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چکيده

مایکوپالســموز یکی از بيماريهاي مهم ماکیان و بوقلمون است که خســارات اقتصادی زیادی به صنعت طیور وارد مینماید.
هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع ســرمی آلودگی به مايكوپالسما گاليسپتيكوم( )MGو تعیین چند عامل موثر بر آن،
در گلههای جوجه گوشــتی استان اردبيل در طي سالهاي  1391الي  1392بود .بدین منظور 20،نمونه خون به صورت تصادفی از
هر  36مرغداري جوجه گوشــتي در پايان دوره پرورشي و در محل كشتارگاه اخذ گردید .نمونهها سريعا به آزمايشگاه ارسال و
پس از جداسازی سرم نمونهها ،از آزمایشهای آگلوتيناسيون سريع سرم( )RSAواليزابراي بررسی ميزان آلودگي استفاده شد .از
مجموع  720نمونه سرم اخذ شده ،در آزمایش  30/3 ،RSAدرصد نمونهها و در آزمایش اليزا 19/7درصد نمونهها  MGمثبت بودند.
حساســیت ،ویژگی و همبستگی آزمون RSAدر مقایسه با روش اليزادر اين مطالعه به ترتیب  100درصد 88/4 ،درصد و -0/546
بود .از نظر آلودگی سرمی به مايكوپالسما گاليســپتيكوم در فصول مختلف سال ،بیشترین میزان شیوع با اختالف معنیداری
( )p > 0/001نســبت به سایر فصول مربوط به زمســتان بود .بیشترین میزان شــیوع  MGدر مرغان وگلههای با ظرفیت باالی
 20000قطعه و کمترین آنها در خروسها و گلههای کمتر از  5000قطعه مشــاهده گردید .در مقایســه شیوع سرمی مايكوپالسما
گاليسپتيكوم در مناطق مختلف جعرافیایی ،مناطق متراکم نمین بطور معنیدار ( .)p > 0/001بیشترین میزان آلودگی را داشت.
نتایج این مطالعه نشــان داد که میزان آلودگی سرمی به مایکوپالسما گالی سپتیکوم در جوجههای گوشتي استان اردبیل نسبتا
باال میباشــد .لذا رعایت اصول بهداشتی ،امنیت زیستی ،ظرفیت و تراکم استاندارد مزارع جهت کنترل این بیماری بسیار حایز
اهمیت است.
کلمات کلیدی :مايكوپالسما گالیسپتیکوم ،جوجه گوشتی ،اليزاRSA ، ،استان اردبیل
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Mycoplasmosis is an important pathogen of poultry and turkeys which causes economic losses in poultry industry. The
aim of this study was to investigate the seroprevalance of Mycoplasma gallisepticum (MG) infection and to identify
some effective factors related with it in broiler chicken flocks in Ardabil province of northwestern Iran during 2012
to 2013. To achieve this, 20 blood samples were randomly taken from each 36 broiler flocks which were in the end of
farming period in slaughterhouses.Samples were immediately sent to laboratory and after serum isolation from samples, Rapid Serum Agglutination test (RSA) and ELISA for investigation of infection rate was performed. From total
720 samples, in RSA 30.3% and in ELISA 19.7% of samples were MG positive. Sensitivity, specificity and correlation
rate of RSA in compassion to ELISA, were 100%, 88.4% and -0.546, respectively. In view of MG seroprevalance in
different seasons, the highest rate of seroprevalance with statistically difference (p<0.001) was in Winter. The highest
rate of MG seroprevalance was in hens and large flocks (≥20001birds) and the lowest was in male and small flocks
(≤5000 birds). In comparison of MG seroprevalance in various geographical regions, the dense area of Namin was
statistically different (p<0.001) and had highest infection rate. The results of this study showed that contamination rate
of Mycoplasma gallisepticum is relatively high in industrial flocks. Thus observation of sanitation facts, biosecurity,
capacity and standard density in control of disease is very important.
Key words: Mycoplasma gallisepticum, Broiler chicken, ELISA, RSA ,Ardabil

