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چکیده
این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع ماالسزیا در پوست دامهای اهلی (گاو ،گوسفند و بز) شهرستان کرمانشاه انجام گرفت.
نوع مطالعه توصیفی -تحلیلی و در طی یک دوره  12ماهه از شهریور  09الی شهریور  91بر روی  190دام اهلی (شامل  68گاو

( 56 ،)%54گوسفند (  )% 30و  48بز (  )% 25انجام شد .نمونه برداری به وسیله روش استریل تراشیدن قسمتهای پشت بدن ،گوش،

زیر بغل ،کشاله ران و اطراف مخرج انجام شد .شناسایی گونههای ماالسزیا با استفاده از رشد بر روی محیط سابوروگلوکز آگار

نهای  60 ، 40 ، 20و  ، 80آزمون کاتاالز و هیدرولیز اسکولین انجام گرفت.
غنی شده با روغن زیتون ،توانایی قارچ در مصرف توئی 
 63راس ( )%33از دامها به ترتیب گاو با  39مورد ( ،)% 61 /9گوسفند با  13مورد (  )% 20 / 63و بز با  11مورد (  )%71/ 46از نظر کشت

ماالسزیا مثبت بودند .گونههای جدا شده عبارت بودند از ماالسزیا فورفور با  22مورد (  ،)% 35ماالسزیا گلوبوزوا با  15مورد ( ،)% 24

ماالسزیا اسلوفیه با  12مورد ( ،)% 19 /5ماالسزیا رستریکا با  7مورد ( ،)%11/11ماالسزیا پاکی درماتیس با  5مورد ( )%8و ماالسزیا

بترین
سیمپودیالیس با  2مورد ( .)%3/71شیوع گونههای وابسته به چربی در حال افزایش است به طوری که ماالسزیا فورفور غال 
گونه جدا شده از دامها بود.

کلمات کلیدی :گونههای ماالسزیا ،دامهای اهلی ،کرمانشاه.
*نویسنده مسئول :فریدون سبزی

آدرس :کرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی ،مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق امام علی (ع) .تلفن0831 - 022 2 836 - 8360042 :

پست الکترونیکdr_sabzi@yahoo.com :
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مقدمه

جنس ماالسزیا مشتمل بر گونههای مختلف

گهای خانگی و سایر حیوانات جدا شده است و
س 
قادر است بدون مکمل چربی رشد نماید (3،1و .) 10

مخمرهای دو شکلی و چربی دوست است و به عنوان

تشخیص اولیه گونههای ماالسزیا میتواند بر اساس

یهای ایجاد شده توسط این
یآید .اکثر بیمار 
حساب م 

سلولهای مخمری صورت گیرد .هر چند تکنیک

میکروفلور طبیعی پوست انسان و حیوانات خونگرم به

مشاهده مورفولوژی مخمر ،شکل کلنی و شکل

قارچ منشاء درونی دارد .میزان کلونیزاسیون پوستی این

کشت به دلیل حضور طبیعی ماالسزیا بر روی پوست،

جنس بستگی دارد (4و .)5طي كي سري وقايع از جمله

و بررسی آثار ضد قارچی بر روی ایزولهها ارزشمند

ارگانیسم به سن ،ناحیه آناتومیک و در حد کمتری به
رطوبت باالی پوست ،وجود چینهای پوستی ،ترشحات
اسید چرب و سوء تغذیه این مخمر الية شاخي پوست

ارزش چندانی ندارد و تنها در مطالعات اپیدمیولوژیک

یرسد در عفونتهای سیستمیک و
است ،اما به نظر م 
بازیافت مخمرها در تشخیص صحیح و سریع ،ضروری

را مورد حمله قرار داده ،پوسته پوسته شدن و

است (3،1و .)71در مطالعه ای که نصرالهی انجام داد

جهانی دارد ،ولی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری

فورفور گزارش کرد ( .)2در ارتباط با میزان شیوع

طهای نامناسب،
خاصی مانند نگهداری حیوان در محی 

است به طوری که گزارشات متعددی از اوتیت و

يشود .بیماری انتشار
پيگمانتاسيون پوست مشاهده م 

میزان شیوع این مخمر را  % 49 / 13با گونه شایع ماالسزیا

شایعتر است .این مخمر در حیوانات تحت شرایط

ماالسزیا در حیوانات مختلف مطالعاتی صورت گرفته

سوء تغذیه ،وجود اجسام خارجی در پوست،
هورمونهای غیر طبیعی ،آلرژی ،تولید چربی زیاد،
وجود چینهای پوستی و حرارت و رطوبت باالی
پوست از حالت فلور نرمال خارج شده و بیماریزا
یگردد (6و .)7در سالهای گذشته با استفاده از
م 
شهای مختلف بیوشیمیایی و ملکولی  7گونه از
رو 

