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مقاله پژوهشی

تعیین حضور مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه در سندرم
تنفسی مرغان گوشتی شهرستان همدان با روش واکنش زنجیرهای پلیمراز
*2

محمد مهدی گوران ،1جالل شایق

 -1دانش آموخته دکترای حرفه ای ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران .
 -2استادیار گروه دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران.
تاریخ دریافت1931/80/11 :

تاریخ پذیرش1931/12/19 :

چکیده
عفونتهای مایکوپالسمایی در طیور از اهمیت اقتصادی باالیی برخوردارند و موجب افزایش هزینههای ناشی از درمان و کاهش عملکرد طیور
میشوند .هدف از مطالعهی حاضر ،تعیین حضور مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه در سندرم تنفسی مرغان گوشتی شهرستان
همدان با استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز بود .بدین منظور از گلههای طیور مبتال به سندرم تنفسی در شهرستان همدان نمونهبرداری انجام
شد .نمونهها با سوآب از قسمت فوقانی نای برداشته شد و اطالعات هر گله نیز ثبت گردید .در مجموع  213نمونه از  91گله مورد آزمایش قرار
گرفت .نمونهها با استفاده از آزمایش  PCRاز نظر حضور مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه ارزیابی شدند .نتایج آزمایش
 PCRنشان داد که  19نمونه ( 22/80درصد) از  12گله ( 93درصد) آلوده به مایکوپالسما گالیسپتیکوم بودند .همچنین هیچکدام از نمونهها از
نظر حضور مایکوپالسما سینوویه مثبت نبودند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان آلودگی با مایکوپالسما گالیسپتیکوم در گلههای طیور

شهرستان همدان باال میباشد و بایستی در حین بررسی وضعیت گلههای مبتال به سندرم تنفسی ،احتما عفونت نندگانه بهویژه مایکوپالسما
گالیسپتیکوم مدنظر قرار گیرد.
کلمات کلیدی :مایکوپالسما گالیسپتیکوم ،مایکوپالسما سینوویه ،سندرم تنفسی ،مرغان گوشتی ،واکنش زنجیرهای
پلیمراز.
* نویسنده مسئو  :جال شایق
آدرس :شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی شبستر ،گروه دامپزشکی .تلفن8۴1۴2۴28911:
پست الکترونیکJalalshayegh@gmail.com :
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مقدمه

