
  1399ـ بهار  1دوره شانزدهم ـ شماره                           
DOI: 10.22055/ivj.2019.144980.2065

63       1399، بهار 1دامپزشکی ایران، دوره شانزدهم، شماره  نشریه

 به هاي اطراف تهرانمادیان مثل تولید خارجی سیستم آلودگی وضعیت بررسی
اکوئی جنیتالیوم مایکوپالسما
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چکیده
 اقتصادي ضرر و زاییکره کاهش سقط، ناباروري، باروري، باعث کم جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما ناشی از مادیان در عفونی اندومتریت    .

 در اطراف تهران جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما به هامادیانشیوع و آلودگی  بررسی مطالعه، این از هدف  شود.می اسب پرورش صنعت در
هاي مستقر در ، اسباسب نگهداري هاي پرورش ودر باشگاه تصادفی طوره ب به ظاهر سالم، مادیان رأس 138 از مطالعه این در . بود

و سنین مختلف  نژادهاغیرآبستن  و آبستن گروه دو درهاي دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران مراکز تحقیقاتی اطراف تهران و مادیان
مورد) با استفاده از سوآب  138نمونه) و واژینال ( 138گودي و سینوس کلیتورال ( يهها از دو ناحینمونه برداري به عمل آمد. نمونه

 PPLOدر محیط  ،موارد تهیه شده  .شدند حمل شناسیمیکروب آزمایشگاه به یخ کنار در و انتقالی محیط درسپس  استریل تهیه گردید
کوپالسما یمادیان داراي کلونی ما درصد) 62/3(رأس  5 از نمونه 7 تعداد شده، اخذي نمونه 276 تعداد از . کشت داده شدند براث و آگار

 -مادیان  .شدند داده صیتشخ دییأت یمولکول يهاآزمون با که ندمشکوك بودها کل نمونهاز  رأسدرصد)  6/16( 23و  بود اکویی جنیتالیوم
 مایکوپالسما اکویی جنیتالیومهاي غیرآبستن آلوده به دام سال بود.  20الی  2هاي آلوده بین سال، فاقد آلودگی بوده و سن دام >2هاي 
کلیتورال و  يههاي داراي آلودگی از ناحیدرصد) رأس از مادیان 44/1( 2فقط  باشند. هاي آبستن فاقد هرگونه آلودگی میو دام بودند

ها داراي تلقیح طبیعی درصد) رأس از آن 03/3( 3تلقیح بوده که  يها داراي سابقهدرصد) رأس از مادیان 89/2چهار ( واژینال بودند. 
ه به منظور سوارکاري استفاد ،هاي آلودهاسب يکلیه هاي نژاد تروبرد بودند. هاي آلوده از اسبدرصد) رأس از دام 17/2سه ( بودند. 

 ين که داراي سابقههاي سوارکاري اطراف تهراغیرآبستن باشگاه سالم ظاهر بههاي مادیان تعدادي از شود کهنتیجه گرفته می شدند. می
.ندبود مایکوپالسما اکویی جنیتالیومآلوده به  ،ندگیري بودجفت

ایران-تهران، جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما، سیستم تولید مثل، مادیان : يکلیدکلمات 

مقدمه
 پراکنده طبیعت در فراوان مقدار به مایکوپالسماها    

 یافت فاضالب و خاك گیاه، حیوانات، انسان، در و هستند
  جمله: از مخاطات سطح در زاعوامل بیماري این  .شوندمی

 هاروده حلق، و دهان بینی،ي حفره چشم،ي ملتحمه بافت
 این  دارند. وجود تناسلی و تنفسی دستگاه مخاطات و

 موجب زیرا دارند زیادي اهمیت اقتصادي نظر از هاباکتري
 در تناسلی مجاري و پستان تنفسی، مجاري هايعفونت

