بررسی سرولوژیکی عفونت مایکوپالسما سینویه در طیور صنعتی استان اردبیل
با روشهای آگلوتیناسیون سرم روی پلیت و الیزا
چکیده
مايكوپالسما سينوويه ( )MSاز عوامل مهم ايجاد كننده بيماري عفونی در ماكيان و بوقلمون است كه موجب بيماري دستگاه تنفسی ،اختالالت
حركتی ،كاهش در رشد ،افت توليد تخم مرغ و كاهش ميزان جوجه درآوري میگردد .اين مطالعه به منظور تعيين ميزان آلودگی سرمی عفونت
با مايكوپالسما سينوويه و عوامل تاثير گذار مرتبط با شيوع آن در گلههاي طيور صنعتی استان اردبيل انجام گرفت .در اين مطالعهه ،از  36گلهه
طيور گوشتی تعداد  655نمونه خون در طی سالهاي  1391و  1392جمعآوري گرديد .نمونههاي سرم جدا شده با روشههاي آگلوتيناسهيون
سريع سرم روي پليت ( )RSPAو اليزا مورد آزمايش قرار گرفتند .از  36گله مورد مطالعه  13 ،گله ( 36/1درصد) در آزمايش آگلوتيناسيون و
 11گله ( 30/6درصد) در آزمايش اليزا مثبت بودند .از  655نمونه سرم بررسی شده ،در آزمايشهاي آگلوتيناسيون و اليزا به ترتيب  261نمونه
( 39/8درصد) و  207نمونه ( 31/6درصد)  MSمثبت شدند .حساسيت ،ويژگی و همبستگی آزمايش اليزا در مقايسه با آزمايش آگلوتيناسيون
در گلههاي مورد بررسی به ترتيب  84/6درصد و  92/5درصد  -/352بود .زمستان در مقايسه با ساير فصول بهطور معنهیدار بيشهترين ميهزان
شيوع سرمی  MSداشت ( 31/8 .)P<0/001درصد آلودگی در مرغان و  28/9درصد آلودگی در خروسها مشاهده شد .ظرفيت گلههاي مهورد
بررسی در چهار گروه طبقه بندي گرديد كه بيشترين ميزان شيوع  MSمربوط به گلههاي با ظرفيت بيش از بيست هزار قطعه ( )34/7بهود .از
بين مناطق جعرافيايی مورد مطالعه ،بيشترين ميزان شيوع سرمی  MSبهطور معنیدار در نمين ( )32/2مشاهده شد ( .)P<0/001نتهاي ايهن
مطالعه نشان داد كه فاكتورهايی نظير تغييرات فصلی ،جنسيت پرندگان ،ظرفيت و تراكم گلهها بر ميزان شيوع مايكوپالسما سينوويه تاثيردارند
و شيوع سرمی  MSدر طيور صنعتی تجاري استان اردبيل نسبتا قابل توجه است كه رعايت كامل اصول امنيت زيستی و شرايط بهداشهتی و
تهيه جوجههاي عاري از بيماري ضروري میباشد.
واژههای كلیدی :طيور صنعتی ،مايكوپالسما سينوويه ،اليزا ،آگلوتيناسيون سرم روي پليت

