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چکیده: 
سابقه و هدف: عفونت مایکوپالسمایی ریه شترمرغ از جمله عفونت های مسري در شترمرغ است. مایکوپالسماهای شترمرغ در ابتدا 
باعث بیماری هایی در دستگاه تنفس می شوند که دارای عالئمی نظیر التهاب بینی، نای و همچنین آسیب شدید ریه در ارتباط با این بیماری 
می شوند. در این تحقیق، جداسازی مایکوپالسما سینوویه آلوده کننده ریه شترمرغ های مزارع پرورشی استان کرمان و مقایسه دو روش 

کشت و واکنش زنجیره ای چندگانه (PCR)  جهت تایید مایکوپالسمای آلوده کننده ریه شترمرغ ها مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش  ها: نمونه  گیري تصادفی چندگانه در کشتارگاههای شترمرغ استان کرمان از بخش های مختلف ریه شترمرغ های کشتار 
شده بالفاصله پس از کشتار در شش ماهه اول سال 1391 صورت گرفت. نمونه ها بصورت موازی تحت دو روش کشت و PCR قرار گرفتند. 

سپس محصول PCR بر اساس تکثیر قطعه ای از ژن   16S rRNA توسط دستگاه  UV مشاهده شد.
يافته  ها: مشاهده  پرگنه هاي تخم مرغي بر روی محیط جامد PPLO Agar  نتیجه کشت مثبت از لحاظ جنس مایکوپالسما ارزیابی 

گردید. از سوی دیگر نتایج مولکولی پس از حرکت دادن محصول PCR بر ژل آگارز مشاهده شد. 
از  بیشتر  آلودگی در گله های طیور صنعتی کشور بسیار  نتیجه  گیری: هرچند که پژوهش های گذشته نشان میدهند که میزان 
میزان شیوع در مزارع پرورش شترمرغ کرمان می باشد اما آلودگی در مزارع پرورش شترمرغ میتواند بعنوان مخزنی برای انتشار باکتری در 

مرغداری های صنعتی علی رغم تمامی پیشگیری های صورت گرفته باشد.
کلمات کلیدي: عفونت ریه، شتر مرغ، مایکوپالسما سینوویه، واکنش زنجیره ای چندگانه.

مجله تازه هاي بیوتکنولوژی سلولي- مولکولي
دوره چهارم، شماره چهاردهم، بهار 1393 

مقدمه
شترمرغ  در  مسري  عفونت های  از جمله  شترمرغ  ریه  عفونت های 
(غیر وابسته به جنس) می باشند. مشکالت تنفسي در شترمرغ

که  شوند  ایجاد  خاصي  مایکوپالسماهاي  بواسطه  می توانند  ها 
مي در شترمرغ ها  مستقیم  غیر  و  مستقیم  عوارض  به  منجر 

گردد ]2[. اعضاي جنس مایکوپالسما اغلب در مجاري تنفسي، 
می کنند.  بیماري  ایجاد  حیوانات  مفاصل  و  ادراري_تناسلي 
اندازه  برابر  دو  از  بیش  کمي  مایکوپالسماها  ژنوم  کوچک ترین 
به  نسبت  کامل  بطور  آنها  است.  بزرگ  ویروس هاي  برخي   ژنوم 

پنی سیلین مقاومند چون فاقد دیواره سلولي هستند اما بوسیله 
تتراسیکلین یا اریترومایسین مهار می شوند. مایکوپالسماها تمایل 
مایکوپالسما  دارند ]14[.  میزبان  به غشاي سلول هاي  اتصال  به 
و  ماکیان  مهم  بیماریزا  عوامل  از  سینوویه( M.synoviae) یکي 
بوقلمون است که همه ساله خسارت اقتصادي زیادي به صنعت 
سینوویه  مایکوپالسما  بار  اولین  چه  اگر  می نماید.  وارد  طیور 
( M.synoviae)به عنوان عامل بیماري سینوزیت عفوني معرفي 

اما امروزه عالوه بر سینوزیت عفوني به عنوان عامل سایر  شد، 
نیز شناخته  هوایي  عفونت هاي کیسه  هاي  و  تنفسي  بیماری های 
ایجاد شده در روش هاي کنترل  شده است. علیرغم پیشرفت هاي 

