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 عن اضداددراسة مقارنة بين أختباري وردية البنكال واالليزا غير المباشر في الكشف 
  مدينة الموصل في أمصال المعز في جراثيم البروسيال
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  العراق ،الموصل،  الموصل جامعة،كلية الطب البيطري ،فرع الطب الباطني والوقائي

  
  )٢٠٠٩ تشرين األول ٥ ؛ القبول٢٠٠٨ تشرين الثاني ١٦ االستالم(

  

  
  الخالصة

  
مدينة  في مناطق مختلفة من غير الملقحةالمعزأمصال  في تواجد اضداد جراثيم البروسيالاسة الحالية تحديد نسبة رستهدفت الدأ

 المعزرأسا من  ٣٩٦ عينة مصل مثلت ١٠٢ تم فحص .االليزا غير المباشرل و وردية البنكايوأجراء مقارنة بين أختبار ،الموصل
، )%٦,٨ ( بلغتلتواجد االضدادأظهرت نتائج اختبار وردية البنكال أن النسبة الكلية . مدينة الموصلتوزعت على مناطق مختلفة من 

  بعشيقة مناطق في ولم تسجل،%)٧,١(المثنى  واقل نسبة سجلت في منطقة ،)%١١,١ ( في منطقة الرحمانيةوسجلت أعلى نســـبة
وكانت أعلى نسبة ، %)٢٤,٥( االليزا غير المباشرباستخدام اختبار لتواجد االضداد  في حين كانت النسبة الكلية . نسبة أيوكوكجلي

نتائج وافق بين أظهرت النتائج أن الت .)%١٠ (لالصابة في منطقة بعشيقة اقل نسبة  كانت حينفي %)٥٥(الرحمانية   منطقةفي
في  مقارنة مع أختبار وردية البنكال االليزا غير المباشرحساسية اختبار وهذا يدل على ) ٠,٣٠( كان قليال اذ بلغت قيمة كابااالختبارين 

  .المعز  امصال فيالكشف عن أضداد جراثيم البروسيال
  

A comparative study between Rose Bengal and indirect ELISA tests for detection of 
the antibrucella antibodies in serum of goats in Mosul city 

 
S. H. Arslan, Q. T. Al-Obaidi, M. A. Al-Taliby and S. D. Hassan 

 
Department of Internal and Preventive Medicine College of Veterinary Medicine, University of Mosul, Mosul, Iraq 

 
Abstract 

 
This study was conducted to determine seroprevalence of brucellosis in non vaccinated goats in different areas in Mosul 

city and to compare Rose Bengal and indirect ELISA tests for the detection of the antibodies. A total of 102 blood serum 
samples were examined, representing 396 goats distributed in different areas. Results of Rose Bengal test showed that the total 
seroprevalence of brucellosis was (6.8%) and the highest rate in Al-Rahmania (11.1%), and lowest (7.1%) in Al-Muthana area. 
No seroprevalence of Brucellosis was recorded in Googjaly and Basheka areas. Indirect ELISA test showed that the total 
percentage was (24.5%) and the highest (55%) were reported in Al-Rahmania area and the lowest percentage was (10%) in 
Basheka area. The compatibility between the two tests was (0.30) on Kappa value indicating sensitivity of indirect ELISA test 
compared with Rose Bengal test in detection antibrucella antibodies in serum goats.  
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 من االمراض )البروسيللوسز( االجهاض الساري مرضيعد 
ودول   والمستوطنة في منطقة الشرق االوسطالمنتشرة والمعدية

وسجل المرض ) ١،٢( البحر االبيض المتوسط ومنها العراق

 ة من قبل الزهاوي بنسب١٩٣٨الول مرة في العراق عام 
يسبب المرض  ،)٣( في مدينة بغداد في المعز%) ٠,١(أصابة 

خسائر اقتصادية كبيرة في االنتاج الحيواني متمثله باالجهاض 
وظهور والدات ضعيفة وفقدان الخصوبة وقلة انتاج الحليب كما 

