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 در اويس اوستروس ضد بادی آنتي تشخیص برای خانگي االيزای آزمايش ارزيابي

  گوسفند

 

 3يوسفوند زينب ،2 قربانپور مسعود ،*1 البرزی علیرضا
 

  ایران -اهواز اهواز، چمران شهید دانشگاه دامپزشکی، دانشکده پاتوبیولوژی، گروه ،دانشیار -1

 ایران -اهواز اهواز، چمران شهید دانشگاه پزشکی،دام دانشکده پاتوبیولوژی، گروه استاد، -2

 ایران -اهواز اهواز، چمران شهید دانشگاه دامپزشکی، دانشکده پاتوبیولوژی، گروه آموخته، دانش -3

 

 چكیده 

العه برای این مط د.وشانسان و گوسفند می در میازایجاد  سببآن  یاز عوامل زئونوتیک با پراکندگی جهانی است. الروها استروس اویس

 یکریهای پژناستفاده از آنتی منطقه بادر گوسفندان  استروس اویسارزیابی االیزا برای تشخیص آلودگی منظور  بهو اولین بار در ایران 

(S) یترشح_و دفعی (ESالروها )ی ( 2مرحله دوم و سومL، 3 L ) ترشحی الروهای  -پیکری و دفعی هایژنآنتی انجام گرفت.انگل

، کنژوگه و ها ژن یمناسب آنتی ها رقتاز تعیین  دست آمد. پسهبRPMI-1640 هموژنیزه کردن با سونیکاتور و کشت در محیط انگل با 

های مناسب نتایج رقت مقایسه گردیدند. کشتارگاهیو نتایج با بررسی  شدسرم منفی سنجش  61نمونه سرم مثبت و  71تعداد  م،سر

( 1:10( و )1:8000های مثبت و منفی نیز به ترتیب )گنژوگه و سرم، رقت ( 1:30( و )1:46) یببه ترت 3SLو  SL 2 هایژنآنتی

( تعیین گردید. 1:5( و )1:4000) یمثبت منف هایرقت کنژوگه و سرم ( و1:6( و )1:9) یببه ترت 3ESL ،   2ESL رقت  که یدرحال

به   3ESL   و 2ESLبا  که ی، درحال%9/96% و 9/54و نیز  %،1/89و  %1/90به ترتیب  3SLو  SL 2با  یشآزما یژگی، ویتحساس

 یببه ترت  3SLو  SL 2 با گویی مثبت و منفی آزمایش االیزاارزش پیش به دست آمد. %4/73، %6/74و نیز  %8/93، %6/74 یبترت

با توجه . آمد به دست %  3/72%،   9/76%  و 7/75%،  0/93به ترتیب 3ESL  و 2ESLبا که  ی% درصورت66%، 1/89 % و%1/95، 1/90

های آن در تشخیص سرولوژیک و مطالعات ژنتوان از آنتینسبتاً باال و بیشتر است، می  3SLنسبت به SL 2 یتحساس کهینبه ا

 استفاده کرد. استروس اویساپیدمیولوژی آلودگی گوسفندان به 

االیزا گوسفند، ژن،، آنتیاویساستروس ی کلیدی:هاواژه

                                                           
*

 Email: alirezaalborzi@yahoo.com :مسؤول ی پست الکترونیک نویسنده 
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 مقدمه 

 یجهان یبا پراکندگ یها از مگس استروس اویس    

با  تواندیم رایدارد ز یادیز تیاهم یاست و ازنظر اقتصاد

و پشم( سبب خسارات  ری)ش دیکاهش رشد و تول

الرو  نیکشور شود. مگس ماده ح یپرور به دام یتوجه قابل

 هیوحشت و اضطراب سبب اختالل در تغذ جادیبا ا یگذار

و  20) شوندمی هاوزن و ضعف بره شگوسفندان و کاه

با  یانگل تیرن ای ینیب ازیآن عامل م ی(. الروها23

 یمنیو پاسخ ا ومتلییاپ راتییتغ ،یترشحات موکوس

 یریدرگ ،ییایباکتر هیثانو یبا آلودگ یاست که گاه زبانیم

استروس  نی(. عالوه بر ا23و تلفات همراه است ) یمغز
 نی)مشترک ب کیزئونوتاز عوامل  یکیعنوان  به سیاو