و ریشه  کني، مایکوپالسما سینوویه( M.synoviae)  کماکان
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در صنعت طیور خصوصاً درگله  هاي گوشتي و تخمگذار تجاري 
عفونت  موارد،  از  برخي  در  است ]4،5[.   برخوردار  اهمیت  از 
یک  که  می شود  منجر  عفوني  سینوزیت  به  و  شده  سیستمیک 
بطور  و  است  بوقلمون ها  و  ماکیان  مزمن  تا  حاد  عفوني  بیماري 
عمده غشاء سینوویال مفاصل و غالف تاندون ها را درگیر می نماید 
]6[. این بیماري براي اولین بار از آمریکا و در ماکیان (1954) 
و بوقلمون (1995) گزارش شد و از آن به بعد در سراسر جهان 
مورد شناسایي قرار گرفت. و پژوهشگران براي اولین بار سینوویت 
عفوني ناشي از مایکوپالسما را توصیف کردند ]7[.  مایکوپالسما 
سینوویه( M.synoviae)  از جمله باکتری هائی است که به سختی 
محیط های  به  نیاز  آن  کشت  و  می شود  جدا  آلوده  های  گله  از 
اختصاصی داشته و نیازمند زمان نسبتا زیادی است. به صورت 
نیاز به شرایط ویژه ای  کلی مایکوپالسماها سخت رشد بوده و 
به منظور کشت دارند که در گونه های مختلف مقداری متمایز 
است و باید نیازمندی هر گونه به دقت بررسی و شرایط کشت 
آن  فراهم باشد ]1،6،7[.  در حضور عفونت های پیچیده کننده 
امکان رشد موفق مایکوپالسما در محیط کشت کاهش می یابد 
بوده و روش وقت گیری  ]12،15[. همچنین روش کشت زمان بر 
می باشد ]Lauerman .]3،13 و همکاران در سال 1993 جهت 
رفع این مشکل پرایمرهای اختصاصی گونه را برای مایکوپالسما 
 PCR 16 انتخاب نمودند و در روشS  rRNA سینوویه از قسمت
در  شده  انتخاب  پرایمرهای  کمک  با  دادند  قرار  ارزیابی  مورد 
تحقیقشان 55 جدایه از نظر مایکوپالسما سینوویه PCR  مثبت 
بودند و 24 جدایه از مایکوپالسمای دیگر طیور با این نوع پرایمر 
باند اختصاصی تشکیل ندادند. تجزیه و تحلیل داده های بدست 
و  قرارگرفتند  آزمایش  مورد  فوق  با روش  که  از 122گله  آمده 
 ، تست  پلیت  (سرم  سرولوژی  کشت،  روش های  با  آن  مقایسه 
هماگلوتیناسیون و الیزا ) و نیز اپیدمیولوژی و تاریخچه بیماری 
مایکوپالسما  اختصاصی  پرایمر  با    PCRروش که  داد  نشان 
سینوویه( M.synoviae) دارای 82% حساسیت و 100% ویژگی 
بود ]Marois .]11 و همکاران در سال 2000 به منظور ردیابی 
زنده مانی  محیطی،  های  نمونه  در  زنده  سینوویه  مایکوپالسما 
 16S قسمت  پایداری  و    (M.synoviae )سینوویه مایکوپالسما 
بودند  عفونی شده  تجربی  بصورت  که  پرندگانی  در  rRNA آن 

 16S rRNAپایداری که  دادند  نشان  همچنین  و  شد  بررسی 

مایکوپالسما تا حداکثر 23ساعت بعد از مرگ مایکوپالسما بود. 
بنابراین ردیابی حضور 16S rRNA در روش RTPCR  بیانگر 
زنده بودن مایکوپالسما یا مرگ آن در بازده زمانی کوتاهی قبل 
از نمونه  گیری می باشد ]12[.  هدف از این پژوهش جداسازي 
مایکوپالسما سینوویه( M.synoviae) آلوده کننده ریه شترمرغ های 

استان کرمان به روش PCR در سال 1391 بود.

