر
آماده میگردد.

122

الفباي ايمونولوژي عملي

فصل 7

روش كمي لومينسانت ايمونواسي

123

فصل 8

روش ميكرولنفوسيتوتوكسيسيتي

124

الفباي ايمونولوژي عملي

مقدمه

آنتيباديها با توجه به ساختمان خاص خود داراي يك عملكرد دوگانه
ميباشند؛ از يك طرف داراي فعاليت اختصاصي (اتصال به آنتیژنها مانند
ویروسها ،باکتریها ،سموم و  )...و از طرف ديگر داراي فعاليتهاي بيولوژيك
مشترك (فعالکردن سیستم کمپلمان ،افزایش فرآیند بیگانهخواری) ميباشند.
اين فعاليتهاي اختصاصي و عمومي آنتيباديها ،مبناي پايهريزي روشهاي
ايمونولوژيك میباشند؛ براي مثال از توانایي اتصال آنتيباديها به سموم و
خنثينمودن آنها براي بررسي عفونت استرپتوكوكي و سم باکتري باسيلوس
آنتراسيس (عامل ايجاد سياه زخم) استفاده شده است.
از توانـايي آنتيباديها در اتصـال بـه سلولهـا و بیحركتكـردن آنهـا
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نيز جهت پايهريزي روشهاي ايمونولوژيك استفاده شـده است؛ به عنوان
مثال ميتوان از کاربرد این روش برای جستجوي آنتياسپرم آنتيبادي نام
برد .به نظر ميرسـد كه دلیل ناباروری تعـدادی از زوجها در جامعـه ،توليد
آنتيبـاديهاي ضداسپـرم باشد .يكي از روشهـاي بررسي آنتيبـاديهاي
ضد اسپرم ،مخلوطنمودن نمونه (سرم ،ترشحات واژينال) با اسپرم متحرك
ميباشد .در صورت وجود آنتيبادي ضد اسپرم ،اين آنتيباديها پس از اتصال،
باعث بيحركت شدن اسپرمها ميشوند.
از فعاليتهاي بيولوژيك آنتيباديها نيز براي پايهريزي روشهاي
ايمـونـولـوژيـك اسـتفـاده شـده اسـت؛ بـراي مثـال مـيتـوان از روش
ميكرولنفوسيتوتوكسيسيتي نام برد .در اين روش از توانايي فعالنمودن سيستم
كمپلمان توسط آنتيباديها پس از اتصال به آنتيژن اختصاصی خود ،استفاده
شده است .اين روش براي تعيين  HLAاستفاده ميشود.
تعيين  HLAبا دو هدف انجام میشود:
 )8-1تعيين فرمول كامل  HLAيك فرد ()HLA Typing

اين روش اغلـب براي افراد دهنده و گيرنده پيوند (مغز استخوان ،كليه)
انجام ميشود .در اين روش بايد تمامي آللهاي يك فرد در ارتباط با كالس
يك يا كالس دو و يا هر دو کالس تعيين گردد.
 )8-2تعيين يك آلل خاص

