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  :IHCيب ْٗ انصببغت انكيًيبئيت انُسيجيت انًُبػيت

  (Immunohistochemistry)

 ٔيسخٕٖ  ٔحٕسيغ يكبٌ نخحذيذ يخبزيت حمُيت ْي

 االَخيجيٍ ْذا يكٌٕ لذ .انُسيج داخم يؼيٍ اَخيجيٍ

 حٓيئت طزيك ػٍ ْذا ٔيخى انهبيذاث يٍ أ بزٔحيٍ

 فمظ بّ حزحبظ نكٗ نالَخيجيٍ انًضبدة نالجسبو انظزٔف

 انًسخخذيت انًضبدة االجسبو .االَخيجيُبث يٍ غيزِ دٌٔ

 انحبنت ْذِ ٔفٗ  فهٕرٔسُخيت بًبدة يٕسٕيت حكٌٕ

 نَٕٗ حفبػم يحذد ببَشيى أ   IF ببسى انخمُيت حؼزف

 اسى في انًُبػيت كهًت   . CIH ببسى انخمُيت ٔحؼزف

 انًضبدة األجسبو حفبػم إنٗ حشيز انخمُيت ْذِ

 يٍ انؼذيذ فٗ انخمُيت ْذِ حسخخذو .ٔاالَخيجيُبث

 انذالالث ػٍ انكشف يثم ٔانخشخيصيت انبحثيت انًجبالث

 اَخمبل حخبغ أ انخهٕٖ انًٕث دالالث أ انسزطبَيت

 .انخهٕيت انؼضيبث بيٍ يؼيٍ اَخيجيٍ َٕٔسيغ
  

 يحبضزاث ثالد ػذد انٕرشت فٗ انًشبركٌٕ ٗيخهم

  انبزٔحيُبث َٕاعأٔ انخؼبيزانجيُٗ طبيؼت ػٍ َظزيت

 ححهيم طزق ثى  IHC حمُيت ٔإَاع انًضبدة ٔاالجسبو

 .انًُبسبت ٔيز انسٕفج ببسخخذاو انخمُيت نٓذة انُخبئج

  ٔ  chromogenic  IHC  ػٍ كبيم ػًهٗ ٔجشء

immunoflourescence   ٍالَخيجي CD45  ٗػذة ف 

 انكبيم انبزٔحٕكٕل يخضًٍ انؼًهٗ انجشء ْٔذا .اَسجت

 ْذِ طزق يٍ طزيمخيٍ ببسخخذاو  CD45 ال ػٍ نهكشف

   .ٔانفهٕرٔسيُخٗ انهَٕٗ انًُبػٗ انكشف ًْٔب انخمُيت
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