ي مسئول)نویسنده(                garoussi@ut.ac.ir                     ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،هاي تولید مثل دانشکده دامپزشکیگروه مامایی و بیمارياستاد  *1
، تهران، ایراندانشگاه تهران ،دانشکده دامپزشکی ،آموخته دکتراي عمومیدانش 2
، تهران، ایراندانشگاه تهران ،ایمنولوژي دانشکده دامپزشکی ،گروه میکروبیولوژياستاد  3
، تهران، ایرانهاي تولید مثل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهرانگروه مامایی و بیمارياستاد  4

 .Talebkhan Garoussi et al( گاو قبیل:  از حیواناتی

 بز، گوسفند، ،Spergser et al. 2002( 11( اسب ،)2007
لذا .  شوندمی حیوانات سایر و پرندگان خوك، گربه، موش،

 اسب برايبسیاري  اقتصادي ضررهاي باعث این مسئله
 دلیل همین به شود. می اسب صنعت پرورش و داران

 هامادیان تلقیح زمان در مایکوپالسماها حضور و شناسایی
 صورته ب که شده مشخص همچنین  دارد. اهمیت بسیار
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 تناسلی دستگاه خارجی قسمت در هابا سایر باکتري مشترك
 -می پیدا انتقال مقاربتی صورته ب و دارند وجود هامادیان

.Bermu et al. 1992, Miller et al(کنند  1994, Taylor 

and Furr 1997(.  باکتري مانند تواننمی را مایکوپالسماها- 

 بسیار هاآن هايکلونی زیرا داد قرار بررسی مورد دیگر هاي
 سخت، سلولیي دیواره نداشتن علت به هستند، کوچک

 بهو  آیندمی در گوناگون اشکال به و بوده مورفیسمپلی
 محیط در.  )Baka et al. 2009( گیرندنمی رنگ راحتی

 کوکوئید، اشکال به نوري مشاهدات میکروسکوپ در ،مایع
 و کوتاه هايشاخه با شکل دمبلی حلقوي، کوکوباسیلی،

 گالبی و آمده بر يانتها با و قطعه قطعه هايرشته بلند،
 گرانول یا دیسک شکل به تربیش جامد محیط در و شکل
 150الی  120 حدود مایکوپالسماهاي اندازه  .شوندمی دیده

باشد می هامیکسوویروس حدود در چیزي نانومتر،
)Swayne et al. 1998.(  رشد آگار در مایکوپالسماها اغلب 

 یک و مرکزي متراکمي منطقه یک با هاییکلونی و کرده
ي نتیجه که کنندمی ایجاد ترکمي دانسیته با محیطیي ناحیه

 تنها.  باشدمی فوق هايکلونی براي نیمرو مرغتخم شکل آن
 شکل آن کلونی که است پنومونیه مایکوپالسما آن استثناء

 است این اجرام این دیگر خصوصیات از.  دارد توت شاه
 DNA و RNA یعنی ايهسته اسید نوع دو هر واجد که

باشند.می متفاوت هاویروس دلیل از همین به و هستند
 تناسلی دستگاه در همزیست صورت به مایکوپالسماها    

 تواندمی هاآن به آلودگی و دارند حضور اسب و پستانداران
 انجام تحقیقات اساس بر . شود منتقل مقاربتی صورت به

 دسته ب هاينمونه درصد 80 تا ،تولیدمثلی فصل در شده
 این و باشد مایکوپالسما به آلوده تواندمی نریان از آمده

.)Spergser et al. 2002( کنند منتقل هامادیان به را آلودگی
Mycoplasma( جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما    

equigenitaliu( در مایکوپالسماها پاتوژن هايگونه از یکی 
 ورم جنین، سقط، هايپرده التهاب باعث که است اسب
 اولین . )Swayne et al. 1998( شودمی آرتریت و پستان

 سال در اسب تناسلی دستگاه از مایکوپالسما جداسازي
 سپس).  Moorthy et al. 1977( است گرفته صورت 1977

 از هاییسویه 1980الی  1979 هايسال طول در
 و کرده سقط هايمادیان از را پالسما آکوله مایکوپالسما و

.Kirchhoff et al(شد  جدا هامادیان تناسلی دستگاه 1979.(  
 ناباروري، در مایکوپالسماها که است شده مشخص امروزه
ها اندومتریت، واژینیت گرانوله و کم باروري مادین سقط،

 ها نقش دارند.و نیز التهاب غالف قضیب نریان
باعث بروز  پالسما اکویی جنیتالیوممایکودر مادیان،      

در هاي فرج و سقط و ناباروري، اندومتریت، تورم لبه
و تورم قضیب و غالف  ها منجر به کاهش بارورينریان

,Heitmann et al. 1979( شودقضیب می Kirchhoff et al.  