مقدمه
مايكوپالسماها يكی از عوامل بيماريزاي مهم طيور هستند كه طيور پرورشی را در تمام دنيا تحت تاثير قرار داده است.
خسارات اقتصادي مايكوپالسموز چه به صورت اوليه در اثر مشكالت تنفسی و ابتالي مفاصل و چه به صورت ثانويه يا در اثر
عفونتهاي همزمان ويروسی و باكتريايی ،تحت شرايط نامناسب بهداشتی و مديريتی بروز میكند ( .)22عواملی نظير كاهش بازده
غذايی ،افزايش مصرف آنتیبيوتيکها ،كاهش توليد تخممرغ ،افزايش تلفات جنينی ،پايين آمدن كيفيت جوجهها ،ايجاد
واكنشهاي زيانبار واكسنهاي زنده ويروسی و حساس كردن گله به عفونتهاي تنفسی بر اهميت عفونتهاي مايكوپالسمائی
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افزوده است ( 14 ،12 ،11 ،10 ،3و  .)18مايكوپالسموز در ايران براي نخستين بار در سال  1955با استفاده از آزمايشهاي
سرولوژيكی در طيور شناسايی شد و بعدا وجود آلودگی وسيع مايكوپالسمايی از سوي پژوهشگران مختلفی در گلههاي تجاري
كشور گزارش گرديد ( 14 ،7 ،3 ،2 ،1و .)28
مايكوپالسما سينوويه ( )MSبهعنوان يكی از مايكوپالسماي بيماريزاي پرندگان در حالت سيستميک با سينوويت عفونی
همراه است كه يک بيماري عفونی حاد تا مزمن در ماكيان و بوقلمونها میباشد و بهطور عمده غشاي سينوويال مفاصل و غالف
تاندونها را درگير میكند ،متعاقب آن سينوويت اكسوداتيو و تنوسينوويت يا بورسيت ايجاد میگردد ( .)23شكل تنفسی عفونت
 MSبيشتر به صورت عفونت تحت بالينی قسمت فوقانی دستگاه تنفس رخ میدهد؛ اما در مواقعی كه گله با ويروسهاي نيوكاسل
يا برونشيت عفونی و يا واكسيناسيون با ويروسهاي زنده فوق مواجه شود ،حالت بالينی شكل تنفسی بروز میكند كه با عفونت
كسيه هاي هوايی همراه است و سبب شديدتر شدن بيماري میشود ( .)19بيماري مايكوپالسما سينوويه عالوه بر جراحات مفصلی،
لنگش و مشكالت تنفسی ،بهدليل ساير اختالالت نظير كاهش رشد ،افت توليد تخممرغ ،افزايش هزينههاي درمان با دارو ،كاهش
بازده غذايی و حذف كشتارگاهی داراي اهمّيت اقتصادي است ( 14 ،12و  .)19نظر به اينكه اين بيماري قابليت انتقال عمودي و
افقی دارد ،نيازمند اقدامات مراقبتی و اجراي برنامههاي منظم نظارتی در سطح مزارع طيور است ()11؛ لذا تشخيص دقيق و به
موقع آن اهميت ويژهاي دارد.
با وجود اينكه ارزيابیهاي سرمی میتواند تحت تاثير عوامل مختلفی نظير مصرف آنتیبيوتيکها و برنامه واكسيناسيون
قرار گيرند ،اما انجام آزمايشهاي سرولوژيكی اساس برنامههاي كنترلی را تشكيل میدهند .براي غربالگري گلههاي طيور اغلب از
آزمايش سريع ،بسيار حساس و كم هزينه به نام آگلوتيناسيون سريع سرم روي پليت ( )RSPAاستفاده میشود كه بزرگترين عيب
آن ويژگی پايين يا وجود واكنشهاي مثبت كاذب میباشد ( 14 ،12 ،10 ،3و )22؛ لذا براي تاييد نمونههاي مثبت ،انجام ساير
روشهاي سرولوژيكی قابل قبول نظير آزمايشهاي اليزا ) (ELISAو ممانعت از هماگلوتيناسيون ) (HIو يا ساير روشهاي
تكميلی نظير كشت عامل بيماري و آزمايشهاي مولكولی ضروري میباشد ( 26 ،24 ،18 ،13 ،12 ،5و .)29
هدف از مطالعه حاضر بررسی ميزان آلودگی سرمی مايكوپالسما سينوويه در مرغداريهاي گوشتی استان اردبيل با
آزمايشهاي سرولوژيكی و تعيين عوامل تاثيرگذار بر ميزان شيوع آن میباشد تا با ارائه راهكارهاي بهداشتی و برنامههاي كنترلی