، آزمونی سریعRSA پژوهشــگران در تحقیقات مختلف نشــان دادند
کمهزینه و بســیار حساس اســت که میتواند به عنوان یک آزمایش اولیه
جهت ردیابی مایکوپالســما استفاده شــود ولی بزرگترین عیب آن ویژگی
 لذا برای تایید نمونههای.پایین و یا باال بودن موارد مثبت کاذب میباشــد
 و اليزا یا سایر روشهای سرولوژی قابل قبولHI  انجام آزمایشهای،مثبت
.)22 ،20 ،18 ،11 ،6 ،2( و یا کشت عامل بیماری ضروری است
Sohrab and Baharsefat مایکوپالسموز برای اولین بار در ایران توسط
 در گلههایMG  آلودگی گسترده به.)21( ) در طیور گزارش شــد1955(
) با اســتفاده از1959( Jungherr and Sohrab طیور صنعتی کشورتوســط
) و از آن زمان تاکنون این عفونت یکی12( روشهای سرولوژیکی تایید شد
از مهمترین بیماریهای باکتریایی صنعت طیورگردیده اســت که مطالعاتی
فراوان در خصوص میزان شــیوع عفونت مايكوپالســما گاليســپتيكوم در
 جوجه گوشــتی و تخمگذار در نقاط مختلف ایران،گلههای مادر گوشــتی
.)22 ،18 ،16 ،14 ،13 ،8 ،2 ،1( انجام گرفته است
ازآنجايي كــه اطالعات دقيقي از این بیماری در جوجههای گوشــتی
 لذا،کشــتار شــده در كشــتارگاههاي طيور اســتان اردبيل وجود نداشت
هدف از این مطالعه تعیین میزان شــیوع ســرمی آلودگی به مايكوپالسما
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مقدمه
مایکوپالسموز یک بیماری عفونی با گسترش وسیع میباشد که صنعت
 این بیماری.)5( طیور را در سرتاســر جهان تحــت تاثیر قرار داده اســت
يكي از بيماريهاي مهم در بروز خسارت اقتصادی در مزارع طیور میباشد
 از ميان گونههاي.)5 ،1( که توســط گونههــای متعدد آن ایجاد میشــود
) بيماريزاترين وMG(  مايكوپالسما گاليسپتيكوم،بيماريزا مايكوپالسما
از نظر اقتصادي مهمترين پاتوژن مايكوپالسمايي طيور به شمار ميرود كه
معموال به عنوان بيماري مزمن تنفســي جوجهها و ســينوزيت بوقلمونها
 خســارات اقتصادي مستقيم و غيرمستقيم ناشی.)5 ،2( شناخته میشود
-20 ، درصد كاهش وزنگيري20-30 از مايكوپالسما گاليسپتيكوم شامل
درصد افزايش5 -10 ،)درصد كاهش بازده غذايي( ضريب تبديل غذايي10
درصد افت10-20 ،درصد ضبط الشــه در گلههاي گوشتي10-20 تلفات و
 درصــد تلفات جنيني در گلههاي تخمگذار و مادر5-10 توليد تخممرغ و
 انجام آزمایشهای ســرولوژیک اساس برنامههای.)22 ،5 ،2 ،1(ميباشــد
) که ســازمان جهانی بهداشــت22 ،17 ،2(کنترلی را تشــکیل میدهند
 را برای بررسیHI  اليزا و،RSA ) ســه آزمایش ســرولوژیOIE( حیوانات
.)5(  پیشنهاد کرده استMG آنتیبادی علیه
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گاليسپتيكوم به وسیله آزمایشهای سرولوژیک و تعیین نقش عوامل موثر
مرتبط با آن بود.
مواد و روش کار
از مجموع  240مرغداری جوجه گوشــتي فعال اســتان اردبیل ،تعداد
 236فارم دارای شــرایط ورود به مطالعه از قبیل .1رعایت تراکم استاندارد
گله  .2اســتفاده از جوجههای  MGمنفی  .3استفاده از سالنهای پرورشی
اســتاندارد و ...داشتند .از این گلهها به صورت تصادفی تعداد  36واحد (15
درصد) انتخاب شــدند و در پايان دوره پرورشــي در كشتارگاههای صنعتی
پرکن و ســامیان از آنها خونگيري به عمــل آمد .به طوریکه نمونهگیری
در کشتارگاهها ،پس از تهیه مواد و وسایل الزم عمال از ابتدای مهرماه سال
 1391تا پایان شهریور ماه سال 1392صورت گرفت .برای اخذ نمونهگیری
هر هفته به کشــتارگاه مراجعه شد و در هر بار مراجعه ،قبل از كشتار از هر
محموله جوجه گوشــتی که متعلق به يك مزرعه بود ،به ازای هر سالن که
ظرفیت آن  10000قطعه یــا کمتر بود 15 ،قطعه و در صورتیکه ظرفیت
سالن بیش از  10000و کمتر از  20000قطعه بود ،به ازای هر  1000قطعه،
یک قطعه طیور اضافی بطور کامال تصادفی انتخاب و از ورید زیر بالی آنها
نمونــه خون اخذ گردید .ضمنا در مورد ســالنهای بیش از  20000قطعه،
 25قطعه و به ازای هر  500قطعه بیشتر از آن ،یک عدد پرنده اضافی بطور
کامال تصادفی انتخابشــدند ( .)22به طوری که تعداد گلههای با ظرفیت
کمتــر از  5000،5001تا  10001 ،10000تا  20000و باالی  20001به
ترتیــب 13 ،6 ،7و  10فارم بــود که از کل مزارع انتخابی تعداد  663قطعه
مرغ و  57قطعه خروس جمعا  720پرنده انتخاب گردید .الزم به ذکر است
که قبل از کشــتار از روی وضعیت تاج و ریش ،مرغها و خروسها تفکیک
جنســیت شدند و بعد از کشتار نیز جنسیت نمونههای تعیین شده با توجه
به اندامهای تناسلي تطبیق داده شدند .در هنگام کشتار گلههای مورد نظر،
نمونههاي خون در لولههاي دربسته استريلدار به طور جداگانه جمعآوري
و بعد از عالمتگذاری در یک کلمن پر از یخ به آزمایشــگاه منتقل شــدند.
ســپس لولههاي محتواي خون با ســرعت  1500دور در دقيقه به مدت 6
دقيقه مورد ســانتريفیوژ قرار گرفتند ( .)2نهایتا سرمهای جدا شده بعد از
انجام آزمایش  RSAدر ميكروتيوبهاي شمارهگذاري شده به يخچال -20
درجه سانتيگراد منتقل تا زمان انجام تست اليزا نگهداري شدند (.)18
آزمایش RSA
قبل از شــروع آزمایش ،ســرمها بــه مدت نيمســاعت در حرارت 56
درجهســانتيگراد قرار گرفتند تا عوامل ممانعت كننــده از بين برود (.)2
ســپس يك حجم از ســرم ( 30میکرولیتر) با يك حجــم از آنتيژن MG
( 30میکرولیتر) ساخت شــرکت  Soleilفرانسه روي كاشي سفيد مخلوط
و آزمایش  RSAانجام شــد .جهت تائید پاسخهای مثبت ،آزمایش مجدد با
رقتهای یک هشتم تکرار گردید ( .)17 ،2سپس تمامی نمونههاي سرمی
فوق جهت آزمایش اليزا و بررســی میزان دقت آزمایش  RSAآماده شدند.
کیت آزمایش الیزا متعلق به شرکت  IDEXXآمریکا بود.

