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  الخالصة
 

 ،مدينة الموصل في مناطق مختلفة من  غير الملقحةالضأن في البروسيللوسز تواجد اضداد اسة الحالية معرفة نسبةراستهدفت الد
 توزعت الضأنرأسا من  ١٩٠٦مثلت  عينة مصل ٢٢٨ تم فحص. االليزا غير المباشرو وردية البنكال يوأجراء مقارنة بين أختبار

سجلت منطقة أذ ، )%٨,٧( كانت البروسيللوسز لتواجد اضداد وردية البنكال أن النسبة الكلية ختبارأ أظهرت نتائج .على عشرة قطعان
 لتواجد اضداد الكلية في حين كانت النسبة . والجبان أي نسب وبازوايا مناطق الرشيدية فيولم تسجل ،%)٤٠( تلكيف أعلى نسبة

كما %). ٥,٢( بازوايا فياقل نسبة و %)١٠٠( منطقة النمرود أعلى نسبة فيسجلت  ،%)٢٣,٦( االليزا غير المباشر اختبارباستخدام 
ير االليزا غوهذا يدل على حساسية اختبار  )٠,٣٨٠( Kappa قيمة كابابلغت   اذكان قليالبين االختبارين   التوافقأن  النتائجأظهرت
 .الضأن  امصالفي  البروسيلوسزالكشف عن اضدادفي أختبار وردية البنكال  مع  مقارنالمباشر

   
Comparison between Rose Bengal and indirect ELISA tests for detection of the 

antibrucella antibodies in serum of sheep in Mosul city 
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Abstract 
 

The aim of the present study was to determine seroprevalence of brucellosis in non vaccinated sheep in different areas in 
Mosul city, and make a comparison between Rose Bengal and indirect ELISA tests for the diagnosis of the Brucellosis in 
sheep. The study included examination of 228 serum samples representing 1906 sheep distributed in ten flocks.The results of 
Rose Bengal test showed that total seroprevalence of brucellosis was (8.7%), being highest in Talkaf (40%), while no 
seroprevalence of Brucellosis was recorded in Al-Rashedia, Bazwaya and Al-Chaban areas. Using indirect ELISA test the total 
seroprevalence was (23.6%) and the highest percentage (100%) was in Al-Namrood area, but lowest (5.2%) in Bazwaya area. 
The results showed that the compatibility between the two tests was (0.380) on Kappa value which indicated that the indirect 
ELISA test is more sensitive when compared with Rose Bengal test in detection of antibodies of Brucellosis in serum sheep.  
 
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

  
  المقدمة

  
 التي والمشتركة  من األمراض المعديةالبروسللوسزيعد داء 

 ،الماعز، الضأن، الماشية، األنسان(كبير من اللبائن  عدد تصيب
وموت الحمالن الجهاض ا  المرضيسبب ،)القوارض، الخنازير

 والتهاب المفاصل والتهاب الضرع  وأحتباس المشيمةبعد الوالدة
سبب المرض في م ،)٣-١(  العقم المؤقت أوالدائمفضال عن

 B.melitensis  بروسيال من نوعل جراثيم من جنس االضأن
 هي B.abortusجراثيم  أن )٦ (Ocholi وذكر )٤،٥( B.ovisو

.  أيضاتم عزلها من الضأنلكن اكثر تواجدا في االبقار و
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من االمراض المتوطنة في ويعتبر وللمرض انتشار عالمي واسع
 أالتينيةوامريكا  دول البحر االبيض المتوسط والشرق االوسط

 التشخيص يعتمد. )٧(لهند وبعض مناطق أسيا واوأفريقيا 
ولكن بسبب بطء نمو ) ٨(الدقيق للمرض على العزل الجرثومي 

على العزل الجرثومي   الجرثومة فضال عن عدم المقدرةههذ
عندما يكون المرض مزمنا او عند عودة االصابة وحدوث 
االنتكاسة لهذا بقيت االختبارات المصلية هي الطريقة المثلى 