1973, Moorthy et al. 1977(.  انجام شده  در مطالعات
از سیستم  پالسما اکویی جنیتالیوممایکومشخص گردیده که 

 هاهاي سقط شده مادیاندرصد) و جنین 34/5تولید مثل (
درصد) جداسازي شده است اما صحت وقوع این  7(

 ها بیان نشده استآلودگی در ارتباط با ناباروري در مادیان
)Bermu  et al. 1988, Heitmann, et al. 1979, 

Kirchhoff et al. 1979, Moorthy et al. 1977(.
ها به یاننظر به اهمیت آلودگی سیستم تولید مثل ماد    

و انتقال آن از طریق مقاربتی  الیوماکویی جنیتمایکوپالسما 
هاي سالم، هدف از این بررسی، مطالعه بر روي به اسب

هاي هاي سیستم تولید مثل مادیانوضعیت آلودگی قسمت
باشد.اطراف تهران می در اسبمراکز پرورش و نگهداري 

مواد و روش کار
 Level of( اطمینان سطح با نیاز مورد نمونه تعداد    

Confidence( 95 ،مطلق تمایل دقت درصد )Desired 

Absolute Precision( 5 نظر مورد شیوع و درصد 
)Expected Prevalence( تعداد حداقل درصد، 10 حد تا 

-مادیان از تصادفی طوره ب هانمونه  بود. مادیان رأس 138

هاي ، اسباطراف تهران پرورش اسب مرکز 13 هاي
هاي ارجاعی سازي رازي و اسبسرم واکسن و يسسهؤم

بیمارستان پژوهشی و آموزشی دانشکده دامپزشکی  به
 Thrusfield( گردید اخذ ایران -کرج -دانشگاه تهران
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2005, Rogan and Gladen 1978(.  هاي مورد اسب يکلیه
بررسی از نظر بالینی کامالً سالم بودند.

 سال ماه خرداد الی 1394 سال ماه تیر از بررسی این    
ي هاپس از مقید ساختن مادیان . انجامید طول به 1395

 2 از هانمونه دام، يهاي انفرادي معاینهدر باکس مورد نظر
 گودي  :شامل هامادیان مثل تولید سیستم خارجیي ناحیه

 اخذ و با استفاده از سوآب استریل واژینال و کلیتورال
 نواحی این از شده اخذ هاينمونه تعدادجمعاً،  . یدگرد
 هايلوله در بالفاصله شده تهیه هايسوآب.  بود مورد 276
 Transportحاوي محیط انتقال ( استریل دارپیچ درب

Media( آزمایشگاه به یخ کنار در وه شد داده قرار 
 هر.  شدند منتقل تهران دامپزشکی دانشکده باکتریولوژي

PPLOکشت  محیط در نمونه Broth  پاساژ داده شده و پس
کشت  PPLO Agarساعت بر روي محیط  48الی  24از 

روز در حرارت  21الی  14گذشت  از پس و دداده شدن
C°37، 40نمایی نوري با بزرگ مورد بررسی میکروسکپیک 

مرغ نیمرو هاي به شکل تخماز نظر رشد و تشکیل پرگنه

هاي کشت در مواردي که نمونه   .قرار گرفتند مورد بررسی
ه صورت تخم مرغ ده شده کامالً از نظر شکل پرگنه بدا

نظر گرفته شدند. نیمرو نبودند، به عنوان موارد مشکوك در
 SPSS افزارنرم از استفادهبا  آماري تحلیل و تجزیه    

 آزمون از متغیرهامقایسه توزیع  براي.  شد انجام 19 ينسخه
  .شد استفاده فیشر آزمون از لزوم صورت در و کاي مربع
05/0P< شد گرفته نظر در دارمعنی.

