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 چکیده   
زمینه مطالعه: مایکوپالسموز یک بیماری عفونی ماکیان و عامل مهم خسارت اقتصادی وسیع، از طریق ایجاد بیماری های دستگاه تنفس، 
ناهنجاری های حرکتی، کاهش در رشد و تولید تخم مرغ و نیز کاهش بازدهی جوجه درآوری می باشد. هدف: هدف از این مطالعه تعیین وضعیت 
آلودگی مایکوپالسما گالیسپتیکوم و عوامل خطر مرتبط با آن در مزارع مادر گوشتی استان مازندران و ارائه راهکارهای کنترلی علیه این بیماری 
می باشد. روش کار: در این مطالعه از کلیه مزارع مادر گوشتی در دوره تولید واقع در استان مازندران )74 مزرعه در 14 شهرستان( و  از 45 قطعه 
پرنده  در هر مزرعه نمونه خون اخذ شد و مطابق دستورالعمل استاندارد آزمایش آگلوتیناسیون سرم روی پلیت و الیزا روی سرم های اخذ شده صورت 
گرفت. نتایج: در مطالعه حاضر، هم در آزمایش آگلوتیناسیون سرم روی پلیت و هم در  الیزا ، 3 مزرعه از 74  )4%(، 15 سالن از 553،  )2/7%( مثبت 
بود. از5626 نمونه خون، 139 نمونه )2/5%( در آزمایش آگلوتیناسیون و 124 نمونه )2/2%( در آزمایش الیزا مثبت بود. نتیجه گیری نهایی: شیوع 
سرمی مایکوپالسما گالیسپتیکم در مطالعه انجام شده حدود )4%( بود. نتایج حاصل از آنالیز آماری نشان می دهد وضعیت امنیت زیستی مزرعه، به 
طور معنی داری در مزارع منفی بهتر از مزارع مثبت بود )p=0.04(. با وجود رعایت حداقل اصول امنیت زیستی در مزارع مادر اما کیفیت این اصول 
و رعایت آن ها گاهًا بسیار متفاوت از هم می باشد. نزدیکی به روستا یا نزدیک شدن تدریجی روستا به مزارع، نزدیک شدن پرندگان بومی به مزرعه 

مادر، استفاده از پرسنل بومی که در روستا ساکن بوده از جمله اصولی است که در مزارع آلوده رعایت نشده است.

واژه های کلیدی: مرغ مادرگوشتی، مایکوپالسما گالیسپتیکوم، آگلوتیناسیون سریع سرم روی پلیت و الیزا

مقدمه
مایکوپالســموز یک بیماری عفونی واگیردار می باشــد کــه صنعت طیور 

را در ســطح جهان تحــت تأثیر قرار داده اســت. این بیمــاری عامل مهم 

خســارت اقتصادی گسترده به واســطه ایجاد بیماری های دستگاه تنفس، 

ناهنجاری های حرکتی، کاهش رشــد، افت تولیــد تخم مرغ و نیز راندمان 

پایین هچ می باشد؛ که توسط گونه های متعدد مایکوپالسما ایجاد می شود. 

 Mycoplasma عفونت مزمن دســتگاه تنفس، بارزترین عارضه ناشی از

gallisepticum یــا MG می باشــد، کــه با عناوین بیمــاری یا التهاب 

کیســه های هوایی شناخته می شود. در حالت عادی مایکوپالسموز با توان 

واگیــری باال و میزان مرگ و میر پایین رخ می دهد، اما در مواقعی که گله 

با ســایر عوامل باکتریایی یا ویروسی مواجه شود، شدت و حدت بیماری و 

میزان تلفات آن افزایش می یابد )2،6،9،14،16(. 

