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ABSTRACT
Introduction and objective: Dicrocoelium dendriticum is a worldwide spread parasite of
liver, bile ducts and gallbladder of especially ruminants and humans as well. Identification of
specific antigens is useful for early diagnosis of the infection. The goal of this study was the
isolation and identification of excretory-secretory and somatic antigens from D. dendriticum

by sodium dodecyl sulphate (SDS)-PAGE and evaluation of humoral immune response
against these antigens.
Methods: The parasites were collected and washed by phosphate buffered saline (PBS) and
supplemented by antibiotic for several times. For preparing somatic antigens, parasites were
sonicated and centrifuged prior to collect supernatant. For preparing excretory-secretory
antigens the viable parasites were transferred to the sterile medium. The samples were
centrifuged and supernatants were collected. The sera of infected sheep with different
infection degrees were collected too. Somatic and excretory-secretory proteins were isolated
with SDS PAGE and stained with coomassie blue. Immunogenicity properties of the resulting
proteins were determined using western blot analysis.
Results: The total extract of somatic antigens analyzed by SDS-PAGE revealed 21 proteins.
In mild infection, bands of 130 KDa were immune dominant. In moderate infections 48, 80
and 130 KDa and in heavy infections 48, 60, 80, 130 KDa were detected as immune dominant
bands. In excretory- secretory antigens seven bands of protein were detected. In mild infection
130 KDa, in moderate infection 100, 120 and 130 KDa and in heavy infection 45, 80, 85, 100,
120 and 130 KDa were immune dominant bands.
Conclusion: Probably the most immunogenic protein band during different degrees of
infection was 130KDa that can be used for vaccination and inducing immunity.
Keywords: Dicrocoelium Dendriticum; Excretory-Secretory Antigens; Somatic Antigens;
Western Blot
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مقدمه
دیکروسلیازیس بیماري انگلی کرمی ناشی از 

- هاز انواع ترماتودهاي دیژنمودندریتیکدیکروسلیوم
ي ولف، از دو منظر بهداشتی آ است که بنا بر عقیده

. ]2و1[اي برخوردار است و اقتصادي از اهمیت ویژه
کرم بالغ در کیسه صفرا و مجاري صفراوي کبد 

کند پستانداران و بویژه نشخوارکنندگان زندگی می
تواند میزبان تصادفی این انگل انسان نیز می. ]3[

اخیر آلودگی انسانی هايدر این زمینه در سال. باشد
] 7[و ایران ]6[، قرقیزستان ]5[، ترکیه ]4[از عربستان 

میزان شیوع باال و خسارات . گزارش شده است
اقتصادي زیاد ناشی از دیکروسلیازیس باعث شده آن 

مهم نشخوارکنندگان را یکی از شش آلودگی کرمی
]. 8[دنیا بدانند 

سیروز باعث ها به دیکروسلیومآلودگی مزمن دام
. شودکبدي پیشرونده و کاهش تولیدات دامی می

چکیده
ي صفراي لی با انتشار جهانی است که در کبد، مجاري صفراوي و کیسهانگمودندریتیکدیکروسلیوم:زمینه و هدف

توان به تشخیص هاي اختصاصی میژنبا شناسایی آنتی. شودنشخوارکنندگان و همچنین انسان یافت می"پستانداران خصوصا
ترشحی و سوماتیک کرم _هاي دفعی ژنهدف از انجام این مطالعه جداسازي و شناسایی آنتی. زود هنگام بیماري کمک نمود

ها به روش وسترن و ارزیابی پاسخ ایمنی هومورال ضد این آنتی ژنSDS-PAGEبا روش مودندریتیکدیکروسلیومبالغ 
. باشدبالت در گوسفند می

کاتور با استفاده از سونیپیکريهاي ژني آنتیمنظور تهیهها بههاي زنده، بخشی از انگلپس از جداسازي انگل:روش کار
ژن عنوان آنتیهموژن شدند و بخش دیگر در شرایط استریل به محیط کشت انتقال یافتند تا از مواد ترشح شده از انگل به

. از گوسفندان آلوده با درجات مختلف آلودگی به دیکروسلیوم خونگیري به عمل آمد. ترشحی استفاده شود- دفعی
آمیزي شد و یم دو دسیل سولفات جداسازي و با کوماسی بلو رنگترشحی با روش سد-و دفعی پیکريهاي پروتئین

