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  الخالصة

 Brucella melitensisاللقاحيـة    تحضير مستضد مستخلص من عترة البروسيال تم      
)Rev1 ( ألبروتينـي فوق الصوتية ثم تم تحليل مكونـات المسـتخلص    باألمواجبطريقة التكسير 

ذروات بروتينية عند التحليـل   ٤باستخدام الترشيح الهالمي والترحيل الكهربائي حيث تبين وجود 
ن الجزيئية والمكونات البروتينية م األوزانبطريقة الترشيح الهالمي وكان هناك اختالف كبير في 

 -٤٧٨٦٣٠الجزيئية بين  أوزانهاحزم بروتينية تراوحت  ٣الحزم المرحلة كهربائياً حيث ظهرت 
  .دالتون ١٢٣٠٦٠

الضـارية   Br.Melitensisبعترة   Ginea pigsتم إصابة مجموعة من خنازير غينيا
الضارية وتـم اسـتخدام الـذروات البروتينيـة      Br. abortusومجموعة أخرى أصيبت بعترة 

وكانت أفضل النتائج للذروة الثانيـة   نالعترتيبكلتا  اإلصابةة بطريقة الهالم للكشف عن المستخلص
بكلتـا   اإلصـابة لفحص االليزا حيث كشـفت عـن    )μg/ml 364.2(ذات المحتوى البروتيني 

  .العترتين
باستخدام المستضد المحضر من العدة التشخيصية لألليزا ) االليزا(تم إجراء نفس البحث 

فقـط   Br. Abortusحيث كشف عن اإلصابــة    بــ      Synbioticsمن شركـةوالمنتجة 
  .Br. melitensisبعترة  المصابةنتيجــة سالبـــة للحيوانات  وأعطت

 

Preparation of ELISA Kit for detection of Brucella 
infection 

 
Abstract 
     Preparation of antigen from Br.melitensis strain Rev1 was done by using 
ultrasonication, Column chromatography used to analysis of protein component of 
antigen; four peaks on chromatography were observed. 
Electrophoresis techniques used for characterization of antigen, different in 
molecular weight (M.W) protein bands were showed in electrophoresis ranged 
between 478630-123060 Dalton. 
    A group of guinea pigs was infected experimentally with virulent strain of 
Brucella abortus & Brucella melitensis.Peak that obtained by chromatography 
were used to indicate Brucella infection with the 2 virulent strains (Brucella 
abortus & Brucella melitensis). 
The best result obtained by using peak two which have the protein concentration 
364.2 μg/ml a comparative study was done using a kit prepared by Synbiotics 
Company and the result was positive in Brucella abortus infection and negative in 
Brucella melitensis   infection. 
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