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 آئروژینوزا سودوموناس البرز به
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 چکیده

رش و مراکز مختلف پرو به ظاهر سالم هایهای مادیاندر بین جمعیت آئروژینوزا سودوموناسارزیابی آلودگی  از این بررسی، هدف    
الً تصادفی از کامصورت ه نمونه ب 276تعداد  . باشدهای تهران و البرز میاستان نگهداری مادیان و نیز موارد بالینی تولید مثلی در اطراف

فاده ( با استدرصد 48/93رأس، 129) ( و غیرآبستندرصد 52/6رأس،  9س مادیان آبستن )رأ 138واژن  یهگودی کلیتورال و ناحی یهناحی
 32ینی )درصد(، موارد بال 57رأس،  79های سوارکاری )های باشگاهدام های مورد مطالعه شامل: مادیان از سوآب استریل تهیه گردید. 

در اطراف  درصد( 20رأس،  27رج )ک-سازی رازیسرم یسسهؤسرم و واکسن م یهای موجود در بخش تهیهنادرصد( و مادی 23رأس، 
ملیات کشت عمنتقل گردید و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ها در کنار یخ به آزمایشگاه تشخیص نمونه بود. های تهران و البرز استان

 گرفت.  مورد ارزیابی آماری قرار 19نسخه  SPSS افزاردست آمده با استفاده از نرمه اطالعات ب  نتایج دنبال شد. باکتریال تا حصول
واژن  درصد(، 45/1رأس،  2گودی کلیتوررال ) یهاکتری از ناحیاین ب درصد( مادیان جدا شد.  35/4رأس ) 6از   آئروژینوزا سودوموناس

 8ین بوده های آلسن مادیان ای آلوده جدا شد. هدرصد( دام 45/1رأس،  2ن )واژ –گودی کلیتورال  توأماندرصد( و نیز  45/1رأس،  2)
رصد( از نژاد د45/1) 2های آلوده از نژاد تروبرد و درصد( رأس از دام 9/2چهار ) وده غیرآبستن بودند. های آلکلیه دام سال بود.  20الی 

های گاهای باشهنیامادشود که نتیجه گرفته می های سوارکاری جدا گردید. های موجود در باشگاهداماین باکتری فقط از  عرب بودند. 
 تداول ازمهای کنترلی غربالگری برنامه باشند. می آئروژینوزا سودوموناس ی تهران و البرز آلوده به باکتریهاانسوارکاری اطراف است

قبل از  بهای سوارکاری و مراکز پرورش و نگهداری اسهای باشگاهناگودی کلیتورال و واژن تمامی مادی یهبرداری از ناحینمونه :قبیل
 بایستی به عمل آید.صنعت پرورش اسب گیری از بروز خسارات اقتصادی به شروع فصل تولید مثلی دام به منظور جلو
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حاملین نر و ماده بدون  یهممکن است به وسیل آئروژینوزا

