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چکیده
پژوهش حاضر به منظور شناسایی قارچهای جدا شده از کیسه ملتحمه چشم اسب ترکمن (یموت) سالم و تع یی ن اثر سن و جنس

میزبان روی جدایهها انجام گرفت .در مجموع تعداد  05سواب از کیسه پائینی ملتحمه  25راس اسب سالم برداشته شد .حیوانات از

لدار کشت شده و به
دو جنس انتخاب و به  2گروه سنی تقسیم شدند .نمونهها در سطح محیط سابرو دکستروز آگار کلرآمفن کی 

مدت  21روز در دمای  25درجه سانتی گراد انکوبه شدند .نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمونهای من ویتنی و کندال مورد

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .در کل تعداد  8جنس و  11گونه مختلف قارچی ،از  % 100اسبها و  % 88چشمها جدا گردید.

جدایهها به ترتیب فراوانی شامل آسپرژیلوس ( ،)% 40 /47آلترناریا ( ،)% 20 /73کالدوسپوریوم ( ،)% 12 /69موکور (،)% 11/11
پنیسیلیوم (  ،)% 5/ 56پزودو آلشریا (  ،)% 4/ 03کاندیدا (  )% 3/ 70و م کی روسپوروم (  )% 1/ 85بودند .جنس و سن اسب تاثیر معنیدار بر

یدار بین سن اسب و تعداد جدایهها دیده شد
روی فراوانی جدایههای قارچی داشت ( .)P<0/50یک همبستگی معکوس و معن 

بها در دیگر مناطق
( .)r= -0/5 17 ،P=0/500قارچهای جدا شده در این گزارش قابل مقایسه با مطالعات انجام گرفته برروی اس 

است.

کلمات کلیدی :فلور قارچی ،ملتحمه ،اسب یموت ،آسپرژیلوس
*نویسنده مسئول :عبداله عراقي سوره

آدرس :دانشكده دامپزشکي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد ارومیه ،ارومیه ،ایران .تلفن19856 8 09378 :

پست الکترونیکa.araghi@iaurmia.ac.ir:
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مقدمه
عفونت قا سا رد زوکیاموتارک ای هینرق یچر ببببب ببببببها ا
عمدتا به دنبال وارد شدن ضربه بههه قرن داوم اب هژیوب هی     
گیاهی و از بین رفتن سد دفاعی اپی تلیال س و هینرق حط
ورود قار چچ چه اای فرص حطس بلط ت

چچچچچچ چش نورد هب م     

اس  هینرق یامورت ا داجی        م ییی ش رصم .دو ف ان  د و تسر     
ط نالو ی سیزداپ تدم  تتتتتت ته اا و کورت کی واس یئورت دد ده اای
موضعی از دیگر علل معمول کراتوما سا رد زوکی بب بببها ا
یباشد ( .)9عالوه بر اپی تلیال قرنیه به عنوان موثرترین
م 
سازوکار دفاعی دیگر مکانیسمهای دفاعی س مشچ حط   
شا زوزيل لم ييي ي ييييييييييي م ،بتا ،نيرفوتكال ،نيزيل               
ايمونوگلوبولينهاي ترشحي و لوكوسيتتتها دوجوم ي   
در الی  شیپ ه ا سا یکش تتتتتتتتتتتت ت (  .) 19در س مشچ حط       
اسبهای سالم حضور باکتریهای عمدتا گرم مثب اب ت   
ترشح مواد مهار كنن سیزداپ( هد تت تتتها ای پل پ ي پ )،يديت   
مصرف مواد مغذي و اشغال فضا و ریثکت زا يحطس ي
چهاای فرص ب تعنامم بلط ت علم
کلونیزاسوی نن ن قار چچ 

      

م يييي يآورن  د (((( (  .) 27کراتوما سا رد زوکی بببببببب ببهااااا
(  ) 7،10،8 1 8، 1 25،21،با فراوان یسب ی ا زا رتشیب ر رگید     
حیوانات اهلی (سگ ،گربه و گاو) گزارش ش سا هد تت تتت
(  .) 12 ، 15 ، 16علت این ام و گرزب هب ر