تواند در گوش، حلق و  آن می یانسان و دام( است و الروها

 دیشد یو گرفتار عات،جراحاتیانسان موجب ضا ینیب

 (.18و 16،17، 15، 11، 10، 7شود)

 یبا مواد دفع زبانیم یمنیا ستمیمواجهه س لیدل به

 تیو اهم ساوی استروس ازجمله هاانگل یکریو پ یترشح

-ژنیآنت افتنیدر خصوص  توجهیطالعات قابلمواد، م نیا

متخلف  هایمربوطه و استفاده از آنها در روش های

 (.22، 2انجام گرفته است) یکیمونولوژیا

انگل در  نیا وعیش یرو رانیکه تاکنون در ا یمطالعات 

 یکشتارگاه هاییصورت بررس شده عمدتاً به گوسفند انجام

-ات در دسترس، روش(. بر اساس اطالع14و 1بوده است )

به  یآلودگ وعیش زانمیکه بتواند  یکیمونوسرولوژیا های

گوسفندان منطقه و  ژهیو را در دام زنده به سیاستروس او

قرار نگرفته  شیو آزما یابیمشخص کند مورد ارز رانیا

روش  یابیهدف از انجام مطالعه حاضر ارز نیاست؛ بنابرا

 یترشح یعدف هایژنیآنت با استفاده از زایاال

(Excretory-Secretory ) (ES) یکریپ و 

(Somatic) (S ) جداشده از  سیاوستروس او یالروها

از  یناش هایبادییآنت یابیگوسفندان منطقه بود که با رد

انگل در  نیبه ا یآلودگ صیتشخ یبرا زبانیم یمنیپاسخ ا

 گوسفندان  انجام گرفت.

 مواد و روش کار

 يروش تهیه سرم مثبت و منف

، با مراجعه به کشتارگاه،  مثبت هایسرم هیته یبرا     

( انتخاب و با نصب عربی نژاد عمدتاً) دارگوسفندان شاخ

 ذبح، هنگام. شدند گذاریها، عالمت به گوش آن رهیگ

 برش با. آمدبه عمل  واناتیاز ح شیآزما با لوله یرگیخون

ر شده و مشاهده الرو در ه گذاریعالمت هایکله شاخ

مثبت در نظر گرفته  ایعنوان آلوده  کله، نمونه خون آن به

 . شدیم

انگل شگاهیبه آزما شده یآور خون جمع یها نمونه

اهواز انتقال داده و پس از  یدانشکده دامپزشک شناسی

شده  گذاریشماره وبیت کرومی در هاسرم خون فوژ،یسانتر

. نددش دارینگه گرادیدرجه سانت -20 یو در دما ختهیر

نمونه سرم از گوسفندان آلوده به الرو  71درمجموع 

از  یمنف های¬. سرمدیگرد آوریجمع سیاستروس او

ماهه که در زمستان به دنیا آمده و در 4-3حدود  یها بره

شد.  هی( تهندوریانگل قرار نگرفته )ا نیبه ا یمعرض آلودگ

آلوده که در  رینمونه سرم گوسفند )بره( غ 61درمجموع 

 آوریجمع زیسر آنها الرو انگل مشاهده نشده بود ن یبررس

   .شدند دارینگه گرادیدرجه سانت -20 یو در دما

استروس های پیكری الروهای ژنروش تهیه آنتي

 اويس

به  آوری واز کشتارگاه جمع استروس اویس الروهای

شناسی انتقال داده شدند. نوع الروها با آزمایشگاه انگل

های مرفولوژیکی و بررسی یکروسکوپم یوراستفاده از است

( و L 2) مرحله دوم (. الروهای24تشخیص داده شد )