با توجـه به اينكه ارتباط وجـود بعضي از آللهاي  HLAدر افـراد و
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بيماريهاي خاص مشخـص شده است ،گاهي براي تشخيـص يك بيماري،
يك آلل خاص در فرد بررسي ميشود .براي مثال ارتباط بين آلل  B5از
كالس  HLAبا بيماري سندرم بهجت مشخص شده است.
براي درك بهتر ،روش تعيين  HLAB5توضيح داده ميشود:
	-پس از تهيه نمونه خون يك فرد ،لنفوسيتهاي وي توسط سانتريفوژ
گراديان دانسيته شده و با استفاده از مادهاي به نام فايكول جدا ميشود.
	-لنفوسيـتهاي جداشده با آنتيباديهاي اختصـاصی ضد آنتيژن B5
مربوط به  HLAكالس يك مجاور ميشوند .در صورت وجود آنتي ژن
 B5در سطح لنفوسيتها ،آنتي  B5به آن متصل ميشود.
	-كمپلمان خرگوش به محيط اضافه ميشود .در صورت اتصال آنتي  B5به
لنفوسيتها ،كمپلمان باعث لیز آنها خواهد شد.
	-با افزودن رنگ (مانند ائوزين) ،در صورت وجود لیز لنفوسيتها ،رنگ به
داخل آنها نفوذ ميكند؛ اما در صورتيكه لیز سلولي صورت نگرفته باشد،
امكان نفوذ رنگ به داخل سلول وجود ندارد.
	-بررسي ميكروسكوپي انجام میشود؛ وجود سلولهاي رنگي ،نشاندهنده
وجود آنتي ژن  B5در سطح لنفوسيتها ميباشد (شكل .)8-1
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شكل  :8-1اساس روش میکرولنفوسیتوتوکیسیسیتی برای تعیین  HLA-B27یا HLA-B8
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همانطور كه از كلمـه الكتروفورز (متشكل از دوقسمـت «الكترو» و
«فورز») مشخص ميگردد ،اساس اين روش بر حركت مولكولهاي باردار
فاز متحرك تحت تأثير ميدان الكتريكي در يك محيط پايه فاز ثابت استوار
ميباشد .برای اولینبار  TISELUSو  KABETدر سال  ،1937پروتئینهای
ن را الکتروفورز نام نهادند به چهار قسمت
سرم انسان را توسط روشی که آ 
یا منطقه جـدا نمودند .عوامل متعددي مانند مشخصـات پروتئیـنها (وزن
مولكولي pH،ايزوالكتريك ،شكل مولكول) ،نوع محيط پايه ،مشخصات
ميدان الكتريكي ،حرارت و  ...ميتوانند اين حركت را تحت تأثير خود قرار
دهند .بر اساس نوع محيط پايه (آگاروز ،اكريل آميد ،نشاسته ،استات سلولز)،
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طرز قرار گرفتن محيط پايه (عمودي ،افقي) ،نوع فرآيندهاي موجود بين
فاز متحرك و فاز ثابت ،انواع متعددي از الكتروفورز موجود ميباشند اما
پرداختن به آنها از بحث ما خارج ميباشد ،فقط در اينجا مختصري راجع به
الكتروفورز منطقهای توضیح داده میشود.
 )9-1اساس روش

از الكتروفورز منطقهای براي بررسي تغييرات ميزان پروتئينهاي موجود
در سرم ،استفاده ميشود .الكتروفورز منطقهاي بر روي ژل اگاروز يا استات
سلولز و به صورت افقي انجام ميشود .جداسازي در الكتروفورز منطقهاي،
براساس  pHايزوالكتريك پروتئينها ميباشد .اين الكتروفورز در  pHبين
 8/2تا  8/6در بافر باربيتال انجام ميگيرد .پس از الكتروفورز منطقهاي،
پروتئينهاي سـرم در پنج منطقه اصلي تفكيك ميشـوند .اين مناطق به
ترتيب از آند به سمـت كاتد عبارتند از آلبومين ،آلفا يك گلبولـين ،آلفا دو
گلبولين ،بتا گلبولين و گاما گلبولين .گاهي اوقات باندي براي پره آلبومين
نيز مشاهده ميشود .گاهی منطقه بتا گلبولين به صورت دو منطقه بتا يك
گلبولين و بتا دو گلبولين مشخص میگردد .بديهي است كه هر يك از
مناطق (غير از آلبومين) از چندين پروتئين تشكيل شدهاند .شکل زير مناطق
حركت تعدادي از پروتئينهاي سرم را مشخص ميكند .افزايش يا كاهش
مقدار رنگ مربوط به هر يك از مناطق (كه رابطه مستقيم با مقدار پروتئين
موجود در منطقه دارد) ميتواند مربوط به يك يا چندين پروتئين مربوط به
آن منطقه باشد .بنابراين از روش الكتروفورز منطقهاي فقط براي يك بررسي

132

الفباي ايمونولوژي عملي

كلي و اوليه پروتئينهاي سرم استفاده ميشود .در صورت مشاهده تغييرات
در هر يك از باندها بايد از روشهاي تكميلي براي تعيين عامل تغيير يافته
استفاده نمود.
براي سهولت تعيين تغييرات هر يك از مناطق ميتوان از دستگاهي به
نام دانستومتر استفاده نمود .در حقيقت اين دستگاه يك نوع اسپكتروفتومتر
ميباشد كه توسط آن ميتوان شدت رنگ هر يك از مناطق را تعيين كرد.
اغلب اين دستگاهها مجهـز به يك ثبت كننده ميباشنـد كه از الكتروفورز
انجام شده يك منحني رسم ميكنند .اين منحني داراي پيكهايي به تعداد
مناطق موجود در الكتروفورز ميباشد .سطح زير هر يك از اين پيكها
رابطه مستقيم با شدت رنگ و گستردگي منطقه مربوطه دارد .شدت رنگ و
گستردگی منطقه نیز متناسب با میزان پروتئین موجود در آن منطقه میباشد.
دانسيتومترهاي جديد مجهز به برنامههاي كامپيوتري جهت تعيين درصد هر
پيك (نسبت به كل پيكها) و مقدار پروتئين تام آنها ميباشند.
 )9-2کاربردهای الکتروفورز منطقهای