نتایج
س مادیان مورد مطالعه قرار أر 138در این بررسی     

 -واژن جمع و کلیتوریس گودي نمونه از 272 گرفت، تعداد

ها آلوده به رأس از مادیاندرصد)  62/3(پنج  آوري شد. 
 23تعداد   .بودند مایکوپالسما اکویی جنیتالیوم

رأس مشکوك به آلودگی بودند. درصد) 6/16(
    Table 1 مختلف نقاط آلودگی وضعیتي دهندهنشان 

 مایکوپالسما به هامادیان تولیدمثل سیستم خارجی قسمت
.باشدمی اکوئی جنیتالیوم

Table 1. Distribution of age of mares in external organs of genital system Mycoplasma equi-genitalium infection in 
horse breeding centers in suburb of Tehran-Iran

Region Culture Total(%)
(%)+ (%)- Suspicious(%)

Clitoris 2(1.44) 55(39.85) 7(5.07) 64(47.37)
Vagina 1(0.72) 55(39.85) 6(4.34) 129(93.48)

Clitoris & Vagina 2(1.44) - 10(7.24) 12(8.69)
Total 5(3.62) 110(79.78) 23 (16.6) 138

P=0.557

 که مادیانی رأس 5 از فوق جدول به توجه با    
درصد)  44/1(2 ،شد داج اکوئی جنیتالیوم مایکوپالسما

 ازرأس درصد)  72/0(1 یک کلیتوریس،ي ناحیه از رأس
 يناحیه دو هر از رأسدرصد)  44/1( 2 در و واژني ناحیه

 اريدمعنی ارتباط  د.گردی جدا ارگانیسم واژینال و کلیتورال
).=557/0P( نشد مشاهده مثبت موارد و آلودگی محل بین

    Table 2 بررسی در هامادیان سن توزیع گرنمایان 
 به هايمادیان مثل تولید سیستم خارجی قسمت آلودگی

 نگهداري مراکز تعدادي از در جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما
.است تهران اطراف اسب
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Table 2: Distribution of age of mares in external organs of genital system Mycoplasma equi-genitalium infection in 
horse breeding centers in suburb of Tehran-Iran

Age (year). Culture Total
(%)+ (%)- Suspicious(%)

<2 - - - -
2-5 1(0.72) 25(18.11) 8(5.79) 34(24.63)

6-10 -2(1.44) 42(30.43) 4(2.89) 13(18.05)
11-15 1(0.72) 26(18.84) 10(7.24) 37(26.81)
16-20 1(0.72) 11 (7.97) 1(0.72) 13(9.42)
>20 - 6(4.34) - 6(4.34)

Total 5(3.62) 110(79.78) 23(16.6) 138
P=0.96

 )درصد 62/3( رأس 5 از که دهدمی نشان فوق جدول    
 44/1( 2 شده، جدا اکوئی جنیتالیوم مایکوپالسما که مادیان

 سالگی 10الی  6 سنی يبازه در هامادیان از رأسدرصد) 
 20-16و  15-11، 5-2 سنی هايبازه در رأس یک و

 سنی هايگروه بین داريآماري معنی ارتباط  بودند. سالگی

نشد  مشاهده جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما به آلودگی و
)96/0P=.(

    Table 3 آبستن نظر از تولیدمثلی وضعیتي دهندهنشان 
 اکوئی مایکوپالسما به آلودگی و هامادیان نبودن یا بودن

.باشدمی جنیتالیوم

Table 3. Distribution of pregnancy of the mares in external organs of genital system Mycoplasma equi-genitalium 
infection in horse breeding centers in suburb of Tehran-Iran

Pregnancy Culture Total(%)
(%)+ (%)- Suspicious(%)

+ - 7(5.07) 2 (1.44) 9 (6.52)
- 5(3.62) 101(73.18) 21(15.21) 129 (93.48)

