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 آپالسمااورهو مایکوپالسما     22شماره بیست و یکم / 

هاي چند شکلی بوده و میکروارگانیسم 2هر دو متعلق به خانواده مایکوپالسماتاسه 1ورزومپالسما دايآاورههاي مایکوپالسما و گونه

باشند. میکرون( هستند. مایکوپالسماها به حرارت حساس و در برابر سرما مقاوم می 8/0تا  3/0ي سلولی و کوچک )قطر بدون دیواره

اعث دي ندارند اما بهاي مایکوپالسمایی حدت زیاها باقی بمانند. عفونتتوانند براي چند هفته در خاك و بستر داممایکوپالسماها می

تماال ها احاین باکتري باشند.ترین اجرام آزادزي شناخته شده میساده مایکوپالسماها ریزترین وشوند. ها میایجاد بیماري مزمن در دام

ک مولکول ی از ها کوچک بوده وژنوم آن ها ارتباط زیادي دارند.هاي گرم مثبت منشا گرفته و از نظر فیلوژنی با کلستریدیوماز باکتري

ي طبقه مایکوپالسماها در باشد.ژن می 1000تا  000اي حلقوي تشکیل شده است که حاوي ریبونوکلییک دو رشتهاسید داکسی

 د.باشنزایی در حیوانات مهم میآپالسماها از نظر بیماريهاي مایکوپالسما و اورههاي موجود در جنستنها گونه مولیکوتس قرار دارند.

آپالسماها از این اما اوره باشد.ها میپروکاریوت مختصي هاي هر دو جنس جهت رشد به کلسترول نیاز دارند که یک مشخصهگونه

 باشند.شدیدا چند شکلی می پذیر وسلولی بوده و در نتیجه انعطاف ياین اجرام فاقد دیواره. مجزا هستند ،نمایندنظر که اوره را جذب می

به اشکال  اند وهها احاطه شدگلیکولیپید و-هاپروتیینلیپو-هاي غشاییینئمتشکل از پروتکننده یی محدوداسه الیهآنها توسط یک غشاي 

ند در حالی که یابتایی تکثیر میتعدادي به روش تقسیم دو شوند.اي یافت میساختارهاي رشته هاي گالبی شکل ومختلف شامل سلول

اکثر . وندشدر حالت اخیر اشکال طویل به اشکال کروي شکسته می مثلی دارند.ولیدي تچرخههاي معمول نوعی بقیه برخالف باکتري

ومنسال باشند. بعضی به صورت کاي سخت رشد میها از گلوکز یا آرژنین به عنوان منبع اصلی انرژي استفاده نموده و از نظر تغذیهگونه

                                                           

1 - Reaplasma diversum 

2 - Mycoplasmataceae 



هاي فوقانی دستگاه بر روي غشاي مخاطی بخشآزار( ، بیدن وجود دارندهایی که به طور دائم در سطوح مختلف بمیکروارگانیسم)

زا بوده تعدادي ماريبی اها شدیدگونه بعضی از زا هستند.داشته و غیربیماري پستان گاو حضور دستگاه تناسلی و-گوارش دستگاه–تنفس 

هاي تفاوت میکرومتر متغیر بوده و 3/0 تا 2/0 اشکال از قطر ها مشاهده نمود.بافت توان درها را به سختی میآن طلب هستند.فرصت

اي دو رشته DNAآپالسماها به صورت یک مولکول اي در اندازه سایر اشکال وجود دارد. ژنوم مایکوپالسماها و اورهقابل مالحظه

مایکوپالسما و   (Mycoplasms pneumoniae)پنومونیه پالسماها مثل مایکوپالسمابعضی از مایکو باشد.حلقوي می

ه پنومونیه ک باشند. مایکوپالسمابه فردي با انتهاي باریک می هاي اتصالی منحصرداراي ارگانل  (Mycoplasma genitalium)جنیتالیوم

یابد. کشت هاي اتصالی به اپیتلیوم دستگاه تنفس اتصال میاز طریق این ارگانل تنفس انسان است اصوالزاي دستگاه جرم بیماري

ها ا و پیریمیدینهقادر به سنتز پورین هاي مشابه آن نیاز داشته واسترول به کلسترول یا ي بیماري جهت رشدالسماهاي ایجادکنندهمایکوپ

 باشند.نمی

خارجی داشته باشد. مشخص شده  یا عفونت ممکن است منشا داخلی و .گیردزایی عفونت اکثرا از راه استنشاق صورت میبیماري

 ها اتصال به سلول میزبان توسطدر تعدادي از گونه .یابدها اتصال میهاي خاصی به سلولها از طریق گیرندهز گونهاست که بعضی ا

هاي میزبان جهت دریافت مواد مغذي حیاتی از جمله عوامل رشد تماس نزدیک با سلولد. شوگري میسیالیک میانجیهاي اسیدبخش