ندوب هتسجرب      

چشم اسبها ا و حسا هب اهنآ ندوب س ینرق تابرض هههههه ههههههه،
فراوانی قارچچچها ا در مح آ یگدنز طی نن نننها ا و حساس تی
ذاتی این ح نوفع هب ناوی تتت تتتتها ای قا طوبرم هینرق یچر   
یباشددد ( .)9بیما رش رد یر ا و بآ طی
م 

و مرگ ییاوه   

مرط ططط وب از فراوان وخرب رتشیب ی ر اد ر ا تس             

( .) 10

آس ولیژرپ سسس س ،پن ویلیس ی مممممم م ،فوزاریو ممم م ،آلترناریا اا و

کالدوس ویروپ ممم فراوا ن  راق نیرت چچچچچ چچها ای جججدا ش زا هد   
کراتوما سا زوکی بببب به اا م ییی باشد    (  .) 0،8 1 21،ب تلع ه     

مشابهت جدایهههها ای قا دراوم اب زوکیاموتارک زا یچر     
مهای سالم ،کلینسینها ا را
سالم ،مطالعه فلور قارچی چش 

مهای قارچی خاص
قادر خواهد ساخت حضور ارگانیس 
را در سطح چشمهای بیما لبق و هدرک ینیب شیپ ر زا      
ایجاد جراحات جبران ناپذیر ،درمان س عیر یحص و ح ار    
انجام دهند (  .) 28فل س همحتلم هسیک یچراق رو ا رد مل   
حیوانا شحو ت ییییی ( )11و اهل  هلمج زا ی ا گ ،بس ا ،و

  
      

سگ ،گربه (  ،) 28االغ ( ،)22قاطر( ،)5گاومیش ( ،)6بز
( )3و گوس  دنف (( ( )2بررس  هدش ی ا بیکرت .تس رولف    

      

قارچی سطح چشم و کیسه ملتحمه موجودات ب دقم ه ار   
زیادی تحت تاثیر محیط اطراف دام بوده (  ) 28و مم نک
است بر اساس تنوع جغرافیایی و فصل سا بای رییغت ل ددد دددد
( .)4،7با توجه به مرور مقاالت تا زگ نونک ا رشتنم شر    
شده ای از فلور قارچی کیسه ملتحم سا لامرن ه ببب ببببها ای
یموت وجود ن ییاسانش رضاح هعلاطم زا فده .دراد      
قارچهای جدا شده از کیسه ملتحم سا ه بب بببها ای یم تو
ساو مل

 نییعتا رث و سنج سننن ننننننن ن اسبببهاا ب رر نیا یو     

جدایهها در شرایط آب و هوایی گرم و مرط مش بو ال   
یباشد.
ا ی را ن م 
مواد و روشها
حیوانات و نمونه برداری
پژوهش حاضر در شهریور ماه  1 39 1با مراجعه به
بهای کورس در شهرستان
مناطق نگهداری اس 
گنبدکاووس بر روی  25رأس اسب ترکمن سالم از تیره
یموت ( 11رأس نر % 44 ،و  14رأس ماده )% 56 ،انجام
گرفت .در اين بررسي اسبها با گستره سنی  11ماه تا
 14سال (با متوسط سن  3سال) ،در دو گروه سني زیر
سه سال ( 11رأس )% 44 ،و باالی سه سال (  14رأس،
 )% 56مورد مطالعه قرار گرفتند .قبل از نمونه برداری،
چشم اسبهای انتخاب شده به دقت مشاهده و معاینه
یشد .در صورت وجود نشانه ای از درگیری چشم به
م 
مانند ریزش چشم ،سرخی ملتحمه ،کدورت و زخم

بررسی جدایههای قارچی جداشده76 ...