Total 5(3.62) 110 (79.78) 23 (16. 6) 138
P=0.342

 که مادیانی رأس 5 یتمام فوق جدول به توجه با    
 است، شده جدا هاآن از ومجنیتالی اکوئی مایکوپالسما

 -یمعن ارتباط کاي مربع آزمون از استفاده با  ند.بود غیرآبستن
.)=342/0P( نشد مشاهده آبستنی و آلودگی موارد بین داري
    Table 4 به آلوده هايمادیان زایش وضعبت بیانگر 

 نگهداري و پرورش مراکز در جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما
.باشدمی تهران اطراف در اسب
 که مادیانی رأس 5 از که شد مشخص بررسی این در    

 حداقل خود عمر طول در رأس 4 شده، جدا مایکوپالسما
 یک و داشته زایش و رسانده پایان به را آبستنی بار یک

 -می نشان فوق جدول  .است بوده زایش فاقد دیگر رأس

 هايمادیان در مایکوپالسما جداسازي احتمال که دهد
 زایش که است هاییمادیان از تربیش ،زایش یک داراي
 داريیمعن ارتباط کاي مربع آزمون از استفاده با  .اندنداشته

).=346/0P( نشد مشاهده زایش و آلودگی موارد بین
    Table 5 به آلوده هايمادیان زایش تعدادي دهندهنشان 

 اطراف در اسب نگهداري و پرورش مراکز در مایکوپالسما
 72در این بررسی مشخص شد که تعداد .  باشدمی تهران

 يبررسی داراي سابقههاي مورد درصد) از دام 17/52(
باشند.زایش می

Table 4: Frequency of foaling of the mares in external organs of genital system Mycoplasma equi-genitalium infection 
in horse breeding centers in suburb of Tehran-Iran

Foaling Culture Total(%)
(%)+ (%)- Suspicious(%)

+ 4(2.89) 54 (38.13) 14(10.14) 99 (71.74)
- 1(0.72) 56(40.57) 9(6.52) 58(58.58)

Total 5(3.62) 110 (79.78) 16(16.16) 138
P=0.346
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Table 5. Distribution foaling number in external organs of genital system Mycoplasma equi-genitalium infection in 
horse breeding centers in suburb of Tehran-Iran

Foaling No. Culture Total(%)
(%)+ (%)- Suspicious(%)

1 - 23(31.94) 4(5.55) 27(37.5)
2 2(2.77) 18(25) 5(6.94) 25 (34.72)
3 -2(2.77) 6 (8.33) 5(6.94) 13(18.05)
4 - 4(5.55) - 4(5.55)
5 - 3(4.16) - 3(4.16)

Total 4(5.55) 54(75) 14 (19.44) 72
P=0.43

 کرده زایمان مادیان رأس 4 از فوق، جدول به توجه با    
 مادیان رأس 2 که شد، جدا جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما

 سوابق در زایش 3 دارايدیگر  رأس 2 و زایش 2 داراي
 ارتباط کاي مربع آزمون از استفاده با  .بودند تولیدمثلی

 نشد مشاهده زایش تعداد و آلودگی موارد بین داريمعنی
)43/0P=(.

    Table 6 تحت هايمادیانتلقیح  يسابقهي دهندهنشان 
 تهران اطراف در اسب پرورش و نگهداري مراکز در بررسی

.باشدمی

Table 6: Distribution of mares breeding in external organs of genital system Mycoplasma equi-genitalium infection in 
horse breeding centers in suburb of Tehran-Iran

Breeding Culture Total(%)(%)+ (%)- Suspicious(%)
+ 4(2.89) 79(57.24) 16(11.59) 99 (71.74)
- 1(0.72) 31 (22.46) 12(12.12) 58(58.58)

Total 5(3.62) 110 (79.78) 16(16.16) 138
P=0.572

 درصد) 89/2( رأس 4 که شد مشخص بررسی این در    
 ویح تلق يسابقه داراي مایکوپالسما به آلوده هايمادیان از

 با . بودندفاقد تلقیح  هاآن درصد) از 72/0( رأس یک
 موارد بین داريمعنی ارتباط کاي مربع آزمون از استفاده
).=572/0P( نشد مشاهده تلقیح و آلودگی