.هاي حاصله با روش وسترن بالت مشخص گردیدزایی پروتئینهمچنین خاصیت ایمنی
باند پروتئینی دیده شد که در سرم 21هاي سوماتیک ژني حاضر پس از انجام الکتروفورز آنتیدر مطالعه:هایافته

و در شدت آلودگی زیاد 48-80-130، در شدت آلودگی متوسط باندهاي 130کم باند گوسفندي با شدت آلودگی 
ترشحی -هاي دفعی ژنآنتیSDS-PAGEدر . کیلودالتون با روش وسترن بالت ایمونوژن بودند48-60-80-130باندهاي

ر شدت آلودگی متوسط کیلودالتون، د130باند پروتئینی دیده شد که در سرم گوسفندي با شدت آلودگی کم باند 7
کیلودالتون باعث 45و80-85-100-120-130کیلودالتون و در شدت آلودگی زیاد باندهاي 100-120-130هايباند

. تحریک سیستم ایمنی شده بودند
عی ژن دفکیلودالتونی است که در آنتی130"ژن حدوداترین باند آنتیهاي آلودگی ایمونوژندر تمامی شدت:گیرينتیجه

. توان استفاده کرداز این آنتی ژن در زمینه واکسیناسیون و ایمنی زایی می. ترشحی و سوماتیک وجود دارد
وسترن بالت؛ ژن سوماتیکآنتی؛ ترشحی- ژن دفعیآنتی؛مودندریتیکدیکروسلیوم:کلمات کلیدي
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یلیازیس در کبد به آثار هیستوپاتولوژیکی دیکروس
پرولیفراسیون مجاري صفراوي، نکروز وصورت

کلسیفیکاسیون و فیبروز کبدي مورد تائید قرار 
- این ترماتود زمینه ساز سایر بیماري. ]9[ه استگرفت

در . باشدمیلودههاي آهاي عفونی در میزبان
18درصد و در بزها 66گوسفندان منطقه مدیترانه 

در انسان ].10[دهد درصد تولید شیر را کاهش می
نیز ابتالي به این ترماتود باعث اسهال، درد شکم و 

بنابراین تشخیص آلودگی . ]11[گرددکاهش وزن می
تواند در کاهش در مراحل ابتدایی بیماري می

هاي اصلی، عدم تنوع میزبان. دخسارات مؤثر باش
ایجاد ایمنی حفاظت کننده در برابر آلودگی، مقاومت 
بسیار زیاد تخم در برابر شرایط بد محیطی، عدم 
وجود داروي مناسب جهت درمان کامل و عدم امکان 
تشخیص دقیق در حیوانات زنده باعث پراکندگی انگل 

در آزمایشات ]. 12[در سراسر دنیا شده است 
زیادي از جمله ساعت انگل شناسی، عواملمعمول
، ]14[هاي مورد استفاده، محلول]13[گیري نمونه
در حضور ] 15[و مدت زمان بعد از آلودگی ]9[سن 

سال گذشته 30در . تخم در مدفوع دخالت دارند
ر شناسی پیشرفت قابل توجهی دهاي ایمنیروش

ه با توجه ب. ]16[اند تشخیص دیکروسلیازیس داشته
ي زمانی آلوده شدن تا دفع تخم طوالنی بودن فاصله

ها عملکرد مناسبی در تشخیص زود هنگام این آزمون
دیکروسلیومدر گوسفندان آلوده به . آلودگی دارند

هاي سوماتیک و دفعی ژنبادي علیه آنتیآنتی
در مجاري IgAو IgG. ترشحی دیده شده است

افزایش یومبه دیکروسلصفراوي گاوهاي آلوده شده 
مانع از اتصال انگل به IgAداشته و دیده شده که 

شود و در رشد و تغذیه و تولید مثل انگل مخاط می
اهمیت در نظر گرفتنبا . ]17[کند اختالل ایجاد می

اقتصادي و بهداشتی انگل و با توجه به نقاط ضعف 
آزمایش مدفوع در شناسایی آلودگی، دستیابی به 

ردار از کارایی الزم برخوهاي تشخیص که روش
در این راستا شناسایی . باشدهستند، حائز اهمیت می