یگردید.
قرنیه ،حیوان مورد نظر از مطالعه خارج م 

( )% 40 /47بیش  هیادج نیرت وووو وو م کی روس روپ و مم م ( )%1/ 85

سوابهای استریل خشک با دقت کامل و بدون

کمترین جدای سا ملاس مشچ ه بببب بببببها ای یم دندوب تو ... ..

کها ،وارد کیسه پائینی
برخورد با مژهها و پوست پل 

ج سن    

ملتحمه شده و پس از چرخاندن خارج و درون لولههای

آس ولیژرپ سسس س شا لم     آس والف سولیژرپ سسسسسس س
س

(  ،)% 16 / 67آس تاگیموف سولیژرپ و سسسسسسسسسسسس س(،)% 12 /69

استریل واجد نرمال سالین در دمای  4درجه سانتی گراد

آس جیان سولیژرپ رررر رر(  )% 5/ 56و آس ولیژرپ سس س ترئو سس س

هر چه سریعتر به آزمایشگاه م کی روبیولوژی منتقل

(  )%5/ 56بود.

میگردید.

نتایج آماری
بر اساس آزمون آماری م لوادج( ینتیو ن     1و ،)2

کشت قارچی
بها برروی محیط سابرودکستروز
درآزمایشگاه سوا 

بها ای
جدایه پنی سیلیوم در اسبهای زیر سه سال و اس 

آگار واجد کلرامفن کی ل ( )HiMedia, Indiaکشت

نر و جدایه آسپرژیلوس ترئوس در اسبببها ای زی هس ر   

شده و پلیتها در دمای  25درجه سانتی گراد به مدت

یداری را نشان دادنددد (  .)P = 0/ 041در
سال فراوانی معن 

یشدند .طی این مدت نحوه رشد و
 3هفته نگهداری م 

بررسی مجموع جدایهها ،فراوانی جدایههای قا رد یچر

یگرديد .شناسایی نهایی
رنگ پرگنههای قارچي ثبت م 

گروه س ریز ین     3سال بط نعم رو یییییداری ()P = 0/210

با تهیه الم كال توفنل کاتن بلو و اسالید کالچر انجام

بیشتر از گروه سنی باالی  3سا دومن( دوب ل ار      ،)2این

گرفت ( .) 24

تفاوت مابین جنسهای مختلف معنیدار نبود ( = 0/ 168
 .)Pدر آزم نازیم ،لادنک یگتسبمه نو دج ا یزاس

آنالیز آماری
آنالیز دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش
 21انجام پذیرفت .برای مقایسهی فراوانی جدایهها مابین

         

چها یک همبستگی معنیدار با سن اسبها نشان داد
قار 
(.)r= -0/715،P=0/500

سها و گروههای سنی از آزمون من ویتنی استفاده
جن 
شد .همچنین جهت بررسی ارتباط و همبستگی دادهها
از آزمون کندال تاو استفاده شد .تمامی دادهها بر اساس

سطح احتمال ( )P>0/50مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج
جدایهها
در پژوهش انجام یافته تمام

 25راس اس  ب (( )% 100

بررسی شده برای کشت قارچی چشمها مثبت بودن زا .د
این  25راس اس ،ب

 19راس (  )% 76ب مشچ ود ره یار

مثبت بودند .در کل تعداد  8جنس و  11گون فلتخم ه   
قا دیدرگ ادج یچر        (نم رادو     .)1ج سن   

   

آس ولیژرپ سس س

بهای سالم
نمودار  :1فراوانی جدایههای قارچی کیسه ملتحمه اس 
ترکمن (تیره یموت)
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جدول  : 1فراوانی جدایههای قارچی کیسه ملتحمه اسبهای سالم ترکمن (تیره یموت) بر حسب جنس
چها
قار 

