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جداسازی مایکوپالسماهای بیماریزا از مزارع پرورش شترمرغ در ایران
حامد مومیوند ،1سیدعلی پوربخش ،*1محمود

جمشیدیان1

چکیده

گـالیسپتیکـوم و مـایکوپالسما سینوویه در مرغ و خروس و

در شتر مرغها ،مایکوپالسماها غالب ًا با بروز بیماریهای تنفسی همراه بوده و موجب

بوقلمون ،و مایکوپالسما مله آگریدیس و مایکوپالسما آیووه در

بروز رینوتراکئیت ،التهاب کیسههای هوایی ،و التهاب سیستم تنفسی فوقانی میشوند.

بوقلمون بیماریزا میباشند (.)16

هدف از مطالعه حاضر جداسازی و ارزیابی مایکوپالسماهای بیماریزای شترمرغ در
ایران میباشد.

در شترمرغها ،مایکوپالسما عمدت ًا باعث بروز بیماریهای تنفسی

در این مطالعه تعداد  011نمونه از ریهها ،نای ،و کیسههای هوایی شترمرغهای دارای

میشوند و منجربه رینوتراکئیت ،التهاب کیسههای هوایی و تورم

عالئم بالینی بیماری تنفسی ،در زمان کشتار اخذ گردید .نمونهها با استفاده از آزمایش

قسمت فوقانی سیستم تنفسی میشوند (10و  .)1رینوتراکئیت

سریع ،کشت میکروبی و آزمایش مولکولی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
 %10/10نمونهها در آزمایش واکنش زنجیره پلیمراز مثبت بودهاند که به ترتیب %7/98

معموالً در اثر سرما و متعاقب وزش باد در فصل زمستان و پس

و  %01آنها به ترتیب مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه بودهاند .در

از استرس گرمائی در فصل تابستان مشاهده میشود ( 10و .)0از

بررسی کشت باکتریایی %6/01 ،نمونهها از نظر مایکوپالسما گالیسپتیکوم و %7/10

شترمرغهای دچار بیماری تنفسی ،مایکوپالسما سینوویه به

نمونهها از نظر مایکوپالسما سینوویه مثبت بودند .همچنین براساس ارزیابی بالینی
بیشترین میزان موارد مثبت کشت به ترتیب مربوط به ریه ،کیسههای هوایی و نای بود.

همراه عالئم بیماری تنفسی نیز جدا شده است (00و .)01برخی

با توجه به شیوع مایکوپالسماهای ماکیان در شترمرغها ،بررسی دقیق بیماریزایی آنها

پژوهشگران علیرغم گزارش نمودن پاسخ سرمی نسبت به

در شترمرغ ضروری میباشد ،تا اهمیت پیشگیری مشخص شود

مایکوپالسماهای ماکیان (شامل مایکوپالسما سینوویه ،گالی-

واژگان کلیدی :مایکوپالسما ،شترمرغ ،کشت ،واکنش زنجیره پلیمراز
تاریخ دریافت 80/00/01 :تاریخ پذیرش86/1/01 :

سپتیکوم و ملهآگریدیس) در شمال ایتالیا ،نتوانستهاند
مایکوپالسماهای ماکیان را از شترمرغها جداسازی بنمایند

