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چكيد ه 
بیامری المپی اسکین )LSD(، نوعی بیامری به شدت واگیر در گاو و گاومیش است که در مناطق اندمیک خسارات قابل توجهی را به صنعت 
دامپروری وارد می مناید. با وجود اینکه شاخص خنثی سازی ویروس )VNI:Virus Neutralization Index( به  عنوان استاندارد طالیی در 
LSD در نظر گرفته می شود، اما به کارگیری این روش در مطالعات رسواپیدمیولوژی و پایش های رسمی، بسیار سخت و  تشخیص رسمی 
اما کمبود  ایجاد شده است،  از کاپری پاکس ویروس ها  ناشی  برای تشخیص رسمی بیامری های  االیزا  این رو، سیستم های  از  زمان بر است. 
اطالعات در مورد عملکرد و کارایی این تست تشخیصی یکی از عوامل محدود کننده استفاده از آن است. در این مطالعه، سازگاری تشخیص 
سیستم االیزای طراحی شده بر مبنای پروتئین نوترکیب P32 در مقایسه با روش VNI با استفاده از 95 منونه رسمی شامل 25 منونه کنرتل 
منفی، 14 منونه کنرتل مثبت و 56 منونه تهیه شده از گاوهای مشکوک به بیامری المپی اسکین در مقایسه با روش VNI ارزیابی شد. نتایج 
نشان داد که متامی منونه های کنرتل منفی در هر دو آزمایش VNI و االیزا هیچگونه تیرت آنتی بادی ضد ویروس المپی اسکین نداشتند. در 
آزمایش VNI تیرت همه ی 14 )%100(  منونه کنرتل مثبت برابر یا بیشرت از 1/5 بود و مثبت ارزیابی شدند، اما آزمایش االیزا، 13 منونه )93%( 
را مثبت اعالم منود. از بین 56 منونه اخذ شده از دام های مشکوک به بیامری المپی اسکین، 16 منونه )%29( بوسیله آزمایش VNI مثبت 
ارزیابی شد، در حالی که در آزمایش االیزا تعداد 13 منونه )23%( مثبت تشخیص داده شد. در مجموع 95 منونه ی رسمی، درصد تشخیص 
منونه های مثبت و یا منفی با دو روش تشخیصی از نظر آماری اختالف معنی داری نداشتند )P<0/05( و سازگاری بین دو روش که با شاخص 
 P32 كاپا اندازه گیری شد، 0/71 بود. این نتایج نشان از سازگاری و عملکرد قابل قبول سیستم االیزای طراحی شده بر پایه پروتئین نوترکیب

در تشخیص آنتی بادی علیه ویروس LSD دارد.  
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Lumpy skin disease (LSD) is a highly contagious disease of cattle and buffaloes that cause considerable economic losses 
to the livestock industry in endemic regions. Although the virus neutralization index (VNI) is the gold standard test for the 
detection of LSD antibodies, the use of this test in seroepidemiology studies and serosurveillance is laborious and time-
consuming. Accordingly, for serodiagnosis of capripox diseases, ELISA assay has been developed, but the lack of informa-
tion about its performance and efficiency is one of the limiting factors in the use of this test in seroepidemiological studies. 
In this study, the diagnosis agreement between a recently developed ELISA based on P32 recombinant protein and the VNI 
method, as a gold standard for serological diagnosis of Capripox virus, was evaluated using 95 sera samples including 25 
negative control, 14 positive control, and 56 suspected cattle sera. Result showed that all the negative control sera assessed 
by VNI and ELISA had no antibody titers against LSD. All the 14 (100%) positive control sera had VNI values ≥1.5 and 
were considered as the positive sera; however, by ELISA method, 13 samples (93%) were diagnosed as the positive. Among 
the 56 samples collected from LSD-suspected cattle, 16 samples (29%) were detected as the positive by VNI, whereas 
13 samples (23%) were detected as the positive sera by ELISA method. There was no statistically significant difference 
between the percentages of negative or positive samples assessed by ELISA or VNI method (P>0.05), associated with the 
Kappa index value of 0.71 showing the substantial agreement. These findings indicating an acceptable agreement and per-
formance of the developed ELISA system based on P32 recombinant protein in comparison to VNI method for diagnosing 
antibody against LSD virus in cattle. 

