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جداسازی و ارزیابی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب کرد ایرانی
صابر ممقانی ،*1عبداله عراقی سوره ،2مجید ابراهیمی حامد ،2مهدی فتاحی ،3حمید

اکبری4

 -1دانش آموخته دکترای عمومی دامپزشکی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم درمانگاهی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران.
 -3دانش آموخته دکترای تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -4استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتveterinary8288@gmail.com :
(دریافت مقاله 94/3/3 :پذیرش نهایی)94/6/33 :

چکیده
مطالعه حاضر به منظور شناسایی قارچهاي جدا شده از کیسه ملتحمه اسبهاي کرد ایرانی سالم در شهرستان تبریز و تعیین اثر جنس
و سن میزبان بر فراوانی جدایهها انجام یافت 04 .رأس اسب ( 71رأس ماده و  23رأس نر) ،بدون شواهد باالینی از التهاا
چشم ،با محدوده سنی  2تا  34سال انتخا

خاارجی

و در دو گروه سنی زیر  74سال و باالي  74سال مورد بررسی قرار گرفتند .از هر دو کیسه

ملتحمه سوآپ تهیه شده و نمونهها در محیط کشت سابرودکستروزآگار کلرامفنیکلدار و عصاره مالت کشت داده شادند .پلاتهاا در
دماي  22درجه سلسیوس به مدت  1روز نگهداري شدند .دادهها توسط آزمونهاي مربع کاي ،دقیق فیشر و کندال تااو در نارم افازار
 SASآنالیز شدند 22/32 .درصد از جدایهها مربوط به قارچهاي رشتهاي و  71/52درصد مربوط به مخمرهاا بودناد .آسایرویلوس باا
 32/22درصد بیشترین قارچ جدا شده بود .دیگر قارچهاي جدا شده شامل پنیسیلیوم ( ،)%70/72فوزاریوم ( ،)% 2/20کالدوسایوریوم،
موکور و اسکوپوالریوپسیس ( ،)% 2/22سودو آلشریا ،رودوتروال و تریکودرما ( )%7/72بودند .اثر جنس بر میزان جداسازي قاارچهاا
معنیدار بود ( .)p<4/42میزان جداسازي قارچها با افزایش سن کاهش یافت ولی همبستگی معنیداري باین آنهاا (4/450 ،r= -4/222
= )pوجود نداشت .در نتیجه ،فراوانی جدایههاي قارچی سطح چشم اسبهاي کرد تحت تاثیر فاکتور جنسایت میزباان قارار داشات.
بهطورکلی ،گونههاي قارچی جدا شده در این مطالعه قابل مقایسه با مطالعات قبلی انجام گرفته روي اسبها در دیگر مناطق است.
کلید واژهها :اسب کرد ،قارچ ،ملتحمه ،سن ،جنس ،آسیرویلوس.
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مقدمه