نسبت به كاهش ميزان شيوع بيماري در مزارع صنعتی اقدام نمود.
مواد و روش كار
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اين مطالعه به روش توصيفی مقطعی از ابتداي مهرماه سال  1391تا پايان شهريور ماه سال  1392به مدت  12ماه در
استان اردبيل انجام گرفت .در طول اين مدت ،از گلههاي طيور صنعتی فعال بطور تصادفی  36گله گوشتی نژاد راس  308با
ظرفيت متفاوت و سنين زير يک هفته براي نمونهگيري انتخاب شدند كه سابقه عدم دريافت واكسن  MSداشتند.
براي نمونهگيري ،به ازاي هر سالن كه ظرفيت آن  10000قطعه يا كمتر بود 15 ،قطعه و در صورتیكه ظرفيت سالن بيش
از  10000و كمتر از  20000قطعه بود ،به ازاي هر  1000قطعه ،يک قطعه طيور اضافی بهطور كامال تصادفی انتخاب و نمونه خون
اخذ شد .ضمنا در مورد سالنهاي بيش از  20000قطعه 25 ،قطعه و به ازاي هر  500قطعه بيشتر از آن ،يک عدد پرنده اضافی به-
طور كامال تصادفی انتخاب شدند ( .)2بهطوريكه تعداد گلههاي با ظرفيت كمتر از  5001 ،5000تا  10001 ،10000تا  20000و
باالي  20001به ترتيب  13 ،6 ،7و  10فارم بود كه از كل مزارع انتخابی تعداد  617قطعه جوجه مرغ و  38قطعه جوجه خروس
جمعا  655پرنده انتخاب گرديد .الزم به ذكر است كه جنسيت پرندگان از روي وضعيت پرهاي بال و تاج و ريش تعيين شدند .در
هنگام نمونهگيري از گلههاي مورد نظر ،نمونههاي خون در لولههاي دربسته استريلدار بهطور جداگانه جمعآوري و بعد از عالمت-
گذاري در يک كلمن پر از يخ به آزمايشگاه منتقل شدند .سپس لولههاي محتواي خون با سرعت  1500دور در دقيقه به مدت 6
دقيقه مورد سانتريفيوژ قرار گرفتند ( .)12نهايتا سرمهاي جدا شده بعد از انجام آزمايش آگلوتيناسيون سريع سرم روي پليت در
ميكروتيوبهاي شمارهگذاري شده به يخچال  -20درجه سانتیگراد منتقل تا زمان انجام تست اليزا نگهداري شدند.
آزمايش  :RSPAقبل از شروع آزمايش ،سرمها به مدت نيمساعت در حرارت  56درجه سانتیگراد قرار گرفتند تا عوامل
ممانعت كننده از بين برود ( 30 .)18ميكروليتر از سرم و آنتیژن ( MSساخت شركت  Soleilفرانسه) روي صفحه شيشهاي
مخلوط و بعد از گذشت  2دقيقه از نظر وجود و يا عدم وجود آگلوتيناسيون بررسی شدند .نمونههاي مثبت ،در رقتهاي  1:8با
 PBSمجددا آزمايش شدند و در صورت آگلوتينه شدن ،مثبت تلقی گرديدند ( .)3طبق دستورالعمل سازمان دامپزشكی گلهاي كه
 10درصد نمونههاي سرم رقيق شده آن در آزمايش مجدد  RSPAمثبت بود ،آن فارم به عنوان  MSمثبت در نظر گرفته شدند.
آزمايش اليزا :تمامی نمونههاي سرمی مذكور براي آزمايش اليزا و بررسی ميزان دقت آزمايش آگلوتيناسيون آماده شدند.
كيت اليزاي استفاده شده در اين تحقيق متعلق به شركت  IDEXXآمريكا بود .مراحل آزمايش اليزا مطابق دستورالعمل شركت
سازنده انجام شد ،در نهايت نتاي با دستگاه اليزا ريدر مارک  Awernesآمريكا در طول موج  405 nmقرائت گرديد ( 12 ،2و
 .)26در اين آزمايش تيترهايی كه  667و كمتر بود منفی و تيترهايی كه  668و بيشتر بود به عنوان مثبت در نظر گرفته شدند.
میزان حساسیت و ویژگی آزمایشهای سرولوژی  RSPAو الیزا طبق فرمول ذیل محاسبه شد.
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تعداد موارد مثبت حقيقی

