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با استفاده از ) DAT(و آگلوتیناسیون مستقیم ) IFAT(ارزیابی و مقایسه روشهاي سرولوژیکی ایمونوفلورسانس غیر مستقیم
آنتی ژن استاندارد شده در تشخیص لیشمانیوز احشایی
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لشمانیوز .در استان هاي فارس و اردبیل به صورت آندمیک و در سایرمناطق کشور به شکل اسپورادیک گزارش شده است) HVL(لیشمانیوز احشایی انسانی
کند این بیماري در ایران بیشتر بچه ها را مبتال می.باشدو مخـزن آن سگ می ) L.infantum(احشایی در ایران از نوع مدیتـرانه اي و عامل آن لیشمانیا اینفـانتوم

روش در این مطالعه با استفاده از آنتی ژن استاندارد شده،.و در صورت عدم تشخیص زود هنگام و درمان دیر آغاز شده آن عوارض خطرناکی را پدید می آورد
از پروماستیگوتهاي سویه ,آنتی ژن مورد نیاز.مورد مقایسه قرار گرفتند،)IFAT(با روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم) DAT(آگلوتیناسیون مستقیم

)MHO/TN/80/IPTi(L.infantumپروماستیگوتهاي لیشمانیا در به همین منظور.در گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی تهیه و مورد استفاده قرار گرفت
به طور کلی شامل تریپسینه شدن،فیکس با فرمالدئید و DATمراحل تهیه آنتی ژن.به مرحله تولید انبوه رسیدRPMI1640وN.N.Nمحیط هاي کشت

از پروماستیگوتهاي کشت داده شده در با استفادهIFATهمچنین آنتی ژن.می باشد) Coomassie blue(رنگ آمیزي با کوماسی بلو
سپس سرم هاي تهیه .گردیدو آمادهفیکسکروسکپ فلورسانسمیبر روي الم مخصوصپس از مراحل شستشو و فرمالینه شدن،،RPMI1640محیط
-SPR(Seroدر این مطالعه نشان داد که نسبت سرم هاي مثبتنتایج بدست آمده،.مورد آزمایش قرار گرفتندIFATوDATبا دو روش) نمونه70(شده 

positive rate(در روشDATدرصد و در روش91,4و باالتر،1:3200در تیترهايIFAT درصد بدست 94,3و باالتر،1:80در تیتر هاي
با توجه بنابراین.بدست آمد692برابر IFATو در روش6309برابر DATبراي روشGeometric means of reciprocal titer)GMRT(.آمد

ضریب همبستگی در هر دو روش .را می باشدداIFATروش1:80ارزشی معادل تیتر DATروش1:3200تیتر به تیترهاي بدست آمده در هر دو روش،
جهت تشخیص بیماران مبتال به کاالآزار از کارایی خوبی برخوردار است ولی نیاز به IFATنتایج حاصل از این بررسی نشان داد هر چند که تست.درصد بود92

براي می باشد و جایگزین مطمئن)آندمیک(مناطق روستاییارزان و قابل اجرادر یک روش ساده،DATیک آزمایشگاه مجهز می باشد در صورتیـکه روش
.می باشدIFATروش پر هزینه

ایمونوفلورسانس غیر مستقیملیشمانیوز احشایی، آگلوتیناسیون مستقیم ،:هاى کلیدىواژه

Evaluation and Comparison of Indirect Immunofluorescent Antibody Test (IFAT) and
Direct Agglutination Test (DAT) by Standardized Antigen in Visceral Leishmaniasis
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Abstract: Human visceral leishmaniasis (HVL) is endemic in several foci in IRAN, such as Ardebil and Fars
provinces (in North western and south part of IRAN) and in some region as sporadic. Visceral
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leishmaniasis in Iran is Mediterranean type and the causative agent is leishmania infantum and its main
reservoir is dog. In this study direct agglutination test (DAT) was compared with indirect fluorescent
antibody test (IFAT) for the diagnosis of visceral leishmaniasis in patients suspected of kala-azar. A total
of 70 serum samples collected from suspected kala-azar patients mainly in the kala-azar endemic areas.
The leishmania infantum antigens (MHO/TN/80/IPTi) for these studies were prepared in Department of
parasitology, school of medicine, Isfahan University of medical sciences. the principal phases of the
procedure from making DAT antigen were mass production of promastigotes of leishmania in the
RPMI1640 + fetal bovine serum, Trypsiniznation of parasites, staining with comassie blue and fixing with
formaldehyde. The human serum samples were tested by DAT, as well as, by IFAT, with the L.infantum
antigen prepared in our laboratory. The sero positive rate (SPR) with DAT in titers of ≥ 1:3200 was
91.4% and with IFAT in titers of ≥ 1:80 was 94.3%. Geometric means of reciprocal titers (GMRT) were
6309 for DAT and 692 for IFAT. Therefore, as the titers of ≥1:3200 are usually considered positive in
DAT. The titers of ≥1:80 were regarded as position in IFAT. The coincidence of the two tests were 92%.
These results showed that a simple local laboratory with one or two trained technicians is quite sufficient
for DAT, sero-diagnosis and serological survey of kala-azar in an endemic area. According to the results
of these studies, it seems that in Kala azar endemic areas, the clinical symptoms of Visceral leishmaniasis,
particularly among the children with DAT antibody titers ≥1:3200 is a good indication for specific
treatment of Kala-azar.

Keywords: Visceral Leishmaniasis (Kala-Azar), Indirect Immunofloresent Antibody Test (IFAT), Direct
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