Keywords: ELISA, neutralization index, Kappa index, Capripox, Lumpy skin

مقدمه
و  گاو  در  باال  واگیری  با  کشنده  بیامری   ،)LSD( اسکین  المپی  بیامری 
گاومیش است که ضایعات پوستی و مخاطی، بزرگ شدگی غدد لنفاوی، 
کاهش تولید شیر و مرگ از نشانه های اصلی آن است )7, 10(. این بیامری 
به صنعت دامپروری  اقتصادی که  باال و خسارات  انتشار  به دلیل قدرت 
)OIE( به عنوان یکی  وارد می آورد، توسط سازمان بهداشت جهانی دام 
است  گرفته  قرار  دامی  بیامری های   A گروه  در  مهم،  بیامری های  از 
در  که  است   )LSDV( اسکین  المپی  ویروس  بیامری،  این  عامل   .)22(
ویرینه  )Poxviridea(، دون خانواده کوردوپاکس  ویریده  پاکس  خانواده 
 )Capripoxvirus( ویروس  کاپری پاکس  جنس  و   )Chordopoxvirinae(
ویروس  المپی اسکین،  بیامری  عامل  ویروس  بر  افزون   .)14( دارد  قرار 
آبله گوسفندی و ویروس آبله بزی نیز در جنس کاپری پاکس ویروس قرار 

می گیرند. شباهت زیاد توالی نوکلئوتیدی ژنوم این سه ویروس )تا 97%( و 
خصوصیات آنتی ژنی موجب شده است که با روش های رسم شناسی نتوان 
آن ها را از یکدیگر تفریق منود )20, 21(. از طرفی این شباهت موجب 
شده است که در برخی کشورها از واکسن های آبله گوسفندی و آبله بزی 

برای پیشگیری از ابتال به بیامری المپی اسکین استفاده گردد. 
بیامری المپی اسکین بومی قاره آفریقا است و تا پیش از سال 2012، تنها 
حال  در   .)23( می کرد  بروز  خاورمیانه  منطقه  در  تک گیری  صورت  به 
شناخنه  بومی  بیامری   یک  عنوان  به  نیز  ایران  در  بیامری  این  حارض 
می شود که نخستین بار در سال 1393 گزارش شد. نخستین رخداد بیامری 
المپی اسکین در ایران، در شش راس گاوهای شیری، در دو روستای غرب 
کشور گزارش شد. گامن بر این است که رعایت نکردن قوانین بهداشتی 
ایجادکننده المپی-اسکین، دلیل  در جابه جایی دام های آلوده به ویروس 



68

شیوع این بیامری باشد )1, 18(. در هر حال، تشخیص به هنگام این بیامری 
پیشگیری  راهربدهای  اتخاذ  و  کنرتل  برای  برنامه ریزی  به  شایانی  کمک 
همچون  بیامری  تشخیص  رسم شناسی  روش های  می مناید.  آن  شیوع  از 
آزمایش آگار ژل ایمینودیفیوژن، آزمایش ایمینوفلورسنت، وسرتن بالت، 
 )VNT :Virus Neutralization Test( االیزا و آزمایش خنثی سازی ویروس
یا  و  بیامر  دام های  تشخیص رسمی  در  می تواند  که  است  روش هایی  از 
وجود  با  آن ها  از  یک  هر  حال،  این  با  شود.  استفاده  ویروس  به  آلوده 
سودمندی های ویژه ی خود، ضعف هایی نیز دارند. برای منونه، روش های 
ایمینوفلورسانت در تشخیص آنتی بادی علیه  ایمینو دیفیوژن و  آگار ژل 
بیامری های ناشی از ویروس های جنس کاپری پاکس اختصاصی عمل نکرده 
روش  یافت.  تفریقی دست  تشخیص  به  آن ها،  از  استفاده  با  و منی توان 
رسمی  تشخیص  در  باالیی  حساسیت  و  اختصاصیت  وسرتن،  لکه گذاری 
بیامری المپی اسکین دارد، اما انجام این آزمایش از نظر تکنیکی سخت و 
هزینه بر بوده و راه اندازی آن نیاز به امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی 