مایکوپالســماها پروکاریوت هایی فاقد دیواره ســلولی اند که با ایجاد 

وضعیــت حامل در مبتالیان، مشــکالت مختلفی از جملــه بیماری مزمن 

تنفسی )CRD( در طیور ایجاد می کنند که منجر به خسارات اقتصادی ناشی 

از افزایش تلفات و درمان با دارو، کاهش کیفیت الشٔه جوجه های گوشتی، 

افت تولید تخم مرغ و کاهش جوجه در آوری می شــود. در زمینه تشخیص 

بیماری، علیرغم اینکه ارزیابی های سرمی تحت تأثیر عوامل مختلفی چون 

مصرف آنتی بیوتیک های مختلف و برنامه واکسیناســیون قرار می گیرند، 

امــا هنوز انجــام آزمایش های ســرولوژیکی اســاس برنامه هــای کنترلی 

می باشــد. جهت غربالگری گله های طیور، اغلب از آزمایش آگلوتیناسیون 

سریع سرم روی پلیت )RSPA( استفاده می شود. آزمایش مزبور سریع، کم 

هزینه و بســیار حساس بوده، ولی بزرگترین ایراد آن ویژگی پایین یا وجود 

واکنش های مثبت کاذب می باشــد. لذا برای تٔایید نمونه های مثبت، انجام 

آزمایش ELISA، آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون )HI(، یا کشت عامل 

بیماری، و یا آزمایش های مولکولی ضروری است )6،8،10،15،16(. 

بیماری مایکوپالسموز یکی از تهدیدات دائم تولید و پرورش طیور بوده 

و می تواند ناشی از انتقال عمودی یا افقی باشد. انتقال افقی معمواًل از طریق 

Email: mvmarand@ut.ac.ir   021-66933222 :نویسنده مسئول:  تلفن: 61117150-021  نمابر )*



مجله تحقیقات دامپزشکی، دوره 71، شماره 3، 1395 352

تماس مستقیم بین پرندگان حساس و پرندگان عفونی صورت می گیرد؛ اما 

امکان انتقال آلودگی به صورت غیرمستقیم توسط انسان یا وسایل و لوازم 

به دلیل احتمال حضور MG در محیط وجود دارد )5(. این بیماری به جهت 

قابلیت انتقال عمودی و افقــی آن، همواره یکی از بیماری های نیازمند به 

اقدامات مراقبتی می باشد و تشخیص سریع، دقیق و مطمئن آن در تجارت 

ملــی و بین المللی محصوالت طیور ماننــد جوجه یکروزه و تخم مرغ قابل 

جوجه کشی از اهمیت باالیی برخوردار است )9(. مایکوپالسما گالیسپتیکوم 

یا MG، بیماریزاترین و مهم ترین عامل مایکوپالسمایی بیماریزای طیور از 

لحاظ اقتصادی می باشد )1،12،13(. 

به منظور جلوگیری از بروز بیماری مایکوپالســموز در گله های طیور، 

بــه طور کلی می تــوان از راهکارهای زیر بهره بــرد: بکارگیری برنامه های 

کنترلی ملی برای این بیماری؛ تاســیس آزمایشگاه مرجع برای تشخیص 

مایکوپالسما؛ نهادینه کردن برنامه نظارتی منظم در گله های مادر و استفاده 

از تخم مرغ های قابل جوجه کشــی فقط از گله های عاری از مایکوپالسما، 

و اســتفاده از روش های جلوگیری از گســترش مایکوپالسما با استفاده از 

امنیت زیستی و پیشگیری از راه ایمن سازی.)11(

نظر به اینکه MG ، قابلیت انتقال عمودی بین نسلی دارد، تشخیص 

دقیــق و زود هنــگام آن درگله های مولداز قبیل مرغ الیــن، اجداد و مادر، 

اولین مرحله در جهت ممانعت از انتشــار عامل بیماریزا درســطح گله های 

گوشتی است )13،21(. در مورد بیماری ناشی از MG به طور معمول وجود 

منبعی به عنوان پرندگان حامل، برای بقای طوالنی مدت عامل بیماری در 

یک منطقه از نظر اپیدمیولوژیکی ضروری است )9،13،21(. گزارش هایی از 

بقای بیشتر MG در پر، خوراک و نیز روی مواد با سطح جاذب )مانند چوب 

و پنبه ( نســبت به سطح صاف در دسترس می باشد. بقا در پوست و مخاط 

بینی افراد به نظر می رســد برای چند ســاعت باشد. ممکن است ارگانیسم 

بتواند در آب شرب کلرینه حداقل به مدت 2 روز زنده بماند )3(.