ژن اختصاصی جهت تشخیص سرولوژیک آنتی
هدف از انجام این مطالعه . باشدآلودگی ضروري می

ترشحی و _هاي دفعی ژنجداسازي و شناسایی آنتی
با روش مودندریتیکدیکروسلیومسوماتیک کرم بالغ 

SDS-PAGEرزیابی پاسخ ایمنی هومورال ضد و ا
ها به روش وسترن بالت در گوسفند این آنتی ژن

. باشدمی

روش کار
گیرينمونه

هاي سرم گوسفندان آلوده به ي نمونهبراي تهیه
طی مراجعه تدریجی به مودندریتیکدیکروسلیوم
ماه از گوسفندان کشتار شده 3مدت کشتارگاه به

پس از پیگیري خط کشتار، نمونه خون اخذ گردید و
مودندریتیکدیکروسلیومخون گوسفندان آلوده به 
عالوه بر نمونه خون . شدنگهداري و بقیه دور ریخته 

ها نیز به منظور گوسفندان آلوده، کبد ضبط شده آن
امکان در خط کشتار .گردیدتعیین شدت آلودگی اخذ 

خاب تنمونه هاي خون جهت اندر پیگیري اختالل
هاي رد مثبت وجود داشت که در اینصورت نمونهموا

و تنها نمونه هایی که گردیدندمذکور حذف می
. مثبت بودند در نظر گرفته شدند"قطعا

هاي موجود در کبدهاي آلوده به روش تعداد انگل
و بر آن ]18[آندرسون و همکاران شمارش گردید

هاي مربوط به گوسفندان آلوده سرماساس نمونه
1000بیش از (کی از سه گروه با آلودگی شدید در ی

کرم در 500- 1000(، آلودگی متوسط )کرم در کبد
) کرم در کبد500کمتر از (و آلودگی خفیف ) کبد

گیري از گوسفندان تا رسیدن نمونه. قرار داده شدند
30و جمعاً نمونه از هر گروه شدت آلودگی 10به 

زنده جدا سازي هايهمچنین انگل.نمونه ادامه یافت
ژن مورد استفاده قرار جهت استخراج آنتیشده و
.گرفتند
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و دفعی ترشحیهاي سوماتیک نژي آنتیتهیه
هاي بالغ زنده با انگل،ژن سوماتیکي آنتیجهت تهیه

PBS)4/7pH= ( حاوي آنتی بیوتیک)جنتامایسین(
ها شدند تا مواد زائد آنه شستدر چندین مرحله 

بار در کنار یخ سونیکه دو هاانگل. گرددارج کامالً خ
گرادیان 7000با دور بدست آمدهمحلولو شدند 

مایع رویی . دقیقه سانتریفوژ گردید5به مدت 
به .گراد نگهداري شددرجه سانتی-20برداشته و در 

هاي انگل،ترشحی-ي آنتی ژن دفعیمنظور تهیه
غنی شده RPMIبه محیط کشت ه شستشو داده شد

و حاوي ) NaHCO3ـHEPESـGlutamax(با 
محیط کشت حاوي انگل . جنتامایسین منتقل گردیدند

درجه قرار 37ساعت در انکوباتور 48به مدت 
ساعت محیط کشت حاوي مواد 48پس از . گرفت

وژ فدفعی ترشحی انگل جداسازي شده و سانتری
با استفاده از فیلتر سر سرنگی مایع رویی . گردید

و با استفاده از کیسه دیالیز و استریل میکرون 45/0
آنتی ژن دفعی ترشحی دمیدن گاز نیتروژن

جهت تعیین میزان پروتئین .تخلیص و تغلیظ گردید
ترشحی و سوماتیک از روش - دفعیژنآنتی

. برادفورد استفاده شد
- ي آنتیها به خرگوش و تهیهژنتزریق آنتی

بادي
هاي سوماتیک و ژنلیه آنتیبادي عي آنتیجهت تهیه

در خرگوش، مودندریتیکدیکروسلیومدفعی ترشحی 
سر خرگوش تهیه شد و پس از عالمت گذاري 3

ژن سوماتیک و یکی ها یکی براي تزریق آنتیخرگوش
ژن دفعی ترشحی و دیگري هم به عنوان براي آنتی