طور جداگانه در محلول سرم  ( هرکدام بهL 3مرحله سوم )

-شدند. تهیه آنتیداری ( نگهPBS) ینمکی بافردار فسفات

 ،همکاران و  Alcaide ژن پیکری با اقتباس از روش

Bauer تعداد  .(5و 3) یر انجام شدهمکاران به شرح ز و

 دار کیوتیب ینتآ PBS بار با  4انتخاب و  2Lعدد الرو  10

 و تکه وشو داده شد. ابتدا الروها با اسکالپل تکه شست

به آنها اضافه شد، سپس با PBS  تریل یلمی  5 مقدار

پس   د،یآلمان( همگن گردBandelin- ) کاتوریسون

یدرجه سانت -4 یاکردن محلول همگن در دم فوژیسانتر

 کرونیم 2/0 لتریو با ف آوریآن جمع ییرو عیما ، گراد

آمده به روش  دست به عیما نیصاف شد. غلظت پروتئ

شد و در  دهیوش برادفورد سنج( رBradford) برادفورد

یدرجه سانت-20 یمشخص و در دما یها وبیت کرویم

به  L 3 یاز الروها ژنیآنت هیته یشد. برا دارینگه گراد

 طورالرو را به 10تفاوت که  نیباال عمل کرده با ا بیترت

 PBS ترلییلیم 5الرو با  کی مرحله هر در و جداگانه
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 وپیت کرویدر م عیو مانند مراحل باال، ما دگردیمخلوط 

 .شد دارینگه گرادیدرجه سانت-20 یو در دما ختهیر

 یالروها يترشح–های دفعيژنروش تهیه آنتي

 يساستروس او

بار  4ترشحی پس از ژن دفعیبرای تهیه آنتی 

دار بیوتیکآنتی PBSبا  L 3و  L 2 شستشوی الروهای 

 100 زانیبه م/ استرپتومایسین نیلیس یپن)

مقدار  L 2الرو 5  یازا ( بهلیترواحد/میکروگرم در میلی

داخل  (RPMI-1640لیتر از محیط کشت )یلیم 10

دار به مدت  CO2ور ظرف مخصوص ریخته و در انکوبات

گردید سپس الروها از محیط کشت داری ساعت نگه 24

شد. غلظت میکرون پاالیش  2/0با فیلتر مایع آنخارج و 

پروتئین مایع به روش برادفورد سنجیده و داخل 

گراد درجه سانتی -20های مشخص در دمای میکروتیوب

 3و ترشحی از الر–ژن دفعیداری شد. برای تهیه آنتینگه

L  لیتر از محیط کشت میلی 20الرو مقدار  5، به ازای هر

 .گرفتصورت  L 2 شد و بقیه مراحل مشابه الرواضافه 

ژن، های مناسب آنتيرقت دست آوردنروش به

 سرم و کنژوگه در آزمايش االيزا

 یسرم مثبت قطع نیمرحله با استفاده از چند نیدر ا 

 یقطع یسرم منف نیند( و چسیاستروس او)آلوده به الرو 

 زای( و که با روش دات االسیاستروس اوآلوده به الرو  ری)غ

 نییمناسب تع هایرقت ریشده بودند، به شرح ز یمنف زین

 .دیگرد

استروس  یاز الروها شده هیته هایژنیابتدا آنت  
مختلف،  هایرقت با هاآن نیپروتئ زانیو بر اساس م سیاو

 ژن¬یرقت آنت نیرفته و بهترقرارگ زایاال شیمورد آزما

با  2L یکریپ ژنیبه دست آمد. آنت زایاال شیآزما یبرا

 یکریپ ژنیو آنت  1:368و 1:184، 1:92، 1:46 هایرقت

3L مورد  1:240و  1:120، 1:60، 1:30 هایرقت اب

 2Lیبرا یکریپ ژنیرقت آنت نیقرارگرفته و بهتر شیآزما
 1:30رقت ثابت  مرحله از نی. در ادیگرد نییتع 3Lو 