  المستخدمة هواالختبارات المصليةومن  )٩(يص المرض لتشخ
  وسريع التطبيق يعد أختبار سهلوردية البنكال والذي اختبار
عن  مسحي عالمي للكشف كاختباراالعتماد علية  ويمكن

يمكن الحصول على نتأئج جيدة بأستخدام   كما)١٠(المرض 
قة في يمتاز بالحساسية والدالذي  االليزا غير المباشراختبار 

وضعت هذه عليه  )١١،١٢ (الضأنتشخيص المرض في 
  أمصال فيالبروسيللوسز تواجد اضداد الدراسة لمعرفة نسبة

واجراء مقارنة  ،مدينة الموصل في مناطق مختلفة من الضأن
الكشف  في االليزا غير المباشرو وردية البنكال يبين اختبار

   .الضأن  أمصال فيعن اضداد المرض
  

  ئق العمللمواد وطراا
  

 ١٩٠٦ عينة مصل دم مثلت ٢٢٨أجريت هذه الدراسة على 
مدينة مختلفة من  توزعت على مناطق الضأنرأسا من 
النمرود والرشيدية حقل كلية الزراعة و(  شملتالموصل

بعشيقة وشهرزاد والجبان والحمدانية وبازوايا ووتلكيف 
تم  .٢٠٠٨ أيار ولغاية و٢٠٠٧ شهرأيار  من وللفترة)وكوكجلي

من الدم من الوريد الوداجي بأستخدام سرنجات  )مل٥(جمع 
ساعة لكي  ٢٤ نابيب زجاجية وتركت لمدةأمعقمة ووضعت في 

 في جهاز الطرد المركزي األنابيب ثم وضعت ،يتخثر الدم
 وفصل المصل قائق دخمسدقيقة لمدة /  دورة ٣٠٠٠بسرعة 

 رة في درجة حراتنابيب بالستيكية معقمة وحفظأووضع في 
)-٢٠º( اختبار إجراء تم .لحين اجراء االختبارات المصلية 

 على عينات المصل وحسب تعليمات الشركة وردية البنكال
  والذي يحتوي على المستضدات)GÖKHAN( المجهزةالتركية 

 اما تم اجراء اختبار االليز ك،)١٣( B.abortusالخاص بجرثومة 
وردية  في اختبار ه والسالبةعلى العينات الموجب مباشرالغير 

 المجهزة االمريكية  الشركة تعليماتبنكال وحسبال
)VMRD,Inc./ USA(الخاصة  والذي يحتوي على المستضدات 

تم تحليل النتائج إحصائيا  .B.abortusو B.melitensis بجرثومتي
وأيجاد التوافق بين ) .SPSS 11.5 )SPSS Inc باستخدام برنامج

 من خالل إيجاد يزا غير المباشرةااللاختباري وردية البنكال و
 يعني االختباران ١ = Kappaقيمة كلما كانت  ،Kappaقيمة 

 يعني اليوجد توافق ٠ = Kappa قيمة متوافقان تماما، في حين
  . )١٤(بين االختبارين 

  

   النتائج
  

 بأستخدام اختبار  عينة مصل دم٢٢٨تبين من خالل فحص 
  فيالبروسيللوسزاجد اضداد لتوأن النسبة الكلية  وردية البنكال

 منطقة  فيسجلت ،%)٨,٧( مدينة الموصل في الضأن أمصال
  وبازوايايةدولم تسجل مناطق الرشي%) ٤٠(تلكيف أعلى نسبة 

  ).١الجدول( ،ب لتواجد االضدادوالجبان أي نس
  
  أمصالفي البروسيللوسز  تواجد اضدادنسب) ١(جدول ال

  أختبارباستخدامموصل مختلفة من مدينة ال في مناطق الضأن
  .وردية البنكال

  

عدد  المنطقة
 طعانلقا

عدد 
العينات 
 المفحوصة

عدد 
العينات 
 الموجبة

النسبة 
  المئوية

% 
 40 4 10 150 تلكيف
 25 5 20 180 النمرود
 17.3 4 23 200 بعشيقة
 8 2 25 216 شهرزاد
 7.5 3 40 260 كوكجلي
 4 1 25 232 الحمدانية