آزمایش اليزا
برای انجام آزمایش در مرحله اول از سرمهای اخذ شده رقت  1/50تهیه
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و ســپس  50میکرولیتر از هر یک از سرمهای رقیق شده با  50میکرولیتر
بافــر رقیق کننــده در پلیت اصلی مخلوط و به مــدت  30دقیقه در دمای
آزمایشــگاه آنکوبه گردید .در مرحله دوم ،سه بار شستشو با محلول  20بار
رقيق شدهء بافر شستشــوي كيت(  ) 20Xدر آب مقطر ،هر بار به مدت 3
دقیقه انجام و سپس پليت خالي شده و به خوبي تكان داده شد .در مرحله
ســوم رقت 1/100محلول آنتي  IgGماكيان كونژوگه شده با آنزيم به تمام
گودههــا اضافه و به مدت  30دقیقه در دمای آزمایشــگاه آنکوبه گردید .در
محله چهارم ،سه بار شستشو با همان بافر شستشو ،هر بار به مدت  3دقیقه
انجام و سپس پلیت تکان داده و خالی گردید .در محله پنجم سوبسترا بدون
آنکه رقیق شود به تمام گودهها اضافه و پلیت برای مدت  15دقیقه در جای
تاریــک قرار گرفت .در مرحله بعــد  100میکرولیتر از متوقف کننده  5بار
رقیق شــده به تمام گودهها اضافه شد تا واکنش قطع شود .در نهایت نتایج
با دســتگاه اليزا ریدر مارک  Awernesآمریکا مدل  state faxدر طول موج
 405میکرولیتر قرائت شد (.)22 ،18
میزان حساســیت و ویژگی آزمونهای ســرولوژی  RSAو الیزا طبق
فرمول ذیل محاسبه شد.