ویژه ای دارد )13, 17(.
سازمان بهداشت جهانی دام )OIE(، آزمایش شاخص خنثی سازی ویروس 
 gold( را به عنوان استاندارد طالیی )VNI :Virus Neutralization Index(
تبیین  آن  تبع  به  و  اسکین  المپی  بیامری  تشخیص رسمی  در   )standard
به کارگیری   .)17( است  کرده  توصیه  بیامری  این  کنرتلی  سیاست های 
که  پایش های رسمی  و  پژوهش های رسواپیدمیولوژی  در  نیز  روش  این 
این  از  است.  زمان بر  و  سخت  بسیار  است،  منونه  باالیی  شامر  نیازمند 
اجرای  پایین تر، رسعت  هزینه  که  االیزا  مانند  روش هایی  راه اندازی  رو، 
دارد،  بیشرتی  تست  نوبت  هر  در  آزمایش  قابل  منونه  تعداد  و  باالتر 
می تواند کمک شایانی به بهبود روندهای تشخیصی مناید )12(. از میان 
پروتئین های ایمونوژنیک کاپری پاکس ویروس ها، پروتئین P32 مهم ترین 
این  است.  ویروس ها  از  جنس  این  در  حفاظت شده  ساختامنِی  پروتئیِن 
پروتئین نقش بسیار کلیدی در تحریک سیستم ایمنی همورال و سلولی 
را  کاپری پاکس  جنس  ویروس های  ضد  آنتی بادی های  می تواند  و  دارد 
ژن   .)6( مناید  تفکیک  پاراپاکس  جنس  آنتی بادی های ضد ویروس های  از 
کدکننده پروتئین P32 در میانه ژنوم کاپری پاکس ویروس ها جای گرفته 
محافظت  به شدت  ویروس ها  این  بین  در  ساختاری،  دیدگاه  از  و  است 
نوکلئوتیدی  شباهت  درصد   98 تا   97 ژن  این  طوری که  به  است،  شده 
را در بین سه ویروس جنس کاپری پاکس ویروس نشان می دهد. بر این 
اساس، اگرچه منی توان از پروتئین P32 برای تفریق اختصاصی ویروس های 
اینکه  به  توجه  با  ولی   ،)20  ,6( گرفت  بهره  ویروس  کاپری پاکس  جنس 
گوسفندی  آبله ی  بزی،  آبله ی  )ویروس  کاپری پاکس  جنس  ویروس های 
با  می توان  هستند،  حیوان  گونه ی  به  مختص  کاماًل   )LSD ویروس  و 
استفاده از این پروتئین، LSD را به  طور اختصاصی در گاو تشخیص داد. 
مبنای  بر  االیزای طراحی شده  پیشین، عملکرد سیستم  پژوهش های  در 
پروتئین P32 برای تشخیص آنتی بادی علیه آبله گوسفندی و آبله بزی در 
مقایسه با آزمایش خنثی سازی ویروس مطلوب ارزیابی شده است )4, 5, 
11, 25(. اگر چه تشخیص آنتی بادی در برابر ویروس المپی اسکین بوسیله 
االیزای غیرمستقیم بر مبنای استفاده از ویروس خالص توسط بابیوک و 
همکاران نیز انجام شده بود )3(، با این وجود، تا کنون اطالعات زیادی در 
خصوص عملکرد سیستم االیزای طراحی شده برای تشخیص رسمی بیامری 

المپی اسکین با استفاده از پروتئین نوترکیب P32 در دسرتس نیست. از 
این رو، پژوهش کنونی با هدف ارزیابی سازگاری بین روش های االیزا بر 
پایه ی پروتئین P32 آبله بزی و VNI در تشخیص آنتی بادی علیه ویروس 

بیامری المپی اسکین در رسم گاو انجام شد.

مواد و روش ها 
منونه برداری

برای انجام این مطالعه، تعداد 56 منونه رسمی از گاوهای دارای نشانه های 
پوستی بیامری المپی اسکین از مناطق مختلف ایران اخذ شد. منونه های 
رسمی پیش از اجرای برنامه واکسیناسیون گاوها علیه بیامری المپی اسکین 
در ایران، در فاصله اوایل سال  1393 تا اوایل سال 1394 اخذ و در دمای 
 OIE 4 درجه سانتی گراد به آزمایشگاه مرجع آبله گوسفندی و آبله بزی
موسسه تحقیقات واکسن و رسم سازی رازی ارسال شد. منونه های رسمی 
در رشایط اسرتیل جداسازی و تا زمان انجام آزمایش های بعدی در دمای 
40- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. همچنین، تعداد 25 منونه رسمی 
 LSD بیامری  سابقه  یا  و  واکسیناسیون  سابقه  که هیچگونه  گاوهایی  از 
نداشتند، به عنوان کنرتل منفی و تعداد 14 منونه کنرتل مثبت )6 منونه از 
بیامری طبیعی و 8 منونه از گاوهای واکسینه با واکسن آبله بزی یا آبله 
گوسفندی( که قباًل جمع آوری شده بودند و در بانک رسمی آزمایشگاه 
وجود داشت، استفاده گردید. شایان ذکر است که مالک انتخاب منونه های 
رسمی به عنوان کنرتل مثبت، داشنت تیرت آنتی بادی مثبت )تیرتی با شاخص 
اخذ  منونه های  لذا  بود.  ویروس ها  کاپری پاکس  علیه   )1/5≥ خنثی سازی 
شده از دام های دارای عالئم بالینی بیامری LSD و یا منونه های اخذ شده 
از دام های واکسینه که در تست VNI تیرت باالی 1/5 داشتند، به عنوان 

کنرتل مثبت انتخاب شدند )17(. 

آزمایش شاخص خنثی سازی ویروس
در این مطالعه جهت انجام آزمایش شاخص خنثی سازی ویروس، از سلول 
ثانویه کلیه بره و ویروس واکسینال آبله بزی سویه گرگان استفاده گردید. 
عیار سنجی  بره  ثانویه  )واکسینال( روی کشت سلول  بزی  آبله  ویروس 
ml /TCID 6/1 10 محاسبه شد. آزمایش شاخص 