گیری و یا از طریق عالیم بیماری تولید مثلی از طریق جفت

و یا از طریق وسایل  معاینات تولید مثلیاز قبیل:  فیزیکی 

 (.Kelley et al. 2019گردد ) سالم منتقلآلوده به دام 

های بزرگ باکتریایی هستند هیکی از گرو هاودوموناسس    

این   .شناسایی شده است هااز آن گونه 80بیش از که 

اما معدودی  شودباکتری به وفور در خاک و آب یافت می

 زایی دارند. یی بیماریاحیوانات توانها برای انسان و از آن

به دارا بودن قدرت تهاجمی ضعیف، به عنوان یک  لذا نظر

 شودزای فرصت طلب شناخته میعامل بیماری

(Andonovaa Urumova 2013).  آئروژینوزا سودوموناس 

باکتری گرم منفی است که به میزان فراوانی بر روی پوست 

ان یافت و قسمت خارجی سیستم تولید مثلی مادیان و نری

 مهای گراکتری در مکاناین ب  .(Oh et al. 2017شود )می

این  باشد. های راکد موجود میب و نیز در آبوو مرط

تواند بدون ایجاد عفونت بر روی سیستم میمیکروارگانیسم 

 .Ali et alداشته باشد ) تولید مثلی دام نر و ماده وجود

قادر به  هاسودوموناساین باکتری بر خالف سایر   .(2015

ه بروز آسیب مخرب نظیر همولیزین است کهای زیمتولید آن

 . (Constable et al. 2017) کندبه بافت میزبان را تسهیل می

زایی این میکروارگانیسم ناشی از توکسین خارج اثر بیماری

آلودگی در مادیان ممکن است منجر به   .سلولی آن است

همراه با ترشحات چرکی  ،بروز آندومتریت حاد و گسترده

مالیم شود و یا در اکثر موارد به صورت یک آندومتریت 

دن آبستنی، بازگشت سریع به دا از دست  ن شود.انمای

ستروس و بروز عالیم فحلی از نتایج شایع آلودگی سیکل ا

سقط به دلیل التهاب   .است آئروژینوزا سودوموناسبا 

از جفت و معموالً ارگانیسم   .دهدخیر روی میأ، با تجفت

-هنگام جفت ،های سالمنریان جنین قابل جداسازی است. 

توانند ارگانیسم را به گیری با مادیان آلوده، آلوده شده و می

 . (Cerny et al. 2014) ها انتقال دهدسایر مادیان

های متمایل به سبز با کلونی ،بالد آگار دراین باکتری     

های کرده و در آگار مک کانکی، کلونیبویی مطبوع تولید 

ر این باکتری الکتوز را تخمی کند. صورتی رنگ ایجاد می

-گراد میسانتی یدرجه 41کرده و قادر به رشد در دمای 

را از سایر  آئروژینوزا سودوموناس این ویژگی  باشد. 

این باکتری نسبت به مواد ضد  کند. ها متمایز میسویه

 2باشد، به همین دلیل این ها مقاوم میبیوتیکعفونی و آنتی

شوند که این باکتری به عنوان یک عامل باعث می

 Youngquistمیکروارگانیسم مقاوم محسوب شود )

Threlfall 2007.) 

های یکی از بیماری آئروژینوزاپزودوموناس  عفونت    

 آندومتریت، که منجر بهمهم سیستم تولید مثل مادیان است 

تصادی کاهش باروری، سقط و در نهایت بروز خسارات اق

 هر.  (Tibary Fite 2007) دگردبه صنعت پرورش اسب می

شود که این باکتری یک عفونت چند که غالباً گفته می

مقاربتی است اما شواهد محدودی در مورد انتقال آن از 

 گیری و تلقیح مصنوعی وجود داردطریق جفت

(McKinnon et al. 2012, Samper Tibary 2006, Tibary 

Fite 2007, Blanchard  et al. 1992).   محدودیاطالعات 

در  اپیدمیولوژیک انتقال اسب به اسب در رابطه با عوامل نیز

ها به صورت حاملین نریان در اکثر موارد،  .باشددسترس می

ند، اما آندومتریت و کم نکبدون عالیم بالینی عمل می

هایی که همراه با این ممکن است که در مادیانباروری 

 .Pasing et al)شوند بروز کند ها پرورش داده مینریان

2013, Pickett et al. 1999).  2ها به در مادیان عفونت 

کند، حالت فعال بیماری که همراه با بروز صورت بروز می

 واژینال یهاصلی بیماری به صورت ترشحات ناحیعالیم 

به صورت حاملین بیماری که بدون  طریق دیگر، و است

گونه عالیم بیماری بوده و در بین گله، این باکتری را  هیچ

که  نظر به این( Lu and Morresey 2007) دنکنمنتشر می

های تولید عفونت اطالعات و مطالعات انجام شده در مورد

نسبت به گاو برخوردار  سب در ایران از توجه کمتریا مثلی

لذا هدف از  تصمیم به این مطالعه گرفته شد. ، بوده است

این مطالعه، بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل 

های مختلف جمعیتی به باکتری های گروهاسب

تهران و البرز   هایدر اطراف استان آئروژینوزا سودوموناس

 باشد.می
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 مواد و روش کار
-باشگاه سوارکاری اطراف استان 13از  در این بررسی    