آنالیز آماری
دادههای بدست آمده از یافتههای ســرولوژیکی با استفاده از نرم افزار
 13 SPSSو آزمون  Chi-squareمقایسه شدند .به منظور تعیین همبستگی
و ارتبــاط بین آزمایشهای  RSAو اليزا از آزمون  Spearmanو بســته نرم
افزار  13 SPSSاستفاده گردید .سطح معنیداری در این آزمونها 0/05در
نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج آزمایشهای سرولوژي بر حسب واحد مرغداری و نمونه سرم در
جدول  1آورده شــده اســت .در آزمايش  RSAتعداد  9گله ( 25درصد) و
 218نمونه ( 30/3درصد) از نظرمایکوپالسما گالیسپتیکوم مثبت مشاهده
شــدند .در حالیکه در آزمايــش اليزا تعداد  6گلــه (16/7درصد) و 142
نمونه ( 19/7درصد) نسبت به مایکوپالســما گالیسپتیکوم مثبت واکنش
دادند (جدول  .)1بر اساس آزمون همبســتگی غیرپارامتری اسپرمن ،بین
آزمونهای سرولوژی ارتباط معنیدار ولی غیرمستقیم وجود دارد (0/001
> =r -/618 ,p׃گله) و (=r -/546 ,p > 0/001׃نمونه ســرم) .حساســیت
و ویژگی نســبی آزمون  RSAدر مقایسه با اليزا از نظر گله به ترتیب 100
درصد و  90/9درصد بود و از نظر نمونه سرم به ترتیب  100درصد و 88/4
درصد محاسبه گردید.
مقایسه نتایج حاصل از آزمایشهای سرولوژی بر حسب فصول مختلف
ســال در جدول  2نشان داده شده است .بر اســاس نتایج حاصل از آزمون
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مختلف گلهها از نظر شــیوع ســرمی  MGاختالف معنــیدار وجود ندارد
( .)p < 0/05هرچند که کمترین و بیشترین میزان شیوع سرمی مایکوپالسما
گالیســپتیکوم به ترتیب در گلههای با ظرفیت کمتر از  5000و بیشتر از
 20000مشاهده شد (جدول .)4
بر اســاس نتایج حاصل از آزمون آماری مربع کای بین مناطق مختلف
اســتان اردبیل از نظر شــیوع سرمی مایکوپالســما گالیسپتیکوم اختالف
معنیدار وجود دارد ( .)p > 0/001به طوریکه کمترین و بیشترین میزان
شیوع سرمی  MGبه ترتیب در نیر و نمین مشاهده گردید (جدول .)5