(16

و .)06همچنین پژوهشگران گزارش نمودهاند که عفونتهای

مقدمه

همزمان در شترمرغها موجب کاهش میزان تولید ،کاهش کیفیت

مایکوپالسموزیس به عنوان یک بیماری عفونی با گسترش

الشه ،و در نهایت منجر به خسارات اقتصادی فراوان به صنعت

جهانی بوده و طیور پرورشی را در تمام دنیا آلوده مینماید(.)8

پرورش شترمرغ میشود (.)0

مایکوپالسما بدلیل ایجاد بیماری تنفسی ،اختالالت لنگش پا،

در کشتارگاه شترمرغ در کشور زیمبابوه پاسخ مثبت سرمی

رشد و کاهش تولید تخم مرغ و کاهش میزان جوجهدرآوری

نسبت به مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه

دارای اهمیت بسیار زیادی در صنعت پرورش طیور و شتر مرغ

گزارش شده است ( .)6عالوه بر آن عفونتهای همزمان

دارد ( 8و .)1مایکوپالسماها در طبیعت گسترده بوده و از سایر

مایکوپالسمایی با سایر عوامل بیماریزا نظیر اشیریشیا کولی،

باکتریها بدلیل اندازه و عدم وجود دیواره متفاوت میباشند (،)8

سودوموناس آئروژینوزا ،و گونههای پاستورال و گهگاهی

بعالوه دارای میزبان اختصاصی بوده و بطور کامل در برابر

آویباکتریوم پاراگالیناروم از سندرمهای بالینی شترمرغها

آنتیبیوتیکهای موثر بر سنتز دیواره سلول نیز مقاوم میباشند

گزارش شده است ( 10و.)1

( .)0مایکوپالسماهای بیماریزای پرندگان شامل مایکوپالسما

عفونت تجربی با مایکوپالسما گالی سپتیکوم در شتر مرغها

* -0گروه میکروبیولوژی ،واحدعلوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران pourbakhs@gmail.com
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توسط پژوهشگران ایجاد شده است ( .)7نتایج تحقیقات

کشت مایکوپالسما سینوویه به میزان  %0نیکوتینامید آدنین دی-

نشان داده است که مایکوپالسماهای ایجاد کننده بیماری در

نوکلئوتید به محیط فوق اضافه شد .ابتدا نمونهها در دمای 17

شترمرغ ،مایکوپالسماهای ایجاد کننده بیماری در ماکیان نمی-

درجه سانتیگراد و به مدت  11ساعت در محیط  PPLOبراث

باشند ( )08و همچنین برخی پژوهشگران نیز بیان نمودهاند که

غنیسازی شدند و سپس به محیط  PPLOآگار با 0درصد CO2

مایکوپالسماهای اختصاصی شترمرغ منجربه ایجاد عفونت در

به مدت  7تا  01روز منتقل شدند ( .)11پلیتها بصورت روزانه

شترمرغ میشوند (10و .)09پژوهشگران در ایران مایکوپالسما

از نظر رشد باکتری بررسی شدند ،و پس از رشد در محیط

سینوویه را از شترمرغهای دچار بیماری تنفسی جداسازی

کشت با استفاده از رنگآمیزی اختصاصی از نظر حضور

نمودهاند ( .)11بطور کلی ،مایکوپالسماها داخل گونههای

مایکوپالسما بررسی شدند.

حیوانی و بین گونههای با ارتباط نزدیک منتقل میشوند

(00

 .2روش PCR

و.)00

استخراج  :DNAجهت استخراج ژنوم از کیت استخراج

هدف از مطالعه حاضر بررسی سرمی میزان آلودگی به

()Gene Transfer Pioneers, GTP, Cat. No.: DM05050

کشت

استفاده شد 1-0 .میلیلیتر از کشت باکتریایی در دور  9111به

مایکوپالسماهای آلوده کننده شترمرغهای کشتار شده در مناطق

مدت  0دقیقه سانتیریفیوژ شد و مایع رویی خارج گردید ،سپس

مختلف ایران بود.