مواد و روش ها
محیط کشت و جداسازی مايکوپالسما

    جامعه آماری این پژوهش تمامي شترمرغ های پرورشی(65 
مورد   1391 سال  اول  ماهه  شش  در  که  بوده  شترمرغ)  عدد 
نمونه گیري تصادفی چندگانه در کشتارگاههای شترمرغ استان 
کرمان قرار گرفتند. نمونه ها شامل بخش های مختلف ریه شترمرغ 
های کشتار شده بالفاصله پس از کشتار بودند که در کمتر از 24 
ساعت بدون افزودن محیط انتقالی در دمای 4 درجه سانتیگراد 
میکروب  پژوهشی  گروه  تخصصی  آزمایشگاه  به  یخ  کنار  در 
و  جنس  تأیید  به  نسبت  و  گردیدند  ارسال  پاسارگاد  شناسی 
گونه  باکتري عامل اقدام شد. از آنجا که مایکوپالسما سینوویه 
محیط  و  دارد  نیاز  اختصاصي  کشت  محیط  ( M.synoviae)به 

کشت کامل و از قبل آماده شده براي آن در دسترس نمی باشد 
از این رو تهیه  محیط کشت مناسب و استاندارد، نخستین اقدام 
این  در  لذا  می شود  محسوب  باکتري  جداسازي  و  کشت  براي 
آزمایشگاه  در  اختصاصي  کشت  محیط  تهیه   به  نسبت  تحقیق 
 PPLO اقدام شد. دو نوع محیط کشت اختصاصي شامل محیط
Agar و PPLO Broth ( از شرکت زیست کاوش ایرانیان تهیه 

شده است)براي مایکوپالسما سینوویه( M.synoviae) وجود دارد 
که محیط کشت دوم فاقد آگار می باشد. لذا نمونه های مورد نظر 
در محیط PPLO Broth  در یک دوره 24 ساعته در دمای 37 
درجه سانتی گراد غنی سازی شده اند و سپس برای شناسای 
 PPLO Agar محیط  به  باکتری  جداسازی  و   PCR مولکولی 

انتقال و مورد آزمایش قرار گرفتند ]16[.
DNA استخراج

شترمرغ  ریه  نمونه  حاوی  مایع  محیط  از  میلی لیتر   0/5 مقدار 
به میکروتیوپ 1/5  قرار دادن در شیکر  از  بعد  را  آزمون  مورد 
 rpm13000 در  دقیقه   15 مدت  به  و  کرده  منتقل  میلی لیتر 

1393، جداسازي... تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره چهارم، شماره چهاردهم، بهار 
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نموده، حدود  تخلیه  را  رویي  محلول  گردید، سپس  سانتریفوژ 
100 میکرولیتر رسوب در ته لوله باقي می ماند و مراحل استخراج 
شده  استفاده  مثبت  کنترل  گردید.  انجام  رسوب  روي   DNA

مایکوپالسما  استاندارد  سویه ي   PCR واکنش هاي  انجام  جهت 
وکنترل   (MSNCTC 1012405)   (M.synoviae )سینوویه
در  مانده  باقي  رسوب  با  حجم  بودند.   PPLO Broth منفي 
میکروتیوب (100 میکرولیتر) به آن بافر لیز کننده اضافه گردید 
بن  در  ساعت   4 و  شده  مخلوط  بخوبي  بافر  و  رسوب  سپس 
ماري 56 درجه سانتی گراد قرار گرفتند . در این مرحله فنل اشباع 
اضافه شده، پس از اینکه با ورتکس نمونه کاماًل با فنل مخلوط 
شد با سانتریفوژ rpm 13000 بمدت 15 دقیقه فنل از فاز آبي 
جدا  گردید. محلول روئي را به تیوپ جدید منتقل کرده و هم 
حجم آن از محلول فنل و کلروفرم که با حجم مساوي با یکدیگر 
مخلوط شده اند اضافه  گردید. پس از مخلوط شدن و تکان دادن، 
نمونه در rpm13000 به مدت 15 دقیقه سانتریفوژ شد. پس 
از سانتریفوژ دو فاز تشکیل که فاز رویي به میکروتیوب جدید 
ورتکس  با  سپس  شد.  اضافه  کلروفرم  آن  حجم  هم  و  منتقل 
کاماًل مخلوط شده به مدت 5 دقیقه در rpm 13000 سانتریفوژ 
گردید. در این مرحله به مقدار 0/1 حجم نمونه، استات سدیم 
به  گشتن،  مخلوط  از  پس  و  شده  اضافه  رویي  فاز  به  موالر   3
میزان دو برابر حجم نمونه به آن اتانول مطلق سرد افزوده و به 
مدت 20 دقیقه نمونه در سرماي 20 درجه سانتی گراد قرار داده 
شد. پس از زمان انکوباسیون در سرما نمونه به مدت 15 دقیقه 
DNA غیر محلول رسوب  تا  rpm 13000 سانتریفوژ شده  در 
بعدي  مرحله ي  در  و  تخلیه  کامالً  روئي  محلول  سپس  نماید. 
این  اتانول 70 درجه شستشو  شد .  با  داده شده  DNA رسوب 