آماری مربع کای بین فصول مختلف از نظر نمونههای مثبت در آزمایشهای
 RSAو اليزا اختالف معنیدار میباشد ( .)p > 0/001به طوریکه بیشترین
میزان درصد موارد مثبت ســرمی  MGدر فصل زمستان و کمترین آن در
تابستان مشاهده گردید.
مقایســه نتایج حاصل از آزمایش اليزا بر حســب جنــس پرندگان در
جدول  3آورده شــده است .بر اساس نتایج حاصل از آزمون مربع کای بین
جنسهای نر و ماده از نظر نمونههای مثبت نظر مایکوپالسما گالیسپتیکوم
اختالف آماری معنیدار وجود ندارد ( .)p < 0/05هرچند بیشــترین میزان
درصد موارد مثبت سرمی  MGدر مرغها و کمترین آن درخروسها مشاهده
گردید.
براســاس نتایج حاصــل از آزمون آماری مربــع کای بین ظرفیتهای

بحث
مایکوپالسموز یک بیماری عفونی با گسترده وسیع میباشد که صنعت

جدول -1مقایسه نتایج آزمایشهای سرولوژی و میزان حساسیت و ویژگی روش  RSAدر مقایسه با اليزا
نتایج آزمایش RSA
واحد آزمایش

تعداد آزمایش شده

مثبت

نتایج آزمایش اليزا
مثبت

منفی

ویژگی

منفی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

حساسیت

گله

36

9

25

27

75

6

16/7

30

83/3

%90/9

%100

نمونه سرم

720

218

30/3

502

69/7

142

19/7

578

80/3

%88/4

%100

جدول -2مقایسه نتایج آزمایشهای RSAو اليزا و میزان شیوع سرمی  MGبر اساس فصل
تابستان

پاییز

زمستان

نتایج نمونههای سرمی برحسب فصول

بهار

تعداد نمونههای مورد آزمایش

166

145

208

201

تعداد نمونههای مثبت در آزمون RSA

31

22

51

114

تعداد نمونههای مثبت در آزمون اليزا

22

17

31

72

درصد نمونههای مثبت  RSAتایید شده در اليزا

70/9

77/2

60/7

63/1

درصد از کل موارد مثبت تایید شده در اليزا

%15/5

%12/0

%21/8

%50/7

درصد موارد مثبت اليزا از نمونههای اخذ شده

%13/3

%11/7

%14/9

%35/8

جدول -3مقایسه میزان شیوع سرمی  MGبر اساس جنس پرندگان
MG
جنس پرنده

تعداد سرم آزمایش شده

مثبت

اختالف

منفی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرغ

663

132

19/9

531

80/1

خروس

57

10

17/5

47

82/5

97

معنی¬داری

0/410

در
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بررسي شيوع سرمي عفونت مايکوپالسما گالي سپتيکوم و ...

 Osmanو همکاران ( ،)2009روي  279نمونه در مصر انجام داد ،مشــخص
گردیــد كه از نظر آلودگی به  MGدر روش كشــت 19/7درصد مثبت ،در
 47/5 PCRدرصــد مثبــت ،در اليزا 41/9درصد مثبــت و در 54/8 RSA
درصد مثبت بود ( Serpil .)15و همــكاران ( )2010بر روي  646نمونهي
خوني اخذ شــده از  31گله مادر گوشــتی در ترکیه بررسي انجام دادند و
ميزان شــيوع ســرمی  MGرا با آزمايشهــای  RSAو  HIبه ترتیب48/4
درصد و  32/3درصد گزارش نمودند (.)19
در ایــران نیز در خصوص شــیوع  MGمطالعاتی صورت گرفته اســت
که نشان دهندهی شــیوع قابل توجه آن در مناطق مختلف کشور میباشد
( Mayahi .)22 ،18 ،13 ،8 ،2 ،1و همــکاران ( )2007به منظور بررســي
ميزان پادتن های ويژه  MGدر ســرم خون جوجههای گوشتي شهرستان
اهــواز به روش  RSAتحقيقي انجام دادند که از  10گله طیور گوشــتي به
طــور تصادفي  181قطعه جوجه در هفتههای اول و ششــم خونگيري به
عمل آمد ،و آزمايش  RSAدر ســه مرحله قبل از حــرارت ،بعد از حرارت
و در رقــت  1/4انجام گرفت .نتايج مطالعات آنها نشــان داد  40/88درصد
نمونههــا قبل از حرارت 35/91 ،درصد بعــد از حرارت و  21/54درصد در
مرحلهي رقت  1/4از نظر  MGمثبت بودند ،نتایج آنها نشــان دهندهي باال