درصد حساسيت =

تعداد موارد مثبت حقيقی +تعداد موارد منفی كاذب

تعداد موارد منفی حقيقی

درصد ويژگی =

تعداد موارد منفی حقيقی +تعداد موارد مثبت كاذب

دادههاي بهدست آمده از يافتههاي سرولوژيكی با استفاده از نرم افزار  SPSS 13و آزمون  Chi-squareمقايسه شدند .به
منظور تعيين همبستگی و ارتباط بين آزمايشهاي  RSPAو اليزا از آزمون  Spearmanو بسته نرم افزار  SPSS 13استفاده
گرديد .سطح معنیداري در اين آزمونها  0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
تعداد  36گله طيور صنعتی و  655نمونه سرم اخذ شده ،از نظر آلودگی سرمی مايكوپالسما سينوويه با آزمايشهاي
سرولوژيكی مورد بررسی قرار گرفتند (جدول  )1كه تعداد  13گله ( 36/1درصد) و  261نمونه سرم ( 39/8درصد) در آزمايش
آگلوتيناسيون سرم روي پليت مثبت شدند .درحالیكه در آزمايش اليزا 11 ،واحد ( 30/6درصد) و  207عدد ( 31/6درصد) به
ترتيب از گلهها و نمونههاي سرمی مثبت بودند .بر اساس آزمون همبستگی غيرپارامتري اسپرمن ،بين آزمايشهاي سرولوژي ارتباط
معنیدار و غيرمستقيم وجود داشت ( R= -/352 , P< 0/002׃گله) و ( R= -/342 , P< 0/001׃نمونه سرم) .حساسيت آزمايش
اليزا نسبت به آزمايش آگلوتيناسيون در گلهها و نمونههاي سرم به ترتيب  84/6درصد و 79/3درصد بود .در حالیكه ويژگی آن در
گلهها و نمونههاي سرم به ترتيب  92/5درصد و  89/2درصد بود.
جدول  -1نتایج آزمایشهای سرولوژی از نظر آلودگی سرمی عفونت مایکوپالسما سینویه در طیور صنعتی استان اردبیل

نتایج آزمایش RSPA

تعداد
واحد

آزمایش

آزمایش

شده

مثبت

مقایسه آزمایش الیزا با RSPA

نتایج آزمایش الیزا

منفی

مثبت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

گله

36

13

36/1a

23

63/9

نمونه سرم

655

261

39/8a

394

60/2

تعداد
11
207

 bو  : aدر سطرها نشانگر اختالف معنیداري میباشد (.)P>0/001
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منفی

درصد

تعداد

درصد

حساسیت

ویژگی

30/6b

25

69/4

% 84/6

% 92/5

31/6b

448

68/4

% 79/3

% 89/2

مقايسه نتاي حاصل از آزمايش هاي آگلوتيناسيون سرم روي پليت و اليزا به تفكيک فصول مختلف در سال  1393در
جدول  2آورده شده است .با توجه به آناليز آماري مربع كاي بين فصول مختلف از نظر شيوع سرمی مايكوپالسما سينوويه اختالف
معنیداري وجود دارد ( .)P<0/001بهطوريكه كمترين و بيشترين درصد آلودگی سرمی  MSبه ترتيب در فصول بهار و زمستان
مشاهده گرديد.