است .تشمیص سریع و بهموقع ایتن عوامتل ،هتم از نظتر

مایکوپالسماها عضوی از کالس مولیکوتس و راستتهی

متولیان پرورش طیور و هتم از نظتر ستازمان دامپزشتکی

مایکوپالسماتاسه میباشند که سبب ایجاد یتک بیمتاری

بسیار حا ز اهمیت میباشد ( .)1با توجه به این کته روش

عفتتونی بتتا گستتترش جهتتانی بتته نتتام مایکوپالستتموزیس

غربالگری سرولوژی هنوز به عنوان یک آزمون سریع و

میشوند کته طیتور پرورشتی در سراستر دنیتا را تهدیتد

اولیتته متتورد استتتفاده قتترار متتیگیتترد ،ممکتتن استتت در

متتیکننتتد ( .)3بتتا توجتته بتته اهمیتتت اقتصتتادی ایتتن

تشمیص عفونتهتای تتتت بتالینی بته ویتژه در ابتتدای

میکروارگانیسم که باعث ایجاد بیماری تنفستی ،لتنگش

آلودگی گلهها ،دارای حساسیت کتافی نباشتد ( 1و )1۴

پا (عفونت سینوویا ) ،کاهش رشد ،کاهش تولیتد تمتم

و همچنین روش کشت مایکوپالسماها که نیازمند وقتت

مرغ و به تبع آن کاهش میزان جوجهدرآوری متیشتود،

و هزینتتهی زیتتادی متتیباشتتد ،کتتارآیی استتتفاده از ایتتن

بنابراین تشمیص دقیق و شناسایی بهموقع مایکوپالسماها

روشهتتا را بتته عنتتوان یتتک روش معمتتو در تشتتمیص

در صتنعت پترورش طیتتور در سراستر دنیتتا ،بستیار حتتا ز

مایکوپالسماها کمتر میکند ( .)1اما امروزه با توجته بته

اهمیتتت متتیباشتتد ( 8و  .)3مایکوپالستتماهتتا در طبیعتتت

برخی ناصها و مشکالت مربوط به برخی از روشهتای

گسترده بوده و به دلیل نداشتن دیواره ستلولی ،در برابتر

تشمیصتتی رایتتج (ستترولوژی و جتتداستتازی بتتاکتری)،

آنتیبیوتیکهای مؤثر بر ستنتز دیتوارهی ستلو  ،ماتاوم

استتتفاده از روشهتتای تش تمیص ستتریع و دقیتتق جهتتت

متیباشتند ( .)۴جتنس مایکوپالستما بتیش از  128گونتته

جلتتوگیری از انتشتتار عفونتتت در ستتطم گلتته و منطاتته و

دارد کتته تتتاکنون  29گونتتهی ممتلتتم مایکوپالستتما از

همچنین کنتر سریع و بته موقتع ایتن میکتروارگانیستم،

پرندگان جدا شده است که ماکیان و همچنتین بوقلمتون

بسیار ضروری به نظر میرستد ( .)2بتا توجته بته اهمیتت

میزبتتان  11گونتته از آنهتتا هستتتند ،کتته از میتتان آنهتتا 2

تشتتتتمیص ستتتتریع ،امتتتتروزه استتتتتفاده از روش

گونتتهی مایکوپالستتما گتتالیستتپتیکوم و مایکوپالستتما

 )Polymerase chain reaction(PCRبترای تشتمیص

ستتینوویه در متترغ ،ختتروس و بوقلمتتون ایجتتاد بیمتتاری

گونهای مایکوپالسماها اهمیت ویتژهای یافتته استت ،بته

متتیکننتتد ( 9و  .)21بتتا توجتته بتته اهمیتتت مایکوپالستتما

طوری که این روش به میزان وسیع در دنیا و ایران مورد

گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه از نظر اقتصادی و

استفاده قرار گرفته است .نندین مورد از گزارش شتیوع

بتتا توجتته بتته ایتتن کتته ایتتن عوامتتل عفتتونی ستتبب ایجتتاد

مایکوپالستموزیس بتا استتفاده از روش  PCRمبتنتیبتر

درگیریهای تنفسی ،کاهش تولید (گوشت و تمممرغ)

جستتتتتجوی  16SrRNAژنتتتتوم مایکوپالستتتتماهتتتتا در

و باعث افزایش تلفتات ناشتی از بیمتاریهتای ویروستی

استانهای ممتلم ایران وجود دارد .با اینحا گزارشی

(برونشیت عفونی و آنفوانزای طیور) میشوند و با توجته

در این خصوص در شهرستان همتدان وجتود نتدارد (،1

به هزینههای درمتانی زیتادی کته دارنتد و ممکتن استت

 11و  .)28با توجه به اهمیت اقتصادی پرورش طیتور در

عتتدم پاستتخ بتته درمتتان نیتتز مشتتاهده شتتود ،استتتفاده از

شهرستتتان همتتدان ،انجتتام ننتتین تتایاتتی بتترای بررستتی

روشهای تشمیص سریع و مطمئن که بتواند در حتداقل

میزان حضور گونههتای مایکوپالستما گتالیستپتیکوم و

زمان ممکن و با درصد احتمتا بستیار بتاال ایتن عوامتل

مایکوپالسما سینوویه ضروری است .لتذا هتدف از ایتن

عفونی را تشمیص دهد ،بسیار متورد توجته قترار گرفتته

تتایق بررسی و تعیین میزان حضور و سهم هتر کتدام از

تعیین حضور مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه در3 ...