ارزش P

( )%تعداد جدایه
نر ()n=11

ماده ( ) n= 14

( 4 ) 36 / 36

( 7 ) 63 / 64

0/794

آسپرژیلوس فالوس

( 4 ) 44 / 44

( 5 ) 55 / 56

0/ 974

آسپرژیلوس فومیگاتوس

( 3 ) 42 / 86

( 4) 57 / 14

0/ 944

( 2 ) 28 / 57

( 5) 71 / 43

0/ 342

( 4 ) 66 / 66

( 2) 33 / 34

0/783

( 3 ) 100

-

0/ 041

( 2) 66 / 66

( 1) 33 / 34

0/ 409

( 2) 66 / 66

( 1)33/ 34

0/ 409

( 2) 100

-

0/ 200

-

( 2) 100

0/ 200

م کی روسپورم جیپسوم

( 1) 100

-

0/ 259

مجموع

(27 )05

(27 )05

0/ 168

آلترناریا

کالدوسپوریوم

موکور

پنی سیلیوم

آسپرژیلوس نایجر

آسپرژیلوس ترئوس

پزودوآلشریا بویدی

کاندیدا

بحث و نتیجه گیری
مهای قارچی از
شهای مختلف ارگانیس 
در پژوه 
شها (% 95 ،)6
سطح چشم  % 100گاوها (  ) 28و گاومی 
اسبها (  %84 ،) 28قاطرها ( % 79 /4 ،)5االغها (،)22
 % 40گربهها (  % 73 ،) 28بزها ( % 26 ،)3گوسفندان ()2
گها (  ) 28جدا گرديده است .در مطالعه
و  %22س 
حاضر قارچها از چشم  % 100اسبهای یموت جدا
گردید که در مطابقت با ارقام بدست آمده از حیوانات
یرسد با افرایش جثه و
بزرگ چثه میباشد .به نظر م 
مطابق با آن افزایش ابعاد چشم و سطح تماس آن ،تعداد
بیشتری از چشم حیوانات توسط قارچهای محیطی

یشوند (  .) 28در مطالعه مشابهی که بر روی
آلوده م 
اسب عرب ایرانی در شرایط آب و هوایی معتدل
آذربایجان انجام یافت %88/73 ،از اسبهای تحت
مطالعه برای کشت قارچی مثبت بود ( .)1تفاوت موجود
مابین دو مطالعه انجام گرفته در دو منطقه مختلف در
یتواند حاکی از تاثیر شرایط آب و هوایی در
ا ی را ن م 
کلونیزاسیون سطح چشم اسبها با ارگانیسمهای قارچی
باشد .در شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب به علت
چها ،فراوانی آلودگی
باال بودن میزانهاگ زایی قار 
سطح چشم اسبها میتواند افرایش یابد ( .) 24

بهای سالم ترکمن( تیره یموت) بر حسب سن
نمودار  :2فراوانی جداسازی قارچی کیسه ملتحمه اس 

بررسی جدایههای قارچی جداشده96 ...
جدول  : 2فراوانی جدایههای قارچی کیسه ملتحمه اسبهای سالم ترکمن (تیره یموت) بر حسب گروه سنی
چها
قار 