 الناتج ،لغةايسبب المرض في بعض االحيان نفوق االناث الب
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 يعد ،)٤،٥( عن التهاب بطانة الرحم الحاد واحتباس المشيمة
رثومة البروسيال المالطية  لجيسيالمعز المضيف الرئ

B.melitensis )٦ ( وذكرOcholi) ان البروسيال المجهضة) ٧،٨ 
B.abortus  هي االكثر تواجدا في االبقار كما تم عزلها من

 يحتاج التشخيص الدقيق .الجاموس والمعز والضان والجمال
 الصعوبات  بعضللمرض الى العزل الجرثومي ولكن بسبب

محاوالت العزل على كثير من  وفشل تواجة عزل المسببالتي 
الرغم من وجود االصابة فقد بقيت االختبارات المصلية هي 

تصنف ، )٧( لتشخيص المرض المعتمدة عملياالطريقة 
االختبارات المصلية المستخدمة في تشخيص مرض 

ختبارات العلى انها تلك اوسيللوسز في المجترات الصغيرة رالب
 ضد مركب متعدد السكريد التي تشخص االضداد المتكونة

 في  الموجودSmooth- lipopolysacharideالشحمي االملس 
، واالختبارات التي تشخص )٨(جدار الخلية الجرثومية 

ومن االختبارات  ،)٩(االضداد المتكونة ضد بروتين الجرثومة 
بنكال المصلية المستخدمة لتشخيص المرض اختباروردية ال

 تثبيت المتمم واختبار االليزا وتقنيةواختبار  والتالزن االنبوبي
 Vigliocco أشارو) ١٠،١١ (PCR تفاعل البلمرة المتسلسل

ق الفعالة ائصال المرض يعتمد كليا على الطرئان است الى )١٢(
 والسيطرة حيث يبقى الفحص السريري والعزل في التشخيص

في القطعان الكبيرة بسبب الجرثومي غير كاف لتحديد المرض 
 يعد  و. الطريقتين في تحديد كافة الحيوانات المصابةنهاتيفشل 

 من االختبارات الجيدة واالكثر دقة في تحديد االليزااختبار 
من بين ملحوضا   نجاحااثبت الذي والبروسيللوسزداء ب االصابة

  ).١٣،١٤(االختبارات المصلية االخرى 
تواجد اضداد جراثيم لتحديد نسبة  وضعت هذه الدراسة

اجراء مقارنة بين اختبار ، ثم المعز  في امصالالبروسيال
الكشف عن في وردية البنكال واختبار االليزا الغير المباشر 

  .المعز االضداد
  

  ق العمل ائالمواد وطر
  

 ولغاية ٢٠٠٧لفترة من شهر أيار ا  خاللأجريت الدراسة
عينة مصل دم  ١٠٢  فحص على واشتملت٢٠٠٨شهر أيار 

في مناطق  توزعت على قطعان زالمعرأسا من  ٣٩٦مثلت 
الرحمانية وحي العربي (  شملتمدينة الموصلمن مختلفة 

 ٥(تم جمع . )قة و شهرزادش بع والنمرودوكوكجلي و المثنىو
 من الدم من الوريد الوداجي بأستخدام سرنجات معقمة )مل

لكي يتخثر ساعة  ٢٤ ووضعت في انابيب زجاجية تركت لمدة
بسرعة  المركزي الطرد جهاز  فياالنابيب وضعت الدم وثم
 دقائق وفصل المصل ووضع  خمسدقيقة لمدة/ دورة  ٣٠٠٠

 )٢٠º-(في انابيب بالستيكية معقمة وحفظت في درجة حرارة 
 تم إجراء اختبار وردية ،لحين اجراء االختبارات المصلية

  التركيةالبنكال على عينات المصل وحسب تعليمات الشركة

 ةذي يحتوي على المستضدات الخاصوال) GÖKHAN( المجهزة
كما تم اجراء  ،)١٥( B.abortusبجرثومة البروسيال نوع 