با وجود اينكه الكتروفـورز يك روش اختصاصي براي تعييـن تغييرات
پروتئينهاي سرم نميباشد ،اما در بعضي از بيماريها ،نوع منحني الكتروفورز
سرم بيمار ،منحصر به فرد ميباشد .چندين نوع از اين منحنيها در شكل
نشان داده شـده است .به خاطر سهولت انجـام الكتروفورز و اطالعـات با
ارزشی كه از آن ميتوان كسب نمود ،از اين روش براي بررسي پروتئينهاي
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موجود در ساير مايعات بيولوژيك نيز استفاده ميشود .در شكل  9-1منحني
الكتروفورز عادي و تغييرات آن در بعضي از بيماريها در سرم انسان نشان
داده شده است.
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شکل  :9-1الگوی الکتروفورز سرم نرمال و چند بیماری رایج
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روشهاي ايمونوالكتروفورز از تلفيق دو روش الكتروفورز و رسوبگذاري
ايمني تشكيل شدهاند .هرگاه محلول مورد مطالعه داراي مخلوطي از آنتيژنهاي
متعدد باشد ،روش انتشار دوگانه براي تعيين كمانهاي رسوبي كافي نخواهدبود؛
با استفاده از ايمونوالكتروفورز ميتوان اين عيب را رفع نمود .ايمونوالكتروفورز
كه تلفيقي از دو روش الكتروفورز و انتشار ايمني دوگانه ميباشد ،براي اولين
بار توسط  Williamsو  Graberپايهريزي شد .در اين روش در مرحله اول
آنتيژنها را بر حسب تحرك الكتروفورزي آنها جدا نموده سپس در مرحله
دوم با اضافهنمودن آنتيباديهاي اختصاصي واكنشدهنده با آنتيژنها ،مرحله
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رسوبي را انجام ميدهيم.
براي انجام ،در شروع ،الكتروفورزي بر روي محلول آنتيژني مورد مطالعه
در داخل ژل انجام ميدهيم .سپس شياري موازي با جهت الكتروفورز در داخل
ژل ايجاد نموده و محلول آنتيباديهای اختصاصي را در آن قرار ميدهيم.
آنتيژنها و آنتيباديها شروع به انتشار كرده و پس از برخورد ،كمانهاي
رسوبي را به موازات شيار ايجاد شده تشكيل ميدهند.

از اين تكنيك خصوص ًا جهت مطالعه پروتئينهاي سرم انساني استفاده
ميشود .انجام آن نياز به مصرف آنتيسرمهاي اختصاصي براي پروتئينهاي
سرم انسان دارد .در حدود  30پروتئين از سرم ،توسط كمانهاي رسوبي
به وسيله اين روش آشكار ميگردند .در اين روش براي تشخيص يك
ايمونوگلبولين منوكلونال ،از آنتيباديهاي اختصاصي عليه يكي از زنجيرهها
استفاده مينمایيم (زنجيرههاي سنگين آلفا ،گاما و زنجيرههاي سبك كاپا و
المبدا) .از همين تكنيك ميتوان براي مطالعه پروتئينهاي ادراري يا مايع
نخاع و تشخيص وجود زنجيرههاي سبك در ادرار (پروتئين)Bence Jones
نیز استفاده كرد .همچنين با اين روش ميتوان آنتيباديهاي اختصاصي
بعضي از انگلها را با قرار دادن محلول آنتي ژنيك در داخل شيار آشكار
نمود.
ايمونوالكتروفورز يك روش كيفي است .در اين روش فقط ميتوان وجود
يك كمان رسوبي (همراه با ضخامت و شكل آن) يا عدم وجود آن را در مقايسه
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با يك شاهد بررسي نمود .اين روش اغلب جهت تشخيص ايمونوگلبولين
منوكلونال (در سرم يا ادرار تغليظشده) استفاده ميگردد .يك ايمونوگلبولين
منوكلونال باعث ايجاد يك كمان رسوبي ضخيمتر نزديك به شيار ميشود كه
در امتداد آن ،كمان مربوط به ايمونوگلبولينهاي همان كالس که تقليل يافته،
مشاهده ميشود.
 )10-1الكتروايمونوديفوزيون ساده :روش اول Laurell