در آسیا از سال 1954، مایکوپالسموز به عنوان یک مشکل با اهمیت 

در گله های طیور شناسایی شده اســت )18(. مایکوپالسموز در طیور برای 

نخســتین بار در ایران توســط Sohrab و Baharsefat در ســال 1955 

شناسایی شــد. وجود بیماری در نژادهای خارجی نیز در سال 1957 توسط 

آن هــا گزارش گردید. Junghe  و Sohrab در ســال 1959، با اســتفاده 

از آزمایش های ســرولوژیک، وجود آلودگی وســیع مایکوپالســمایی را در 

گله های طیور اطراف تهران و شمال و جنوب کشور، تٔایید نمودند )22(. 

حــدود 35 % از کل پروتئیــن مورد نیاز کشــور از تولیدات طیور تأمین 

می شود. طبق آمار سازمان خواربار و کشــاورزی )FAO( ایران بزرگ ترین 

تولیدکنندۀ گوشــت مرغ در خاورمیانه اســت. از طرف دیگر بر اســاس آمار 

ثبت شده در سامانه پایش و مراقبت بیماری های سازمان دامپزشکی کشور 

)GIS( اســتان مازندران به واسطه داشــتن تمامی حلقه های صنعت طیور 

گوشتی، شــامل تنها واحد الین کشــور، 5 واحد مرغ اجداد گوشتی، 192 

واحد مرغ مادر ، 2 هزار و 84 واحد مرغ گوشــتی، 35 واحد مرغ تخم گذار، 

42 واحد کارخانه جوجه کشــی، 44 کارخانه تولید دان و 19 کشتارگاه طیور 

صنعتی، یکی از استان های اصلی و استراتژیک در این زمینه می باشد . 

هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع سرمی آلودگی با مایکوپالسما 

گالیسپتیکوم )MG( در کلیۀ مزارع مادر گوشتی در حال تولید استان مازندران 

و عوامل خطر مرتبط با آن بود تا بر اساس آن با به کارگیری اقدامات مناسب 

نسبت به کاهش میزان شیوع بیماری در مزارع مرغ مادر استان اقدام کرد.

مواد و روش کار
در این مطالعه از کلیه مزارع مادر گوشتی در حال تولید استان مازندران 

در ســال های 1391 و 1392 نمونه برداری انجام گرفت. از هر مزرعه نیز با 

فرض شــیوع 10 % داخل گله و 99 % اطمینان، از 45 پرنده خونگیری شــد. 

در این طرح در مجموع از 74 مزرعه در حال تولید، در 53 ســالن از 5626 

پرنده از ورید بالی خونگیری شد )جدول 1( و سپس به آزمایشگاه تشخیص 

بیماری های طیور منتقل شد. همزمان با خونگیری اطالعاتی مبنی بر سن 

گله، سویه تجاری پرندگان، ظرفیت مرغداری، آنتی بیوتیک مصرفی در سه 

ماه اخیر، درصد تولید و سابقه واکسیناسیون گله مورد مطالعه نیز اخذ شد. 

ابتدا نمونه های خون در درجه حرارت اتاق قرار داده شده تا سرم آن ها جدا 

شود. سپس بالفاصله آزمایش کیفی آگلوتیناسیون سریع  سرم روی پلیت 

 SOLEIL Diagnostic( رMG با اســتفاده از آنتی ژن التکس )RSPA(

France(، بر اساس دستورالعمل استاندارد OIE به شرح زیر انجام شد.