منظور تحریک سیستم به. شاهد در نظر گرفته شدند
مرحله تزریق انجام شد و هر 3ها ایمنی خرگوش

ژن جهت تزریق استفاده گرم آنتیمیلی2مرحله از 
لیتر از میلی5/0در مرحله اول تزریق . گردید

لیتر آدجوانت کامل و میلی5/0ژن به همراه آنتی
لیتر جنتامایسین به صورت عضالنی تزریق میلی5/0

تفاده در مرحله بعدي از آدجوانت ناقص اس. شد

گردید و در مرحله سوم بدون آدجوانت تزریق 
.]19[انجام گرفت

یک هفته پس . هفته بود2ها حدود فاصله بین تزریق
ها انجام شد و گیري از خرگوشاز تزریق آخر خون

هاي ژنهاي اختصاصی بر علیه آنتیباديعنوان آنتیبه
گراد درجه سانتی- 20اختصاصی دیکروسلیوم در 

.دندنگهداي ش
و وسترن بالتینگالکتروفورتیکالگويتعیین

روشازها، ژنالکتروفورتیک آنتیبراي تعیین الگوي
ژلآمیداکریلپلیدسیل سولفاتدوسدیم

-SDS)الکتروفورزیس PAGE)نمونه.شداستفاده -
وشدندمخلوطاختصاصیبافربا2به1نسبتبهها

.ندگرفتارقراستفادهمورددادنحرارتازبعد

ولت110ولتاژبادقیقه90مدتبهالکتروفورز
بلوکوماسیباژلهاآزمایش،پایانازپس.شدانجام
شدنآشکاربرايانتهادروشدهآمیزيرنگ

استیکاسید(رنگبرمحلولازپروتئینباندهاي
براي بررسی پاسخ .شداستفاده)متانولوگالسیال

سترن بالتینگ استفاده ایمنی دامهاي آلوده از و
پس از پایان الکتروفورز، پروتئین از روي ژل . گردید

پس . به کاغذ نیتروسلولز منتقل شدمرطوب با روش
شیر پس هاي غیر اختصاصی با از بلوکه کردن جایگاه

- ژن با سرم، نوارهاي نیتروسلولزي حاوي آنتیچرب
10/1با رقت ،آلودههاي و خرگوشهاي گوسفندان 

،پس از شستشو. ندساعت مجاور گردید1مدت و به 
-AntiوAnti-rabbit IgGنوارها با آنتی بادي 

sheep IgG متصل بهHRP ساعت انکوبه 1به مدت
مجاورت نوارها با واکنش از طریق "و نهایتاندشد

همچنین .آشکارسازي گردیدسوبستراي کروموژن 
فی هاي آغوز نخورده به عنوان کنترل مناز سرم بره
.استفاده شد
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هایافته
هاي سوماتیک ژنپروفایل پروتئینی حاصل از آنتی

مودندریتیکدیکروسلیوم
تا 25ي وزنی هاي سوماتیک در محدودهژندر آنتی

باند پروتئینی وجود داشت که 21دالتون، کیلو180
- 63-70- 90- 135-180هاي حدوداً باندهایی با وزن

هاي دالتون باندوکیل25و30- 35- 55-45-40
. تري را تشکیل داده بودندقوي

دیکروسلیومهاي سوماتیک ژننتایج تعیین هویت آنتی.1تصویر
مودندریتیک

هاي دفعی ژنپروفایل پروتئینی حاصل از آنتی
م ودندریتیکترشحی دیکروسلیوم 

ي هاي دفعی ترشحی در محدودهژندر آنتی
باند پروتئینی وجود 7ونکیلو دالت180تا25وزنی

20-90-100هاي حدودا داشت که باندهایی با وزن
.تري را تشکیل داده بودندکیلودالتون باندهاي قوي

دیکروسلیومهاي دفعی ترشحی ژننتایج تعیین هویت آنتی. 2تصویر
مودندریتیک

هاي سوماتیک ژنآنتیوسترن بالتنتایج 
موتیکدندریدیکروسلیوم

دیکروسلیومهاي سوماتیک ژنبالت آنتیوسترن 
انگوسفندخرگوش وبا استفاده از سرممویکدندریت