اين تكنيك از روش انتشار ايمني شعاعي  Manciniمشتق شده است.
تنها اختالف اين دو تكنيك ،حركت آنتيژنهاي مورد مطالعه در يك ميدان
الكتريكي ميباشد .خط رسوبي شكل يك موشك را دارد .1در اين روش
ارتفاع موشك تشكيلشده نسبت مستقيم با غلظت آنتيژن دارد.
الكتروايمونوديفوزيون ساده از روش  Manciniحساستر است ،ولي میزان
مصرف آنتيسرم آن باالتر ميباشد (شكل .)10-1

1- Rocket Electrophoresis
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شكل  :10-1روش راكت الكتروفورز براي تعيين مقدار آنتيژن در يك نمونه
 )10-2الكتروفورز دوبعدي :روش دوم Laurell

مانند الكتروفورز ،اولين مرحله اين روش را نيز الكتروفورز محلول
آنتيژنيك تشكيل ميدهد .سپس در مرحله دوم الكتروفورز ديگري كه جهت
آن عمود بر اولي ميباشد انجام ميگيرد؛ اما الكتروفورز دوم در ژلي كه داراي
آنتيسرم باشد انجام ميگیرد كه باعث تشكيل رسوبهاي موشكي ميگردد.
از روش دوم  Laurellبراي مطالعه محلولهاي آنتيژنيك پيچيدهتر از روش
اول استفاده ميشود .انجام اين روش مشكلتر است.
 )10-3ايمونوالكتروفورز معكوس

1

اين روش از انتشار دوگانه (روش  )Ouchterlonyمشتق شده است .در
این روش يك جريان الكتريكي باعث تشديد انتشار آنتيژن و آنتيبادي به
طرف يكديگر ميشود PH .بافر ژل به طريقي انتخاب ميشود كه آنتيژن
به سمت آند و آنتيبادي به سوي كاتد حركت كند (شکل  .)10-2اين روش
از انتشار دوگانه حساستر است؛ اما انجام آن مشكلتر ميباشد .در اين روش
پس از انجام الكتروفورز ،ژل براي مدت طوالني (برای حذف كمانهاي
رسوبي كاذب) شستوشو داده میشود سپس خشك شده و توسط رنگ آبي
كوماسي يا مشكي آميد برای آشكارساختن كمانهاي ظريف رنگآميزي
ميشود.
1- Conter-Immunoelectrophoresis
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در اين روش نيز با حفر حفرههايي كه به صورت مثلثي قرار گرفتهاند،
ميتـوان بررسـیهای تشابـهي را انجـام داد (ماننـد آنچـه بـراي روش
 Ouchterlonyذكر شد)؛ براي مثال از اين روش ميتوان براي رديابي
آنتيباديهاي محلول ضدهسته استفاده نمود.

شکل  :10-2اساس روس ایمونوالکتروفورز معکوس

 )10-4ايمونوفيكساسيون

در مرحلـه اول ،اجزاي تشكيـلدهنده يك محلـول مانند سـرم توسط
الكتروفورز بر روي ژل از يكديگر جدا ميشوند.

در مرحله بعدي مولكولهاي متفاوتي كه نياز به مطالعه آنها ميباشد،
توسط آنتيباديهاي اختصاصيشان با گذاشتن اين آنتيباديها بر روي
سطح ژل رسـوبداده ميشوند .آنتيباديها به سرعت در داخل ژل نفوذ
كرده و باعـث رسوب آنتيژن مربـوطه ميگردند .مولكـولهايي كه توسط
آنتيباديها شناسـایي نميشوند توسط شستوشو از ژل حـذف ميشوند.
كمپلكـسهاي  Ag-Abكـه در محيـط باقي ميماننـد به راحتـي قابـل
رنگآميزي هستند .بدين صورت تصويري واقعي از مولكولهاي آنتيژن
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بعد از الكتروفورز خواهيـم داشت .اين روش برای تشخيـص نارسایيهاي
ايمونوگلبولينهاي منوكلونال ،بسيار حساستر و سريعتر از ايمونوالكتروفورز
ميباشد (شكل .)10-3

شكل  :10-3اساس روش ایمونوفيكساسيون :پس از انجام الكتروفورز (،)SP
آنتيباديهاي ضد زنجيرهاي سنگين ( )α, γ, µو سبك ( κو  )λرا اضافه نموده ،تشكيل
رسوب نوع زنجيره سبك و سنگين را مشخص مينمايد .در این مورد نوع زنجیره
سنگین گاما و زنجیره سبک کاپا می باشد.