این دو عامل مایکوپالسمایی در ستندرم تنفستی مرغتان

 9888gبه مدت  8دقیاه ستانتریفیوژ شتد .متایعی کته در

گوشتی در شهرستان همدان بود.

قسمت باالیی قرار گرفت به یتک میکروتیتوب استتریل

مواد و روشکار

دیگتتر منتاتتل شتتد .میکروتیتتوبهتتا در دمتتای  ۴درجتته

جمعآوری نمونه

ستتانتیگتتراد و بتتا دور  19888gبتته متتدت  98دقیاتته

در طی این تتایتق از  91مرغتداری گوشتتی شهرستتان

سانتریفیوژ شدند .قسمت رویی با دقتت برداشتته شتده و

همدان که هر یک به نوعی دارای نشانههای بتالینی ابتتال

رستتوب در  28lاز  PPLOبتترال مجتتدداً بتته صتتورت

به بیماری تنفسی حاد با هر علتی (ویروسی ،باکتریایی و

سوسپانسیون درآمد .سپس این نمونه دوبتاره ستانتریفیوژ

متیطتتتتی) بودنتتتتد در فصتتتتل تابستتتتتان ستتتتا ،1931

شده و یکبار دیگر با کمک  PPLOبترال شستشتو داده

نمونهبرداری انجتام گرفتت .از هتر مرغتداری حتداقل 3

شد .پس از دو بتار شستشتو رستوب در  28lاز PPLO

نمونه و در مجموع  213نمونه جمعآوری شد.

برال توس ورتکس به صورت سوسپانسیون درآمتده و

نمونهگیری با سوآب برداری استریل از قستمت فوقتانی

به مدت  18دقیاه در آب جوش قرار داده شد و پتس از

نای و شکاف کامی صتورت گرفتت .ستپس ستوآبهتا

آن سریعاً میکروتیوبها روی یخ قرار گرفتت و پتس از

داختتل متتتی  PPLOبتتترال تلاتتیم گردیدنتتد و بتتته

 18دقیاه با دور  19888gبته متدت  8دقیاته در  ۴درجته

آزمایشگاه منتاتل شتدند .بته ایتن صتورت کته در ابتتدا

سانتیگراد سانتریفیوژ گردید .قسمت رویی کته حتاوی

متی کشت  PPLOبرال با رعایت شرای استتریل در

 DNAبتتتود بتتتا دقتتتت توست ت ستتتمپلر برداشتتتته و بتتته

کنار شعله به میزان حدود  8 – 0میلیلیتتر در هتر فترف

میکروتیتتتوب دیگتتتری منتاتتتل گردیتتتد و در  ۴درجتتته

ممصتتوص (فتتروف یونیورستتا ) تاستتیم گردیتتد و در

سانتیگراد (یا در  -28درجه سانتیگتراد بترای طتوالنی

متل نمونتهبترداری اقتدام بته تهیته نمونته شتد ( .)12در

متتدت) نگهتتداری شتتد ( .)18در نهایتتت بتتا استتتفاده از

نهایت درخصوص هر مرغتداری ستن جوجتههتا ،ستاباه

دستگاه نانو درآپ کیفیت  DNAاستمراج شده مناستب

بیمتتاریهتتای دورهی پرورشتتی ،آلتتودگیهتتای تتتوام،

برای  PCRتشمیص داده شد.

عفونتتتتهتتتای همزمتتتان و نیتتتز ستتتاباهی درمتتتانهتتتای

 PCRبه منظور تشخیص مایکوپالسما

آنتیبیوتیکی هتر گلته از پرونتده مرغتداریهتای متورد

به منظتور تاییتد حضتور مایکوپالستما گتالیستپتیکوم و

آزمایش استمراج گردید.