و نتایج آن هاي مختلف انجام شددر شدت آلودگی
با هاي گوسفندي که در سرم: صورت بوداین به 

- 165حدوداً  هايباند با وزنسهشدت آلودگی کم 
دگی در شدت آلو.دالتونی دیده شدکیلو130- 160

-130- 160-165هاي حدوداً باند با وزنپنجمتوسط 
شدت دردالتونی مشخص بود وکیلو80-48

- 165هاي حدودا باند با وزنششآلودگی زیاد
.مشاهده گردیددالتونی کیلو130-80-60-48- 160

در نمونه هاي کنترل منفی نیز باندهایی در حدود 
ا بنابراین این بانده.مشاهده گردید160- 165

دیکروسلیومهاي سوماتیک ژناختصاصی آنتی
نتایج حاصل از وسترن در . دنباشنمیمودندریتیک

پنجژن سوماتیک بالت سرم خرگوش آلوده به آنتی
60-75-90-100- 130هاي حدوداًباند با وزن

نتایج به صورت خالصه در .دالتون نمایان بودکیلو
.آورده شده است1جدول 

شدت آلودگی کم با گوسفندان سرمبا استفاده از 
.دالتون دیده شدکیلو130حدوداً باند با وزنیک

دو باند دیگر با 130عالوه بر باندالبته در دو مورد
دالتونی نیز دیده کیلو45و135ا  هاي حدودوزن
در محدوده شدت آلودگی متوسطدر.شد

هاي حدوداً  باند با وزن4دالتون کیلو40تا 120وزنی
کیلو دالتونی دیده شد که  100- 130-120- 135
تري هاي قويبانددالتونیکیلو100و 130هاي  باند

140درشدت آلودگی زیاد در محدوده وزنی.بودند
- 135هاي حدوداً  باند با وزن7دالتون کیلو40تا 

دالتونی دیده کیلو45- 80- 85- 120-100- 130
45و80، 85-100- 130هاي باندکهندشد

در نمونه سرم .تري بودندهاي قويدالتونی باندکیلو
با وزن حدود  باند یکهاي آغوز نخورده نیز بره

بنابراین نتایج نشان .مشاهده گردیدکیلودالتونی 135
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باند غیر اختصاصی 135دهد که باند حدود می
در نتایج حاصل از وسترن بالت سرم . باشدمی

باند با 9ی ترشحی ژن دفعخرگوش آلوده به آنتی
- 90-100- 120-130- 150-180ا هاي حدودوزن

2در جدول .کیلو دالتونی نمایان بود45و70-50
.نتایج به صورت خالصه ذکر گردیده است

بحث
شناسی پیشرفت قابل هاي اخیر ایمنیدر طی سال

استاي در تشخیص دیکروسلیازیس داشته مالحظه
ي آلودگی تا ن فاصلهبا توجه به طوالنی بود]. 16[

تواند شناسی میهاي ایمنیدفع تخم، استفاده از روش
البته ایجاد . به تشخیص زود هنگام آلودگی کمک کند

موتیکیدیکروسلیوم دندرسوماتیکهاي ژنآنتیوسترن بالتنتایج . 1جدول 
)کیلودالتون(وزن باندهاي مشاهده شده ع سرمنو

130- 160-165سرم گوسفندي با شدت آلودگی کم
48- 80-130-160-165سرم گوسفندي با شدت آلودگی متوسط

48- 60- 80-130-160-165سرم گوسفندي با شدت آلودگی زیاد
160-165هاي آغوز نخوردهسرم بره

60- 75- 90-100-130سرم خرگوش

موتیکیلیوم دندرسدیکروهاي سوماتیکژنآنتیوسترن بالتنتایج . 3تصویر 
A: کیلودالتون در آن مشاهده گردید60-75- 90-100-130هاي حدوداًباند با وزن5سرم خرگوش که.B: 6سرم گوسفندي با شدت آلودگی زیاد که

با باند5در آن سرم گوسفندي با شدت آلودگی متوسط که :C. مشاهده گردیدآندر دالتونیکیلو48- 60-80- 130- 160-165هاي حدودا با وزنباند
130- 160-165هاي حدوداًباند با وزن3سرم گوسفندي با شدت آلودگی کم که :D. دیده شددالتونیکیلو48-80-130-160- 165هاي حدوداً وزن