مرحله با اضافه نمودن 200 میکرولیتر الکل 70 درجه به رسوب، 
در  دقیقه   5 مدت  به  سانتریفوژ  و سپس  لوله  کردن  ته  و  سر 
دور rpm 13000 انجام  گردید. سپس میکروتیوب کاماًل تخلیه 
شده و تکان محکمي داده تا محتویات آن خارج شود. در ادامه 
میکروتیوب را در محیط آزمایشگاه به صورت وارونه و یا در زیر 
هود قرار داده تا جداره  آن خشک شود. مقدار 50 میکرولیتر آب 
آزمایش  انجام  زمان  تا  و  نموده  اضافه   DNA به  استریل  مقطر 

داخل یخچال نگهداري  شد ]9[.

 PCR
مورد  برگشتی  و  جلودار  پرایمر  دو   PCR آزمایش  انجام  برای 
استفاده قرار گرفت که توالی هاي نوکلئوتیدي و ویژگي آغازگرهاي 
  (M.synoviaeمورد استفاده در تشخیص مایکوپالسما سینوویه
(در جدول 1 نشان داده شده است. تکثیر DNA در اندازه کلی 

μL 35.25 که شامل μL ، 17.5 μL DNA 0.1 از هر پرایمر ،0.5  

 2.5 μL ، 4 μL Mgcl2 (25 mM)، μL dNTP mix (10 mM)

 5units/ (Tag DNA polymerase0.25 μL  و (10X) PCR بافر
(μL (سینا ژن). مخلوط واکنش در 94 درجه سانتیگراد به مدت 

و  سانتیگراد  درجه   94 دمای  سپس  و  شده  دنیچر  دقیقه   30
مدت  به  سانتیگراد  درجه   72 و  انالینک  برای  دقیقه   1 زمان 
 4 در   PCR  محصوالت گردید.  تنظیم  تکثیر  برای  دقیقه   1
درجه سانتیگراد نگهداری شد. کنترل مثبت و منفی شامل همه 
آزمایشات می باشد. هر  میکرو لیتر ازقسمت مساوی محصوالت 
  PCR مخلوط شد و محصوالت (6x) با 2 میکرولیتر از بافر PCR

و  DNA ladder (100bp) بر روی ژل آگاروز 1 درصد جدا شده 
اند و رنگ امیزی با  0.5μL/ml از اتیدیوم بروماید استفاده شده 

و سپس محصول PCR توسط دستگاه  UV مشاهده شد ]9[.
جدول1: توالی هاي نوکلئوتیدي و آغازگرهاي مورد استفاده در تشخیص 

PCR مایکوپالسما سینوویه به روش
Primer   Target

gene Sequence  Length
(bp)

 16S
rRNA

 F: 5/-
GCTGCGGTGAATACGTTCT-3/ 163

 R: 5/-
TCCCCACGTTCTCGTAGGG-3/

MS-1  16S
rRNA

 F: 5/-
 GAAGCAAAATAGTGATATCA

-3/
207

MS-2
 R:5/-

 GTCGTCTCCGAAGTTAACAA
-3/

نتايج
سینوویه  مایکوپالسما  جداسازی  پایه  بر  مطالعه  این  نتایج 
مایع  محیط  (در  کشت  روش  دو  از  استفاده  ( M.synoviae)با 

و روي آگار) و PCR بصورت موازي براي تشخیص موارد مثبت 
  PPLO Agar حاصل گردید. نتایج کشت بر روی محیط جامد
با مشاهده  پرگنه هاي تخم مرغي شکل ویژه مایکوپالسما بر روي 
صورت  در  و  گردید  ثبت  نوري  با میکروسکوپ  کشت  محیط 
لحاظ جنس  از  نتیجه کشت مثبت  پرگنه های مذکور  مشاهده 
مایکوپالسما ارزیابی گردید (شکل1). برای تشخیص گونه باکتری 
از روش کشت نمی توان استفاده کرد. از سوی دیگر بصورت موازی 
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از روش PCR برای نمونه های غنی  شده در تشخیص جنس و 
گونه استفاده شد و نتایج پس از حرکت دادن محصول PCR بر 
ژل آگارز مشاهده شد (شکل هاي2 و 3)، همچنین فراوانی نمونه 