جدول  -2میزان شیوع سرمی عفونت مایکوپالسما سینویه در طیور صنعتی استان اردبیل به تفکیک فصل

فصول

تابستان

بهار

زمستان

پاییز

نمونههای سرمی
تعداد نمونههای مورد آزمایش

141

140

178

196

تعداد نمونههای مثبت در آزمایش آگلوتیناسیون

28

42

61

130

تعداد نمونههای مثبت در آزمایش الیزا

25

37

52

93

89/3

88/1

85/2

71/5

فراوانی موارد مثبت آزمایش الیزا از كل موارد مثبت تایید شده در الیزا

% 12/1

% 17/9

% 25/1

% 44/9

فراوانی موارد مثبت آزمایش الیزا از نمونههای اخذ شده در هر فصل

17/7d

26/4c

29/2b

47/4a

درصد نمونههای مثبت آزمایش آگلوتیناسیون تایید شده در الیزا

%

%

%

%

 : a , b, c, dنشانگر اختالف معنیدار بودن دادهها در يک سطر میباشد (.)P>0/001

در جدول  3فراوانی شيوع سرمی مايكوپالسما سينوويه به تفكيک جنسيت ارائه شده است .اين جدول نشان میدهد كه
ميزان شيوع سرمی  MSدر مرغها و خروسها به ترتيب  31/8درصد و  28/9درصد میباشد ،هرچند اين اختالف از نظر آماري
معنیدار نبود (.)P>0/05
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جدول  -3فراوانی شیوع سرمی  MSبر اساس جنس پرندگان مورد مطالعه
تعداد سرم

منفی

مثبت

اختالف

جنس

آزمایش

پرندگان

شده

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرغ

617

196

31/8

421

68/2

خروس

38

11

28/9

27

71/1

معنیداری
0/435

ميزان شيوع سرمی عفونت مايكوپالسما سينوويه بر اساس ظرفيتگلههاي مورد بررسی در جدول  4آورده شده است .در
مقايسه آماري فراوانی آلودگی سرمی به  MSبين ظرفيتهاي مختلف گلهها ،اختالف معنیداري نبود ( .)P>0/05هر چند
بيشترين ميزان شيوع سرمی مايكوپالسما سينوويه در گلههاي با ظرفيت بيش از  20000قطعه مشاهده گرديد .درحالیكه كمترين
آن در گلههاي با ظرفيت كمتر از  5000تايی بود.
جدول  -4مقایسه میزان شیوع سرمی  MSبر اساس ظرفیت گلههای مورد مطالعه
تعداد سرم
ظرفیت گلهها

آزمایش

(قطعه)