مایکوپالستتما ستتینوویه از واکتتنش زنجیتترهای پلتتیمتتراز

استخراج DNA

استفاده شتد .پرایمرهتای استتفاده شتده ،اختصاصتی ژن

به منظور انجام فراینتد  DNA ،PCRنمونتههتای ارستا

 16SrRNA-PCRدر مایکوپالستتتما گتتتالیستتتپتیکوم و

شده به آزمایشگاه به روش جوشاندن استمراج شتد بته

مایکوپالستتما ستتینوویه بودنتتد و ایتتن پرایمرهتتا جهتتت

این صورت که ،هر سوآب داخل لوله آزمتایش حتاوی

شناستتایی مایکوپالستتما گتتالیستتپتیکوم و مایکوپالستتما

یتتک ستتیستتی متلتتو  PPLOبتترال قتترار گرفتتته و

سینوویه در کشت خالص و یا نمونههای بتالینی بته طتور

ورتکس شد .سوآبهتا پتس از آبگیتری بتا فشتردن بته

گستردهای استفاده میشوند.

جدار لوله با دقت باال حذف گردیدند .سپس متتویتات
لوله به یک میکروتیوب استریل منتال گردیتد و در دور
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جدول -1پرایمرهای مورد استفاده ،جهت تشخیص گونههای مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه(.)13
پرایمر

اندازه قطعه

MG-14F
MG-13R
MS-F
MS-R

توالی نوکلئوتیدی

’5’-GAG CTA ATC TGT AAA GTT GGT C-3
’5’-GCT TCC TTG CGG TTA GCA AC-3

186bp
5’-GAG AAG CAA AAT AGT GAT ATC A-3’ 214bp

’5’-CAG TCG TCT CCG AAG TTA ACA A-3

از سویههای استاندارد ( ts-11استرالیا)Bioproperties ،

مایکوپالستتما گتتالیستتپتیکوم ( )101bpو مایکوپالستتما

و ( S6لیورپو  ،انگلستتان) بترای گونتهی مایکوپالستما

ستتتتینوویه ( )21۴bpمتتتتورد بررستتتتی قتتتترار گرفتتتتت.

گالیسپتیکوم و از ستویهی استتاندارد ( MS-Hاستترالیا،

آزمون آماری

 )Biopropertiesبرای گونهی مایکوپالسما سینوویه در

جهتتت بررستتیهتتای آمتتاری نتتتایج بتته دستتت آمتتده از

آزمایش  PCRبه عنوان کنتتر مثبتت استتفاده گردیتد.

آزمایش  ،PCRبرای مطالعه رواب بین متغیرها بتا توجته

برای انجام  ،PCRنمونتههتا در حجتم  88lآمتاده و در

به این که متغیرها کیفی بودند ،از آزمون کتایدو (Chi-

دستگاه ترموسایکلر (آمریکا )BioRad ،قترار داده شتد.

 )squreاستتتفاده شتتد و بتترای انجتتام عملیتتات آمتتاری از

هتتتتر نمونتتتته شتتتتامل  8lبتتتتافر 1l ،)18X( PCR

نرمافزار  SPSSویرایش  28استفاده گردید.

()18mM

 8/8l ،dNTPپرایمتتتتتر اختصاصتتتتتی،

 Taq DNA 8/28lپلیمتراز  8واحتد و )88mM( 2l

نتایج
نتایج  PCRنمونههای ارسالی

 Mgcl2بتتود .بتته هتتر نمونتته میتتزان  1lاز  DNAنمونتته

تعداد  213نمونهی مشتکو

استمراج شده اضافه گردید .برنامهی  PCRشتامل یتک

شده در آزمایشتگاه  PCRمتورد بررستی قترار گرفتنتد.