 101میکرولیتر  RNase Aبه باکتری اضافه گردید و به مدت 00

مایکوپالسماهای

مختلف

و

جداسازی

و

DNA

ثانیه مخلوط گردید .بعد از آن  111میکرولیتر بافر شستشو و

مواد و روش کار

 111میکرولیتر کلروفرم اضافه گردید و بمدت  11ثانیه مخلوط

نمونهها :برای انجام مطالعه حاضر از شترمرغهای کشتاری از

و سپس به مدت  0دقیقه در دور  01111سانتریفیوژ گردید ،و

نقاط مختلف ایران تعداد  011نمونه اخذ شد و با استفاده از

 111میکرولیتر از مایع رویی به میکروتیوب جدید منتقل و 111

آزمایشهای میکروبیولوژیکی و کشت باکتریایی مورد ارزیابی

میکرولیتر هیدروکلرید گوانیدین به آن افزوده و به آرامی

قرار گرفت .نمونه سرمی از شترمرغهای با عالئم تنفسی به

مخلوط گردید .محلول آماده شده به ستون  DNAاضافه شد و

منظور بررسی وجود آنتیبادی برعلیه مایکوپالسما سینوویه و

به مدت  0دقیقه در دور  01111سانتریفیوژ شد .سپس 011

مایکوپالسما گالیسپتیکوم نیز اخذ گردید و از روش سریع بر

میکرولیتر از بافر شستشو به ستون  DNAاضافه شد و تا حذف

روی الم برای تشخیص آنتیبادیها استفاده گردید .در شترمرغ-

اتانول باقیمانده سانتریفیوژ شد .سپس بافر پاکسازی گرم شده به

های دارای عالئم بالینی عفونت تنفسی ،از ریهها ،نای و کیسه-

دیواره ستون اضافه شد و به مدت  1دقیقه نگهداری شد .در

های هوایی نمونه برداری گردید.

نهایت 01-0 ،میکرولیتر از  DNAاستخراج شده در ژل

شناسایی باکتری مایکوپالسماها

الکتروفورز بررسی گردید.

 .1روش کشت و جداسازی

پرایمرهای مورد استفاده :برای تائید حضور مایکوپالسما در

کشت :نمونهها در محیط کشت  PPLOبراث و آگار فاقد

نمونهها ،پرایمرهای عمومی و اختصاصی  06S rRNAشامل

کریستال ویوله (10گرم در لیتر) %11 ،سرم گرمادیده اسب%01 ،
عصاره تازه مخمر %1/1 ،گلوکز %1/1 ،پیرووات سدیم%1/11 ،
آمپیسیلین و  0درصد آگار ( )Merckکشت داده شدند .برای
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 MGSO ،GPO3که توانایی شناسایی گونه و جنس
مایکوپالسما را دارند ،استفاده شدند ( .)11برای شناسایی
مایکوپالسما گالی سپتیکوم نیز از پرایمرهای  M.SynFو
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 M.Syn-Rو مایکوپالسما سینوویه از پرایمرهای  MS-0و

MS-1

استفاده

به

عمل

آمد(11

و.)01

جدول -0توالیهای نوکلئوتیدی و پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی مایکوپالسماها در نمونههای شترمرغ

توالی نوکلئوتیدها

پرایمر

منبع

پرایمرهای عمومی مایکوپالسما
)GPO3F (F

´1´-TGGGGAGCAAACAGGATTAGATACC-0

)MGSO (R

´1´-TGCACCATCTGTCACTCTGTTAACCTC-0

()11

پرایمرهای  06S rRNAبرای شناسایی مایکوپالسما گالیسپتیکوم
)M.Syn (F

´1´- GCGATGACGTGTAGTTATGCTG -0

)M.Syn-R (R

´1´- CCAATGCATACAATCGTTAAGC -0

()1

پرایمرهای  06S rRNAبرای شناسایی مایکوپالسما سینوویه
MS-1

´1´- GAAGCAAAATAGTGATATCA -0

MS-2

´1´- GTCGTCTCCGAAGTTAACAA -0

()01

S

جهت بررسی رابطه بین روشهای تشخیصی کشت و  PCRاز

 :11rRNAآزمایش  PCRدر تیوبهای  1/0میلیلیتری و

آزمون آماری مربع کای و بسته نرمافزاری  SPSSویرایش 11

آزمایش واکنش زنجیره پلیمراز برای تشخیص ژن
حجم نهایی  11میکرولیتر انجام گردید .مخلوط آزمایش

PCR

استفاده به عمل آمد.