 57، مادیان به ظاهر سالم رأس 79) های تهران و البرز

های ارجاعی به درمانگاه گروه مامایی و درصد(، مادیان

 های تولید مثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرانبیماری

 یهای موجود در بخش تهیهدرصد( و مادیان 23رأس،  32)

رأس،  27) تحقیقاتی رازی کرج یسسهؤواکسن و سرم م

های تعداد نمونه  برداری به عمل آمد.درصد( نمونه 20

 95 (Level of confidence)مورد نیاز با سطح اطمینان 

 (Desired Obsolute precision)درصد، دقت تمایل مطلق 

درصد،  10 (Expected prevalance)و شیوع مورد انتظار 

برداری مورد رأس مادیان جهت نمونه 138حداقل تعداد 

 Rogan and Gladen 1978, Thrusfield and) نیاز بود

Christley 2018 .) های مورد بررسی، پس از مقید کردن دام

 گودی کلیتورال و واژینال اخذ گردید.  یهناحی 2ها از نمونه

استریل تهیه و سپس نمونه با استفاده از سوآب  276تعداد 

کنار یخ دار استریل قرار داده شد و در های درب پیچدر لوله

دانشکده دامپزشکی دانشگاه  به آزمایشگاه باکتریولوژی

ها در نمونه تهران جهت کشت باکتریال منتقل گردید. 

و  نددو مک کانکی کشت داده شبالد آگار محیط کشت 

گراد سانتی یدرجه 37ساعت در محیط  24پس از گذشت 

موارد مشکوک، به محیط  . ندگرفتمورد بررسی قرار 

منتقل گردید و پس از  سودوموناساختصاصی کشت 

 گرفتیید قرار میأبررسی رشد و رنگ کلونی مورد ت

(Markey et al. 2013). 

افزار نرم 19دست آمده با استفاده از نسخه ه اطالعات ب    

SPSS .روش آماری مورد   مورد بررسی قرار گرفت

و آزمون فیشر  (Chi-spuare)کای ع مربزمون آاستفاده، 

(Fisher exact test) .جهت بررسی ارتباط بین تعداد   بود

استفاده  T testهای آلوده و غیرآلوده از زایش و سن دام

 .ندشد دار تلقیمعنی P≤05/0در این بررسی، سطح   گردید.

 

 

 نتایج
درصد(  35/4رأس ) 6در این بررسی مشخص شد که     

 سودوموناس رأس مادیان مورد بررسی آلوده به 138از 
های مثبت از نواحی گودی نمونه باشند. می آئروژینوزا

 45/1رأس،  2ژینال )درصد(، وا 45/1رأس،  2کلیتورال )

 45/1رأس،  2کلیتورال و واژینال ) توأمان یهدرصد( و ناحی

 درصد( جداسازی شدند. 

    Table 1 های وضعیت آلودگی ارگان ینشان دهنده

های ستانهای اطراف امختلف سیستم تولید مثل مادیان

  باشد.می آئروژینوزا سودوموناس تهران و البرز به باکتری

های های تولید مثلی مادیانبافت بین داریمعنی ارتباط

 (.P≥05/0)نشد  تحت بررسی مشاهده

 
Table 1. Distribution of Pseudomonas aeruginosa 

infection of mares genital system in suburb of 

Tehran and Alborz povinces- Iran 

Total 
Culture 

Region 
-(%) +(%) 

137 135(98.55%) 2(1.45) Clitoris 

137 135(98.55%) 2(1.45) Vagina 

2 - 2(1.45) 
Clitoris & 

Vagina 

275 270 6(4.35%) Total 

 

    Table 2 ها در بررسی گر توزیع سن مادیاننمایان

 آئروژینوزاسودوموناس ها به آلودگی سیستم تولید مثل آن

رأس مادیانی که  6دهد که از نشان می Table 2 است. 