50
شد و عیار آن برابر با 

خنثی سازی ویروس طبق روش رشح داده شده در OIE )2017( به روش 
میکرو و در میکروپلیت کشت سلول 96 خانه ای CELLSTAR ساخت 
رشکت Greiner، انجام شد. محیط کشت DMEM رشکت Sigma و رسم 
جنینی گاو رشکت Gibco در کشت سلول استفاده گردید. به طور خالصه، 
ابتدا منونه های رسمی شامل کنرتل منفی، کنرتل مثبت و منونه های مورد 
درجه  دمای 56  در  و  رقیق شد  در محیط کشت   1:5 نسبت  به  آزمون 
سانتی گراد به مدت 30 دقیقه )سیستم کمپلامن( غیر فعال گردید. سپس 
از  و2   1 در ستون های  آزمایش  اول مورد  از منونه  میکرولیرت  میزان 50 
ردیف A تا H اضافه شد و به همین روش، منونه دوم در ستون های 3 
در ستون های  مثبت  کنرتل  6، منونه  و   5 در ستون های  4 ، منونه سوم  و 
و12   11 ستون های  و  و10   9 ستون های  در  منفی  کنرتل  منونه   ،8 و   7
بدون اینکه رسم اضافه شود به جای آن محیط کشت سلول اضافه شد. 
 TCID

50
از  ویروس آبله بزی سویه گرگان رقت های مختلف با تیرتهای  

 10  2  TCID
50

 ،  10  2.5
 
TCID

50
 ،  10  3  TCID

50
،  10  3.5  TCID

50
  ،  10  4

ارزیابی سازگاری بین روش های االیزا و  ...
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TCID 1 10 در هر میلی لیرت تهیه شد. سپس میزان 50 
50

TCID 1.5 10 و 
50

،
میکرولیرت از ویروس به هر ردیف از چاهک های پلیت اضافه گردید به 
TCID 1 10( در ردیف G و پائین ترین 

50
طوریکه باالترین رقت ویروس، )

H بدون اضافه  A قرار گرفت و ردیف  TCID 104( در ردیف 
50

رقت )
شدن ویروس به عنوان کنرتل رسم در نظر گرفته شد. سپس پلیت ها در 
مرحله  در  انکوبه شد.  یک ساعت  به مدت  سانتی گراد  درجه   37 دمای 
بعد، از فالسک حاوی سلول ثانویه کلیه بره یک سوسپانسیون سلولی با 
3 درصد رسم جنین گاو ) دارای 100000 سلول در هر یک میلی لیرت( تهیه 
گردید و میزان 100 میکرولیرت به هرچاهک از ردیف H تا A اضافه شد. 
 CO

2
میکروپلیت ها به انکوباتور 37 درجه سانتی گراد با رشایط 5 درصد 

به صورت  پلیت ها   .)17( نگهداری شد  به مدت 9 روز  و  منتقل گردید 
ویروس  مخرب  آثار  و  گرفت  قرار  مونیتورینگ  و  بررسی  مورد  روزانه 

)CPE( روی کشت سلول در فرم های مخصوص ثبت شد )شکل 1(. 

آزمایش االیزا
اندازه گیری های تیرت رسمی با روش االیزا با استفاده از سیستم راه اندازی 
شده االیزای غیر مستقیم با استفاده از پروتئین ایمونوژن P32 که پیشرت 
توسط گروه تحقیقاتی مطالعه حارض گزارش شده است )11(، انجام شد. 
حساسیت )94%( و اختصاصیت )96%( سیستم االیزای اندازه گیری شده در 
مقایسه با روش خنثی سازی ویروس مطلوب ارزیابی شد و آستانه تشخیص 
اندازه گیری منونه ها  برای   .)11( آن 0/397 گزارش شده است   )cut-off(
با روش االیزا، ابتدا هر چاهک میکروپلیت االیزا بوسیله 100 میکرولیرت 
آنتی ژن )675 نانوگرم پروتئین P32 نوترکیب آبله بزی( پوشانده شد و 
میکروپلیت پوشیده شده از آنتی ژن به مدت یک شب تا صبح در دمای 
میکروپلیت  این  بعد  روز  در   .)11( گردید  انکوبه  سانتی گراد  درجه   4
میکرولیرت   200 بوسیله  میکروپلیت  چاهک  هر  و  شد  خارج  یخچال  از 
بافر شستشو PBST )بافر PBS حاوی Tween 20 0.05 %( به مدت 3-2 