طیور را در سرتاســر جهان تحت تاثیر قرار داده است ( .)22 ،18 ،9 ،5این
بیماری عامل مهم خســارات اقتصادی فراوانی به واسطه ایجاد بیماریهای
دستگاه تنفس ،ناهنجارهای حرکتی ،افت رشد و تولید تخم مرغ و همچنین
کاهش هچ میباشــد که توسط گونههای متعدد پاتوژن ایجاد میگردد (،2
 .)5در مطالعات جداگانهای که روی گلههای مادرگوشــتی ،جوجه گوشتی
و تخمگذار در مناطق مختلف بنگالدش با اســتفاده از روش  RSAتوســط
 Sarkarو همــکاران ( Sikder ،) 2005و همــکاران ( Barua ،)2005و
همــکاران ( )2006و  Hossainو همــکاران ( ) 2007انجام گرفت ،فراوانی
شیوع ســرمی  MGبه ترتیب  58/90درصد 46/88 ،درصد 53/08 ،درصد
و  55/13درصد گزارش شد ( Botus .)20 ،17 ،10 ،3و همکاران ()2008
شیوع سرمی  MSو  MGرا در گلههای طیور کشور رومانی با روش الیزا80
درصد اعالم کردند و نشان دادند که در گلههای باالی  36هفته  MSنسبت
به  MGشیوع بیشــتری دارد (،)2008( Gharaibeh and Al roussan .)4
 76گله از نژادهای مختلف گوشتی ،تخمگذار و مادر که دارای عالئم تنفسی
بودند را تحت بررســی قراردادند و آلودگی ناشی از  MGدر گلههای تحت
آزمایش با اســتفاده از اليزا و جداســازی به طریق کشــت به ترتیب 73/5
درصد و  31/6درصد گزارش کردند ( .)7در مطالعهي مقايسهاي كه توسط