شامل  0نانوگرم مخلوط  DNAالگو 0 ،میلیمول 1/9 ،MgCl1
میکرولیتر از هر پرایمر 1 ،میکرولیتر از بافر 011 ،X01 PCR

نتایج

میلیمول  ،dNTPsو  0واحد  Taqاز  DNAپلیمراز بود.

تعداد  001نمونه مشکوک در آزمایش  PCRمورد بررسی

آزمایش  PCRطبق روش توصیف شده توسط پژوهشگران در

قرار گرفتند .در  11نمونه از شترمرغها ،مایکوپالسما حضور

سال  1110انجام گرفت ( .)0پس از تکثیر  DNAهمه

داشت و نتیجه آزمایش مثبت گردید .همه نمونههای مثبت

محصوالت در دستگاه ترموسایکلر با 0( 80°Cدقیقه) جهت

با پرایمر اختصاصی از نظر حضور مایکوپالسما گالی-

دناتوراسیون اولیه ،سپس  10سیکل دناتوراسیون در 80°C

سپتیکوم و سینوویه بررسی شدند که در مجموع از  11نمونه

(11ثانیه) ،جفت شدن 61( 01°Cثانیه) و دراز شدن 61( 71 °C

مثبت اولیه %09/11 ،نمونهها مایکوپالسما سینوویه و %17/0

ثانیه) و طویل شدن نهایی در 0( 71 °Cدقیقه) قرار گرفتند(.)01

نمونهها مایکوپالسما گالیسپتیکوم بودند(نگاره های .)0-1

در نهایت  DNAتکثیر شده در ژل اگارز  %0حاوی ادیتیوم
بروماید بررسی شد.
آزمون آماری
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نگاره-1نتیجه آزمایش  PCRبا پرایمرهای اختصاصی مایکوپالسما
گالیسپتیکوم :M ،مارکر 011جفت بازی )+( ،شاهد مثبت
( )-( ،)atcc19610شاهد منفی 0 ،تا  01نمونهها ،باند  166جفت بازی
در نمونههای مثبت ثبت شده است.

نگاره -0نتیجه آزمایش  PCRبا پرایمرهای اختصاصی مایکوپالسما:M ،
مارکر 011جفت بازی )+( ،شاهد مثبت)-( ،شاهد منفی 0 ،تا  01نمونه-
ها ،باند  171جفت بازی در نمونههای مثبت ثبت شده است.

نگاره -1کشت مایکوپالسما

نگاره -1نتیجه آزمایش  PCRبا پرایمرهای اختصاصی مایکوپالسما
سینوویه :M ،مارکر 011جفت بازی )+( ،شاهد مثبت(،)atcc:25204
( )-شاهد منفی 00 ،تا  11نمونهها ،باند  117جفت بازی در نمونههای
مثبت ثبت شده است.

نگاره-0کشت مایکوپالسما

کلونیهای مایکوپالسما 19 ،تا  86ساعت پس از تلقیح در
محیط کشت مشاهده شدند .کلونیهای مشخص مایکوپالسما
در نمونههای کشت شده مشاهده شدند که در کلونیهای به
صورت تخم مرغ نیمرو در محیط کشت قابل مشاهده بود(نگاره
0و .)1نتایج مطالعه نشان داد که  11نمونه از کل  001نمونه اخذ
شده در محیط کشت از نظر رشد مایکوپالسما مثبت بودند.
تعداد  7نمونه ( )%6/01مایکوپالسما گالیسپتیکوم و تعداد 9
نمونه ( )%7/10مایکوپالسما سینوویه بودند.
مقایسه روشهای تشخیص باکتری به روش آماری
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مقایسه آماری میزان تشخیص موارد مثبت در دو آزمایش کشت