میزان µl 30 از ســرم و آنتی ژن در دمای اتاق روی صفحه شیشــه ای 

مخلوط و بعد از گذشــت 2 دقیقه از نظر وجود یا عدم وجود آگلوتیناســیون 

در مقایسه با کنترل منفی قرائت شد. نمونه های مثبت بعداز رقیق سازی به 

نســبت 1:8 با PBS مجدد آزمایش شده و در صورت آگلوتینه شدن، مثبت 

قلمداد شدند. مزارعی که 10% نمونه های سرمی رقیق شده آن در آزمایش 

مجدد RSPA مثبت بود، طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور مثبت 

در نظر گرفته شدند.

از آنجایی که بزرگ ترین ایراد آزمایش RSPA ویژگی پایین آن یعنی 

وجود پاســخ های مثبت کاذب است، برای تٔایید نمونه های مثبت، آزمایش 

 Biocheck از کیت شــرکت ELISA انجام شــد. بــرای آزمایش ELISA

انگلســتان اســتفاده شــد و عملیات مطابق دستورالعمل شــرکت سازنده 

 800( ELX(اELISA Reader صــورت گرفت. در نهایت نتایج با دســتگاه

,Biocheck, Germany( )در طول موج nm 405( قرائت  شــد.  در این 

آزمایش تیتر 667 و کمتر منفی و 668 و بیشــتر مثبت در نظر گرفته شــد. 

سرم های موجود سپس در فریزر 20ºC- نگه داری شدند. 

نتایج
در مطالعه حاضر، هم در آزمایش آگلوتیناسیون سرم روی پلیت و هم 
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در  الیزا ، 3 مزرعه از 74 مزرعه )میزان شیوع 4%(، 15 سالن از 553 سالن،  

)2/7%( مثبــت بــود. از 5626 نمونه خون، 139 نمونــه )2/5%( در آزمایش 

آگلوتیناســیون و 124 نمونه )2/2%( در آزمایش الیزا مثبت بود. از 3 مزرعه 

مثبت یک مزرعه در شهرســتان آمل با 4 ســالن، ظرفیت 22 هزار قطعه، 

با ســن 52 هفته و نژاد راس که هر 4 ســالن مثبــت بودند؛ یک مزرعه در 

شهرســتان قائم شهر، با 5 ســالن، ظرفیت 30 هزار قطعه، سن 42 هفته و 

نژاد راس که 4 سالن مثبت بود و یک مزرعه در شهرستان سوادکوه، با 10 

ســالن، ظرفیت 36400 قطعه، سن 45 هفته ، نژاد راس که 7 سالن مثبت 

بود )نمودار 1(. همچنین در این مطالعه از 5626 نمونه سرم آزمایش شده،  

124 نمونه )2/2%( مثبت بودند )نمودار 2(. 