منفی

مثبت

شده

تعداد

درصد

تا 5000

104

28

26/9

76

 5001تا 10000

88

25

28/4

63

 10001تا 20000

227

72

31/7

155

68/3

بیش از 20001

236

82

34/7

154

65/3

تعداد

درصد
73/1
71/6

اختالف
معنیداری

0/992

از مناطق نمين ،اردبيل و نير به ترتيب تعداد  298نمونه 245 ،نمونه و  105نمونه از نظر ميزان آلودگی سرمی  MSمورد
آزمايش قرار گرفتند كه بيشترين ميزان شيوع سرمی مايكوپالسما سينوويه به ترتيب در نمين ( 37/2درصد) ،اردبيل (30/2
درصد) و نير (14/3درصد) مشاهده شد (.)P<0/001
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بحث
مايكوپالسموز سالهاست كه از سوي پژوهشگران در كشورهاي مختلف دنيا با روشهاي مختلف تشخيصی شناسايی شده
است Mohammed .و همكاران در سال  ،1983آلودگی سرمی  MSرا در گلههاي تخمگذار كاليفرنياي مركزي و جنوبی به
ترتيب  32درصد و  87درصد گزارش كردند ( .)22در يک مطالعهاي در سال  2004با استفاد از آزمايش اليزا در انگلستان ميزان
شيوع مايكوپالسما سينوويه  78درصد بود ( Feberwee .)13و همكاران در سال  2008شيوع سرمی  MSرا در چندين گله
تخمگذار در هلند در طول مدت  12ماه از سال  2005الی  2006به روش  37 ،RSPAدرصد تشخيص دادند ( .)10شيوع سرمی
 MSو  MGدر گلههاي طيور كشور رومانی در سال  2008با روش اليزا  80درصد اعالن و نشان دادند كه در گلههاي باالي 36
هفته  MSنسبت به  MGشيوع بيشتري دارد ( .)5در مطالعهي مقايسهاي كه از سوي  Osmanو همكاران در سال 2009روي
 279نمونه در مصر انجام گرفت ،در روشهاي اليزا و آگلوتيناسيون به ترتيب  41/9درصد و  54/8درصد نمونه ها مثبت بود (.)25
در مطالعهاي كه در پاراگوئه روي فارمهاي تخمگذار انجام شد 53 ،درصد نمونهها  MSمثبت گزارش گرديد ( Buim .)8و
همكاران در سال  2009در برزيل نشان دادند كه از  72/7درصد گلههاي طيور ،مايكوپالسماها جداسازي شد و بيشترين موارد آن
مربوط به مايكوپالسما سينوويه بود ( .)6در پرو در سال  2009آلودگی سرمی  ،MSبا آزمايش آگلوتيناسيون  67درصد تخمين
زده شد كه با تست االيزا اين ميزان به  53درصد كاهش يافت ( .)29در بررسی كه  Köhnو همكاران در سال  2009كه روي گله-
هاي تخمگذار انجام دادند 75 ،درصد آنها از نظر شيوع مايكوپالسما سينوويه مثبت بودند ( .)20در گلههاي طيور صربستان در
سال 2010ميزان شيوع سرمی  MSدر سالهاي  2000و  2009به ترتيب  47/49درصد و  22/17درصد گزارش شد (.)18
مطالعهاي كه توسط  Lucianoو همكاران در سال  2011روي  2781نمونه سرم جمعآوري شده از گلههاي مادر گوشتی تجاري
برزيل انجام گرفت ،ميزان شيوع  MSبا آزمايشهاي آگلوتيناسيون و اليزا به ترتيب  26/46درصد و  5/39درصد بود (.)21
 Heleiliو همكاران در سال  27 ،2012گله طيور گوشتی را با آزمايش آگلوتيناسيون در شرق الجزاير بررسی نمودند و از 505
نمونه سرم جمعآوري شده ميزان شيوع سرمی مايكوپالسما سينوويه  66/33درصد بيان كردند ( .)16طبق بررسی كه  Moreiraو
همكاران در سال  2015روي  36گله مادر گوشتی در پرتغال با روشهاي اليزا و  PCRانجام دادند ،ميزان شيوع  66/7 MSدرصد
گزارش شد ( .)24در مطالعه ديگر كه توسط  Júniorو همكاران در سال  2017روي  459نمونه سرمی اخذ شده از جوجههاي
بومی موزامبيک جنوبی صورت گرفت ،شيوع مايكوپالسما سينوويه 84/5 ،درصد بود (. )17
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در ايران نيز در خصوص شيوع مايكوپالسماها مطالعات فراوانی صورت گرفته است كه با توجه به نتاي پژوهشگران ميزان
آلودگی آنها در مناطق مختلف كشور متفاوت است .مياحی و همكاران در سال  1386روي  10گله طيور گوشتی در هفته اول به
منظور پايش ميزان پادتن ويژه  MSبا آزمايش آگلوتيناسيون تحقيقی انجام دادند كه  90/25درصد نمونهها قبل از حرارت84/48 ،
درصد بعد از حرارت و  51/54درصد در مرحله رقت  1/4از نظر  MSمثبت بودند ( .)1در سال  2006مطالعهاي كه بر روي مزارع
گوشتی اطراف شيراز انجام گرفت ،ميزان آلودگی  MSدر مناطق مورد بررسی بسيار باال و  100درصد گزارش گرديد ( .)7ولدان و
همكاران در سال  ،1389روي  3474نمونهي سرم خون اخذ شده از  226گله طيور گوشتی كشتار شده استان تهران از نظر MS
تحقيق انجام دادند كه در آزمايشهاي آگلوتيناسيون و اليزا به ترتيب  38/19درصد (  1327نمونه) و  27/06درصد ( 940نمونه)