اغلب مایکوپالسماهای جداشده از ریه و نای شترمرغها همراه

و  PCRدر مورد مایکوپالسما سینوویه و مایکوپالسما گالی

با بیماری بالینی نبوده است ،عالوه بر آن براساس نتایج محققین

سپتیکوم اختالف آماری معینداری نشان نداد (به ترتیب:

مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه در بین 11

 p=1/079و .)p=1/081

مایکوپالسما جداسازی شده از شترمرغ وجود نداشت ( .)08با

نتایج مطالعه سرولوژیکی نشان داد  %10/81 ،08/18نمونههای

این حال مایکوپالسما سینوویه از عفونت سیستم تنفسی

سرمی ،به ترتیب از نظر مایکوپالسما گالیسپتیکوم و

شترمرغها جداسازی شده است ( ،)10و پاسخ سرمی نسبت به

مایکوپالسما سینوویه مثبت بودند .بررسی موارد مثبت در

مایکوپالسما گالی سپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه نیز قبالً

اندامهای مختلف نشان داد که به ترتیب  ،1 ،1و  0نمونه مربوط

توسط پژوهشگران مختلفی گزارش شده است ( 06و .)6عالوه

به ریه ،کیسه های هوایی ،و نای در کشت مایکوپالسما گالی-

بر آن عفونت تجربی با مایکوپالسما گالیسپتیکوم همراه با

سپتیکوم مثبت بودند(نگاره ،)1و نیز تعداد  0 ،1 ،0نمونه مربوط

ایجاد عالئم بالینی نیز توسط محققین در شترمرغها گزارش

به ریه ،کیسههای هوایی ،و نای در کشت از نظر مایکوپالسما

شده است ( .)7از اینرو محققین بیان نموده اند که شناسایی

سینوویه مثبت بودند(نگاره.)0

گونههای عفونتزا مایکوپالسما در شترمرغ و ارزیابی میزان
عفونتزایی و بیماریزایی آنها مهم میباشد ( .)06همچنین به

بحث

دلیل حساسیت شترمرغها به مایکوپالسماهای طیور ،توصیه

مایکوپالسماها در شترمرغ ،موجب بروز بیماری تنفسی،

میشود مزارع پرورش شترمرغ عاری از گونههای ماکیان باشد

رینوتراکئیت ،تورم کیسههای هوایی و التهاب سیستم تنفسی

(.)10

فوقانی میگردد ( 10و .)01در مطالعه حاضر ،مایکوپالسماهای

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مزارع پرورش شترمرغ به

بیماریزا از ریه ،نای و کیسههای هوایی شترمرغها در ایران به

مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه آلوده می-

وسیله کشت جداسازی و ارزیابی شد ،و نتایج نشان داد که

باشند .نتایج مطالعه مزارع پرورش شترمرغ در استان کرمان

مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه شترمرغهای

نشان داد که  %01نمونهها از نظر مایکوپالسما سینوویه و %19

پرورش در ایران را آلوده مینماید.

نمونهها از نظر سایر مایکوپالسماها مثبت بودهاند ( .)11بطور

مایکوپالسما گالی سپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه از شترمرغ-