پذیر ماهیت انعطاف ضروري است. اندازه کوچک و ،باشندها نمیآن مایکوپالسماها قادر به سنتزنوکلییک که هاي اسیدساختو پیش

امل ی با وزن مولکول باال به عنوان عئینوح سلول میزبان تطبیق دهند. پروتسازد تا خود را با شکل و طرح سطها را قادر مینآاین اجرام 

اصل هاي سروزي و مفهاي مزانشیال پوشاننده حفرهالسماها به آلوده نمودن سلولمایکوپ چسبندگی مهم شناسایی شده است. بعضی از

ها و هاي دستگاه تنفس موجب تخریب مژهها به سلولاتصال آن. باشندها میهاي دستگاه تنفس مثل ریهبقیه انگل بافت .تمایل دارند

به  .باشندیم اختصاصیاي قابل مالحظهبه شکل  میزبان براي هاگردد. گونههاي ثانویه باکتریایی میمستعد شدن نسبت به عفونت



هاي داخل سلولی وجود هاي خارج سلولی باشند گرچه شواهدي مبنی بر وجود گونهرسد که مایکوپالسماها انگلطورکلی به نظر می

 .دارد

 و تورم ملتحمه، (M. bovis) مایکوپالسما بویسهاي مختلف عفونت پنومونی،شامل هاي دامی مرتبط با گاو بیماري و مایکوپالسماها

تورم پستان ،  (M. californicum)کالیفرنیوم تورم مفصل مایکوپالسما تورم پستان،،  (M. boviculi)بروکولی قرنیه مایکوپالسما

تورم مفصل  تورم پستان،،  (M. alkalescens)سنسآلکاله تورم مفصل مایکوپالسما تورم پستان،،  (M. canadense)مایکوپالسما کانادنس

تورم مفصل  تورم پستان،،  (M.bovirhinis)تورم پستان مایکوپالسما بووي راینیس،  (M. bovi genitalium)مایکوپالسما بووي جنیتالیوم

نی واگیردار پلوروپنومو،  (M. diversum)پالسما دایورسومآاوره ناباروري ،فرجالتهاب واژن و ،  (M. dispar)مایکوپالسما دیسپار

ها به آسانی از راه این میکروارگانیسم باشد.می  (M. mycoides subsp. mycoides)مایکوپالسما مایکوییدس تحت گونه مایکوییدس 

هاي دیگر انتقال شامل تماس مستقیم جنین در حین عبور از کانال شوند. حالتگیري طبیعی و تلقیح مصنوعی آلوده منتقل میجفت

 هاي آلوده است. زایش و آلودگی محیطی به علت ادرار دام

مربوط  زودهنگام یرو مرگ و م يانفراد يها(. سقطMiller et al., 1983) وندشی( سبب سقط مT يیهسو یکوپالسماهاي)ماپالسما آاوره

عفونت با  (.Ruhnke et al., 1984) باشدیهمراستا م ورزومدايپالسما آاوره يهاکه با عفونتباشد یم "یفضع يسندرم گوساله" به

ماه  6تواند به مدت میپالسما آاورهرساند. مشکالت تولیدمثلی ناشی از درصد می 20ورزوم نرخ آبستنی را به حدود دايپالسما آاوره

( مشاهده شده 3ي رحمی )سالپنژیتبه طور معمول التهاب لوله ییپالسماآاورههاي مایکوپالسمایی و در گله ادامه یابد. همراه عفونت

چار گیري طبیعی یا تلقیح مصنوعی، دي رحمی، التهاب گردن رحم و التهاب اندومتر متعاقب جفتلتهاب لولهاست و دام به دلیل ایجاد ا

در موارد التهاب فرج، التهاب اندومتر و ناباروري در گاو ماده جدا شده است.  4شود. مایکوپالسما بووي جنیتالیوممشکالت ناباروري می

                                                           

3 - Salpingite 

4 - Mycoplasma bovis genitalium 



شود که این عوارض با التهاب قرنیه و ، تورم مفاصل و ورم پستان در گاو می6پنومونیباعث عوارضی چون  0مایکوپالسما بوویس

درصد باشد. تماس  20تواند تا ( و سقط جنین همراه است. میزان واگیري بیماري می7ملتحمه چشم، التهاب گوش، التهاب مننژ )مننژیت

توانند از طریق ترشحات بینی، عفونت را باشد. گاوها میمی 8مایکوپالسما بوویسمستقیم بین دام آلوده و دام حساس اولین راه انتقال 

 اند، ممکن است به پنومونی وهاي مبتال استفاده کردههایی که از شیر دامبه مدت چندین ماه تا چندین سال از خود دفع کنند. گوساله

ه بر این، از طریق شود. عالوباعث از بین رفتن مایکوپالسما بوویس می التهاب گوش میانی مبتال شوند. البته پاستوریزه کردن این شیرها