آنالیز تک متغیره موارد اخذ شــده در پرسش نامه ها نیز با آزمون آماری 

مربــع کای انجــام گرفت کــه از بین متغیرهای بررســی شــده، وضعیت 

امنیت زیستی مزرعه، به طور معنی داری در مزارع منفی بهتر از مزارع مثبت 

بود )p=0.04( و سایر متغیرها از نظر آماری بین دو گروه تفاوت معنی داری 

را نشــان ندادند )جدول 2(. مولفه های امنیت زیســتی کــه در مزارع مورد 

بررسی قرار گرفت شامل مدیریت پرورش )تغذیه، تهویه ، بستر(، تاسیسات 

و تجهیزات مناسب برای سیستم گرمایشی، تهویه، آبخوری و دانخوری، 

نوع ســوخت مصرفی، بکار گیری از کادر مجرب دامپروری و دامپزشکی،  

رعایت فاصله بین مزرعه مادر با ســایر مزارع پرورش طیور، روســتا و جاده 

اصلی، داشتن حصار، پارکینگ، اتاق تعویض لباس، حمام، رعایت فاصله 

بیــن دو دوره جوجه ریزی، تک ســنی بودن واحد، قرنطینه داخلی مزرعه، 

نزدیکی واحد به کانال آب و رودخانه، میزان دسترســی پرندگان وحشی و 

جوندگان به بخش های مختلف مزرعه،  استفاده از پرسنل بومی و پاکسازی 

و شستشو و ضدعفونی مزرعه برای ورود گله جدید بود که  با وجود دارا بودن 

تمامی مزارع مادر از حداقل این معیارها، اما کیفیت آن ها گاها بسیار متفاوت 

از هم بود. در 3 مورد مزرعه مثبت از نظر مایکوپالسما گالیسپتیکوم نزدیکی 

به روستا یا نزدیک شدن تدریجی روستا به مزارع، وجود پرندگان بومی در 

مجاورت مزرعه مادر، اســتفاده از پرســنل بومی که در روستا ساکن بوده و 

ناگزیر روزانه با ســایر طیور مو اجه می شوند، در این مزارع در گیری گله با 

سایر عوامل بیماریزا نیز دیده شد. در 2 مورد از آن ها سخت گیری الزم جهت 

برقراری کامل شرایط امنیت زیستی )گرفتن دوش قبل از ورود به سالن ها، 

استفاده از ماده ضددعفونی کننده در حوضچه ها و تعویض آن، ضد عفونی 

جدول 1. تعداد مزارع مادر نمونه برداری شده و تعداد نمونه های اخذ شده در سال های 1391 و 1392 از مزارع مرغ مادر استان مازندران به تفکیک شهرستان.

تعداد مزرعه مادر موجود در شهرستانردیف
شهرستان

تعداد مزرعه مادر
نمونه برداری شده

تعداد سالن
نمونه برداری شده

تعداد پرنده
نمونه برداری شده

28953626آمل1

9442420تنکابن و عباس-آباد2

10211110بابل3

12444420بابلسر4

8210100بهشهر5

15325210جویبار6

21660محمودآباد7

7318190نکا8

23111051070نور9

4116160نوشهر10

181168680قائم شهر11

421585880ساری12

13870700سوادکوه13

191745535626مجموع

.p>0/05 براساس آزمون مربع کای P جدول2. فراوانی و درصد متغیرهای بررسی شده و مقدار

p valueفارم های  منفیفارم های مثبت متغیرردیف

خیربلیخیربلی

0361100.04آیا وضعیت امنیت زیستی فارم در شرایط مطلوبی است؟1

307100125آیا در نزدیکی واحد )در شعاع 3 کیلومتری( سایر مزارع پرورشی وجود دارد؟2

032690.237آیا واحد دارای فارم های چند سنی است؟3

039620.543آیا مالک واحد دارای واحد پرورشی غیر از مادر )گوشتی، تخمگذار و ..( است؟4

030710.125آیا واحد واکسن MG مصرف کرده است؟5

307100.125آیا در نزدیکی واحد )شعاع 3 کیلومتری( پرندگان بومی پرورش داده می شوند؟6
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مرتب دان و آب( وجود نداشت. 

بحث
مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان آلودگی مزارع مرغ مادر اســتان 

مازندران به مایکوپالســما گالیســپتیکوم با اســتفاده از آزمون غربالگری 

RSPA و پس از آن الیزا انجام گرفت. بر اســاس نتایج حاصل، شــیوع این 

عفونت در مزارع مرغ مادر اســتان در دوره تولید حدود 4 % ) از مجموع 74 

مزرعه، 3 مزرعه مثبت( بود. کاهش میزان شیوع این عفونت در مزارع مرغ 

مادر گوشــتی استان، با رعایت اقدامات بهداشتی و امنیت زیستی در مزارع 

فوق امکانپذیر می باشد؛ همچنین سیاست حذف اختیاری سالن های آلوده، 

بر اساس دستورالعمل های سازمان دامپزشکی در کنترل بیماری نقش تعیین 

کننده ای دارد.