جدول -4مقایسه میزان شیوع سرمی  MGبر اساس ظرفیت گلههای مورد مطالعه
MG

ظرفیت گلهها

تعداد سرم آزمایش شده

)قطعه(

مثبت

اختالف

منفی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تا 5000

105

14

13/3

91

86/7

 5001تا 10000

90

15

16/6

75

83/4

 10001تا 20000

256

48

18/7

208

81/3

باالی 20001

269

65

24/2

204

75/8

معنیداری

0/695

جدول -5مقایسه میزان شیوع سرمی  MGبر اساس مناطق جعرافیایی
MG

در

مناطق

تعداد سرم آزمایش شده

مثبت

اختالف

منفی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

نمین

343

79

23/1

264

76/9

اردبیل

267

50

18/7

217

81/3

نیر

110

13

11/8

97

88/2
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معنیداری

0/001
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بودن ميزان آلودگي مزارع مرغ مادر گوشتی به مایکوپالسما گالیسپتیکوم
و كاهش نمونههاي مثبت كاذب در فرآیند رقيق كردن سرم (افزايش صحت
آزمايش) بود ( Nikpiran .)13و همکاران (،)2009با بررســي سرولوژيكي
 MGدر  16گله تخمگذار اســتان آذربایجان شــرقی با آزمون  RSAنشان
دادند كه  56/2درصد از گلههاي مورد بررســی از لحاظ سرمي مثبت بودند
( .)14در يك نمونهگيري تصادفي از جوجههاي يك روزه متعلق به  40گله
طیور گوشــتی در شهرستان شهركرد 22/5 ،درصد آلودگي سرمی به MG
گزارش شد ( .)1در مطالعهاي كه  Pourbakhshو همكاران ( )2009در 18
فارم تخمگذار تجاري و  8فارم مادر گوشتي انجام دادند 17 ،فارم در تست
 RSAمثبت شــدند ( Valadan .)16و همکاران ( )2010از مجموع 4530
نمونهي ســرم خون اخذ شده از  226گله طيور گوشتی کشتار شده استان
تهران نشان دادند که در آزمايش  11/27 ،RSAدرصد نمونهها  MGمثبت
بودنــد ،همچنین در آزمايش اليزا كه بر روي نمونههاي مثبت  RSAصورت
گرفت 66/86 ،درصد نمونهها  MGمثبت بودند ( .)22در بررسيهاي انجام
شــده توسط  )2012( Seifi and Shirzadروی  270گله مادر گوشتی از 7
اســتان مختلف در کشتارگاه نشان داد که بیشترین و کمترین میزان شیوع
سرمی  MGبه ترتیب سالهای  21/4( 2002درصد) و  0/0( 2008درصد)
بود ( Haghighi Khoshkhoo .)18و همکاران ( )2011شــیوع سرمی MG
را در گلههای تجاری تخمگذار اســتانهای شــمال مرکزی ایران 10درصد
گــزارش نمودند ( .)8تحقیقات انجام شــده توســط Bozorgmehri Fard
 )2011( Azizpour andنشــان داد که  4گلــه تخمگذار تجاری (نژادهای
الین واریته  )36-wمبتال به  MGدر مقایســه با  4گله تخمگذاری عاری از
بیماری ( MGاز همان نژاد) در منطقه تبریز از لحاظ عملکرد و تولید بطور
قابل توجهای پایین بودند ( افت پیک تولید  4/73درصد و کاهش تخم مرغ
 8/50در یک دوره تولید) (.)2
در مطالعه حاضر از مجموع  36واحد که تحت آزمایش  RSAبا آنتیژن
 MGقــرار گرفتند 25 ،درصد گلهها مثبت بودند و در آزمایش اليزا16/7 ،
درصد مثبت و الباقی منفی یا مشــکوک تشــخیص داده شدند .از مجموع
 720نمونه ســرم با آزمایش  30/3، RSAدرصــد نمونهها مثبت بودند.در
آزمایش اليزا 19/7 ،درصد نمونهها مثبت و الباقی منفی یا مشکوک شدند.
درصد مــوارد مثبت کاذب در مورد  MGاز نظر گله و نمونه ســرم ترتیب
 33/4درصد و  34/9درصد میباشد.
نتایج بدســت آمده در این تحقیق نشــان دهندهی بــاال بودن موارد
مثبت کاذب در آزمایش  RSAو یا پایین بودن ویژگی آن میباشــد که در
آزمايش اليزا موارد مثبت کاهش یافت .این یافته با نتایج مطالعات محققین
که آزمون RSAنســبت به ساير آزمايشهای ســرولوژيك مانند اليزا و HI
حساســيت باالتر ولي ويژگي پايينتري دارد ،مطابقت دارد (،15 ،9 ،6 ،5
.)22 ،19 ،18
در این بررســی با آزمایش  30/3 ،RSAدرصد نمونههای ســرمیMG
مثبــت گردیدنــد .در مطالعــات Mayahi ،)2000( ،Asadianو همکاران