ها در بازه آنرأس از  3شده،  جدا سودوموناس آئروژینوزا

سالگی  15الی  11رأس بین سنین  2سال،  10الی  6زمانی 

در این بررسی   سال بوده است. 20و یک رأس باالتر از 

 و آلودگیها داری بین سن داممشخص شد که ارتباط معنی

 دوموناسسوپوزوها به باکتری سیستم تولید مثل آن

 (.P≥05/0وجود ندارد ) آئروژینوزا
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Table 2: Distribution of age of genital system 

Pseudomonas aeruginosa infectionof the mares in 

suburb of Tehran and Alborz provinces- Iran 

Total 
Culture Age 

(year) -(%) +(%) 

- - - <2 

34(26.63) 34(26.63) - 2-5 

49(35.5) 46(33.33) 3(2.19) 6-10 

36(26.08) 34(26.63) 2(1.45) 11-15 

13(9.42) 13(9.42) - 16-20 

6(4.35) 5(3.62) 1(0.72) >20 

138 132(95.65) 6(4.35) Total 

 

    Table 3  نشان دهنده وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل

سودوموناس  های آبستن و غیرآبستن به باکتریمادیان

مراکز پرورش و نگهداری اسب در اطراف استان  آئروژینوزا

 تهران و البرز است.
 

Table 3. Distribution of pregnancy of the mares 

in genital system Pseudomonas aeruginosa 

infection in suburb of Tehran and Alborz 

provinces-Iran 

Pregnancy 
Culture Total(%) 

+(%) -(%)  

+ - 9(6.52) 9(6.52) 

- 6(4.35) 123(89.13) 129(93.48) 

Total 6(4.35) 132(95.65) 138 
 

    Table 4 های وضعیت تلقیح در مادیان ینشان دهنده

و سالم در مراکز  سودوموناس آئروژینوزاغیرآبستن آلوده به 

 باشد.های تهران و البرز مینگهداری اسب در اطراف استان
 

Table 4. Distribution of insemination status of 

the non-pregant mares in genital system 

Pseudomonas aeruginosa infection in suburb of 

Tehran and Alborz provinces-Iran. 

Breeding 
Culture Total(%) 

+(%) -(%)  

+ 3(2.32) 61(47.28) 64(49.61) 

- 3(2.32) 62(48.06) 65(50.38) 

Total 6(4.65) 123(95.34) 129 
 

   Table 5 های زایش مادیان آخرین یگر وضعیت سابقهبیان

در مراکز  دوموناس آئروژینوزاسووده به آلوده و غیرآل

  باشد.های تهران و البرز مینگهداری اسب در اطراف استان

نظر داری از در این بررسی مشخص شد که ارتباط معنی

های غیرآبستن وجود ندارد آلودگی سیستم تولید مثل مادیان

(05/0≤P). 

Table 5. Distribution of the last foaling of the 

mares in genital system Pseudomonas aeruginosa 

infection in suburb of Tehran and Alborz 

provinces-Iran 

Foaling 
Culture 

Total(%) 
+(%) -(%) 

+ 4(2.9) 68(49.27) 9(6.52) 

- 2(1.45) 64(48.38) 129(93.48) 

Total 6(4.35) 132(95.65) 138 

 

    Table 6  ارتباط بین تعداد زایش و سن  ینشان دهنده

خارجی سیستم تولید  یآلوده ناحیهغیر ها آلوده ومادیان

در این  باشد. می سودوموناس آئروژینوزاها به مثل آن

های مشخص شد که بین سن و تعداد زایش مادیان بررسی

 (.P≥05/0)داری وجود ندارد آلوده و سالم ارتباط معنی

 
Table 6. Distribution of Parity and age in mares 

detected positive and negative assessment of 

genital system Pseudomonas aeruginosa 

infection in suburb of Tehran and Alborz 

provinces-Iran 

Parameter Positive test Negative test 

Parity 2.00 ± 0.13 2.75 ± 0.76 

Age 9.41 ± 0.41 12.08 ± 2.08 

 