دقیقه و 5 بار شستشو شد. سپس هر چاهک از میکروپلیت بوسیله 200 
میکرولیرت آلبومین رسم گاوی )BSA( پر شد و به مدت یک شب تا صبح 
و در دمای 4 درجه سانتی گراد جهت بلوکه شدن حفرات فاقد آنتی ژن 
 PBST+ BSA نگهداری گردید. منونه های رسمی در بافر رقت  سازی ) بافر
 1:10 رقت  از  میکرولیرت   100 اضافه منودن  از  پس  و  رقیق شد   )0/25%
منونه های رسمی به هر چاهک، میکروپلیت در دمای 37 درجه سانتی گراد 
انکوبه گردید، پس از یک ساعت میکروپلیت از انکوباسیون خارج شد و 
به هامن روشی که در باال اشاره شد مورد شستشو قرار گرفت. در مرحله 
بعد، 100 میکرولیرت از رقت1:1000 آنتی بادی کونژوگه ضد رسم گاو به 
هرکدام از چاهک های میکروپلیت اضافه گردید و به مدت یک ساعت 
دیگر در دمای 37 درجه انکوبه شد. سپس چاهک های میکروپلیت االیزا 
5 نوبت دیگر با هامن روشی که قباًل اشاره شد مورد شستشو قرار گرفت 
متیل  ترتا   '5  ,5  ,'3  ,3 آماده مرصف  محلول  از  میکرولیرت   100 میزان  و 
اضافه  چاهک  هر  به  فرانسه(  )هایفن  اکسیژنه  آب  همراه  به  بنزیدین 
یک  در  االیزا  میکروپلیت  رنگ،  ایجاد  و  واکنش  تکمیل  و جهت  گردید 
نگهداری  دقیقه   10 تا   7 مدت  به  آزمایشگاه  دمای  در  و  تاریک  مکان 
شد. طبق پروتکل رشکت سازنده TMB، پس از گذشت زمان ذکر شده، 
 0/45 اسیدسولفوریک  از  مایکرولیرت   100 منودن  اضافه  با  واکنش  ادامه 
موالر متوقف گردید و جذب نوری )OD( هر چاهک در طول موج 450 
نانومرت خوانش شد. منونه های دارای جذب نوری باالی 0/397 به عنوان 
منونه های مثبت و منونه های با جذب نوری کمرت از این مقدار، منفی در 

نظر گرفته شد.

آنالیز آماری
داده های حاصل از آزمایش با نرم افزار آماری SAS 9.4 آنالیز شد. مقایسه 
با رویه ی  با دو روش تشخیصی،  درصد منونه های مثبت و منفی رسمی 
باینومیال و رگرسیون لجستیک  GENMOD به صورت داده های  آماری 

شکل 1- مقایسه سلول سامل )تصویر چپ( و سلول داری آثار سایتوپاتیک  )تصویر راست( به دنبال تکثیر ویروس آبله بزی.
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انجام شد. شاخص سازگاری کاپا با رویه ی FREQ محاسبه شد. از سطح 
آماری P>0/05 برای بیان اختالف های معنی دار استفاده شد. به طور کلی  
به عنوان عدم وجود  با صفر  برابر  یا  کاپا کمرت  آزمایش شاخص  این  در 
به  تا 0/20  بین 0/01  کاپا  لحاظ گردید، شاخص  بین دو روش  سازگاری 
عنوان نبود سازگاری تا سازگاری بسیار کم در نظر گرفته شد، شاخص کاپا 
بین 0/21 تا 0/40 به عنوان وجود سازگاری ضعیف مد نظر قرار گرفت، 
شاخص کاپا بین 0/41 تا 0/60 به عنوان سازگاری قابل توجه و شاخص کاپا 

بین 0/81 تا 1/00 به عنوان سازگاری تقریباً کامل لحاظ شد.

نتایج
نتایج تشخیص آنتی بادی ضد ویروس المپی اسکین بر روی 56 منونه رسمی 
 25 مجهول(،  )منونه های  پوستی  ندول های  دارای  دام های  از  شده  اخذ 
منونه کنرتل منفی و 14 منونه رسمی کنرتل مثبت در جدول )1( آورده 
منونه های  که  داد  نشان  خنثی سازی  شاخص  آزمایش  نتایج  است.  شده 
VNI( دارای شاخص  کنرتل مثبت )دارای تیرت رسمی ≤ 1/5 در آزمایش 
خنثی سازی بزرگرت یا مساوی با 1/5 بودند )NI≥1/5(. مطابق انتظار، 25 
از گوساله های سامل و فاقد سابقه واکسیناسیون جمع  منونه ی رسمی که 
بیامری  علیه  آنتی بادی  تیرت  هیچگونه  منفی(،  )کنرتل  بودند  شده  آوری 
المپی اسکین نشان ندادند. در آزمایش االیزا، از 14 منونه ی کنرتل مثبت، 
تعداد 13 منونه دارای جذب نوری باالی 0/397 بود و به عنوان منونه های 
مثبت ثبت شد. همچنین، همه ی 25 منونه رسمی کنرتل منفی، فاقد تیرت 

آنتی بادی االیزا تشخیص داده شد.
ندول های  دارای  دام های  از  شده  جمع آوری  رسمی  منونه   56 بین  از 
پوستی )مشکوک به بیامری LSD(، تنها 16  منونه )28/57 درصد( شاخص 
خنثی سازی باالتر یا مساوی با 1/5 را نشان دادند، در حالی که نتایج االیزا 
مثبت  آنتی بادی  تیرت  دارای  را  درصد(   23/21( منونه   13 غربالگری،  در 