درماتیت ناشی از آنها در حیوانات مطرح شده است
(4و .)5اما در ارتباط با میزان شیوع این مخمر در
حیوانات اهلی به خصوص گاو ،گوسفند و بز به طور
گسترده مطالعه ای انجام نگرفته است .و بسیاری از
مسایل در ارتباط با این مخمر هنوز ناشناخته بوده و در
مورد فراوانی و نقش گونههای این جنس در اینگونه

ماالسزیا شامل :ماالسزیا فورفور ،ماالسزیا اسلوفیه،

حیوانات (گاو ،گوسفند و بز) اطالعات بسیار کمی در

درماتیس ،ماال ایزس رستریکتا و ماالسزیا ابتوزا شناسایی

حیوانات به خصوص نشخوارکنندگان چه در ایران و

ماالسزیا گلوبوزا ،ماالسزیا سمپودیالیس ،ماالسزیا پاکی

دسترس است .بنابراین با توجه به اهمیت ماالسزیا در

شده و اخیرا  4گونه دیگر نیز شامل :ماالسزیا ژاپونیکا،

چه در سایر نقاط جهان و همچنین با توجه به اینکه

ماالسزیا درماتیس ،ماالسزیا نانا و ماالسزیا یاماتوئنسیس

تاکنون هیچ مطالعهای در ارتباط با وضعیت ماالسزیا در

شناسایی گردیده اند (11،8و  .) 13این گونهها تمایل

این منطقه انجام نشده است بر آن شدیم تا میزان شیوع

از این ویژگی آنها برای شناسایی استفاده نمود .در

این منطقه مورد بررسی قرار دهیم.

زیادی به چربی به عنوان سوبسترا دارند بنابراین میتوان
میان گونههای ذکر شده ماالسزیا پاکی درماتیس به

عنوان فلور نرمال انسان به حساب نمیآید اما از

ماالسزیا را در پوست دامهای اهلی (گاو ،گوسفند و بز)

بررسی شیوع گونههای ماالسزیا121 ...

مواد و روش کار

نتایج

در طی یک دوره  12ماهه از شهریور  09الی

در بررسی انجام شده بر روی  190دام مورد نظر

شهریور  91بر روی  190دام موجود (گاو ،گوسفند و

(گاو ،گوسفند و بز) در طول یک دوره  12ماهه در

بز) شهرستان کرمانشاه این مطالعه توصیفی -تحلیلی

شهرستان کرمانشاه ،میزان شیوع ماالسزیا  63مورد

انجام گرفت .متوسط سن دامهای مورد بررسی  6سال

( )%33گزارش شد .از میان  63راس دام ( )%33دارای

بود و شامل 68 :راس گاو ( 56 ،)%54راس گوسفند

کشت مثبت ،به ترتیب  39راس گاو ( 13 ،)% 61 /9راس

(  )% 30و  48راس بز (  )% 25بودند 89 .راس جنس ماده

گوسفند (  )% 20 / 63و  11راس بز (  )%71/ 46قرار

(  )% 47و  101راس جنس نر (  )% 53بودند 12 5 .راس

داشتند .جدول  1میزان شیوع ماالسزیا به تفکیک نواحی

(  )% 66از نژاد بومی و  65راس (  )% 34از نژاد غیر بومی

بدن در دامهای مورد بررسی را نشان میدهد .بر این

بودند .با استفاده از روش نمونهگیری چند مرحلهای ،و

اساس اطراف مخرج با  19مورد (  ،) 30 / 15کشاله ران

شهای استریل تراشیدن ،از قسمتهای پشت بدن،
رو 

با  14مورد ( ،)22/22گوش با  12مورد (  ،) 19زیر بغل

گوش ،زیر بغل ،کشاله ران و اطراف مخرج اقدام به

با  11مورد (  )71/ 46و پشت با  7مورد ( )11/11دارای

جمعآوری نمونهها گردید .نمونهها را به آزمایشگاه
میکروبیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه انتقال داده شد .از هر یک از نمونهها یک الم
مستقیم میکروسکوپی و کشت تهیه میشد .تشخیص