    Table  به آلوده هايمادیان در تلقیح نوع بیانگر 7
 اطراف در اسب نگهداري و پرورش مراکز در مایکوپالسما

.باشدمی تهران

Table7. Distribution of breeding methods in external organs of genital system Mycoplasma equi-genitalium infection 
in horse breeding centers in suburb of Tehran-Iran

Breeding method Culture Total(%)
(%)+ (%)- Suspicious(%)

Artificial Insemination 1(1.01) 36(36.36) 4(4.04) 41(41.41)
Natural Insemination 3(3.03) 43(43.43) 12(12.12) 58(58.58)

Total 4(4.04) 79(79.79) 16(16.16) 99
P=0.625

 شده تلقیح مادیان رأس 4 از ،فوق جدول به توجه با    
) درصد 03/3( 3 گردیده، جدا جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما

 دیگر رأس )درصد 01/1( یک و طبیعی تلقیح داراي رأس
 دهدمی نشان فوق جدول.  اندبوده مصنوعی تلقیح داراي

 طبیعی تلقیح با هامادیان در ارگانیسم جداسازي احتمال که
 از استفاده با.  است مصنوعی تلقیح با هامادیان از تربیش

 نوع و آلودگی موارد بین داريمعنی ارتباط کاي مربع آزمون
). =625/0P( نشد مشاهده تلقیح
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    Table 8 بررسی در هامادیان نژاد توزیعي دهندهنشان 
 مایکوپالسما به تولیدمثلی سیستم خارجی قسمت آلودگی

 در اسب نگهداري و پرورش مراکز در جنیتالیوم اکوئی
.باشدمی تهران اطراف

Table 8: Distribution of mares breeds in external organs of genital system Mycoplasma equi-genitalium infection in 
horse breeding centers in suburb of Tehran-Iran.

Breed Culture Total(%)
(%)+ (%)- Suspicious(%)

Thoroughbred 3 (2.17) 70 (50.72) 8(5.79) 81 (58.69)
Arab - 32 (23.18) 7 (5.07) 14(10.14)
Cross 2(1.44) 8(5.79) 8(5.79) 18(13.04)
Total 5(3.62) 110(79.78) 23(16.6) 138

P= 0.084

 که مادیانی رأس 5 از فوق جدول به توجه با    
 )درصد 17/2( 3 شده، جدا جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما

 نژاداز  دیگر رأس )درصد 44/1( 2 و تروبرد نژاد از رأس
 هم عرب مادیان رأس 39 تحقیق این در.  اندبوده دوخون

  .نشد جدا نظر مورد ارگانیسم که گرفت قرار مطالعه مورد

 موارد بین داريمعنی ارتباط کاي مربع آزمون از استفاده با
 ).=084/0P( نشد مشاهده نژاد و آلودگی

Table 9 بررسی در هامادیان کاربرد نوعي دهندهنشان 
 مایکوپالسما به تولیدمثلی سیستم خارجی قسمت آلودگی
 اطراف اسب پرورش و نگهداري مراکز در جنیتالیوم اکوئی
.باشدمی تهران

Table 9: Distribution of mares’ efficiency in external organs of genital system Mycoplasma equi-genitalium infection 
in horse breeding centers in suburb of Tehran-Iran

Horse efficiency Culture Total(%)
(%)+ (%)- Suspicious(%)

Riding 5(3.62) 56(40.57) 18(13.04) 79(57.25)
Jumping - 10(7.24) 4(2.89) 14(10.14)

Cart - 18(13.04) - 18(13.04)
Biological - 26(18.84) 1(0.72) 27(19.57)

Total 5(3.62) 110(79.78) 23(16.6) 138
P=0.856

 که مادیانی رأس 5 از فوق جدول به توجه با    
 به هاتمامی آن ،شد جدا جنیتالیوم اکوئی مایکوپالسما

 استفاده با.  گرفتندمی قرار استفاده مورد سوارکاري منظور
 و آلودگی موارد بین داريمعنی ارتباط کاي مربع آزمون از