بسیار  هاي مایکوپالسمایی میزان واگیريتواند به گاوهاي دیگر منتقل شود. عفونتدستگاه شیردوشی یا دست شیردوش نیز آلودگی می

که این  شود. از آنجاهاي انفرادي نیز مشاهده میی در سقطها پایین است. عفونت مایکوپالسمایباالیی دارند اما میزان تلفات ناشی از آن

ها به طور طبیعی در دستگاه تناسلی گاوهاي نر و ماده حضور دارند و با وجود این که دام بیمار نیست از آنها جدا میکروارگانیسم

 باشد. شوند، تشخیص آنها مشکل میمی

 

 زاییبیماري

ها حضور داشته زا در این قسمتهاي بیماريتوانند به صورت میکروارگانیسمی دارند و میمایکوپالسماها تمایل به غشاهاي مخاط

نند. از نظر کهاي اپیتلیال برقرار کرده و سپس موضعی شده و ایجاد عفونت میها اتصاالت محکم با سلولباشند. این میکروارگانیسم

ت، ي آنها استرین مشخصهسمی مهمهایی که بروز سپتیمجزاي بیماري هاي ناشی از مایکوپالسما در سه گروهزایی، بیماريبیماري

ي گسترش مایکوپالسما از طریق خون ناشناخته است و به دنبال آن موضعی شدن و بروز آماس هایی که در آنها معموال مرحلهبیماري

                                                           

5 -  Mycoplasma bovis 

6 - Pneumonia 

7 - Meningitis 

8 - Mycoplasma bovis 



جود تگاه تناسلی، غده پستان یا ملتحمه چشم وهاي موضعی دستگاه تنفسی، دسافتد و بیماريدر حفرات سروزي و یا مفاصل اتفاق می

 شوند. دارد، تقسیم می

 

 انتقال

ترین روش انتشار احتمالی مایکوپالسما در اثر تماس گوساله با گوساله است. این بیماري، در اثر تماس مستقیم گوساله با گوساله، مهم

شوند و نیز از طریق خوراندن دارو و بلوس به وسیلۀ تفنگ ري میها در بهاربند و نزدیک هم نگهدایا از طریق هوا زمانی که گوساله

اه زنده تواند در محیط به مدت کوترسد مایکوپالسما بویس میشود. حتی به نظر میها میخوران باعث انتشار بیماري بین گوسالهقرص

یله مهم رسد وسشود. البته این روش به نظر نمیمیبماند و از طریق آلوده کردن طویله، ظروف غذا، وسایل نقلیه و غیره بیماري منتشر 

انتقال بیماري باشد. تا زمانی که مایکوپالسما در دستگاه تنفسی فوقانی باقی بماند باعث ایجاد بیماري بالینی نخواهد شد. هنگامی که 

ا آن آشنا تولیدکنندگان گاو گوشتی بونقل که بیشتر شود که تا حدي با پنومونی تب حملها شود باعث پنومونی میباکتري وارد ریه

ها و اعصاب از تواند وارد جریان خون شود و سپس به مفاصل، انداماز دستگاه تنفسی می M. bovis باشد. باکتريهستند، متفاوت می

 دگرداعصاب وارد میها و مایکوپالسما به طور معمول از طریق جریان خون به مفاصل، اندام طریق جریان خون وارد گردد. در گاوها

(Meda et al 2003) .ن ها و مایع دروگیري و التهاب تاندونکند و باعث آرتریت و زمینمایکوپالسما به طور معمول مفاصل را درگیر می

 .ها و دستگاه تناسلی را درگیر کندها، چشمتواند گوششود. مایکوپالسما همچنین میمفصل می

 



 تولید مثلی عالئم بالینی

پالسما آاورهفرج، ناباروري و سقط است. همچنین عفونت رحمی با  9رشامل التهاب گرانوالپالسما آاورهدر گاو عالئم بالینی به دنبال 

شود. عفونت مایکوپالسمایی دستگاه تناسلی ممکن است سبب التهاب گرانوالر فرج، ناباروري و هاي ضعیف میسبب زایش گوساله

 واریته بویس در 10شود. مایکوپالسما آگاالکتیهل عفونت قسمت فوقانی دستگاه تولیدمثل، ناباروري ایجاد میسقط جنین شود. به دنبا

تواند باعث التهاب ( شود. انتقال این عفونت از منی دام آلوده به دام ماده می11تواند باعث التهاب فرج و واژن )ولوواژینیتگاو می

تواند یجه منجر به ناباروري و مشکالت تولیدمثلی شود. همچنین بیماري ناشی از این عفونت میي رحمی و در نتاندومتر و التهاب لوله

 هاي انفرادي شود. منجر به سقط

 پیشگامان سپند گستر

 حمیدرضا همتی متین

 

                                                           

9 - Granular 

10 - Mycoplasma agalactiae 

11 - Vulvovaginitis 