برتري اين تكنيك نسبت به ايمونوالكتروفورز مربوط به اين مسأله است
كه در اين روش ،آنتيژنها قبل از رسوب توسط آنتيبادي اختصاصي خود،
تقريبـ ًا فرصت انتشـار در ژل را ندارند .در اين تكنيـك باندهاي نـازك که
مشخصکننـده یک ایمونوگلوبولین منوكلونال با مقـدار كم میباشند ،قابـل
مشاهده خواهند بود .تفسير نتايج بهدستآمده در اين روش بسيار سادهتر از
ايمونوالكتروفورز ميباشد.
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مقدمه

مبنای گروهی از روشهای ایمونولوژی ،بر خنثیسازی میکروارگانیسمها
یا توکسینها توسط آنتیبادیها استوار میباشد .این میکروارگانیسمها اغلب
ویروسها میباشند که پس از اتصال به آنتیبادیها ،توانایی عفونتزائی خود
را از دست میدهنـد .سمومی هم که در این گـروه قرار میگیرند ،معمو ًال از
میکروارگانیسمها ترشح میشوند که پس از اتصال به آنتیبادی سمیت خود را
از دست میدهند.
حضور این آنتیبادیها علیه سموم یا میکرواروگانیسمها نشان دهنده حضور
آنها و در نتیجه وجود عفونت می باشد .بر اساس میزان آنتیبادیها تا حدودی
می توان به اینکه پی برد که این عفونت اخیر است یا یک عفونت قدیمی گذشته
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بوده است.
 )11-1اساس آزمایش

استفاده از روش خنثیسازی سموم یکی از قدیمیترین روشهای سرلوژی
میباشد .خنثیسازی سموم میتواند ب ه صورت  In-Vivoیا  In-Vitroبررسی
شود .برای بررسی حضور آنتیبادی خنثیکنندهی یک سم خاص در یک سرم،
میتوان در مرحله اول سرم را به سم اضافه نمود.
در مرحله بعد میتوان سرم را به محیط کشت سلولی اضافه نمود یا به
حیوانات آزمایشگاهی تزریق کرد .در صورت وجود آنتیبادی در سرم ،باعث
خنثی شدن سم شده بنابراین سلولهای موجود در کشت سلولی یا حیوان
آزمایشگاهی دچار آسیب نمیشود .درحال معکوس( ،عدم وجود آنتیبادی) سم
اضافهشده خنثی نمیشود و در نتیجه باعث از بینرفتن سلولهای محیط کشت
یا آسیب به حیوان آزمایشگاهی خواهد شد.
 )11-2آزمایش ASO

یکـی از روشهـای رایج که بـرای بررسـی عفونتهای استرپتـوکوکی
استفاده میشود بر پایه روش خنثیسازی سموم استوار میباشد .در حقیقت
استرپتوکوکها ،سمـی ب ه نام استرپتولبن  )SO) Oترشـح میکند .این سم
ایمونوژن است .بنابراین در صورتیکه فردی آلوده به این میکروارگانیسم
گردد ،در بدن وی آنتیبادی علیه استرپتولیزین  Oترشح میشود .با بررسی
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حضور این آنتیبادیها میتوان عفونت در بدن این فرد را تشخیص داد .از
ویژگیهای استرپتـولبن  ،Oتوانایی لیزگلبولهای قرمـز میباشد .آزمایشی
بهنام  1 ASOاز همین ویژگیها برای تشخیص عفونت استرپتوکوک استفاده
مینماید.