ها در جدول 3و2 نمایش داده شده است. 
جدول2: فراواني نمونه ها بر اساس نتایج کشت، PCR جنس مایکوپالسما 

و PCR گونه  سینوویه
PCR گونهPCR جنسکشت

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

173225471325مثبت

366828531222منفی

53100531002547جمع

جدول3: فراواني نمونه ها بر اساس نتایج کشت و PCR جنس مایکوپالسما
تعداد نمونهPCRکشت

++14
25-ـ
+-3
11+ـ

53جمع کل
شکل 1:تصویر میکروسکوپي (×40) پرگنه  هاي مشاهده شده بر روي محیط 

PPLO Agar

شکل 2: بررسی محصول PCR جنس مایکوپالسما بر روی ژل آگارز 1/2 

 163 bp درصد با استفاده از آغازگر اختصاصي جنس مایکوپالسما. باندهاي

در 8 نمونه  ي جنس مثبت مشاهده می شود.

  (M.synoviaeگونه مایکوپالسما سینوویه PCR شکل 3: بررسی محصول

(FS1_  بر روی ژل آگارز 1/2 درصد با استفاده از آغازگر اختصاصي گونه)

(FS2. باندهايbp 207 در 8 نمونه  گونه مثبت مشاهده می شود.

بحث
با  توجه به نتایج کشت و PCR در این مطالعه، میزان آلودگی 
به مایکوپالسما سینوویه( M.synoviae) در مزارع شترمرغ استان 
کرمان بسیار باالست و در مقایسه این دو تکنیک، میزان واقعی 
مایکوپالسما  به  کرمان  استان  شترمرغ  پرورش  مزارع  آلودگی 
سینوویه( M.synoviae) توسط آزمون PCR میزان بسیار باالیی 
به  نزدیکتر  بسیار  کشت  روش  با  مقایسه  در  که  شد  گزارش 
واقعیت میباشد. پوربخش و همکاران در سال 2010 درتحقیقی 
جهت    PCR و  کشت  اختصاصی  روش های  بکارگیری  هدف  با 
سینوویه( M.synoviae) از  مایکوپالسما  جداسازی  و  شناسایی 
مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران 475 نمونه از 23 مزرعه 
آگار کشت  و  براث    PPLO اختصاصی   محیط های  در  ابتدا  را 
  16S rRNA برروی  ژن PCR دادند سپس آنها را تحت آزمون
از 146 کشت آگار مثبت دارای کلنی مایکوپالسما،  قراردادند. 
از  استفاده  با  سینوویه  مایکوپالسما  حضور  نظر  از  آگار   85
سینوویه  مایکوپالسما  اختصاصی  آنتی سرم  با  آگلوتیناسیون 
( M.synoviae)مثبت گزارش شدند 122 نمونه نیز توسط آزمون 

آنها نتیجه گرفتند  این اساس  بر  PCR  مثبت گزارش گردید. 

مزارع  سینوویه( M.synoviae) در  مایکوپالسما  به  آلودگی  که 
مرغ مادر گوشتی استان تهران وجود دارد و نیز آزمون PCR به 
عنوان یک روش موثر و با صرفه جویی باالتر در وقت می تواند 
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جایگزینی مناسب برای کشت باشد ]13[.  در این تحقیق نیز 
باشد  از روش کشت می  PCR موثرتر  آزمون  مشخص شد که 
همچنین   و  باالتری  دقت  تری،  کوتاه  زمان  مدت  در  که  چرا 
باصرفه جویی بسیار زیاد در هزینه ها می باشد و  نیز بهترین 
روش جهت تشخیص مایکوپالسما سینوویه( M.synoviae)  نیز 
PCR می باشد. مطالعات زیادی در خصوص میزان آلودگی گله 