کشت مثبت ماالسزیا بودند .جدول  2توزیع فراوانی
گونههای ماالسزیا در پوست دامهای (گاو ،گوسفند و
بز) شهرستان کرمانشاه را نشان میدهد بر این اساس

گونههای به دست آمده عبارت بودند از :ماالسزیا

اولیه ماالسزیا بر اساس مشاهده مورفولوژی هرگونه با

اسلوفیه با  12مورد ( ،)% 19 /5ماالسزیا پاکی درماتیس با

میکروسکوپی بود .کشت نمونهها بر روی محیط

ماالسزیا سیمپودیالیس با  2مورد ( ،)%3/71ماالسزیا

گآمیزی متیلن بلو و بررسی
استفاده از روش رن 

 5مورد ( ،)%8ماالسزیا رستریکا با  7مورد (،)%11/11

سابورو گلوکز آگار (( )SGAاین محیط کشت حاوی

فورفور با  22مورد (  )% 35و ماالسزیا گلوبوزوا با 15

میلی گرم کلرامفنیکل بود) انجام گرفت .سپس پلیتها

گونه شناخته شد و بعد از آن به ترتیب ماالسزیا

روغن زیتون به همراه  1گرم سیکلوهگزیمید و 500
را در انکوباتور  32درجه سانتیگراد به مدت  14روز

مورد (  .)% 24که ماالسزیا فورفور به عنوان غالب ترین

گلوبوزوا ،اسلوفیه ،رستریکا ،پاکی درماتیس و

یشدند .در طول این مدت خصوصیات رشد
نگهداری م 

سیمپودیالیس قرار داشتند.

یگرفتند .برای تعیین گونهها از آزمایشهای تکمیلی
م 

بحث و نتیجهگیری

کلنیها برای جداسازی اولیه مورد بررسی قرار
مانند رشد روی محیط سابورودکستروز آگار (جهت

تشخیص ماالسزیا پاکی درماتیس) ،توانایی قارچ در
مصرف توئینهای  60 ، 40 ، 20و  ، 80آزمون کاتاالز و

هیدرولیز اسکولین استفاده شد ( 14 ، 12 ،8و .) 15

مخمرهای فرصت طلب ماالسزیا متعلق به شاخه

یباشند که به
بازیدیومایکوتا و خانواده کریپتوکوکاسه م 

طور طبیعی روی پوست انسان و حیوانات خونگرم
ساکن هستند .تنوع وسیعی از میزبانها برای این مخمر
شناسایی شده اند به طوری که تمامی گونههای وابسته
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به چربی و گونههای ماالسزیا پاکی درماتیس از

حیوانات اهلی مانند گاو ،گوسفند و بز جدا شدهاند (.)1
امروزه شناسایی گونههاي این ارگانیسم براساس

گردید .در مطالعهای که نصرالهی در سال  87بر روی
 032راس دام شهرستان تنکابن انجام داد میزان شیوع
ماالسزیا را  % 49 / 13نشان داد که این درصد در گاو

یگیرد،
تستهاي فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انجام م 

برابر  59مورد (  ،)% 25 / 56در گوسفند برابر  12مورد

تگیر بوده و نیاز
در حالی که اینگونه تستها غالبا وق 

( ،)%5/22و در بز برابر  23مورد (  )% 10بود ( .)2بر

به صرف نیروي متخصص دارند .بنابراین در اکثر

خالف مطالعه نصرالهی که به ترتیب گاو ،بز و گوسفند

یشوند و شناسایی ماالسزیا تنها
آزمایشگاهها ،انجام نم 

بیشترین شیوع را داشتند ،ما در مطالعه خود به ترتیب

یگیرد .همین امر باعث شده
در حد جنس صورت م 

گاو ،گوسفند و بز بیشترین میزان شیوع را به خود

تا در اکثر موارد بیماري ناشی از این عوامل به طور

اختصاص داده بودند .در این مطالعه اطراف مخرج با 19

کامل بهبود نیابد و موارد عود مکرر مشاهده شود،

مورد (  )% 30 / 15بیشترین میزان شیوع را نسبت به نواحی

براي درمان موفق ،شناسایی عامل مولد بیماري تا حد

دیگر به خود اختصاص داده بود و بعد از آن به ترتیب

گونه ضروري است (9 ،1و  .) 16در این تحقیق از

کشاله ران با  14مورد ( ،)%22/22گوش با  12مورد

نواحی مختلف پوستی (پشت بدن ،گوش ،زیر بغل،

(  )% 19زیر بغل با  11مورد (  )71/ 46و پشت با  7مورد

کشاله ران و اطراف مخرج) نمونهگیری بعمل آمد.