1- Anti-Streptolysin O
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در این آزمایش رقتهای مختلف از سرم فرد مشکوک به عفونت آماده
شده و به مقـدار ثابت استرپتـولبن  Oدر لولههای آزمایـش مختلف اضافه
میشود .در مرحله بعد به کلیه لولههای آزمایش مقدار یکسان سوسپانسیون
 %0.5گلبولهای قرمز اضافه میشود .در در صورت وجود آنتیبادی اختصایی
سم  SOدر سرم فرد ،سم خنثیشده و باعث لیزگلبول قرمز نمیشود .اما در
صورت عدم وجود آنتیبادی ،گلبولهای قرمز لیزشده و هموگلوبین خود را
در محیط رها نموده و باعث رنگیشدن محیط میشوند .با مشاهده رقتی از
سرم که باعث خنثیسازی  %100سموم شده است میتوان مشخص نمود
که فرد دارای عفونت میباشد یا خیر .شكل (.)11-1
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تستهای پوستی برای بررسی و ارزیابی سیستم ایمنی به طور کل یا
در ارتباط با یک آنتیژن خاص مورد استفاده قرار میگیرد .با وجود اینکه
بیش از یکصد سال از استفاده و گزارش این روش برای اولینبار میگذرد
و با وجود ظهور روشهای جدید برای ارزیابی ایمنی سلولی و هومورال ،باز
هم این روش دارای ارزش قابلقبولی میباشد .با وجود اینکه میتوان این
تست را یک تست تهاجمی در نظر گرفت اما سهولت انجام آن و عدم نیاز به
تجهیزات اختصاصی ،سرعت انجام و گاهی ،مدت زمان کوتاه برای حصول
نتیجه باعث شدهاست که هنوز در استفاده از این تست استقبال خوبی به
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عملآید.
به طور کلی از این تست برای بررسی ازدیاد حساسیت هومورال (مانند
آلرژی) یا سلولی (مانند بیماری سل) مورد استفاده قرار میگیرد .ناگفته نماند
که گاهی از این تست برای بررسی حضور ایمنی سلول در افراد مشکوک به
نقص در ایمنی سلولی مورد استفاده قرار میگیرد.
همانطور که از اسم این نوع آزمایش مشخص میشود ،محل انجام
آزمایش سطح پوست بدن میباشد .معمو ًال برای دسترسی به یک سطح
صاف و وسیع فاقد مو ،از سطح پشت یا قسمت داخلی ساعد استفاده میشود.
همانطور که ذکر گردید در این نوع تست واکنش بدن به یک آنتیژن
خاص مورد بررسی قرار میگیرد .ممکن است این واکنش سریع (در عرض
چند دقیقه) یا تأخیری (در عرض چند ساعت) روی دهد.
بر اساس نتایج مورد انتظار و نوع آنتیژن ،این تست میتواند بهصورت
زیرجلدی 1يا داخل جلدی 2انجام شود.

در کلیه موارد ،در صورتیکه سیستم ایمنی فرد مورد آزمایش قب ً
ال توسط
آنتیژن مورد استفاده حساس شدهباشد ،نتیجه تست پوست مثبت و در غیر
اینصورت تست پوستی منفی خواهدبود .این تست پوستی مثبت ممکن
است ناشی از پاسخ ایمنی هومورال یا سلولی باشد .در یک تست مثبت،
سفتی ،برآمدگی و قرمزی در اطراف محل ورود آنتیژن مشاهده میشود .در
1- Subcutaneaus
2- Intera Dermal
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یک تست منفی تغییر زیادی در محل ورود آنتیژن مشاهده نمیشود.
برای درک بهتر از این تکنیک سه مورد از کاربردهای آن در زیر توضیح
داده میشود (.)12-1

شکل  :12-1تفاوت دو نوع تماس زيرجلدي يا داخل جلدي آنتیژن با سیستم ایمنی

مشخص شده است.