در  اما  گردیده  انجام  کشور  از  خارج  و  ایران  در  تجاری  های 
رابطه با سایر مخازن عامل عفونت نیز تحقیقاتی انجام گردیده 
اما در ایران تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. مایکوپالسما 
خانگي جدا  گنجشک هاي  از  اسپانیا  سینوویه( M.synoviae) در 
شده است. Kieven و Fletcher  دریافتند که گنجشک ها می توانند 
به طور تجربي آلوده شوند اما بطور طبیعی کاماًل مقاوم بودند. 
خرگوش، موش صحرایي(rat)، خوکچه هندي، موش، خوک و 
بره به آلوده سازي تجربي مقاوم هستند. در خصوص جداسازی 
انجام  از شترمرغ های کشور تاکنون تحقیقی  این عامل بیماری 
نشده و این پژوهش برای اولین بار در استان کرمان انجام گرفت. 
از عوامل بیماریزای مهم طیور هستند که  مایکوپالسماها یکی 
می  وارد  طیور  به صنعت  زیادی  اقتصادی  ساله خسارات  همه 
اولیه  صورت  به  چه  مایکوپالسماها  اقتصادی  خسارات  نمایند. 
بر اثر مشکالت تنفسی و ابتالی مفاصل یا بر اثر همزمانی آن با 
نامناسب  و میکروبی، تحت شرایط  ویروسی  پیچیده  عفونت های 
بازده  کاهش  عواملی چون  می نماید.  بروز  مدیریتی  و  بهداشتی 
مرغ،  تخم  تولید  کاهش  آنتی بیوتیکها،  مصرف  افزایش  غذایی، 
ایجاد  جوجه ها،  کیفیت  آمدن  پائین  جنینی،  تلفات  افزایش 
واکنش های زیانبار واکسن های زنده ویروسی و حساس کردن گله 
به عفونت های تنفسی بر اهمیت عفونت های مایکوپالسمائی افزوده 
درآزمون  ها  نمونه  از  درصد   47 حاضر  مطالعه  در   .]8[ است 
از  مایکوپالسما مثبت گزارش شدند و 25 درصد  PCR جنس 

 (M.synoviae )این نمونه ها از نظر گونه مایکوپالسما سینوویه
از نمونه های آلوده را نشان  مثبت بودند که این میزان باالیی 
مستقیم  و  سریع  شناسایی  جهت  هشدار جدی  یک  و  می دهد 
شترمرغ  پرورش  سینوویه( M.synoviae) درمزارع  مایکوپالسما 
سریع  بسیار  تشخیص  روش  یک  مطالعه  این  میباشد.  طیور 
مایکوپالسما سینوویه( M.synoviae) را نسبت به کشت ارائه داد. 
از  از نمونه ها PCR مثبت ولی  در این مطالعه تعداد 11 عدد 

نظر کشت منفی گزارش شدند که به دالیل مختلفی امکان رخ 
عدم  و  درکشت  اشکال  جمله  از  دارد  وجود  موضوع  این  دادن 
دقت کاربر با ناکارآمدی نیازمندیهای رشد در محیط های کشت 
دیگر  مانند سرم،  NAD،CO2  و  آگار   / براث   PPLO پیچیده 
مواد موثر در کشت اشکال و اشتباه در انتقال صحیح نمونه ها 
به  منجر  گاهی  که  انتقال  شرایط  رعایت  عدم  و  آزمایشگاه  به 
مرگ جدایه های مایکوپالسما سینوویه( M.synoviae) در دمای 
Kuppeveld  و همکارانش  اتاق میگردد. در پژوهش های مشابه 
 16sتوالی های ژن با همردیف سازی کامپیوتری  در سال 1992 
متغیر  نواحی  شناسایی  و  تشخیص  مایکوپالسماها،   rRNA 

این  در   .]10[ ساختند  پذیر  امکان  را  گونه  و  جنس  توالی های 
پژوهش نیز از ژن 16S rRNA بعنوان ژن هدف جهت جداسازی 
عامل عفونت استفاده شد. نتایج این پژوهش ها  سریعتر، حساستر 
سنتی  روش  با  مقایسه  در   PCR آزمون  بودن  هزینه تر  کم  و 
کشت را به عنوان روشی جایگزین جهت تشخیص آلودگی به 
مایکوپالسما سینوویه( M.synoviae) تأیید می نماید. در مجموع 
هرچند که پژوهش های گذشته نشان میدهند که میزان آلودگی 
از میزان شیوع  بیشتر  بسیار  در گله های طیور صنعتی کشور 
در مزارع پرورش شترمرغ کرمان می باشد اما آلودگی در مزارع 
پرورش شترمرغ میتواند بعنوان مخزنی برای انتشار باکتری در 
مرغداری های صنعتی علی رغم تمامی پیشگیری های صورت گرفته 
باشد. این تفسیر، لزوم مراقبت و پیشگیری در مزارع شترمرغ را 
تشریح کرده که حتی نیاز به اعمال برنامه های واکسیناسیون را 

در شترمرغ  ها توجیه می کند.
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