 3.4 1 29 185 كلية الزراعة
 0 0 13 120 الرشيدية
 0 0 19 160 بازوايا
 0 0 24 203 الجبان

 8.7 20 228 1906 المجموع الكلي
  
مباشر للعينات الغير ا ئج الدراسة الختبار االليزانتظهرت أ

أن النسبة الكلية لتواجد  وردية البنكالألختبارالموجبة والسالبة 
ي مدينة الموصل اضداد البروسيللوسز في أمصال الضأن ف

 )%١٠٠ ( سجلت أعلى نسبة في منطقة النمرودأذ ،)%٢٣,٦(
الجدول ( )%٥,٢ (ين كانت اقل نسبة في منطقة بازواياحفي 
أوضحت النتائج أن اختبار االليزا غير المباشر أظهر  ).٢

حساسية عالية مقارنة مع اختبار وردية البنكال وبلغت قيمة 
  ).٣الجدول ( ٠,٣٨٠التوافق بين االختبارين 

  
  المناقشة

  
تم في هذه الدراسة االعتماد على أختبار وردية البنكال في 

جراثيم البروسيال في أمصال الضأن كونه  الكشف عن اضداد
اختبار مسحي وتشخيصي فضال عن سهولة وسرعة اجراءه 

، وكذلك على اختبار االليزا غير )١٥،١٦(ورخيص الثمن 
ق ويستخدم فيه أنواع مختلفة المباشر كونه اختبار حساس ودقي

من المستضدات في تشخيص المرض في أمصال الضأن 
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، وتقسم )١٧ (B.melitensis كالنوع الخاص بجرثومة
المستضدات الى نوعين االول المتكون من سلسلة متعدد 
السكريد الشحمي الموجود في جدار الخلية الجرثومية والثاني 

  .)١٨،١٩(المتكون من بروتين الخلية 
  
 نسب تواجد اضداد البروسيللوسز في أمصال )٢(جدول ال

  أختباربأستخدامالضأن في مناطق مختلفة من مدينة الموصل 
  .االليزا غير المباشر

  

 المنطقة
العدد 
الكلي 

 طعانللق

عدد 
العينات 
 المفحوصة

عدد 
العينات 
 الموجبة

النسبة 
  المئوية

% 
 100 20 20 180 النمرود
 70 7 10 150 تلكيف

 31 4 13 120 رشيديةال
 17.3 4 23 200 بعشيقة
 16 4 25 216 شهرزاد

 13.7 4 29 185 الزراعة كلية
 12.5 3 24 203 الجبان

 12 3 25 232 الحمدانية
 10 4 40 260 كوكجلي
 5.2 1 19 160 بازوايا

 23.6 54 228 1906 الكلي المجموع
  

الليزا غير وردية البنكال واي مقارنة بين أختبار) ٣( جدولال
 في الكشف عن اضداد البروسيللوسزالمباشر المستخدمة في 

  . الضأنأمصال
  

  اختبار وردية البنكال
عدد العينات   اختباراالليزا غير المباشر

  الموجبة
عدد العينات 

  السالبة
  *٣٧  ١٧  ٥٤  عدد العينات الموجبة
  ١٧١  **٣  ١٧٤  عددالعينات السالبة

  ٢٠٨  ٢٠  ٢٢٨  المجموع
Kappa value (0.380)  

على أعتبار اختبار االليزا (موجبة كاذبة **، سالبة كاذبة* 
  .)غير المباشر هو االدق

  
  فيتواجد اضداد جراثيم البروسيالبينت الدراسة أن نسبة 

كانت أختبار وردية البنكال   بأستخدامالضأن أمصال
) ٢٤-٢٠( الدراسات النسبة مقاربة لنتائج  هذهوجاءت،)%٨,٧(

أستخدام  بتلك الدراساتل الضأن  فياإلصابةت نسب حيث كان
كانت النسبة أقل مقارنة ، في حين %)٧,٩- ٥,٥( نفس االختبار