کنژوگه  1:4000و از رقت ثابت  یمثبت و منف هایسرم

با رقت 2Lالرو  ترشحی-یدفع ژنیآنت برای .استفاده شد

 ترشحی-یدفع ژنیو  آنت 1:72و  1:36، 1:18، 1:9 های

مورد  1:48و  1:24، 1:12، 1:6 هایبا رقت 3Lالرو  

 یبرا زین هاژنیآنت نیرقت ا نیقرار گرفت و بهتر شیآزما

 1:5مرحله از رقت ثابت  نیشد. در ا نیمع زایاال شیآزما

کنژوگه  1:4000و از رقت ثابت  ینفمثبت و م هایسرم

 Bovine serum) یسرم گاو نیآلبوم    استفاده شد.

albumin    5/2درصد ) 5 یبدون چرب خشکریش( و 

عنوان  ( به PBS تریل یلیم 50خشک با  ریگرم پودر ش

 یقرارگرفته که هر دو برا شآزمای مورد دهکننبلوک

 از تر،راحت یمناسب بودند اما به خاطر دسترس شیآزما

شد. در  ادهاستف یعنوان بلوک کننده  انتخاب خشک بهرشی

شاهد مثبت و  هایمختلف سرم هایرقت زایاال شیآزما

با رقت ثابت کنژوگه   1:20و  1:10، 1:5با رقت  ،یمنف

رقت سرم، در مورد  نیگرفت و بهترقرار  شیمورد آزما

 ترشحی–یدفع هایژنیآنت زینو L3و 2L یکریپ ژنیآنت

 .دیگرد نییها تع آن

 ژنیمناسب آنت هایمرحله با اطالع از رقت نیآخر در

کار  نیا یبرا دیو سرم، رقت مناسب کنژوگه محاسبه گرد

 هایبا رقت ،یگوسفند IgGضد  دازیکنژوگه پراکس

1:2000 ،1:3000 ،1:4000 ،1:5000 ،1:6000 ،

قرار گرفت که  شیمورد آزما 1:9000و  1:8000، 1:7000

-ژنیدر مورد آنت زایاال شیماآز یرقت کنژوگه برا نیبهتر

 مشخص هاآن ترشحی-یدفع هایژنیو آنت یکریپ های

 .شد

 هاروش آزمايش االيزای نمونه

پادتن  یجهت جستجو شده یطراح یزایاال شیآزما

نمونه سرم آلوده  71 یدر گوسفند رو سیتروس اواسضد 

( از گوسفندان منطقه یآلوده )منف ریسرم غ 61)مثبت( و 

 ژنیمناسب آنت هایانجام گرفت. ابتدا با رقت ریصورت ز به

 3/5در بافر پوشاننده ) 3Lو  L2  یترشح یو دفع یکریپ

 1گرم بی کربنات سدیم در  2/4سدیم +  اتگرم کربن

 -Nunc) هایتیدر پل( و   pH=6/9 با  رلیتر آب مقط

 ژنیاز آنت تریلکرویم 100دانمارک( جداگانه و به مقدار 

 ( انجام شد.نگی)کوت یدر هر چاهک، پوشانندگ

ها با پارافیلم پوشانده شده و داخل یک کیسه پلیت

گراد درجه سانتی 4ساعت در یخچال  18نایلون به مدت 

تخلیه و  کامالًها یات پلیتمحتو ازآن پسقرار داده شدند. 