مرحله واسرشتتی اولیته بته متدت  9دقیاته در دمتای 3۴

همهی نمونههای موجود با پرایمرهای اختصاصی از نظتر

درجه سانتیگراد و مرحله بس نهایی  8دقیاه در دمتای

حضتتور مایکوپالستتما گتتالیستتپتیکوم و مایکوپالستتما

 12درجه سانتیگراد انجتام گردیتد .واکتنش  PCRبتین

ستتینوویه بررستتی شتتدند .نتتتایج  PCRبتترای گونتتهی

ایتتن دو ،در  98نرختته شتتامل ،مرحلتته واسرشتتتی در 3۴

مایکوپالسما گالیستپتیکوم 19 ،نمونته (22/80درصتد)

درجه ستانتیگتراد بته متدت  28ثانیته ،مرحلته نستبیدن

مثبت و  211نمونه (11/۴2درصد) منفی گزارش شد .اما

پرایمرها در  88درجه ستانتیگتراد بته متدت  98ثانیته و

نتایج  PCRبرای گونهی مایکوپالسما سینوویه در کلیته

مرحله بس در  12درجه سانتیگتراد بته متدت  18ثانیته

نمونههای ارسا شده به آزمایشگاه ( 213نمونته) ،منفتی

انجام شد (.)19

گزارش شد .نتایج آلودگی گلهها بته ایتن صتورت بتود

جهت شناسایی و رویتت متصتو  PCRاز الکتروفتورز

که ،از  91گله مورد مطالعه ،تعداد  12گله ( 93درصتد)

(آمریکتتا )BioRad ،بتتر روی ژ و بتتافر  TBEاستتتفاده

آلتتوده بتته مایکوپالستتما گتتالیستتپتیکوم و  13گلتته (11

شتتد .بتتدین منظتتور ،نمونتتههتتا در ژ آگتتارز  2درصتتد

درصد) از لتاظ آلودگی با مایکوپالسما گالیستپتیکوم

الکتروفتتورز شتتده و در دستتتگاه ژ داکتیومنتتت قتترار

منفی گزارش شد .اما در ارتباط با گونهی مایکوپالستما

گرفت و حضور یا عتدم حضتور بانتد اختصاصتی بترای

سینوویه ،در هیچ کدام ازگلههتا مایکوپالستما ستینوویه

از  91گلتهی جمتعآوری

تعیین حضور مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه در5 ...

حضتتتور نداشتتتت و همتتتهی  91گلتتته ( 188درصتتتد)

ستتندرم تنفستتی مرغتتان گوشتتتی وجتتود دارد ،بنتتابرایتتن

نمونهگیری شده ،از نظر حضتور مایکوپالستما ستینوویه

میتوان حضور مایکوپالسما گالیسپتیکوم را در سندرم

منفی گزارش شد.

تنفسی مرغان گوشتتی شهرستتان همتدان متؤثر دانستت

نتایج آزمون آماری کایدو نشان داد که ،ارتباط آماری

(مادار کایدو 1۴/00 :و .)p= 8/8881

معنتتاداری بتتین حضتتور مایکوپالستتما گتتالیستتپتیکوم بتتا

شکل  -1بررسی محصول  PCRبا پرایمرهای اختصاصی مایکوپالسما گالیسپتیکوم بر روی ژل آگارز  2درصد،
 :Mمارکر( )+( ،)DNA Ladder 25bpشاهد مثبت :سویههای استاندارد  )-( ،ts-11شاهد منفی :متی کشت بدون تلایم باکتری 1 ،تا  12تعدادی از نمونههای مورد
آزمایش 1 ،تا  :12تعدادی از نمونههای مثبت ،باند  101bpبرای نمونههای مثبت ثبت شده است.