 )12-1استفاده از تست پوستی برای بررسی آلرژی

آلرژی یا ازدیاد حساسیت نوع یک ،یکی از بیماریهای شایع قرن حاضر
میباشد .به نظر میرسد که صنعتیشدن جوامع و شیوه نوین زندگی حاصل
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از آن ،باعث افزایش شیوع آلرژی در جوامع بشری در سالهای اخیر شده
است .راههای مختلفی برای بررسی وجود آلرژی در یک فرد نسبت به یک
ماده آلرژیزا وجود دارد .از آن میان میتوان به بررسی  IgEاختصاصی علیه
آلرژنهای مورد سوءظن یا تست خراش 1پوستی را مطرح نمود.
این تست ممکن است به دو صورت تست خراش پوستی 2یا تست
لجلدی انجام شود .تست خراش پوستی ویژگی بیشتری دارد .در
پوستی داخ 
زیر روش انجام تست خراش پوستی توضیح داده شده است.
در تست پوستی داخلجلدی ،به جای خراش پوست ،آنتیژن یا آلرژن
توسط سرنگ به زیر پوست 3تزریق میشود .بررسی نتایج در دو روش خراش
و داخلجلدی یکسان است.
از تستهای پوستی جهت بررسی حساسیت به داروها مانند پنیسیلین
نیز استفاده میشود.
برای بررسی حساسیت یا آلرژیهای یک فرد به یک یا چند آلرژن خاص،
از عصارههای استاندارد مواد آلرژیزا استفاده میشود .برای این منظور پس از
قراردادن یک قطره از ماده آلرژیزا به روی سطح پوست ،با النست به آرامی
پوست را در محلی که عصاره قرار داده شده است سوراخ میکنیم .سپس
واکنش پوست ظرف مدت حدود  10تا  20دقیقه مورد بررسی قرار میگیرد.
از محلول هیستامین به عنوان کنترل مثبت و از یک بافر خنثی مانند بافر
1- Scratch Test
2- Scratch Test
3- Intera Dermal
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فسفات ،به عنوان کنترل منفی استفاده میشود .در صورتیکه سیستم ایمنی
فرد مهار نشدهباشد ،انتظار میرود که در محل تزریق هیستامین تست مثبت
و در محل تزریق بافر تست منفی باشد.
در صورتیکه شرایط فوق حاصل شد ،نتایج در مورد محل نمونهگذاری
عصارهها ارزیابی میگردد .همانطور که قب ً
ال نیز توضیح داده شد ،برای یک
جواب مثبت ،انتظار میرود که برجستگی همراه ،با قرمزی مشاهده شود.
معمو ًال وقتی که قطر برجستگی بیشتر از  3میلیمتر باشد تست به عنوان
مثبت تلقی میشود.
در حقیقت واکنش مثبت ناشی از اتصال یک آلرژن خاص به IgEهای
سطحی سلولهای ماستوسیت زیر پوستی میباشد که نتیجه این اتصال
پدیده دگرانوالسیون و رها شدن ،مدیاتورها از سلولهای ماستوسیت میباشد
که باعث برآمدگی و قرمزی میشود.
 )12-2استفاده از تست پوستی برای بررسی سابقه عفونت

برای توضیح این مورد ،مثال تست  PPDیا توبرکولین توضیح داده میشود.
این تست با نامهای دیگری تست مانتو یا تست پیرکه نیز شناخته میشود.

ایـن آزمایش جهـت بررسـی سابقـه عفونـت با میکـروب میکوباکتریم
توبرکلوزیس استفاده میشود .با توجه به اینکه در صورتیکه افراد با این
باکتری آلوده شـوند ،ایمنی سلولي آنها تحریـک میشود و باعـث ایجاد
سلولهای خاطره اختصاصی میگردد ،از این تست میتوان برای تشخیص

فصل 12

تست هاي پوستي

155

عفونت قبلی استفاده نمود.
در این تست پس از تزریق زیرجلدی توبرکولین ،پس از  48ساعت ،عوارض
تست پوستی که سفتی و قرمزی در محل تزریق میباشد ،بررسی میشود.
از این روش برای بررسی بعضی از بیماریهای عفونی دیگر مانند جذام،
توالرمی ،بروسلوز ،هیستوپالسموز و مایکوز نیز استفاده میشود.
 )12-3استفاده از تست پوستی برای بررسی نقص ایمنی سلول

در صورتیکه فردی مشکوک به نقص ایمنی سلول باشد ،میتوان از تست
پوستی برای این منظور استفاده نمود .در این تست از یک گروه از آنتیژنها
متعارف که به طور معمول افراد در طول زندگی خود با این عوامل برخورد
داشتهاند یا علیه آنها واکسینه شدهاند استفاده میشود .از آن جمله میتوان
به توکسید کزاز ،آنتیژنهای کاندیدا البیکان یا عصاره باکتری استرپتوکوک
اشاره نمود (.)12-2

شكل  :12-2تست پوستی
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در این روش نیز نتیجه مثبت که نشاندهنده وجود پاسخ ایمنی سلول
میباشد ،با تشکیل قرمزی و سفتی در محل تزریق آنتیژنها 48 ،ساعت
پس از تزریق قابل رؤیت خواهد بود.
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