-مورد شستشو قرار گرفت. برای بلوک PBSمرتبه با  3

از  تریلکرویم 150های پلیت، به هر چاهک کردن چاهک

درصد اضافه شد. پس از  5خشک بدون چربی محلول شیر

یک ساعت انکوباسیون در دمای آزمایشگاه، محتویات 

شدند.  شوو شست PBSمرتبه با  3ها تخلیه شده و پلیت
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های)مثبت، ازسرم تریلکرویم 100سپس به هر چاهک 

با رقت مناسب اضافه شده، پس از یک  (منفی و مجهول

گراد، درجه سانتی 37ساعت انکوباسیون در دمای 

 PBSمرتبه با  3ها تخلیه شده و محتویات پلیت

ضد شدند. در مرحله بعد کنژوگه پراکسیداز  وشو شست

IgG 100ناسب و  به هر چاهک گوسفندی با رقت م 

اضافه گردیده، به مدت یک ساعت در دمای  تریلکرویم

ها تخلیه و آزمایشگاه انکوبه شدند، سپس محتویات پلیت

مرتبه شستشو صورت گرفت. در  PBS ،3با محلول 

سوبسترا )تترا متیل بنزیدین  -مرحله بعد محلول کروموژن

ها تمام چاهک به تریلکرویم 100( به میزان ژنهیاکس آب+ 

 100دقیقه با اضافه کردن  15اضافه و واکنش پس از 

نرمال متوقف شد. پلیت با  2 کیدسولفوریاس تریلکرویم

 Dynatechاستفاده از دستگاه قرائت کننده االیزا )

MR5000- نانومتر مورد قرائت  450 موج طولدر  (هلند

 گرفت.قرار 

ی ها و شاخص (cut offبرش )روش تعیین نقطه 

 آزمايش االيزا

 نیانگمی پلیت هر در برش نقطه آوردن دستبه یبرا  

نمونه منفی  20تعداد  ینور تهیدانس اریو انحراف مع

 اریبرابر انحراف مع 2اضافه به نیانگیمحاسبه و م

(SD2±X) شدعنوان نقطه برش در نظر گرفته  به .

از نقطه برش مثبت و  شیب ینور تهیبا دانس هایسرم

 به توجه با. شدنددر نظر گرفته  یعنوان منف آن به کمتر از

و  یژگیو ت،یدقت، حساس هایآمده، شاخص دست به جنتای

با استفاده از  شیآزما یمثبت و منف ییشگویارزش پ

 (.22،4.)دیمحاسبه گرد ریز یفرمول ها

 

 

 ویژگی = حساسیت =

 ،ارزش پیشگویی مثبت=  

 ارزش پیشگویی منفی =

 دقت =

 نتايج

، استروس اويس غلظت پروتئین الروهای نتايج

ژن، سرم و کنژوگه در های مناسب آنتيرقت

 آزمايش االيزا

سرم مثبت و  ینبا استفاده از چند آزمایش االیزا ودر 

ژن، سرم و های مناسب آنتیرقت یسرم منفی قطع

 -و دفعی پیکریهای ژنی هر یک از آنتیکنژوگه برا

دست  هب استروس اویس  L 3و  L 2 یترشحی الروها

 نشان داده شده است. 1جدول در ها آمد که نتایج آن

 شده ييزای طراحنتايج ارزيابي اال

، آزمایش شده نییهای مناسب تعبا استفاده از رقت    

 استروسجهت جستجوی پادتن ضد  طراحی شدهی یزااال

سرم  61 نمونه سرم آلوده و 71 یگوسفند رودر اویس 

و صورت گرفت از گوسفندان منطقه )نژاد عربی( غیر آلوده

های حساسیت، ویژگی، دقت و ارزشی آن ها افتهیبا 

پیشگویی مثبت و منفی این آزمایش محاسبه گردید که 

 درگونه که همان شده است. آورده 2نتایج آن در جدول 

یزای حساسیت اال است شده دهدانشان  2 جدول

 .است L 3بیشتر از  L 2یکریپ ژن یبا آنت شده یطراح
 

 یزاژن، سرم و کنژوگه در آزمایش االهای مناسب آنتیرقت ،استروس اویس غلظت پروتئین الروهاینتایج . -1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله 

 الروی

 ژنآنتيغلظت ژن يآنتنوع 
 (لیترکروگرم در میلییم)

    رقت          

 کنژوگه سرم        ژنآنتي

 

2 L 

8/86 9/1 (ES) يترشحدفعي
 

5/1
 

4000/1
 

460 46/1 (Sپیكری )
 