).=856/0P( نشد مشاهده هامادیان کارایی

بحث
 يرأس مادیان از دو ناحیه 138 نمونه از 272 تعداد    

 -جمعیک سال، طی واژینال، در  يگودي کلیتورال و ناحیه

مایکوپالسما  ها،مادیان درصد) 62/3( رأس 5 از  .آوري شد
 يرأس تنها از ناحیه 2که ، جدا شد اکوئی جنیتالیوم

رأس از  2واژن و در  يکلیتوریس، یک رأس تنها از ناحیه
 . )Table 1(آلوده بودند کلیتورال و واژینال  يهر دو ناحیه

 درصد 01/9 از 2014در سال  در بررسی سینگ و همکاران
و  Spergserعالوه بر این  ها مایکوپالسما جدا شد. مادیان

نمونه  89هاي استرالیا تعداد میلیس از در بررسیهمکاران 
 کردموارد مثبت جدا  درصد) 31/20( نمونه 438 از
)Spergser et al. 2002( . شده در دانمارك انجام  در بررسی

نمونه سوآب واژن  19نمونه اسپرم و  80مشخص شد که 
 ها داراي آلودگی با مایکوپالسما بوده استمادیان

)Baczynska et al. 2007.(
الی  6 سنی يرأس در بازه 2 ،آلودهرأس مادیان  5از     
الی  11 ،5الی  2 هاي سنیسالگی و یک رأس در بازه 10
هاي مایکوپالسما از مادیان ؛بودندسالگی  20الی  16و  15

. )Table 2( زیر دو سال جدا نشد
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هاي فقط مادیان  بررسی مشخص گردید که این در    
، ندباشمی مایکوپالسما اکویی جنیتالیومغیرآبستن آلوده به 

ن هاي آبستن باعث مرگ زودرس جنیمادیانلذا احتماالً در 
 شودآبستنی می يادامهیا اندومتریت شده که مانع از 

)Table  رأس 5در این بررسی مشخص شد که از   .)3
رأس در طول عمر  4 ،مادیانی که مایکوپالسما جدا شده

خود حداقل یک بار آبستنی را به پایان رسانده و زایش 
بدین ترتیب  زایش نداشته است. داشته و یک رأس دیگر 

 حداقلهاي داراي احتمال جداسازي مایکوپالسما در مادیان
 اندهایی است که زایش نداشتهتر از مادیانیک زایش بیش

)Table 4(.
 و همکاران Bermudezهاي جداگانه توسط در بررسی    

 -ویژگی 1994در سال و همکاران  Millerو  1988در سال 

زایی مایکوپالسما در کشت سلول مورد بررسی هاي بیماري
مایکوپالسما بر روي اپیتلیوم که شد  و مشخصگرفت قرار 
ها دار رحم و واژن اثر سایتوپاتیک دارد و با اتصال به مژهمژه

و میکروفیلرهاي سطح سلول دستگاه تناسلی مادیان باعث 
در این شوند.  ها میآسیب و کاهش حرکت و فعالیت مژه

 یکوپالسمامابه آلوده  هایی کهبررسی مشخص شد که دام
 زایمان داشتند يبار سابقه 3الی  2بودند،  جنتیتالیوماکویی 

هایی که داراي کشت منفی بودند، درصد دام 75که  در حالی
سه رأس از   ).Table 5زایش نداشتند ( يسابقهگونه  هیچ
تلقیح طبیعی بوده و فقط یک رأس  يهاي داراي سابقهدام

 4 تعداد  ).Table 7طور مصنوعی تلقیح شدند (ه ها باز آن
داراي ها از آنسه مورد  کهتلقیح بوده  يهسابقمادیان داراي 

با توجه به این نتایج احتمال عفونت  . بودندتلقیح طبیعی 
تلقیح طبیعی  يهسابقهاي داراي به مایکوپالسما در مادیان

ها است. مادیان سایر تر ازبسیار بیش
 3( هاي آلودهدر این بررسی مشخص شد که اکثر مادیان    