شده  ارزیابی   LSD بیامری  به  مشکوک  منونه های  بین  از  داد.  تشخیص 
منونه  درصد(   76/79(  43 و  درصد(   71/43(  40 تعداد  مطالعه،  این  در 
به ترتیب با روش VNI و االیزا منفی تشخیص داده شد )جدول 1(.  در 
شکل )1( مقایسه آماری بین کل منونه های مثبت و یا منفی تشخیص داده 
شده با هر دو روش را نشان می دهد. به طور کلی، از مجموع 95 منونه 
رسمی آزمایش شده، تعداد 30 منونه رسمی )%31/58( در آزمایش شاخص 
خنثی سازی ویروس مثبت اعالم شد؛ در حالی که 26 منونه )%27/37( در 
پایش  به عنوان منونه رسمی مثبت تشخیص داده شدند. همچنین  االیزا 
رسمی با روش VNI، تعداد منونه های منفی را 65 مورد از بین 95 منونه 
ارزیابی شده تشخیص داد )68/42 درصد( در حالی که روش االیزا 69 مورد 
تشخیص  درصد  داد.  تشخیص  منفی  منونه  عنوان  به  را  درصد(   72/63(
.)P>0/05( منونه های مثبت و یا منفی با دو روش از نظر آماری نداشتند

سازگاری تشخیصی روش االیزا با شاخص خنثی سازی ویروس
را  االیزا  VNI و  به دست آمده توسط روش  نتایج سازگاری  جدول )2( 
از بین 95 منونه، تعداد منونه های مثبت  نتایج،  نشان می دهد. بر اساس 
منفی  تعداد منونه های  و  با هر دو روش، 22 مورد  داده شده  تشخیص 
مورد   12 همچنین  بود.  مورد   61 روش  دو  هر  با  شده  داده  تشخیص 
ناسازگاری بین تشخیص های دو روش وجود داشت. شاخص سازگاری کاپا 
بین  در  که  داد  نشان  نتایج  همچنین،  شد.  ارزیابی   0/71 روش  دو  بین 
منونه های منفی 88 درصد سازگاری مطلق و در بین منونه های مثبت 73 

درصد سازگاری مطلق وجود داشت )شکل 2(. 

بحث
برای کنرتل و ریشه کنی مؤثر LSD در مناطقی که بیامری اندمیک است، 
آنتی بادی  تیرت  ارزیابی  به  مداوم  طور  به  باید  واکسیناسیون،  کنار  در 

جدول 1- نتایج تشخیص آنتی بادی ضد ویروس المپی اسکین بوسیله آزمایش شاخص خنثی سازی ویروس با روش VNI و االیزا.

* اخذ شده از دام های بیامر یا واکسینه

** اخذ شده از گوساله هایی که هیچگونه سابقه ای از بیامری و یا دریافت واکسن را نداشتند

***  منونه های موجود در بانک رسمی آزمایشگاه ) در سال1393 و با بروز بیامری LSD از گاو های دارای ندول های پوستی اخذ شده بود(.

الف( نتایج تشخیصی

تعدادمنونه
VNIELISA

ODتعداد منفیODتعداد مثبتN.I valueتعداد منفیN.I valueتعداد مثبت

0/93110/353-130/497-2/70-14141/5منونه های کنرتل مثبت*

0/187-250/080-2500-250منونه های کنرتل منفی**

0/343-0/399430/039-1/2130/583-2/5400-56161/5منونه¬های مجهول***

9530652669کل

≥
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به  که مصونیت  این  علیرغم   .)23  ,13( پرداخته شود  نیز  گله  در سطح 
کاپری پاکس ویروس ها عمدتاً از نوع ایمنی بواسطه سلولی است، اما سطح 
برای  را  مطلوبی  عملکرد  می تواند  اختصاصی  آنتی بادی  تیرت  از  مناسبی 
محافظت در برابر بیامری داشته باشد )16 و 23(، در نتیجه استفاده از 
انجام مراقبت های رسمی بسیار مهم  روش های رسم شناسی می تواند در 
استفاده  پایه  بر  االیزای غیرمستقیم  از روش  باشد. در مطالعات گذشته 
از پروتئین نوترکیب P32 برای تشخیص رسمی ویروس های کاپری پاکس 
استفاده شده است )25، 5(، اما اطالعاتی در خصوص سازگاری این روش 
تشخیصی با استاندارد طالیی که هامن VNI است، در دسرتس منی باشد. 
بر اساس هدفی که در این پژوهش دنبال می شد، یک گروه از منونه ها 
از گاوهای دارای سابقه بیامری و یا واکسینه شده، اخذ شد؛ گروه دوم، 
منونه هایی بودند که از جمعیت دام هایی فاقد سابقه ی بیامری یا عالیم 
اما در معرض عفونت، به عنوان منونه های مجهول گرفته شد و  بالینی، 
مواجه  یا  و  بیامری  از  سابقه ای  که  گوساله هایی  از  منونه ها  سوم  گروه 
تا  رویکرد  این  شد.  تهیه  منفی  شاهد  عنوان  به  نداشتند،  را  ویروس  با 
ضد  آنتی بادی  تشخیص  در  االیزا  کارایی  تا  شد  باعث  توجهی  قابل  حد 
مطالعات  و  مراقبت های رسمی  در  استفاده  ویروس المپی اسکین جهت 