10/1
 

8000/1
 

 

3 L 
5/65 6/1 (ES) يترشحدفعي

 
5/1

 
4000/1

 

300 30/1 (Sپیكری )
 

10/1
 

8000/1
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 مراحل الروی انگلهای ژنبا آنتی گوسفند دراستروس اویس آلودگی  یزا برای تشخیصهای آزمایش االشاخص -2جدول 

 دقت يارزش پیشگوي ويژگي حساسیت ژن يآنتنوع  مرحله الروی

 منفي مثبت

 

2 L 

 1/90 1/89 1/90 1/89 6/89 (Sپیكری)

 6/74 8/93 0/93 9/76 7/83 (ES) يترشحدفعي

 

3 L 
 9/54 9/96 1/95 0/66 8/74 (Sپیكری )

 6/74 4/73 7/75 3/72 1/74 (ES) يترشحدفعي

 

 بحث

معاینات بالینی از های انگلی تشخیص آلودگی برای

های آزمایشگاهی روشو گشایی ، کالبد )درمانگاهی(

های انگلی داخلی با بسیاری از آلودگی شود.استفاده می

گشایی روش کالبد یص نیستند.تشخ معاینات بالینی قابل

خصوص هسطح گله ب بودن، در بر ینهبه دلیل مشکل و هز

اجرا نبوده و  ( قابلیرههای داشتی )گوسفند، بز و غگله

سرولوژی  های یشهمچون آزمای هایاستفاده از روش

اپیدمیولوژیک  گسترده ویژه در مورد مطالعات و به

-یزا یکی از مهمروش اال انگلی ضروری است. هایآلودگی

برای تشخیص  کهسرمی است های تشخیصی ترین روش

و  (13مثال در انسان) طور بهها دگی به برخی از انگلآلو

شود. روش کیت تجاری استفاده می صورت به( و 8حیوان )

به  برای، و ارزان بودن سریع، ، راحتیقبه دلیل دقمذکور 

آوردن کیت تشخیصی با حساسیت و ویژگی  دست

های انگلی با آلودگی تشخیص یری درکارگ بهو  قبول قابل

های مختلف، ها در میزبانهای آنژناستفاده از آنتی

یزا با در بررسی حاضر آزمایش االشود. همواره ارزیابی می

 L 3و  L 2الروهای پیکری  هایژناستفاده از آنتی
آلوده  یرهای گوسفندان آلوده و غو سرم استروس اویس

 نسبت به L 2به الروهای  که گوسفندانکرد  مشخص

دهند. استفاده از های بهتری نشان می پاسخ L 3الروهای 

یزا با در طراحی اال L 2الرو  پیکریهای ژنآنتی

بود،  % همراه89% و 90حساسیت و ویژگی حدود 

های الرو ژنیزا با آنتیحساسیت و ویژگی اال که یدرصورت

3L  برآورد 98% و 55به ترتیب حدود  استروس اویس %

از  ترپایین L 3باالرو  یزاحساسیت اال یطورکل گردید. به

-یزا با آنتیآزمایش اال بود. L 2الرو با یزای حساسیت اال

یزای ویژگی باالتری نسبت به اال L 3الرو پیکری های ژن

 2005 در سال و همکاران  Suarezداشت. L 2با الرو 

در  استروس اویسهای ایمنی هومورال به در مطالعه پاسخ

و  1داری بین تعداد الروهای مرحله معنیگوسفند، رابطه 

( و جذب L 2و بین الروهای مرحله دوم ) IgMمیزان 

و  Alborzi  در مطالعهمشاهده کردند.  IgGنوری 

پاسخ ایمنی هومورال به    2014همکاران در سال 

ی ترشحی الروهای مرحله-های پیکری و دفعیپروتئین

سفندان در گو استروس اویس( 3Lو سوم ) (2L) دوم

های آنها به ژنزا بودن آنتیمنطقه  خوزستان و ایمنی

آزمایش  نتایج (. 2روش ایمونوبالتینگ نشان داده است)