    Table 7 های آلوده به تعداد زایش مادیان ینشان دهنده

و سالم مراکز نگهداری اسب در  ودوموناس آئروژینوزاس

 Table با توجه به  باشد.های تهران و البرز میاطراف استان

سودوموناس آئروژینوزا ها آلوده به رأس از مادیان 4،  7

ارتباط آماری   اند.که دارای تعداد زایش متعددی بوده بوده

ها مشاهده زایش و وضعیت آلودگی مادیان بین تعداد

 (.P≥05/0نگردید )

 
Table 7. Distribution of foaling number of the 

mares in genital system Pseudomonas aeruginosa 

infection in suburb of Tehran and Alborz 

provinces-Iran 

Total(%) 
Culture 

Foaling No. 
-(%) +(%) 

27(37.5) 26(36.11) 1(1.38) 1 

25(34.72) 24(33.33) 1(1.38) 2 

13(18.05) 12(16.66) 1(1.38) 3 

4(5.55) 4(5.55) - 4 

3(4.16) 2(2.77) 1(1.38) 5 

72 68(94.44) 4(5.55) Total 
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    Table 8 های تحت تلقیح مادیان یسابقه یهنشان دهند

-بررسی در مراکز نگهداری و پرورش اسب در اطراف استان

در این بررسی مشخص شد که   باشد.های تهران و البرز می

سودوموناس آئروژینوزا ها آلوده به ( رأس از مادیان62/3) 5

داری ارتباط آماری معنی تلقیح بوده است.  یدارای سابقه

 (.P≥05/0وضعیت آلودگی مشاهده نگردید )بین تلقیح و 
 

Table 8 . Distribution of breeding condition of 

the mares in genital system Pseudomonas 

aeruginosa infection in suburb of Tehran and 

Alborz provinces-Iran 

Breeding 
Culture Total(%) 

+(%) -(%)  

+ 5(3.62) 94(68.11) 99(71.74) 

- 1 (0.72) 64(48.38) 129(93.48) 

Total 6(4.35) 132(95.65) 138 

 

    Table 9 های آلوده به نوع تلقیح مادیان یدهنده نشان

در مراکز پرورش و نگهداری اسب  سودوموناس آئروژینوزا

ارتباط آماری بین نوع تلقیح   های تهران و البرز است.استان

، سودوموناس آئروژینوزا ها بهمادیانو وضعیت آلودگی 

 (.P≥05/0داری وجود ندارد )ارتباط معنی
 

Table 9. Distribution of breeding methods of the 

mares in genital system Pseudomonas aeruginosa 

infection in suburb of Tehran and Alborz 

provinces-Iran 

Breeding 

method 

Culture 
Total(%) 

+(%) -(%) 

Artificial 

Insemination 
3(3.03) 38(38.38) 41(41.41) 

Natural 

Insemination 
2 (2.02) 56(56.56) 58(58.58) 

Total 5 (5.05) 94(94.94) 99 

 

    Table 10 توزیع نژادهای مختلف مادیان ینشان دهنده-

موجود های ها و وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیان

های در مراکز پرورش و نگهداری اسب در اطراف استان

داری بین نژاد و کشت ارتباط معنی باشد. برز میلتهران و ا

 (.P≥05/0باکتریال مشاهده نشد )

 

 

Table 10 . Distribution of mares breeds of 

genital system Pseudomonas aeruginosa infection 

in suburb of Tehran and Alborz provinces-Iran 

Breed 
Culture Total(%) 

+(%) -(%)  

Thoroughbred 4(2.9) 82(59.82) 86(62.32) 

Arab 2(1.45) 32(23.19) 58(58.58) 

Cross - 18(13.04) 18(13.04) 

Total 6(4.35) 132(95.65) 138 

 

    Table 11 ها در نوع کاربری مادیان ینشان دهنده

به  هابررسی آلودگی قسمت خارجی سیستم تولید مثل آن

در مراکز نگهداری و پرورش اسب  سودوموناس آئروژینوزا

داری ارتباط معنی  باشد.در اطراف استان تهران و البرز می

ها وجود ها و آلودگی سیستم تولید مثل آنبین کاربرد مادیان

 (.P≥05/0) نداشت

 
Table 11 . Distribution of mares’ efficiency of 

genital system Pseudomonas aeruginosa infection 

in suburb of Tehran and Alborz provinces-Iran 

Horse 

efficiency 

Culture Total(%) 