( )%11/11قرار گرفتند .همانند مطالعه انجام شده ،در

دلیل این کار متفاوت بودن فلور نرمال هر ناحیه از سایر

بررسی کرسپو ( )Crespoنیز بیشترین میزان شیوع

شهاي
نواحی دیگر است (2و .)8و با استفاده از رو 
متداول آزمایشگاهی گونههاي شایع ماالسزیا در

ماالسزیا به ترتیب در نواحی اطراف مخرج ،کشاله ران،
گوش ،زیر بغل و پشت بود ( .)5باید این نکته را نیز مد

پوست دامهای (گاو ،گوسفند و بز) شهرستان کرمانشاه،

نظر قرار داد که درصد میزان شیوع ماالسزیا در نواحی

مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در تشخیص گونهها

همانند مطالعات مشابه دیگر که ماالسزیا فورفور را

شناسایی شدند .در این خصوص ابتدا از خصوصیات

مختلف با توجه به نوع دام در حال تغییر است (2و.)5

استفاده شد .البته تمایز بین گونهها با استفاده از

بیشترین گونه و ماالسزیا سیمپودیالیس را کمترین گونه

مورفولوژیکی مطرح بود .بر این اساس میزان شیوع

فورفور با  22مورد (  )% 35غالبترین گونه و ماالسزیا

دست آمد .در مطالعهای که کرسپو ( )Crespoدر سال

کردیم .ماالسزیا گلوبوزوا ،ماالسزیا اسلوفیه ،ماالسزیا

شیوع ماالسزیا را بر اساس روش کشت  % 50گزارش

ماالسزیا فورفور قرار داشتند .با توجه به اینکه تحقیقات

خصوصیات فیزیولوژیکی و بدون اتکاء بر خصوصیات
ماالسزیا در این مطالعه با توجه به نتایج کشت  %33به

 2 00 2بر روی  211راس دام در اسپانیا انجام داد ،میزان

کرد و کشت را برای تشخیص قطعی و نهایی الزم و

معرفی میکنند (2و ،)5ما نیز در مطالعه خود ماالسزیا

سیمپودیالیس با  2مورد ( )%3/71کمترین گونه شناسایی

رستریکتا و ماالسزیا پاکی درماتیس به ترتیب بعد از

وسیع و گستردهای به غیر از چند مورد نادر در ارتباط با

ضروری عنوان کرد ( .)5در این مطالعه میزان شیوع

بررسی گونههای ماالسزیا در دامهای اهلی (گاو،

مورد (  )% 20 / 63و در بز  11مورد (  )%71/ 46گزارش

صورت نگرفته است بنابراین تحقیقات وسیعتری را در

ماالسزیا در گاو  39مورد ( ،)% 61 /9در گوسفند 13
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Abstract
This study was to determine the prevalence of Malassezia in domesti animals (cattle, sheep
and goat) in Kermanshah city. This descriptive–analytic study was performed on 190 domesti
animals including: 86 cattle (45%), 56 sheep (30%) and 48 goats (25%) during 12-month
period from August 2011 until July 2012. Specimens were collected by using scraping method
from different parts of the body (back, ear, armpit, groin and around anus). Sabouraud
Glucose Agar (SGA supplement with olive oil) was used for the sample of culture and in
addition to morphological study; other tests such as Tween absorbance, catalase and esculin
hydrolysis were performed to identify different species of Malassezia. Sixty-three (33%) of
animals were infected with Malassezia, comprising of cattle with 61.9% (39 cases), sheep
with 20.63% (13 cases) and goats with 17.46% (11 cases) respectively. The frequencies of the
isolated Malassezia species included M. furfur (35%), M. Globosa (24%), M. slooffiae
(19.5%), M. restrikta (11.11), M. pachidermatis (8%), and M. sympodialis (3.17%). There
was such an increase in the frequency of the lipophilic species that M. furfur was, by far, the
most predominant yeast isolate.
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