مثبت بودند ( .)2در مطالعهاي ديگر در منطقه تبريز نشان داده شد كه گلههاي تخمگذار تجاري مبتال به مايكوپالسما گالی-
سپتيكوم نسبت به گلههاي تخمگذار عاري از بيماري بهطور قابل توجهاي عملكرد پايين دارند ( Haghighi-Khoshkhoo .)3و
همكاران در سال  2011شيوع سرمی  MSرا در گلههاي تخمگذار تجاري استانهاي شمال مركزي ايران  42/5درصد گزارش
كردند ( .)14در سال  2013با آزمايش آگلوتيناسيون  200مرغ بومی در اقليد مورد بررسی قرار گرفت و ميزان آلودگی
مايكوپالسما سينوويه  2درصد اعالن گرديد ( Seifi .)28در سال  2013با آزمايشهاي سرولوژي روي  315گله مادر گوشتی در
استان مازندران طی سالهاي  2002الی  2008بررسی انجام داد و بيشترين و كمترين ميزان شيوع سرمی  MSرا در سالهاي
 2003و ( 2008به ترتيب  41/2درصد و  0درصد) گزارش كرد (.)27
در مطالعه حاضر هم در آزمايش آگلوتيناسيون و هم در آزمايش اليزا 11 ،گله از  36گله (ميزان شيوع  30/6درصد) مثبت
بود .از  11گله  MSمثبت 5 ،گله در شهرستان نمين 4 ،گله در شهرستان اردبيل و  2گله در شهرستان نير از نوع نژاد راس 308
بودند .از مجموع  655نمونه سرم مورد بررسی 39/8 ،درصد در آزمايش آگلوتيناسيون و  31/6درصد در آزمايش اليزا مثبت بود.
اين آمار نشان دهندهي باال بودن تعداد موارد مثبت كاذب در آزمايش آگلوتيناسيون ( 20/7درصد) و يا پايين بودن ويژگی آن می-
باشد كه اين يافته مطابق با مطالعات پژوهشگران است ( 25 ،19 ،12 ،11 ،9 ،4و  .)29يافتههاي بهدست آمده از اين مطالعه در
خصوص ميزان شيوع سرمی مايكوپالسما سينوويه ( 30/6درصد) از برخی گزارشهاي پيشين ( 18 ،2و  )28بيشتر و از برخی نتاي
مطالعات ديگر ( 21 ،16 ،7 ،5 ،1و  )29كمتر است .اين موضوع بيانگر آن است كه فراوانی آلودگی مايكوپالسماها در نواحی مختلف
جعرافيايی متفاوت میباشد.
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بر اساس نتاي مطالعات  Heleiliو همكاران در سال 2011ميزان شيوع مايكوپالسما در فصل زمستان در باالترين حد
( 61/48درصد) و در تابستان در پايينترين حد ( 47/74درصد) قرار داشت ( .)15در مطالعه ديگر در سال  2005درصد آلودگی در
فصل زمستان ( 62/44درصد) بيش از تابستان ( 53/10درصد) گزارش گرديد ( Seifi .)26در سال  ، 2013نشان داد كه بيشترين
و كمترين ميزان آلودگی مايكوپالسما سينوويه به ترتيب زمستان ( 39/6درصد) و تابستان ( 30/6درصد) بود ( .)27در مطالعه
حاضر نيز تغييرات فصلی بر ميزان شيوع سرمی MSتاثير داشت ،بهطوريكه بيشتر شيوع آن در زمستان ( )47/4مشاهده شد .اين
يافته با نتاي مطالعات محققين ( 26 ،15و  )27مطابقت دارد.
در اين مطالعه شيوع عفونت در مرغها در مقايسه با خروسها و همچنين در گلههاي با ظرفيت باالي  20000قطعه نسبت
به ساير ظرفيتها بيشتر بود ،هرچند كه اين اختالفات از نظر آماري معنیدار مشاهده نشد ،اما نشان داد كه پرندگان جنس ماده و
گلههاي با ظرفيتهاي بيشتر نسبت به عفونت حساستر هستند .اين يافتهها با نتاي  Sarkarو همكاران در سال Heleili ،2005
و همكاران در سال  2012و  Seifiدر سال  2013همخوانی دارند ( 26 ،15و  .)27در مطالعه حاضر از بين مناطق مختلف
جفرافيايی مورد بررسی استان ،شهرستان نمين بهطور معنیداري بيشترين ميزان شيوع سرمی مايكوپالسما داشت .به نظر میرسد
تراكم زياد گلهها ،نزديكی فارمها به هم و يا نزديكی تدريجی روستا به مزارع و كيفيت اصول امنيت زيستی میتواند از فاكتورهاي
موثر بر ميزان آلودگی منطفه نمين باشد.
نتاي اين مطالعه نشان داد كه ميزان آلودگی سرمی طيور صنعتی تجاري استان اردبيل به مايكوپالسما سينوويه نسبتا قابل
توجه است كه احتماال ناشی از انتقال عمودي بيماري در مزارع طيور میباشد .عواملی نظير تغييرات فصلی ،جنسيت پرندگان،
ظرفيت گلهها و تراكم گلهها در مناطق نمونهگيري بر ميزان شيوع سرمی عفونت  MSتاثير دارند .لذا ضمن رعايت كامل شرايط
امنيت زيستی و اصول بهداشتی ،بايستی برنامههاي منظم نظارتی و اقدامات مراقبتی در سطح مزارع مرغ مادر بهطور دقيق اجرا
شود و حتما جوجههاي گوشتی يکروزه تجاري از گلههاي مادر عاري از بيماري تهيه گردد .بر اين اساس مطالعات تكميلی با
روشهاي مولكولی در سطح طيور تجاري پيشنهاد میشود.
منابع
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Serological survey of Mycoplasma synoviae infection in industrial poultry of Ardabil
province by using RSPA and ELISA