+(%) -(%)  

Riding 5(3.62) 74(53.62) 79(57.25) 

Jumping 1(0.72) 13(9.42) 58(58.58) 

Cart - 18(13.04) 18(13.04) 

Biological - 27(19.57) 27(19.57) 

Total 6(4.35) 132(95.65) 138 

 

 بحث
ولید مثلی )گودی سیستم ت یهناحی 2مطالعه از  در این    

رأس مادیان جهت بررسی  138 واژینال( یهکلیتورال و ناحی

  به عمل آمد.برداری ، نمونهآئروژینوزاسودوموناس آلودگی 

ی هااز مادیانرأس درصد(  35/4) 6که لذا مشخص شد 

آلوده به این میکروارگانیسم  اطراف استان تهران و البرز،

مشخص گردید که هیچ همچنین در این بررسی  باشند. می

، سودوموناس آئروژینوزاهای آلوده به باکتری یک از مادیان

طی یک  م بالینی بیماری تولید مثلی نبودند. یدارای عال

ساله به عمل آمده در کوینزلند استرالیا بر روی  5بررسی 

جغرافیایی،  یمورد مادیان نژاد تروبرد در یک منطقه 2040

ها آلوده رأس( از دام 93درصد ) 6/4مشخص شد که فقط 

در این بررسی   باشند.می سودوموناس آئروژینوزا به باکتری
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های نر نگهداری های ماده همراه با دامدام ،عمل آمدهبه 

تواند به لذا این عفونت می (. Kidd et al. 2011) شدندمی

بر اساس  ها گردد. صورت تک گیر باعث آلودگی دام

عمل آمده مشخص گردیده که عمدتاً این  های بهبررسی

تواند باعث بروز آلودگی و باکتری به صورت مکانیکی می

 مواردی خصوصه ، بهای مستعدمتعاقباً آندومتریت در دام

 گرددبوده،  زایش از پس رحمی برگشت در نقص دارای که

(Lu and Morresey 2007.) 

 هایبیماری شدید عوارض از جلوگیری منظور به    

 مدیره تأهی کاری قواعد اسب، پرورش صنعت در مقاربتی

 Horserace انگلستان اسب سوارکاری در بندیشرط

Betting Levy Board (HBLB) گیردمی قرار استفاده مورد.  

 لهسا هر را خود کاری قوانین و قواعد قانونی، یسسهؤم این

 مگور و ویروسی باکتریال، مقاربتی هایبیماری یزمینه در

 نقوانی این . دهدمی ارائه روز اطالعات با مطابق هااسب

 یهاینمونه مثلی، تولید فصل شروع از قبل که کندمی بیان

 از تا شود داده کشت و اخذ واژن و کلیتوریس یناحیه از

 :قبیل از باکتریایی عوامل حضور عدم یا و حضور
 لحاص اطمینان تایلورال و کلبسیال ،ائروژینوزا سودوموناس

 رنظ از هادام ها،مادیان در آلودگی بروز صورت در . شود

 شوندمی گذاشته کنار مثلی تولید هایبرنامه

(Barrandeguy Thiry 2012.) 

در این بررسی نیز مشخص شد که با افزایش تعداد     

 باشد احتمالها میزایش که توأمان با افزایش سن مادیان

این   یابد.می افزایش آئروژینوزا سودوموناسجداسازی 

 احتماالً های مسن جداسازی شده است. ارگانیسم از مادیان

تواند ناشی از کاهش ایمنیت بدن در باال رفتن له میئاین مس

ها باشد زیرا سن یکی از عوامل مهمی است که در سن دام

 تواند منجر به مقاومت گرددبرابر عوامل عفونی می

(Andonova Urumovab 2013) . آلودگی فقط در بین دام-

های غیرآبستن بوده است لذا در صورت بروز آلودگی در 

-ها میهای آبستن باعث بروز سقط جنین در بین مادیاندام

 McKinnon et al. 2011, Youngquist Threlfall) گردد

2007).  