 وبنفس اإلصابةب سحيث كانت ن )٣٠- ٢٥ (الدراساتمع نتائج 

الى عزى االختالف ي وقد ،%)٢٣,٣-١١,١ (االختبارايضا
فضال عن ،نوع المستضدات المستخدمة في االختبار وتاختالف

الى اختالف مناطق الدراسة واعداد الحيوانات المدروسة و
، )١٥( في بعض الدراساتاختيار الحيوانات لم يكن عشوائيا 

 لتواجد  أعلى نسبة فيها سجلت منطقة تلكيفأظهرت النتائج أنو
لم  في حين )%٢٥( تليها النمرود بنسبة )%٤٠( االضداد
باستخدام جبان  وال وبازواياالرشيديةمناطق في نسب اية تسجل 

 إلى النسب  تلك، وقد يعزى التفاوت فيأختبار وردية البنكال
 خاصة  بين المناطقحرية انتقال الحيوانات بشكل عشوائي

 التي  وقلة المراعي مدة الدراسة بسبب حالة الجفافخالل
 إن )٢٩(  الحنكاوي وأشار، وخاصة محافظة نينوىبلدشهدها ال

من مدينة لمناطق المختلفة  بين ااإلصابة التفاوت في نسب
 كثافة التربية لكونها قد تختلف من منطقة إلى يعود الموصل قد

 اخرى فضال عن وجود مناطق موبوءة وأخرى سليمة إلى
 انتقال الحيوانات المصابة بدون سيطرة  حرية الىباإلضافة
  . ورقابة

 على العينات الموجبة االليزا غير المباشراختبار بينت نتائج 
الكلية لتواجد اضداد جراثيم  إنوالسالبة الختبار وردية البنكال 

 أعلى سجلت إذ ،)%٢٣,٦ (كانتالبروسيال في أمصال الضأن 
 بنسبة منطقة تلكيف تليها ) %١٠٠( دفي منطقة النمرونسبة 

 وهذه )%٥,٢ ( في حين سجلت منطقة بازوايا أقل نسبة)%٧٠(
 هذا االختبار مقارنة مع اختبار  وقدرةساسيةالنسب تدل على ح

 Blascoأشارحيث  ،الكشف عن االضداد في وردية البنكال
 )%١٠٠(  بلغتاالليزا غير المباشر حساسية اختبار إن )٣١(

عند  )%٥٧( في حين كانت حساسية اختبار وردية البنكال
كما اتفقت  ،الضأن دراسة مسحية لداء البروسيال في إجراء
 اختبار أن إلى أشارحيث ) ٣٢ (Ferreira الختبار معنتائج ا

 الى  تصلله كفاءة تشخيصية عالية مباشرالاالليزا غير 
 مع ة مقارنالضأنشخيص المرض في ت  في%)١٠٠(

 إن إلى )٣٣( Al-Dahouk وأشار ،األخرىاالختبارات المصلية 
االختبارات المسحية السهلة   مناختبار وردية البنكال يعد

 تؤكد نتائجه بفحوصات إن ولكن يجب المرضلتشخيص 
ختبار االليزا والتالزن االنبوبي أتمتاز بنوعية عالية كمصلية 

الختبار   لتجنب النتائج الموجبة والسالبة الكاذبةوتثبيت المتمم،
   .وردية البنكال

كان قليال اذ بلغت  التوافق بين االختبارين إنظهرت النتائج أ
وهذا يدل على حساسية اختبار  )٠,٣٨٠( Kappa قيمة كابا

 الكشف عن اضداد جراثيم البروسيال ي فاالليزا غير المباشر
حيث ) ٣٤(حين أختلفت هذة النتيجة مع  في الضأن  أمصالفي

 Kappaعلى قيمة ) ٠,٧٣٠(سجل توافقا بين االختبارين بلغ 
ويعزى االختالف الى ان الحيوانات المستخدمة كانت ملقحة 

  .Rev.1 بلقاح
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