Summary
Mycoplasma synoviae (MS) is an important pathogens of poultry and turkeys, and causes respiratory
infection, lameness, decreased growth rate, loss of egg production and hatch reduction. This study was
conducted to determine the seroprevalence of MS infection in industrial poultry of Ardabil province,
northwestern Iran, and to find the possible association of prevalence of infection with some potential
factors. Between October 2012 and April 2013, 655 blood samples were collected from 36 industrial
flocks. Serum samples were examined by Rapid Serum Plate Agglutination (RSPA) and ELISA tests.
From 36 flocks, 13 flocks (36.1%) in RSPA and 11 flocks (30.6%) in ELISA were positive. From 655
serum samples, 261 samples (39.8%) and 207 samples (31.6%) were positive in RSA and ELISA tests,
respectively. In RSPA, sensitivity, specificity and correlation rate of ELISA were 84.6%, 92.5% and 0.352, respectively. The highest rate of seroprevalance with statistical difference (p<0.001) was in winter.
31.8% of MS prevalence was detected in the female type and 28.9% in the male type. The capacity of the
flocks was classified into four groups and the highest MS seroprevalance was seen in the flocks including
more than 20000 birds. The prevalence of MS in Namin city was significantly (p<0.05) higher (32.2%) as
compared to other regions. The results of this study showed that factors such as sex of birds, size of
flocks, seasonal variations and density of flocks in sampling regions were effective in MS. Also, the
seroprevalence of MS infection is relatively higher in the industrial flocks of Ardabil Province. It needs to
respect the biosecurity and sanitation principles and providing free MS chickens.

Key word: Industrial poultry, Mycoplasma synoviae, ELISA, RSPA
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