در این بررسی مشخص گردید که نژاد تروبرد دارای     

های در بررسیبیشترین آلودگی بوده است.  در همین راستا، 

عمل آمده بر روی نژاد تروبرد نیز مشخص گردیده که ه ب

آلودگی در این نژاد وجود دارد احتماالً این آلودگی احتمال 

 Allen) ممکن است به دلیل عدم وجود دیگر نژادها باشد

et al. 2011.) 

ی های سوارکارهای آلوده متعلق به باشگاهدام یکلیه    

ی که هایدرمانگاه و یا مادیانهای ارجاعی به دام امابودند 

تری شدند، آلوده با این باکبه منظور بیولوژیک نگهداری می

حتمال های سوارکاری اکه در باشگاه با توجه به این  نبودند.

انتقال باکتری به طریق فیزیکی بیشتر از سایر مراکز 

-گاههای آلوده از باشمادیان یلذا کلیه ،نگهداری اسب است

 احتمال جداسازی میکروارگانیسم در بودند.  های سوارکار

 اند بیشتر ازهایی که به طور مصنوعی تلقیح شدهمادیان

ن ای  اند.طور طبیعی تلقیح داشتهه هایی است که بمادیان

ر تواند ناشی از آلوده بودن وسایل و لوازمات دله میئمس

ی که اسپرم اخذ شده از سیلم تلقیح مصنوعی بوده و یا این

 (.Cerny et al. 2014)ده، آلوده به این باکتری بوده باشد دهن

ه دست آمده در این تحقیق، نتیجه گرفته از اطالعات ب    

های بین مادیان در آئروژینوزاسودوموناس شود عفونت می

ز های تهران و البرهای سوارکاری استانموجود در باشگاه

-پرورش و نگهداری اسب در ایران می یکه از مراکز عمده

تولید  م بالینییها فاقد عالگونه دام باشند، وجود دارد و این

توانند به صورت حاملین باکتری عمل مثلی بوده و می

ین راستا در هم  های آلوده تماماً غیرآبستن بودند.دام  نمایند.

وانین قلذا بر اساس  باشد. محتمل می ها نیزآلوده بودن نریان

-هحینا 2تریال از های باکبایستی نمونه (HBLB) بین المللی

گودی کلیتورال و واژینال بایستی قبل از شروع فصل  ی

 ها اخذ گردد.ها و مادیاننریان یتولید مثلی از کلیه
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Abstract 
    The objective of this survey was to evaluate the infection of P. aeruginosa within the mare population including 

horse riding clubs, clinical cases and different centers which keep horses in both suburbs of Tehran and Alborz 

provinces of Iran. Totally, 276 specimens were taken randomly from clitoral fossa and vagina of 138 pregnant 
(no. 9, 6.52%) and non-pregnant (no. 129. 93.48%) mares using sterile swabs. The horses included: horse riding 

clubs (79, 57%), referral clinical cases (32, 23%) and biological research center mares (27, 20%) in suburb of 

Tehran and Alborz provinces, Iran. They were transported beside ice bags to the diagnostic l laboratory in Faculty 

of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran. The cultures were confirmed using differential biochemical 

tests. The data were analyzed using SPSS software version 19. P. aeruginosa was isolated from 6 mares (4.35 %). 

P. aeruginosa was isolated from clitoral fossa (No. 2, 1.45%), vagina (No.2, 1.45%) and clitoral fossa + vagina 

(No. 2, 1.45%), respectively. Infected mares aged among 8-20 years old. All of the infected mares were non-

pregnant. Four (2.9%) and 2 (1.45%) mares were Thoroughbred and Arab breed, respectively. P. aeruginosa was 

isolated only from mares in the horse riding clubs in both suburbs of Tehran and Alborz provinces of Iran. It is 

concluded that mares of horse riding clubs in suburb of Tehran and Alborz provinces, Iran are infected by P. 

aeruginosa. The control programs should be done using routine screening of swabs taken before mating by 

laboratories experienced in the isolation and identification of this specific organism in horse riding clubs and also 

other horse rearing centers in Tehran and Alborz provinces of Iran. 
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