کلی ،مایکوپالسما سینوویه به عنوان بیماری تنفسی تحت بالینی

های دچار عالئم تنفسی در آفریقای جنوبی بطور معمول در

در طیور شناخته میشود ،با اینحال خسارات اقتصادی ناشی از

فصل زمستان جدا میشود ( .)10در شمال ایتالیا ارزیابیهای

آن در طیور گزارش شده است (.)9

سرولوژیکی ،با استفاده از آزمایش سریع با آنتیژن اختصاصی

مایکوپالسما گالی سپتیکوم از مزارع پرورش مرغ توسط

و

آزمایش  PCRو  RFLPدر استان فارس جداسازی و شناسایی

مایکوپالسما مله آگریدیس حاکی از تغییرات سرمی در مورد

شده است ،در حالیکه مایکوپالسما سینوویه از نمونههای

همه مایکوپالسماهای فوقاالشاره بود ( .)06همچنین مطالعه

مذکور جداسازی نشد ( .)01همچنین براساس بررسی محققین

پژوهشگران نشان داده است که عفونت تجربی با مایکوپالسما

مایکوپالسما گالیسپتیکوم با آزمایش  RAPDاز مناطق مختلف

گالیسپتیکوم موجب کلونیزه شدن باکتری در نای شترمرغهای

ایران شناسایی شده است ،این در حالی می باشد که

جوان میشود ( .)7برخی پژوهشگران گزارش نمودهاند که

مایکوپالسما سینوویه در نمونههای اخذ شده منفی بوده

مایکوپالسما

گالیسپتیکوم،

مایکوپالسما

سینوویه
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است( .)07نتایج بررسی مزارع پرورش شترمرغ در آفریقای

بالینی را ناشی از مایکوپالسماهای جدا شده ارزیابی نمود.

جنوبی نشان داده است که مایکوپالسمای جدیدی بنام

همچنین سایر اندامها نیز بایستی بررسی شوند تا بیماریزایی

 Mycoplasma struthiolusشترمرغها را آلوده مینماید،

مایکوپالسماها در شترمرغ بصورت کامل مشخص گردد .عالوه

همچنین بررسیهای بیشتر نشان داد که سه نوع مایکوپالسما

بر این ،آزمایش زنجیره پلیمراز نیز روش دقیق و مناسبی برای

استروتیولوس مختلف با  ،99/7 ،99/1و  %81/0تشابه توالی

تشخیص مایکوپالسماها میباشد ( ،)11و پیش از بروز عالئم

باعث ایجاد عفونت در شترمرغها میشود (.)0

بالینی بیماری میتوان آن را تشخیص داد ( ،)01و استفاده از

نتایج مطالعه حاضر در کشتارگاههای شترمرغ در ایران نشان داد

آزمایش  PCRدر تشخیص و ارزیابی مزارع پرورش شترمرغ

که تنها مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه از

توصیه میشود.

شترمرغها جداسازی میشود و همچنین میزان عفونت
مایکوپالسما سینوویه در شترمرغها بیشتر از مایکوپالسما
گالیسپتیکوم بود .با توجه به نتایج مطالعه حاضر نگهداری
ماکیان در اطراف مزارع پرورش شترمرغ توصیه نمیشود.
همچنین نتایج پژوهشگران در آفریقای جنوبی نشان داد که
شترمرغهایی که در نزدیکی مزارع پرورش ماکیان نگهداری
شده بودند تنها با مایکوپالسما استروتیولوس آلوده شده بودند
ولی برخی محققین نیز عفونت ناشی از مایکوپالسماهای طیور
در مزارع شترمرغ را گزارش نمودهاند.
نمونههای اخذ شده از کشتارگاه شترمرغ نشان داد که میزان
باالیی از عفونت تنفسی توسط مایکوپالسما گالیسپتیکوم و
مایکوپالسما سینوویه در شترمرغها وجود دارد .همچنین
بررسیها نشان داد که ریه میزان باالیی از عفونت را با
مایکوپالسما گالیسپتیکوم و مایکوپالسما سینوویه داشته و پس
از آن به ترتیب کیسههای هوایی و نای بیشترین میزان عفونت را
دارا میباشند .نتایج پژوهشها نشان داده است که
مایکوپالسماها سیستم تنفسی فوقانی شترمرغها را آلوده
مینماید ( ،)0اما عفونت ناشی از مایکوپالسماهای ماکیان و
عالیم بالینی ناشی از آنها در شترمرغ بصورت کامل مورد
مطالعه قرار نگرفته است .از اینرو بایستی مطالعات بیشتری
برای بررسی بیماریزایی مایکوپالسماهای ماکیان در شترمرغ
ضروری میباشد ،چرا که نمونههای اخذ شده در این مطالعه
مربوط به کشتارگاه بوده و نمیتوان بطور دقیق علت بروز عالئم
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