( )%تعداد جدایه
زیر  3سال()n=11

باالی  3سال ( ) n= 14

( 5 ) 45 / 45

( 6 ) 54 / 55

0/ 948

آسپرژیلوس فالوس

( 5 ) 55 / 55

( 4 ) 44 / 45

0/ 392

آسپرژیلوس فومیگاتوس

( 2 ) 28 / 57

( 5) 71 / 43

0/ 342

( 2 ) 28 / 57

( 5) 71 / 43

0/ 342

( 4 ) 66 / 66

( 2) 33 / 34

0/ 209

( 3 ) 100

-

0/ 041

( 2) 66 / 66

( 1) 33 / 34

0/281

( 3) 100

-

0/ 041

( 2) 100

-

0/ 103

( 2) 100

-

0/ 103

( 1) 100

( 6 ) 54 / 55

0/ 259

( 30 ) 55 / 55

( 24 ) 44 / 45

0/210

آلترناریا

کالدوسپوریوم

موکور

پنی سیلیوم

آسپرژیلوس نایجر

آسپرژیلوس ترئوس

پزودوآلشریا بویدی

کاندیدا

م کی روسپورم جیپسوم
مجموع

در اکثر مطالعات انجام شده بر روی فلور ملتحمه
نرمال

بها،
اس 

ارزش P

چهاي
قار 

رشتهاي

توسط عراقی و همکاران ( )1 39 1بر روی اسبهای

عرب در منطقه آذربایجان انجام گرفت ،مخمر کاندیدا

(  ) 29،28،26،20،14،13،7،4در مقایسه با مخمرها

(  )% 23 / 15فراوانترین جدایه قارچی ملتحمه معرفی شد

چهای رشتهای
مهاي غالب هستند .از قار 
(  ) 23،1ارگانيس 

( .)1تفاوت موجود بین نتایج مطالعات مشابه ،میتواند

جنس آسپرژيلوس معمولترين جدایه سطح چشم
اسبها (  ) 6،7 2 8، 2 29،و دیگر تک سمیها یعنی قاطر
یباشد .در پژوهش حاضر نیز جنس
( )5و االغ ( )22م 

ناشی از تفاوتهای جغرافیایی ،شرایط نگهداری و یا
بهای تحت مطالعه باشد.
تاثیر نژاد اس 
چهایی غ ا ری ززز
ینیز معموال قار 
در دیگر گونههای دام 

آسپرژیلوس فراوانترین جدایه کیسه ملتحمه اسبهای

آسپرژیلوس با فراوانی بیشتر از ملتحم دج ه ا م  یییییییش .دنو

یموت تع یی ن گردید.

در مطالعات انجام شده در گاوها (  ،) 28گوس  نادنف ( (،)2

در برخي از مطالعات جدایه غالب ملتحمه چشم

اسبها قارچهایی رشته ای غیر از آسپرژيلوس گزارش

سگها و گربهها (  ) 28قارچ کالدوس ویروپ ممم و در بزززها ا

( )3قارچ پنی سیلیوم جدایه غالب کیسه ملتحمه گزارش

شده است ،به طوري كه در تحقيق  Mooreو همكاران

شده است.

جدایههای غالب معرفی شدند (  .) 20در تحقیق حاضر

بها (  ) 7،10،8 1 25،21،و
عفونت قارچی قرنیه در اس 

(  ) 1988در امریکا ،قارچهاي كال ويروپسود مم و آلترناريا

آلترناریا دومین و کالدوسپوریوم سومین جدایه فراوان

عالوه بر آسپرژيلوس به عنوان معمولترین عامل

دیگر حیوانات اهلی از جمله گاو (  ،) 12سگ (  ) 15و

چشم اسبهای یموت گزارش گردید .در مطالعه انجام

کهای فوزاريوم ،پني سيليوم ،رايزوپس،
گربه (  ،) 16کپ 

مهای غالب ملتحمه
قارچهای موکور و آبسیدیا ارگانیس 

پزودآلشریا ،ریزوپوس ،استرپتومایسس ،تریکودرما،

شده توسط  Johnsو همکاران (  ) 2010در بریتا نیا نیز

چشم اسبها بود (  .) 14در تحقیق دیگری که در ایران

تورولوپسيس ،آلترناریا ،سفالوسپوریوم ،مورتیرال،
موکور ،از مخمرها کاندیدا ،کریپتوکوکوس،،
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تریکوسپورون،

( ) 7،10،8 1 25،21،

رودوتوروال
و

از

و

ساکارومایسس

درماتوفیتها

قارچ

م کی روسپوروم (  ) 17 ، 18از کراتومایکوز اسبها جدا

شدهاند .آنچه مشخص است اکثر جدایههای تحقیق

جدایههای قارچی چشم حیوانات گ ،تسا هدش شراز    

به این صورت ک سا رد ه بب ببب ع  بر (( ،)1پزودوآلش یر ا ا و

کالدوس ویروپ مممم م در ن رررر رهااااا و در گوس دنف ا  ن (((( ()2
کالدوسپوریوم فراوانی معن یییدار در مادهههها ا نشا هداد ن

    