که فقط  ، از نژاد تروبرد بوده در حالی)درصد 17/2رأس، 
هاي اسبهاي آلوده، از از مادیان درصد) 44/1( رأس 2

عرب، این  هاياز هیچ یک از مادیان ند. بودآمیخته 
Table( میکروارگانیسم جدا نشد 8.(

    Table باشد، از ها مینوع کارآیی مادیان يهدهندنشان 9
ها مادیانتمامی رأس مادیانی که مایکوپالسما جدا شده،  5

.گرفتندبه منظور سوارکاري مورد استفاده قرار می
دست آمده، مشخص گردید که ه با توجه به نتایج ب    

اطراف تهران آلوده به  هاي سوارکاريباشگاه هايمادیان
که دیگر  در صورتیمایکوپالسما اکویی جنیتالیوم بوده 

ه هایی کهاي گاري کش و نیز مادیاننظیر مادیان هامادیان
فاقد اشتند، مواد بیولوژیک شرکت د يدر عملیات تهیه

هاي آلوده در این دام بودند.  در کشت باکتریال آلودگی
با توجه به   .گیري بودندجفت يبررسی داراي سابقه

 مثلی،وژن، در شروع فصل تولیدمقاربتی بودن این پات
ها از این نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار دام يکلیه بایستی
بایستی از  موارد مشکوك تربه منظور بررسی دقیق  گیرند.

در همین راستا احتماالً میزان   شود. استفاده PCRآزمون 
تر از بیش مایکوپالسما اکویی جنیتالیومها به آلودگی مادیان

موارد کشف شده در این مطالعه بوده است.

و قدردانی تشکر
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در به ثمر  دانشگاه تهران و هاي معاونت محترم پژوهشی و تحصیالت تکمیلیاز همکاري    

گروه میکروبیولوژي دانشکده  محترم هاي آقاي دکتر ایرج اشرافی عضواز راهنمایی گردد. رسیدن این تحقیق تشکر و قدردانی می
هاي به دریغ ایشان در انجام عملیات آزمایشگاهی سپاسگزاریم.دامپزشکی دانشگاه تهران به منظور کمک

منابع مالی
رم پژوهشی و تحصیالت تکمیلی توسط معاونت محت 3708می به شماره نامه دکتري عمومنابع مالی این تحقیق در قالب پایان    

مین گردیده است.أن تدانشگاه تهرا
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Mycoplasma equigenitalium infection survey of external organs of 
mare reproduction system in the suburb of Tehran-Iran
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Abstract
Infectious endometritis in mares due to Mycoplasma equigenitalium causes subfertility, 

infertility, abortion, foaling reduction, and economic losses in the horse breeding industry. This 
survey aims to investigate the prevalence of infected mares infected with Mycoplasma 
equigenitalium in some breeds and keeping rearing horse centers in the suburb of around 
Tehran-Iran. In this survey, 138 healthy mares were randomly divided into 2 groups of pregnant 
and non-pregnant mares in different breeds and ages in different horse-riding clubs, research 
center, and faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran in the suburb of Tehran-Iran. 
Samples were taken from vaginal (No. 138) and the clitoral fossa (No. 138) of the mares using 
sterile swabs. Samples in the transport medium carried to the microbiology laboratory of the 
faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran besides ice bags. They were cultured in 
PPLO Broth and Agar. They were examined microscopic morphology. Seven out of 276
samples from five (3/62%) mares had mycoplasma colonies and 23 mare’s samples were 
suspected. Mares with< 2 years old were not infected and the age of the infected mares was 2-
20 years old. The entire infected mares were not pregnant and the pregnant mares were not 
infected. Only 2 (1.44%) mares were infected in clitoral and virginal regions. Four (2.89%) 
mares were inseminated while 3 (3.03%) mares inseminated naturally. Three (2.17%) mares 
were Thoroughbred. All of the infected horses used for riding. It is concluded that the non-
pregnant mares with natural insemination were infected by Mycoplasma equigenitalium in the 
suburb of Tehran-Iran.

Key words: Mare, Reproduction system, Mycoplasma equigenitalium, Tehran-Iran
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