در مطالعــه ای کــه توســط Haghighi و همکاران در ســال 2010 

اســتان های البرز و قزوین بــر روی گله های مرغ تخمگذار صورت گرفت، 

میزان آلودگی به MG، در اســتان البرز 4/8% و در استان قزوین 15%  بود 

که برخالف نتایج مطالعه حاضر، نشــان دهنده آلودگی نسبتًا باالی مزارع 

مرغداری کرج بود )7(.

در مطالعه ای که توسط Feizi و همکاران در سال های 2011 -2012 

صورت گرفت، شــیوع MG در مزارع مرغ مادر گوشــتی در شــمال غربی 

 Shadmanesh ایران، 33/3% مشــخص بود. )4(. در مطالعاتی که توسط

و Mokhtari در ســال 2013 بــر روی مــزارع گوشــتی در اقلید فارس و 

Dadras در سال 2006 بر روی مزارع گوشتی اطراف شیراز انجام گرفت 

میزان آلودگی MG در همه مناطق بسیار باال بود. Dadras  میزان شیوع 

سرمی MG در بین مزارع گوشتی اطراف شهرستان شیراز را 67 % گزارش 

کرد )20(. در گزارشی که در سال 2010 منتشر شد، نمونه گیری تصادفی از 

جوجه های یک روزه و از 40 مزرعه در شهرســتان شهرکرد، صورت گرفت 

و 22/5% گله ها، آلودگی ســرمی به MG را نشان دادند که بیانگر اهمیت 

انتقال عمودی آن است )7(.

در مطالعه حاضر از بین متغیرهای بررســی شــده فقط رعایت اصول 

امنیت زیســتی در گله های منفی به طور معنی داری بهتر از گله های مثبت 

بود و ســایر متغیرهای بررسی شــده در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. 

بر اســاس نتایج حاصل از مطالعه Seifi و Shirzad در سال2011، میزان 

شیوع سرمی MG درفصل تابستان، در پایین ترین حد )6/8%( و در زمستان 

در باالترین حد )18/5%( بوده اســت )19(. در مطالعه Sarkar و همکاران 

درســال 2005 در بنگالدش شــیوع عفونت MG، با افزایش سن در همه 

گله ها کمتر بود. این امر ممکن است به دلیل اثرات فصلی باشد. در مطالعه 

مذکور تغییرات فصلی شیوع عفونت MG مشاهده شد به طوری که شیوع در 

فصل زمستان، باالتر )62/44%( و در فصل تابستان پایین تر )53/10%( بود. 

همچنین در این مطالعه مشاهده شد که شیوع عفونت در مرغ ها نسبت به 

خروس ها باالتر بود و نشان داده شد که پرندگان ماده حساس تر از خروس ها 

بودند، که علت آن مشخص نشد؛ هرچند که این اختالف مشاهده شده از 

نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت )17(. 

نتیجه گیــری: مطالعه حاضر به منظور تعیین وضعیت MG در مزارع 

تصویر1. پراکندگی مزارع نمونه گیری شده، و مزارع مرغ مادر MG مثبت در استان 
مازندران در سال ها 1391 و 1392.

نمودار 1. تعداد مزارع نمونه گیری شده و تعداد مزارع مرغ مادر MG مثبت استان 
مازندران به تفکیک شهرستان.