 والسالبة في ةمباشر على العينات الموجبال غير ااختبار االليز
 الشركة االمريكيةاختبار وردية البنكال وحسب تعليمات 

والذي يحتوي على المستضدات ) VMRD,Inc./USA(المجهزة 
B.melitensis وB.abortus.  تم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام

وأيجاد التوافق بين اختباري ) .SPSS 11.5 )SPSS Incبرنامج 
 من خالل إيجاد قيمة ةوردية البنكال واالليزا غير مباشر

Kappa، قيمة  كلما كانتKappa = يعني االختباران متوافقان ١ 
 بين  يعني اليوجد توافق٠ = Kappa قيمة تماما، في حين

  . )١٦( االختبارين
  

  لنتائجا
  

 عينة مصل دم بأستخدام اختبار ١٠٢تبين من خالل فحص 
 لتواجد اضداد جراثيم البروسيالأن النسبة الكلية  وردية البنكال

، سجلت %)٦,٨( بلغت مدينة الموصل في المعز  أمصالفي
 ، واقل نسبة سجلت في%)١١,١( أعلى نسبة الرحمانيةمنطقة 

 كوكجلي  بعشيقة وولم تسجل مناطق ،%)٧,١(ى منطقة المثن
  ).١الجدول( نسب ةأي
  
نسب تواجد اضداد جراثيم البروسيال بأستخدام ) ١(جدول ال

  .أمصال المعز في مدينة الموصل أختبار وردية البنكال في
    

 المنطقة
العدد 
الكلي 

 طعانللق

عدد 
العينات 
 المفحوصة

عدد 
العينات 
 الموجبة

النسبة 
  المئوية

% 
 11.1 2 18 61 الرحمانية

 10 2 20 80 حي العربي 
 10 1 10 40 شهرزاد
 7.6 1 13 37 النمرود
 7.1 1 14 41 المثنى
 0.0 0 10 60 بعشيقة
 0.0 0 17 77 كوكجلي

 6.8 7 102 396 المجموع الكلي
  

مباشر للعينات الغير ا أظهرت نتأئج الدراسة الختبار االليز
لتواجد   النسبة الكليةوردية البنكال رالموجبة والسالبة ألختبا

اضداد جراثيم البروسيال في أمصال المعز في مدينة الموصل 
 الرحمانيةسجلت أعلى نسبة في منطقة و ،)%٢٤,٥(بلغت 

%) ١٠ (بعشيقة في حين كانت اقل نسبة في منطقة %)٥٥(
  ).٢الجدول(
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نسب تواجد اضداد جراثيم البروسيال بأستخدام ) ٢(جدول ال
االليزا غير المباشر في أمصال المعز في مدينة بار أخت

  .الموصل
  

 المنطقة
العدد 
الكلي 

 طعانللق

عدد 
العينات 
 المفحوصة

عدد 
العينات 
 الموجبة

النسبة 
  المئوية

% 
 55 10 18 61 الرحمانية
 35.7 5 14 41 المثنى
 20 2 10 40 شهرزاد
 15.3 2 13 37 النمرود

 15 3 20 80 حي العربي 
 11.7 2 17 77 ليكوكج
 10 1 10 60 بعشيقة

 24.5 25 102 396 المجموع الكلي
  

 أظهر االليزا غير المباشرأوضحت النتائج أن اختبار 
،اذ بلغت قيمة  مع اختبار وردية البنكالة مقارنىحساسية عال

  ).٣ الجدول( )٠,٣٨٠( Kappa كابا
  
 االليزا وردية البنكال و ي أختبار نتائجبين مقارنة) ٣( جدولال

الكشف عن اضداد جراثيم غير المباشر المستخدمة في 
  . المعز أمصالالبروسيال في

  
  اختبار وردية البنكال

عدد العينات   االليزا غير المباشراختبار
  الموجبة

عدد العينات 
  السالبة

  *١٩  ١  ٢٥  عدد العينات الموجبة
  ٧٦  **٦  ٧٧  عددالعينات السالبة

  ٩٥  ٦  ١٠٢  المجموع
Kappa value (0.30)  