.مشاهده گردید160-165هایی در حدود نمونه هاي کنترل منفی که باندE:.دالتونی دیده شدکیلو

موتیکیدیکروسلیوم دندرترشحی-دفعیهاي ژنآنتیوسترن بالتنتایج . 2جدول
)کیلودالتون(وزن باندهاي مشاهده شده نوع سرم

130سرم گوسفندي با شدت آلودگی کم
100-120-130-135سرم گوسفندي با شدت آلودگی متوسط

45- 80- 85-100-120-130-135ودگی زیادسرم گوسفندي با شدت آل
135هاي آغوز نخوردهسرم بره

45و50- 70- 90-100-120-130-150-180سرم خرگوش
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و فاسیوالها نظیر هاي متقاطع با سایر انگلواکنش
د در کسب نتایج اختالل ایجاد توانمیپارامفیستوموم

بادي ضد با توجه به ظهور آنتی. ]17[کند 
روز پس از آلودگی، 30در مودندریتیکوسلیومدیکر

بمنظور جلوگیري از افزایش خسارات اقتصادي 
هاي سرمی جهت تشخیص زود توان از روشمی

و گنزالز النزا. ]16[هنگام بیماري استفاده نمود
هاي آلوده نشان روي برهبر اي با مطالعههمکاران

آزمایش مدفوع روز زودتر از 20دادند روش االیزا 
ي در مطالعه. ]17[قادر به تشخیص آلودگی است

هاي ژنآنتیSDS-PAGEپس از انجام حاضر 
باند پروتئینی دیده شد که در شدت 21سوماتیک 

، در شدت آلودگی متوسط 130آلودگی کم باند 
ی زیاد و در شدت آلودگ48- 80- 130باندهاي 

دالتون ایمونوژنکیلو48- 60- 80-130باندهاي
همچنین در ایمنوبالت با استفاده از سرم .بودند

- ژن سوماتیک، باندخرگوش آلوده ایمن شده با آنتی
کیلو 60- 75- 90- 100- 130اً هایی با وزنهاي حدود

در .ندعنوان پروتئین ایمونوژن دیده شددالتون به 
SDS-PAGEباند 7ترشحی - هاي دفعیژنآنتی

ي با شدت پروتئینی دیده شد که در سرم گوسفند
کیلو دالتون، در 100- 120-130آلودگی کم باندهاي 

100-120- 130-135هايشدت آلودگی متوسط باند

- 135در شدت آلودگی زیاد باندهاي کیلو دالتون و
کیلو دالتون باعث 45و80- 85- 120-100- 130

با استفاده همچنین .تحریک سیستم ایمنی شده بودند
ترشحی -دفعیژنخرگوش آلوده به آنتیاز سرم 

و50- 70- 90-100- 120- 130-150- 180باندهاي 
. در آزمایش ایمنوبالت مثبت بودنددالتون کیلو45

هاي دفعی ترشحی در ژندر نتایج ایمنوبالت آنتی
کیلو دالتونی 180،150،90باند با وزنهاي 3خرگوش 
که در هیچ کدام از شدتهاي آلودگی دیده شد

وت میتواند به علت این تفا. دیده نشدگوسفندي 
تفاوت در نوع حیوان آزمایشگاهی و نیز تفاوت در 

زیرا گوسفند به شکل .نوع تحریک سیستم ایمنی باشد
طبیعی آلوده شده و میزبان با مراحل مختلف انگل 
در تماس بوده است، در حالی که در خرگوش ایمنی 

ژن بوده به صورت تجربی و ناشی از تزریق آنتی
هاي دالتونی در تمام شدتکیلو130ژن آنتی.است

آلودگی و در هر دو حیوان مورد مطالعه، در 
ترین باند ایمونوژنو آزمایش ایمنوبالت مثبت بود

. ي مراحل این مطالعه بوده استپروتئین طی همه
در بررسی مشابهی )2006(و همکاران1کسیمس