رسواپیدمیولوژیک مورد ارزیابی قرار گیرد. 
هم  به  بسیار  آنتی ژنیکی  نظر  از  ویروس  کاپری پاکس  جنس  اعضای 
از  را  آنها  شناسی منی توان  آزمایشات رسم  با  به طوری که  شبیه هستند 
یکدیگر تفریق منود )9, 15(. با این حال، این ویروس  ها مختص به جنس 
می باشند و تا کنون هیچ موردی از وقوع بیامری بواسطه ویروس های آبله 
گوسفندی و یا آبله بزی در گاو گزارش نشده است )12(. لذا در صورتی 
که با استفاده سیستم االیزا بر پایه پروتئین P32 به عنوان پروتئین مشرتک 
ویروس های جنس کاپری پاکس ویروس ها، در هر یک از گونه  های گاو، بز 

و یا گوسفند منونه ای را مثبت اعالم شود، به طور غیر مستقیم می توان 
به وجود آنتی بادی اختصاصی به ترتیب علیه ویروس LSD، آبله ی بزی 
و آبله ی گوسفندی نسبت داد. در ایران که بیامری آبله گوسفندی و آبله 
المپی  بیامری  از  موردی  هیچ   ،1393 سال  از  پیش  تا  است،  بومی  بزی 
اسکین گزارش نشده است )17, 18(. لذا برای انجام این مطالعه واکنش 
منونه  در  قبلی  ایمنی  البته  و  کاپری پاکس  ویروس های  سایر  با  متقاطع 
های مورد مطالعه مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، منونه های مورد 
استفاده در سال 1393 و قبل از اجرای برنامه واکسیناسیون از دام های 
دارای عالیم بالینی اخذ شده بود، استفاده گردید. از این رو، نتایج بدست 
آمده از آزمایش االیزا و آزمایش شاخص خنثی سازی می تواند تا حدود 
زیادی کارایی آزمایش االیزا را در تشخیص آنتی بادی علیه LSD را نشان 

دهد.
در  اسکین  المپی  ویروس  ضد  آنتی بادی های  دارای  منونه های  درصد   
منونه های کنرتل مثبت با استفاده از روش تشخیصی VNI و آزمایش االیزا 
به ترتیب 100 و 93  بود. با این حال، در منونه های کنرتل منفی، با هر دو 
روش، هیچ منونه ی رسمی دارای آنتی بادی تشخیص داده نشد. این نتیجه 
با یافته های بدست آمده در تعیین حساسیت و ویژگی )به ترتیب 94 و 
96 درصد( االیزای مورد استفاده که پیشرت برای این سیستم االیزا گزارش 
در  آنتی بادی  تشخیص  راستا،  این  در   .)11( داشت  هم خوانی  بود  شده 
برابر ویروس المپی اسکین بوسیله االیزای غیرمستقیم بر مبنای استفاده 
از ویروس خالص توسط بابیوک و همکاران نیز انجام شده بود )3(. این 
االیزای راه اندازی شده در مقایسه  اینکه  محققین نشان دادند علی رغم 
با آزمایش خنثی سازی ویروس )VNI( از حساسیت کمرتی در تشخیص 
برخوردار است ولی به طور کلی نتایج مقایسه این دو تست در تشخیص 
آنتی بادی ضد ویروس المپی اسکین قابل قبول می باشد. بررسی سازگاری 

شکل 2- مقایسه تشخیص منونه های مثبت و منفی بیامری ملپی اسکین )LSD(  با دو روش اندازه گیری شاخص خنثی سازی ویروس )VNI( و روش االیزا بر 

.P32 پایه پروتئین نوترکیب
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جدول 2- سازگاری آزمایش خنثی سازی ویروس با آزمایش االیزا برای تشخیص آنتی بادی های ضدویروس المپی اسکینو.

توجــه: شاخص کاپا کمرت یا برابر با صفر نشان دهنده ی عدم وجود سازگاری بین دو روش است؛ شاخص کاپا بین 0/01 تا 0/20 نشان دهنده ی نبود سازگاری تا 

سازگاری بسیار کم است؛ شاخص کاپا بین 0/21 تا 0/40 نشان دهنده ی وجود سازگاری ضعیف می باشد؛ شاخص خنثی سازی بین 0/41 تا 0/60 نشان دهنده ی 

شاخص خنثی سازی قابل توجه است؛ شاخص خنثی سازی بین 0/81 تا 1/00 نشان  دهنده ی سازگاری تقریباً کامل است. 

مقدارپارامتر

22تعداد نمونه¬های مثبت تشخیص داده شده با هر دو روش

61تعداد نمونه¬های منفی تشخیص داده شده با هر دو روش

8تعداد نمونه¬های مثبت تشخیص داده شده با روش VNI و منفی تشخیص داده شده با روش االيزا

VNI 4تعداد منونه¬های مثبت تشخیص داده شده با روش االیزا و منفی تشخیص داده شده با روش

)Kappa( 0/71شاخص سازگاری کاپا

Lower Conf Limit 95%0/54

Upper Conf Limit 95%0/86

شکل 3- فراوانی تجمعی سازگاری بین شاخص خنثی سازی ویروس )VNI( و االیزا بر پایه پروتئین نوترکیب P32 در تشخیص بیامری المپی اسکین 

)تعداد منونه = 95(.