( )2007و  Valadanو همــکاران ( )2010در جوجههای گوشــتی میزان
شیوع ســرمی کمتر از این تحقیق و به ترتیب  22/5درصد 21/54 ،درصد
و  11/27درصد گزارش شــده است ( ،)22 ،13 ،1اما در تحقیقات Sikder
و همــکاران ( Barua،) 2005و همــكاران ( )2006و  Hossainو همکاران
( ) 2007میزان موارد مثبت سرمی بیش از نتایج مطالعه حاضر و به ترتیب
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 46/88درصد ( ،در دو منطقه  53درصد و  46درصد)و  55/13درصد بوده
است (.)20 ،10 ،3
 Sarkarو همــكاران ( )2005در مطالعــهاي در بنگالدش اقدام به اخذ
 382نمونه خون در دو فصل تابســتان و زمستان از فارمهاي مادر گوشتی
نمودند و ســرمهای حاصل را تحت آزمايش  RSAقــرار دادند .آنها 58/9
درصد ســرمها را  MGمثبت تشــخيص دادند .همچنین بر اســاس نتایج
تحقيــق مذكور درصد آلودگي در فصل زمســتان ( 62/44درصد) بيش از
تابســتان ( 53/10درصد) و در ســن  20-40هفتگي بيشتر از سن -55
 30هفتگــي بــود ( Sikder .)17و همکاران ( ) 2005در بررســی میزان
آلودگی به  364 ،MGنمونه ســرمی را تحــت آزمایش با SPAقرار دادند و
شــیوع مايكوپالسما گاليســپتيكوم 46/88درصد و حداکثر آن را در فصل
زمستان( 61/45درصد) گزارش نمودند ( Barua .)20و همكاران (،)2006
در بررســي ســرواپيدميولوژيك  MGدر دو منطقه  LohagaraوSatkania
در بنــگالدش اقدام به اخذ  400نمونهي خون از گلههاي مرغ گوشــتي و
تخمگذار نمودند و ميزان آلودگي در گلههاي گوشتي و تخمگذار در منطقه
نخســت را به ترتيــب  53درصد و  73درصد و در منطقــه دوم به ترتيب
 46درصد و  60درصد گــزارش کردند ( Hossain .)3و همکاران (،)2007
 575نمونه ســرم كه در طول يك ســال از  115گله تخمگذار اخذ کرده
بودنــد را با روش  RSAآزمايش نمودند و میزان آلودگي به  MGرا 55/13
درصد گزارش کردند .همچنین آنها ميزان آلودگي در زمستان را با اختالف
معنيدار بيش از تابســتان به ترتيــب  61/48درصد و  47/74درصد اعالم
نمودند ( ،)2012( Seifi and Shirzad .)10گلههای مادر گوشــتی  7استان
را در طی ســالهای  2002تا  2008مورد بررســی قرار دادند و بیشترین و
کمترین میزان شــیوع ســرمی  MGرا به ترتیب زمستان ( 18/5درصد) و
تابستان ( 9/7درصد) گزارش نمودند (.)18
با توجــه به نتایــج آزمایشهای ســرولوژیک مطالعه حاضر ،شــیوع
مايكوپالسما گاليسپتيكوم در فصل زمســتان با اختالف معنیداری بیش
از ســایر فصول می باشد که این یافته با نتایج  Sarkarو همکاران (،)2005
 Sikderو همــکاران ( Hossain ،)2005و همــکاران ( ) 2007و Seifi and
 )2012( Shirzadمطابقــت دارد ( .)20 ،18 ،17 ،11این موضوع بیانگر آن
اســت که افت دما در فصل زمستان به عنوان استرس در زیاد شدن میزان
شیوع سرمی MGتاثیر مستقیم دارد.
 Hossainو همــكاران ( ،)2010بیشــترین و کمترین ميزان آلودگي
ســرمی به مايكوپالسما گاليســپتيكوم را در گلههای تخمگذار با ظرفیت
باالی 10000و پایینتر از  5001به ترتيب  62/86درصد و  52/00درصد
گــزارش کردند ( .)11طبق تحقیقات  Sarkarو همكاران ( )2005از ژانویه
تا مه  2004در گلههای مادر گوشــتی ،بیشــترین و کمترین میزان شیوع
 MGبه ترتیب در مرغها ( 59/94درصد) و خروسها ( 48/57درصد) وجود
داشــت ( .)17در مطالعه دیگری که توسط  )2012( Seifi and Shirzadدر
گلههای مادر گوشتی ایران صورت گرفت .بیشترین میزان شیوع  MGبا 23
درصــد در گلههای با ظرفیت بــاالی  40000قطعه و کمترین آن با 11/7
درصــد در گلههای پایین تر از  30000قطعه مشــاهده گردید و همچنین
درصد آلودگي در مرغها ( 56/21درصد) بيش از خروسها ( 43/79درصد)
بود (.)18
در مطالعه حاضر میزان شیوع ســرمی مایکوپالسما گالیسپتیکوم در
در
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