 L 2الروهای پیکری  هایژنحاضر با آنتیمطالعه  ییزااال

الروهای به  که گوسفنداننشان داد  استروس اویس L 3و 

2 L  3نسبت به الروهای L یهای بهتری نشان م پاسخ-

یزا با در اال L 2الرو  پیکریهای ژندهند. استفاده از آنتی

بود،  % همراه89% و 90حساسیت و ویژگی حدود 

 استروس اویس  L 3های الروژنیزا با آنتیاال که یدرصورت

 حساسیتهمراه بود اما  (%98باالتری)  ویژگیگرچه با  

در  همکاران و Suarez.( را نشان داد.%55حدود کمی )

های ایمنی هومورال به در مطالعه پاسخ 2005 سال

داری بین تعداد در گوسفند، رابطه معنی استروس اویس

مشاهده  IgG( و جذب نوری L 2)الروهای مرحله دوم 

 2001در سال  همکاران و Tabouret(. 2) کردند

حساسیت و ویژگی آزمون االیزا در تشخیص آلودگی 

 ه از عصاره خامدر گوسفند را با استفاد استروس اویس
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و تعیین نقطه برش آزمون با میانگین L 2الرو  )پیکری(

 ،استاندارد انحراف 3 عالوه های منفی بهجذب نوری سرم

 15-66 آن را و ویژگی درصد 75-88آزمون را  حساسیت

 .(22کردند )درصد مشخص 
Angulo-Valadez  با  2008 و همکاران نیز در سال

استروس گوسفندان آلوده به  IgGبادی مطالعه پاسخ آنتی
و تعیین نقطه  L 2های پیکریژنبا استفاده از آنتی اویس