ارزیابی سازگاری بین روش های االیزا و  ...
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نتایج حاصل از آزمایش خنثی سازی ویروس با نتایج آزمایش االیزا برای 
تشخیص آنتی بادی ضد ویروس المپی اسکین که توأم با حصول شاخص كاپا 
برابر با 0/71 بود، نشان از سازگاری مطلوب بین آزمایش االیزا و روش 

VNI در تشخیص بود. 
تشخیص  که  داد  نشان  مجهول  منونه های  روی  بر  آزمایش  نتایج 
منونه های رسمی جمع آوری  در  المپی اسکین  ویروس  آنتی بادی های ضد 
 ،)LSD بیامری  به  )مشکوک  پوستی  ندول های  دارای  گاوهای  از  شده 
در آزمایش های شاخص خنثی سازی و االیزا به ترتیب برابر با 28 و 22  
درصد بود. همچنین 81 درصد )13 منونه از 16 منونه( از منونه های مثبت 
VNI با روش االیزا نیز مثبت تشخیص  تشخیص داده شده توسط روش 
این  بود.  دو روش  این  بین  خوب  نسبتاً  از سازگاری  نشان  که  داده شد 
در حالی است که بین منونه های کنرتل مثبت 93 درصد )13 مورد از 14 
مورد( از منونه های مثبت تشخیص داده شده با روش VNI توسط سیستم 
مجهول  منونه های  بین  اختالف  این  شد.  داده  تشخیص  مثبت  نیز  االیزا 
حساسیت  به  مربوط  احتامالً  روش،  دو  با  تشخیص  در  مثبت  کنرتل  و 
اینکه منونه های مجهول  به  با توجه  از طرفی  باشد.  تشخیصی دو روش 
پایین  بود،  شده  اخد   LSD بیامری  بالینی  نشانه های  دارای  حیوانات  از 
کمی  روش،  دو  هر  با  شده  داده  تشخیص  مثبت  حیوانات  درصد  بودن 
به  احتامالً  آنتی بادی  شناسایی  کم  میزان  این  می باشد.  بر انگیز  چالش 
دارد.  بیامر بستگی  از گاوهای  اخذ منونه های رسمی  زمان خون گیری و 
توپورانین و همکاران )24( نشان دادند که تیرتهای آنتی بادی در گاوهای 
تحت تزریق ویروس حاد، در بین روزهای 13 و 19 پس از تزریق به سطح 
قابل تشخیص می رسد. از این رو، احتامالً منونه برداری در زمان زودتر از 
این،  بر  افزون  باشد.  اثرگذار  نتایج روش تشخیصی  بر  این، ممکن است 
موافق با یافته های پژوهش حارض، ولید و همکاران )2( درصد شناسایی 
مبنای  بر  غیرمستقیم  االیزای  بوسیله  آنتی بادی ضد ویروس المپی اسکین 
استفاده از سوسپانسیون ویروسی که از 25 راس گاو بیامر دارای عالیم 
بالینی و 21 راس گاو تب دار اخذ شده بود  را به ترتیب 56 و 11 درصد 
همکاران  و  سامولویک  دیگر،  ای  مطالعه  در  همچنین  کردند.   گزارش 
)19( نشان دادند که آنتی بادی ناشی از واکسیناسیون ضد ویروس المپی 
بیشرتین  قابل تشخیص است و  از واکسیناسیون  بعد  اسکین در 21 روز 
سطح آنتی بادی در 35 روز پس از واکسیناسیون حاصل می شود. بنابراین، 
سطح آنتی بادی به زمان منونه برداری از رشوع عفونت وابسته است که 
تشخیص دقیق این زمان در موارد عفونت های طبیعی کمی سخت است 

)8( و می تواند بر نتایج اثر گذار باشد.

نتیجه گیری کلی
با توجه به مقدار 0/71 بدست آمده برای کاپا، نتایج االیزای راه اندازی 
P32 در تشخیص آنتی بادی ضد ویروس المپی  با پروتئین نوترکیب  شده 
VNI به عنوان آزمایش استاندارد طالیی، از  اسکین در مقایسه با روش 
انطباق قابل قبولی برخوردار بود. از این رو، سیستم االیزای راه اندازی 
شده با استفاده از پروتئین نوترکیب P32 ویروس آبله بزی می تواند برای 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  اسکین  ویروس المپی  آنتی بادی ضد  تشخیص 
این  در  استفاده  مورد  االیزای  سیستم  تشخیصی  حساسیت  حال،  این  با 
واکسیناسیون  یا  ایجاد عفونت  از  فواصل مختلف پس  باید طی  مطالعه 

ارزیابی شود.
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