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

  
  المناقشة 

  
أن بأستخدام اختبار وردية البنكال  أظهرت نتائج الدراسة

  كانتالمعز  امصال فياضداد جراثيم البروسيالنسبة أنتشار 
 وصلمدينة الم والتي شملت مناطق مختلفة من %)٦,٨(

نتائج الدراسات  أختالفا بسيطا عن مختلفة النسبة  هذهوجاءت
 حيث كانت نسب اإلصابة في المعز في الموصل) ٢١-١٧(

و % ٩,٩١(  لتلك الدراساتوبأستخدام اختبار وردية البنكال
وسجل  ،التوالي على %)٨,٨ و%١٠,٦ و%٥,٢و% ١٠,١

Karimو  Mathur)نسب اصابة بداء البروسيللوسز ) ٢٣ و٢٢

و % ٢,٥٥( في شمال العراق نفس االختبارفي المعز بأستخدام 
الى ان سبب ) ١٨ (Al- Azziوأشار على التوالي،  %)٤,٤

 االختالف في النسب يعود الى ان بعض الدراسات أقتصرت
  شملت من المعز يعاني من االجهاض في حين واحدقطيع على

 قطعان من المعز موزعة على مناطق الدراسة الحالية عدة
 أن  الى)٢٤( Agasthyaأشارو ،مدينة الموصلمختلفة من 

المستضدات  االختالف في نسب اإلصابة على أساس نوع
أظهرت النتائج أن منطقة الرحمانية  .المستخدمة في االختبار

 بعشيقة في حين لم تسجل مناطق%) ١١,١(سجلت أعلى نسبة 
نسب ال  تلكد يعزى التفاوت في وق، نسبة كوكجلي أيو

في مناطق دون كثافة التربية االصابة بالنسبة للمناطق الى 
 فضال عن وجود مناطق موبوءة وأخرى سليمة باإلضافة غيرها
  انتقال الحيوانات المصابة بدون سيطرة ورقابة حريةالى

 كانت نسب االصابة بداء البروسيللوسز في المعز .)٢١(
االردن ية البنكال في بعض الدول العربية كدباستخدام اختبار ور

، مقاربة لنسبة االصابة وسوريا وايران ومصر وسلطنة عمان
على %) ٦,٤و% ٨,١٧و% ٦,٤و% ٢,٩٤( في الدراسة

   ).٢٥،٢٦(التوالي 
نسبة الكلية ال إن االليزا غير المباشرةبينت نتائج اختبار 

بة  منطقة الرحمانية اعلى نس في وسجلت،%)٢٤,٥(بلغت 
وهذه  ،%)١٠(في حين سجلت منطقة بعشيقة أقل نسبة %) ٥٥(

النسب تدل على حساسية هذا االختبار مقارنة مع اختبار وردية 
 االليزا غير المباشر راختبا أن )٢١،٢٧( كل منوأكد  ،البنكال

تشخيص المرض في المعز مقارنة  له كفاءة تشخيصية عالية في
 الى أن الباحث االولارمع االختبارات المصلية األخرى وأش

%) ١٨,٣١(بلغت  نسبة االصابة في المعز في الموصل
   .االليزا غير المباشر ا ختبار بأستخدام

 اذ بلغت قيمة كابا  كان قليالظهرت النتائج إن التوافقأ
Kappa )االليزا غير وهذا يدل على حساسية اختبار ) ٠,٣٠
أمصال ي  فالكشف عن اضداد جراثيم البروسيال يف المباشر
حيث  )٢٨،٢٩(وجاءت النتيجة متفقة مع كل من  ،المعز

لوسز لسيرواختبار االليزا في تشخيص داء البة ءاشاروا الى كفا
  .المصلية االخرى مقارنة مع االختبارات
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