 2عالوه ههای منفی ببرش میانگین جذب نوری سرم

 %95را  L 2ژن پیکری انحراف استاندارد، حساسیت آنتی

نتایج  (.مقایسه4اند )اعالم کرده %45و ویژگی آن را حدود 

که در آن حساسیت و با مطالعه حاضرمطالعات مذکور 

برش میانگین جذب  نقطهتعیین ویژگی آزمون االیزا با 

به  انحراف استاندارد 2عالوه  های منفی بهنوری سرم

تعیین گردید، نشان داد که  %89و  %90مقادیر ترتیب 

خوانی هم ها حساسیت آزمون االیزا با نتایج مطالعه آن

ه حاضر مطالع آمده از دست به ویژگیاما دارد زیادی 

است که این تفاوت  ات مذکورباالتر از مطالع مراتب به

های ، تهیه سرمسرم مورداستفادههای ممکن است به رقت

های تفاوت در واکنش ، نوع کنژوگه ومنفی )از بره(

در مطالعه . باشد مربوط میزبانی )گوسفندان منطقه(

Jacquiet وجود مثبت کاذب ، 2005در سال  و همکاران

علیه  IgGاختصاصی  بادی ییترهای باالیی آنت)دارای ت

منفی را به علت ایجاد سرم های در نمونه (اوستروس اویس

، وجود الروها غیرقابل ردیابی در یراختصاصیهای غواکنش

ها الروی  های آنحفرات بینی در حیواناتی که در سینوس

آلوده بودن قبلی حیوانات و خروج الروها  مشاهده نشده،

گیری بیان کردند زیرا میزان باالی ان نمونهپیش از زم

تواند بعد از خارج شدن می اختصاصی IgGیباد یآنت

 یا بعد از درمان ضد الروی باقی بماند موجودالروهای بالغ 

(12).Goddard   در ارزیابی 1999و همکاران در سال ،

االیزا برای تشخیص سرمی اوستروزیس در گوسفند، با 

، حساسیت و 1پیکری الروهای مرحله  ژن یآنتاستفاده از 

 35ویژگی آزمایش را با استفاده از نقطه برش آن بر اساس 

به ترتیب  رفرنسدرصد باند شدن یک سرم کنترل مثبت 

در مطالعه حاضر از الرو (. 9کردند )مشخص  6/97و  4/97

1 L  یلی به دال یرمستقیمیزای غروش االدر ارزیابی

گرچه  حال ینباا فاده نشد.ازجمله مشکالت تهیه آن است

را  IgGدر گوسفند و بز وجود  L 1پس از آلودگی با الرو 

 L 1شده که الروهای  توان تشخیص داد اما مشخصمی

به علت کوچک بودن و  L 3و  L 2 نسبت به الروهای

سیستم ایمنی میزبان را کمتر تحریک  ،تغذیه کمتر

 L 3و  L 2های با رشد و تکامل الرو که یدرصورت کند یم

 یابداختصاصی افزایش می IgGدر گوسفند و بز میزان 

اوستروس ها روی بادیینکه اثر آنتیباا (.21و19، 6، 4)
های مثبت پاسخ هرحال بهناشناخته است اما  اویس

ایمونوگلوبولین سیستمیک )عمومی( در تعیین کینتیک 

ژن و تشخیص سرمی انگل  یآنتبادی، تشخیص آنتی

مقایسه نتایج مطالعه حاضر با سایر  .استسودمند 

ژن نوع الرو و آنتیکه  بیانگر آن استمطالعات  

و چگونگی تعیین نقطه برش در تفاوت در  شده استفاده

بهتر  بنابراین و حساسیت و ویژگی آزمون االیزا نقش دارد

ای و باتوجه نوع دام و است آزمایشات االیزا بصورت منطقه

حتمالی آنها مورد ارزیابی قرار های ایمونولوژیک اتفاوت

توان نشان داد که می مطالعه حاضرکلی نتایج . بطورگیرد

های ژنآنتیاستفاده از یزای غیرمستقیم با آزمایش االاز 

 قبول قابلی عنوان روش به استروس اویس L 2الرو  پیکری

تشخیص سرولوژیک و مطالعات اپیدمیولوژی آلودگی در 

و کنترل  درمان منظور بهو  یساستروس اوگوسفندان به 

 انگل استفاده کرد.

 

 قدرداني و تشكر

نویسندگان از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه 

تأمین هزینه اجرای این  به خاطرشهید چمران اهواز 

 نمایند. یمتحقیق تشکر و قدردانی 
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Summary 

Oestrus ovis is a fly with cosmopolitan dispersion and one of zoonotic agents. The larvae are a 

common cause of myiasis in human and sheep. This study was conducted in first time in Iran to 

evaluate an ELISA for diagnosis of Oestrus ovis infection in sheep by using somatic (S) and 

excretory-secretory (ES) antigens from the second and third stage larvae of the parasite (L2, L3) 

collected of the study area. Somatic/excretory-secretory antigens were prepared by 

homogenization and culturing the larvae in RRMI-1640 respectively. After determination of 

appropriate dilutions of the antigens, serum, conjugate. evaluation of ELISA for diagnosis of 

anti-Oestrus ovis antibodies in infected sheep were examined with the antigens, 71 positive and 

61 negative (from indoor lambs) serum samples. The results of this study revealed appropriate 

dilutions of the SL2 and SL3 1:46, 1:30, conjugate (1:8000) and sera (1:10) and also of ESL2 

and ESL3, 1:9, 1:6, conjugate (1:4000) and sera (1:5) respectively. The sensitivity and specificity 

rates of the assay with the SL2 and SL3 were 90.1%, 89.1%; 54.9%, 96.9% and with ESL2 and 

ESL3, 74.6%, 93.8%; and 74.6%, 73.4% respectively. Positive / negative predictive values of the 

test with the SL2 and SL3 were 90.1%, 95.1% and 89.1%, 66.0% while with the ESL2 and ESL3 

were 93.0%, 75.7% and 76.9%, 72.3% respectively. According to the results, L2 was better than 

L3, and somatic antigens compared with excretory-secretory antigens revealed better results, 

thus it can be used for serodiagnosis and epidemiological studies of oestrosis in sheep. 

Keywords: Oestrus ovis, antigens, sheep, ELISA. 
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