نمــودار2. تعداد نمونه های ســرم اخذ شــده و تعداد نمونه های مثبــت در مزارع مرغ 
مادر استان مازندران به تفکیک شهرستان.
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مرغ مادر گوشــتی اســتان مازندران و تعیین عوامل خطــر مرتبط با آن با 

استفاده از روش های سرولوژیکی از جمله آزمون آگلوتیناسیون و الیزا انجام 

گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشــان می دهد که مهمترین شــاخصی 

که در بروز آلودگی در مزارع مٔوثر بود، عدم رعایت اصول امنیت زیســتی در 

مزارع آلوده بود. در این مزارع با وجود دارا بودن تمامی مزارع مادر از حداقل 

این معیارها، اما کیفیت آن ها گاها بسیار متفاوت از هم می باشد. در 3 مورد 

مزرعه مثبت از نظر مایکوپالسما گالیسپتیکوم نزدیکی به روستا یا نزدیک 

شدن تدریجی روستا به مزارع، نزدیک شدن پرندگان بومی به مزرعه مادر، 

استفاده از پرسنل بومی که در روستا ساکن بوده و ناگزیر روزانه با سایر طیور 

مو اجه می شــوند، در گیری گله با سایر عوامل بیماریزا دیده می شود. در 2 

مورد از آن ها سخت گیری الزم جهت برقراری کامل شرایط امنیت زیستی 

)گرفتن دوش قبل از ورود به ســالن ها، استفاده از ماده ضدعفونی کننده در 

حوضچه ها و تعویض آن، ضد عفونی مرتب دان و آب( وجود نداشت. 

تشکر و قدردانی
1- از معاونت پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در تأمین 

بخشی از هزینه های طرح تحقیقاتی به شماره 7508001 تشکر می شود.

2- از همکاری هــای صمیمانه آقای داوود ســلیمانی و ســرکار خانم 

یزدانی کارشناس های محترم گروه بیماری های پرندگان تشکر و قدردانی 

بعمل می آید.

3- ایــن پژوهش در مرکز تشــخیص بیماری های طیــور دوک واقع 

در اســتان مازندران انجام شــده است. لذا از همکاران زحمتکش این مرکز 

بخصوص از مهندس الکتراشــی بخاطر کمک های بی دریغشان در انجام 

این تحقیق تشکر و قدردانی بعمل می آید.
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Abstract:
BACKGROUND: Mycoplasmosis is an infectious disease of poultry and a major cause 

of economic losses due to decline in growth, egg production, reduction in egg hatching 
and exacerbation of viral and bacterial respiratory diseases. OBJECTIVES: The purpose of 
this study was detection of serological prevalence of Mycoplasma gallisepticum infection 
in broiler breeders of Mazandaran province and to suggest control strategies against my-
coplasmosis. METHODS: All breeder farms that were in production period in Mazandaran 
province were sampled (74 farms in 14 cities); blood samples were collected from 45 
birds in each farm. Sera samples were examined by RSPA and ELISA tests based on the 
instructions of OIE. RESULTS: In this study, by the RSPA test, 3 out of 74 farms (4%), 15 
out of 553 houses (2/7%) were positive. From 5626 collected sera samples, 139 samples 
(2.5%) were positive in RSPA and 124 samples (2.2%) in ELISA. CONCLUSIONS: Sero-
prevalence of MG infection was 4% during the selected period and zone of study.  Sta-
tistical analysis showed that biosecurity situations were significantly better in negative 
farms (p=0.04). There are some deficiencies in quality of biosecurity situations despite  
implementing biosecurity principles in farms. Establishing of farms near villages or the 
development  of villages, keeping backyard birds close to the farms and employees living 
in villages are some of the  biosecurity principles that were not followed in infected farms.

Keyword: broiler breeder, Mycoplasma gallisepticum, RSPA and ELISA
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Number of sampled breeder farms and the number of samples taken from the breeder farms in Mazandaran province, by 
city.
Table 2. Frequency and percentage of the evaluated variables by the Chi-square test (p<0.05).

Figure 1. Distribution of sampled farms and MG positive breeder farms in the Mazandaran province in 1392.

Graph 1. Number of sampled farms and the number of MG positive breeder farms in Mazandaran province, by city.

Graph 2. Number of serum samples and the number of MG positive samples from broiler breeder farms in the Mazandaran prov-
ince, by city.