نتایج آزمون آماری کایدو نشان داد که ،ارتباط آماری

مایکوپالسما گالیسپتیکوم به طتور قابتل تتوجهی کمتتر

معناداری بین حضور مایکوپالسما گالیسپتیکوم بتا ستن

گزارش شد (.)p=8/8881

طیور وجود ندارد و نمونههای مورد مطالعه از نظتر ستن،

بحث و نتیجهگیری

پراکندگی یکسانی ندارند (.)p=8/81۴

باتوجه به آزمایشهای صورت گرفته ،مشمص شتد کته

با توجه به تاریمچهی مصرف آنتیبیوتیتک گلتههتا ،در

در  19نمونتته (22/80درصتتد) ،از  12گلتته ( 93درصتتد)

طی دورهی پرورشی که نمونهبرداری انجتام شتد ،نتتایج

گونتتهی مایکوپالستتما گتتالیستتپتیکوم حضتتور دارد،

آزمتتون آمتتاری کتتایدو نشتتان داد کتته ،ارتبتتاط آمتتاری

درصورتیکه حضور گونتهی مایکوپالستما ستینوویه در

معنتتاداری بتتین مصتترف آنتتتیبیوتیتتک و میتتزان شتتیوع

هیچ یک از گلههای متورد مطالعته تاییتد نشتد و همتهی

مایکوپالسما گالیستپتیکوم در گلتههتای متورد مطالعته

 213نمونتته در  91گلتتهی نمونتتهگیتتری شتتده عتتاری از

وجتتود دارد بتته ایتتن صتتورت کتته در گلتتههتتایی کتته

حضتتور مایکوپالستتما ستتینوویه بودنتتد .نتتتایج بررستتی

آنتتتیبیوتیتتک مصتترف کتترده بودنتتد ،میتتزان شتتیوع

پژوهشگران در شما و مرکز ایران در سا  ،2811نشان

داد کتته تنهتتا  18درصتتد گلتتههتتا از نظتتر مایکوپالستتما
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گتتالیستتپتیکوم مثبتتت بودنتتد و در متتورد مایکوپالستتما