حاضر به عنوان پاتوژنهای فرصت طلب از

است .در بزها راق  چچ چچچها ا از چش هب رن تاناویح م روط

کراتومایکوز اسبها گزارش شده است .این موضوع

معنیداری بیشتر ج  تسا هدش اد ((( (((( .)3چگ ریثات یگنو   

بهای سالم
اهمیت شناسایی قارچهای سطح چشم اس 

جنسیت میزبان بر روی میزان جدا سازی فلور م کی روبی

در پیش بینی پاتوژنهای احتمالی در کراتومایکوز

ملتحمه چشم مشخص نیست و نیاز به تحقیقات جداگانه

اسبهای یموت و انتخاب درمان صحیح و اجرای سریع

دارد.
گونههای قارچی جدا شده در این گزارش قابل

یسازد.
آن را مشخص م 
در پژوهش حاضر شاهد اثرات مختلف و معنیدار

مقایسه با مطالعات قبلی انجام گرفته بر روی اسبها در

سن و جنس اسب یموت بر روی فراوانی جدایههای

دیگر مناطق است .فراوانی جدایههای قارچی سطح

قارچی کیسه ملتحمه بودیم .در مطالعات متعدد تاثیر

چشم اسبهای یموت تحت تاثیر فاکتور جنسیت و سن

سن و جنس میزبان بر روی ترکیب و فراوانی فلور

چها در
میزبان قرار دارد .با توجه به حضور معنیدار قار 

م کی روبی ملتحمه حیوانات مختلف نشان داده شده است.

سطح چشم اسبهای جوانتر ،احتمال وقوع

در بررسیهای انجام شده بر روی چشم اسبها در

کراتومایکوز در آنها بیشتر از اسبهای مسن خواهد

چها از چشم حیوانات جوانتر
فلوریدای امریکا ( ،)4قار 

بود.

بیشتر جدا گردید .در بررسی حاضر نیز نتیجه مشابه و
یدار به دست آمد .عالوه بر این یک
حتی معن 
همبستگی منفی بین سن اسبها و تعداد جدایههای
یرسد با افزایش سن
قارچی وجود داشت .به نظر م 
بها بهبود
کیفیت ساز وکارهای دفاعی سطح چشم اس 
مییابد که به تبع آن از آلودگی قارچی چشم اسبهای
یشود .بنا براین در صورت وقوع شرایط
مسنتر کاسته م 
مستعده و تضعیف کننده دفاع سطح چشم ،شانس وقوع
کراتومایکوز در اسبهای یموت جوانتر بیشتر خواهد
بود.
در خ وافت ،سنج ریثات صوص

ت معن ییی داری در
تت ت تتتتت تت

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از جناب آقای مهندس دلشاد برای کمک
ی گ ردد .
در پروسه کشت قارچی تشکر و قدرانی م 
منابع
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Abstract: This study was conducted to identify fungi isolated from conjunctival sac of the
clinically healthy Yamud horse and determine effect of host sex and age on isolates. A total of
50 swabs were taken from the inferior conjunctival sac of 25 horses without clinical signs of
ocular diseases. The animals were selected from two sexes and divided into two age groups.
The samples were inoculated on Sabouraud dextrose agar with chloramphenicol, and
incubated at 25 ° C for 21 days. Data were analyzed by Mann-Whitney and Kendall’s tau
correlation tests using SPSS 21. Collectively, 11 different fungal species from 8 fungal genera
were identified in 25 (100%) horses and 44 (88%) eyes. The isolates in order of frequency
were Aspergillus spp. (40.74%), Alternaria spp. (20.37%), Cladosporium spp. (12.96%),
Mucor spp. (11.11%), Penicillium spp. (5.56%), Pseudallescheria spp. (4.03%), Candida spp.
(3.70%), and Microsporum spp. (1.85%). There was significant effect of horse sex and age on
isolation rates of fungi (P< 0.05). A significant reverse correlation was found between the
horse age and number of isolates (r = -0.517; P = 0.005). The fungal species isolated are
comparable with similar studies performed on horses in other areas.
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