هاي دفعی ژنباند دیده شده در آنتی14دربین 

1 Simsek

موتیکیدیکروسلیوم دندرهاي دفعی ترشحیژنآنتیوسترن بالتنتایج . 4تصویر 
A :ودالتون دیده شدکیل130حدوداً سرم گوسفندي با شدت آلودگی کم که در آن یک باند با وزن .B : 4سرم گوسفندي با شدت آلودگی متوسط که

-135هاي حدوداً  باند با وزن7سرم گوسفندي با شدت آلودگی زیاد که : C.کیلو دالتونی در آن دیده شد100-120-130-135هاي حدوداً  باند با وزن
ی کیلو دالتون45و50- 70- 90-100-120-130-150-180هاي حدوداً باند با وزن9سرم خرگوش که در آن : D. کیلودالتونی دیده شد80-45- 85- 130-120-100

.مشاهده گردید135نمونه هاي کنترل منفی که باندي در حدود E:. دیده شد
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کیلو دالتون داشتند، 205تا 6ترشحی که وزنی بین 
کیلودالتون را 205باند پروتئینی با وزن ملکولی 

معرفی در گوسفندان بعنوان پروتئین اختصاصی 
.]20[کردند

هاي ژني آنتیدر مقایسه)2010(طایفیبایگان و 
که از گاو جدا فاسیوالو دیکروسلیوماتیک سوم

در دیکروسلیومهاي سوماتیک ژندر آنتیکردند
باند پروتئینی 18کیلودالتون، 116تا 14/4ي گستره

در )2011(فکور و مشکی.]21[مشاهده کردند
دیکروسلیومهاي بدنی ژنالکتروفورز آنتی

ه ی در محدودباند پروتئین15بیش از مودندریتیک
هاي دفعی ژندالتون و در آنتیکیلو150تا 25وزنی 

130ین مشاهده کردند و باند باند پروتئ8ترشحی 
در عنوان پروتئین ایمونوژندالتونی را بهکیلو

و 1ودریچوویکز.]22[معرفی کردندگوسفند
) کیلودالتون28تا 124(پپتیدي باند پلی8همکاران 

) دالتونکیلو21- 158(باند 8و سوماتیکدر عصاره 
در محصوالت دفعی ترشحی دیکروسلیوم مشاهده 

و همکاران با وسترن بالتینگ 2ویالنوئینر. ]23[کردند
ترشحی این ترماتود سوماتیک و دفعی هاي ژنآنتی

عنوان پروتئین دالتون را بهکیلو130وزن پروتئینی با 
ر چه اگ.]24[معرفی کردنددر گوسفنداناختصاصی

و )2006(و همکاران کمسیزیادي بین نتایج ساختالف 
نتایج اما در ]20[مطالعات دیگر وجود دارد

مشکیفکور و و )2005(رویالنوئین و همکاران
دي وجود دارد ي حاضر شباهت زیاو مطالعه)2011(

ژن عنوان آنتیدالتونی بهکیلو130و پروتئین 
وجود اختالفات درسایر .اختصاصی معرفی شده است

باندها احتماالً به علت نوع روش و غلظت پروتئین 
. ]24،22[باشدمی

1 Wedrychowicz
2 Revilla-Nuin

نتیجه گیري
ده در این مطالعه، بنابراین با توجه به نتایج بدست آم

ژن سوماتیک و دالتونی در هر دو  آنتیکیلو130باند 
عنوان باند اختصاصی معرفی دفعی ترشحی به

هاي آوري نمونهامید است در آینده با جمع.شودمی
انسانی مطالعه ي مشابهی بر روي سرم هاي مثبت 
انسانی نیز صورت گیرد و بتوان نتایج آن را با نتایج 
مطالعه حاضر مقایسه کرد و از یافته ها براي طراحی 

هاي تشخیصی، تولید پروتئین به صورت تست
نوترکیب و استفاده از آن در واکسیناسیون براي دام 

وقوع موارد متعدد انسانی در دنیا و در و با توجه به 
.ایران براي انسان استفاده کرد

تشکر و قدردانی
نویسندگان این مقاله مراتب تشکر و امتنان خود را از 
معاونت محترم پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز 

ي این تحقیق را در قالب پژوهانه از طریق که هزینه
ویان تحصیالت هاي دانشجهزینه کرد پایان نامه

شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد انگل(تکمیلی 
) دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

.دارنداند اعالم میفراهم نموده
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