میباشد ( .)11ردیابی مایکوپالستما و تاییتد حضتور آن

سینوویه نیز  ۴2/8درصد گلهها مثبت بودند ،نمونتههتای

در گلههای طیور هماکنون ،معموالً با روشهتای کشتت

ستتترمی نیتتتز  1/28درصتتتد در متتتورد مایکوپالستتتما

و سرولوژی صورت متیگیترد .امتا ایتن روشهتا دارای

گتتتالیستتتپتیکوم و  10/88درصتتتد نمونتتتههتتتا از نظتتتر

نواقصی میباشند که میتوان به امکان از بین رفتن عامل

مایکوپالسما سینوویه ،مثبت بودنتد ( .)18نتتایج بررستی

مایکوپالسما در فاصلهی زمانی نمونهبرداری تا انتاا بته

طیور بومی در اقلیتد در ستا  2819بتا استتفاده از روش

آزمایشگاه ،عدم رشد این ارگانیسم در متی کشت بته

ستترولوژیک نشتتان داد کتته 08 ،درصتتد گلتتههتتا از نظتتر

علتتت ستتمت رشتتد بتتودن عامتتل مایکوپالستتما ،خطتتای

مایکوپالسما گتالیستپتیکوم و  2درصتد گلتههتا از نظتر

آزمایش ناشی از مصرف آنتیبیوتیک در گلهها و عتدم

مایکوپالسما سینوویه مثبتت بودنتد ( .)10نتتایج بررستی

استتتفادهی مناستتب از احتیاجتتات رشتد مایکوپالستتما در

گلههای مادر گوشتی در شما غربی ایران با استتفاده از

آزمایشگاه اشاره کترد .امتروزه استتفاده از روش PCR

روش ستترولوژیک ،در ستتا  2819نشتتان داد کتته99 ،

بسیار مورد توجه واقع شتده استت ،زیترا عتالوهبتر عتدم

درصد گلهها از نظر مایکوپالسما گتالیستپتیکوم مثبتت

وجود مشکالتی که در باال ذکر شتد ،دارای مزایتایی از

بتتودهانتتد ( .)0نتتتایج مطالعتته میتتزان بتتروز مایکوپالستتما

جمله تشمیص سریع و بهموقع ارگانیسم بوده و همچنین

سینوویه ،بتا استتفاده از روش سترولوژیک در گلتههتای

مهمترین موردی که میتوان به آن اشاره کرد این استت

طیور ایران در سا  2812نشان داد کته ،بیشتترین میتزان

که ،تشمیص عامل بستگی بته وجتود جترم زنتده نتدارد

شتتیوع در زمستتتان و کتتمتتترین میتتزان آن در تابستتتان

( .)13در طتتتی ایتتتن مطالعتتته نشتتتان داده شتتتد کتتته

میباشد ،بیشترین میزان شیوع در گلههای مادر گوشتتی

مرغداریهای گوشتی شهرستان همتدان کته هریتک بته

در سن  18هفتگی به باال ( ۴1/0درصد) بوده و کمترین

نتتوعی درگیتتر ستتندرم تنفستتی (ویروستتی ،باکتریتتایی و

میزان شیوع در سن  18تا  28هفتگی ( 1۴/2درصد) بود

متیطی) بودند ،با استتفاده از انجتام واکتنش زنجیترهای

همچنین نتایج مطالعه مذکور نشان داد کته ،میتزان بتروز

پلیمراز به مایکوپالسما گالیسپتیکوم آلتوده متیباشتند،

مایکوپالسما سینوویه رابطته معنتیداری بتا ستن و متتل

درحالیکه حضور مایکوپالسما سینوویه در هیچ یک از

نمونهبرداری پرنتده دارد ( .)11نتتایج ارزیتابی طیتور در

گلته هتای متورد آزمتایش تاییتد نشتد .باتوجته بته نتتتایج

کشور بلژیک در سا  2811نشان داد کته ،میتزان بتروز

تتایتتق حاضتتر کتته  12گلتته (93درصتتد) از گلتتههتتای

مایکوپالسما گالیسپتیکوم در گلههای تممگتذار (8/3

نمونهگیری شده ،آلوده به مایکوپالستما گتالیستپتیکوم

درصد) و گوشتی ( 2/1درصد) بسیار پایین میباشد کته

بودند ،میتوان حضتور ایتن عامتل را در ستندرم تنفستی

احتماالً به دلیل کاهش انتاتا عمتودی از طریتق کنتتر

مرغان گوشتتی شهرستتان همتدان متؤثر دانستت .نهایتتاً

این بیماری در گلههای مادر بوده است .اما میزان شتیوع

مرغتداران (متولیتان پتترورش طیتور) و دامپزشتکان بایتتد

مایکوپالسما سینوویه در گلههای گوشتی 12/3 ،درصتد

حضور این عامل را در ستندرم تنفستی جتدی بگیرنتد و

بود همچنین مایکوپالسما از پرنتدگان وحشتی ارزیتابی

راهکتتارهتتای درمتتانی را جهتتت درمتتان یتتا راهکارهتتای

شده به میزان کمی جدا شد که نشان دهنتده عتدم ناتش

پیشگیرانه را جهت جلوگیری از پیشرفت این عامتل کته

این پرندگان در انتاا ایتن بیمتاری بته متزارع پرورشتی

در وخیمتر شدن وضتعیت تنفستی پرنتدگان در ستندرم
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 اما. جزء روش کار خود قرار دهند،تنفسی مؤثر است را
 در ارتباط با عدم حضتور،با توجه به نتایج تتایق حاضر
،مایکوپالسما سینوویه در کلیته گلتههتای متورد مطالعته
میتوان حضور این ارگانیسم را در سندرم تنفسی مرغان
 لذا پیشتنهاد متیشتود.گوشتی شهرستان همدان رد کرد
 در پتژوهشهتای آتتی تعیتین حضتور ایتن،پژوهشگران
ارگانیسم (مایکوپالستما ستینوویه) را در ستندرم تنفستی
مرغان گوشتی در مناطق ممتلم مورد توجه ختود قترار
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