صابر ممقانی و همکاران

 )2011فاوتها در شیوع جغرافیایی قارچها در چشیم

ملتحمه غشایی نازک و شفاف است که سطح داخلیی

اسییب ،شییناخت ریسییک فاکتورهییای کرا ومییایکوز،

پلکها و بخش قدامی صلبیه را مییپوشیاند ملتحمیه و

نشانههای بالینی و انیواع داروهیای ضید قیارچی میو ر،

قرنیه دارای سیستم دفاعی بسیار قوی و منحصر به فیرد

برای دامپزشیکان اهمییت بیاالیی دارد بیه دلییل اینکیه

در برابر عفونتهای قارچی میباشیند کیه اییی سیسیتم

قارچهای ساپروفیت قادرند متعاقب یک ضربه کوچیک،

دفاعی شامل جریان اشک ،اعمیا فاووسییتی ،سیدهای

التهاب و عفونت شدیدی در چشم و بافتهیای ا یراف

مکانیکی و عمیل باکتریواسیتا یک لیزوزیمیی مییباشید

آن پدید آورند ،یک بررسی کلیی در زمینیه میکروفلیور

( )Sousa et al., 2011هروونه عدم عاد در هیر ییک

بیعی ملتحمه چشم اسب بهعنیوان ییک عضیو تییا ی

از ایییی فاکتورهییا در ا ییر عییواملی همتییون اسییتر ،

بدن ضروری بهنظر میرسد مطالعات ان یام شیده روی

اختالالت سیستم ایمنی ،بیماریهای سیستمیک و رومیا

درصد فلور جایگزیی شیونده در ملتحمیه چشیم اسیبان

قادر است چشم را در معرض عفونتهیای اتتمیالی بیا

بسییتری شییده ،نشییاندهنییده اهمیییت قییارچهییای وونییه

منشأ داخلی و خارجی قرار بدهد ()Rosa et al., 2003

آسپرژیلو

و کالدوسیپوریوم بیوده اسیت ( Moore et

کرا ومایکوز یکی از اختالالت مهمیی اسیت کیه باعی

 )al., 1988همتنیی مطالعی یا یرات فصیلی بیر فلیور

درویری چشم اسب شده و اغلب براتتی قابل شخیص

بیعی ملتحمه چشم اسبان نژاد روبرد در ناتیه فلوریدا

اسییت پیشییرفت مرموزانییه و دوره بهبییودی ییوالنی از

نشییان از عییدم ییا یر فصییل بییر نییوع قییارچی داشییت

ویژویهای ایی بیماری بوده و ممکیی اسیت من یر بیه

( )Andrew et al., 2003مطالعهای در زمینه عییی فلور

شکلویری اسکار فیبروواسکوالر وسیع در قرنییه ویردد

بیعی ملتحمه چشم اسبان در بریتانیا ان ام شید کیه در

( )Sousa et al., 2011آغاز کرا ومایکوز نیاز به تضور

آن وونههای موکور ،آسپرژیلو

و آبسیدیا فراوان یریی

یا ورود و کلونیزاسیون قرنیه با قارچهای زیستا از ریق

جداییههیای قیارچی بودنید ( )Johns et al., 2011در

نقییص ای ییاد شییده در قرنیییه دارد بییه همیییی دلیییل

مطالعهای که روی فلور بیعی ملتحمه چشم سالم اسبان

کرا ومییایکوز عمیید اً پییا از رومییا در سییطح قرنیییه و

عرب ان ام شده بود ،فراوان ریی جداییههیای شناسیایی

خریب اپیتلیوم آن ای اد میشیود (عراقیی و همکیاران،

شده به ر یب ،کاندیدا ،پنیسیلیوم ،آسپرژیلو

و موکور

 )1931تضور ابت قارچها در سطح ملتحمیه و قرنییه

بودند و جنا و سی اسب أ یر معنیداری روی فراوانی

اسبها به همراه ضعف سیستم ایمنیی قرنییه در مقابیل

جدایهها داشت (عراقی و همکاران )1931 ،با وجه بیه

قارچها ،وقوع کرا ومایکوز در اسبهیا را محتمیل یر از

مییرور مقییاالت ،ییاکنون مطالعییهای روی فلییور بیعییی

سایر وونههای اهلی میسازد از رفی استفاده موضیعی

ملتحمه چشم سالم اسیبان کیرد اییران صیورت نگرفتیه

بیش از تد از آنتیبیو یکهیا و کور یکواسیترودیدها در

است در ایی مطالعه ،میکروفلور قارچی ملتحمیه چشیم

درمان زخم قرنیه ،خود عیاملی بیرای ای یاد ییا شیدید

سالم اسبهای کیرد منطقیه برییز ،یأ یر شیرایو آب و

کرا ومایکوز در اسبها به شمار میرود ( Sousa et al.,

هوایی ،مدیریت و نژاد در نوع فلور قیارچی ملتحمیه و
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ار باط بیی جنا و سی اسبان با نوع قارچی در ملتحمه

کشت و به مدت  1روز در دمای  11درجیه سلسییو

چشم سالم اسبهای کرد ارزیابی وردید هیدف اصیلی

نگهداری شد ا قارچهیای رشیدیافته ،شناسیایی شیوند

از ایییی بررسییی ،معرفییی فلییور بیعییی ملتحمییه چشییم

پا از رشد پرونهها ،شناسایی بیر اسیا

خصوصییات

اسبهای کرد شهرستان بریز و ارزیابی ا یر فاکتورهای

مورفولوژیک پرونهها و بررسیی المهیای هییه شیده بیا

جنا و سی بر نوع ایی فلور میباشد

الکتوفنل و کا ی بلو ان ام ورفت
تحلیل آماری دادهها

حلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار  SASان ام

مواد و روشها

ورفت و برای مقایسه آنها از آزمون کای دو استفاده شد

حیوانات و نمونهگیری

اسیب کیرد بیا الگیوی

همتنیی جهت بررسیی ار بیاط و همبسیتگی دادههیا از

مطالعه تاضیر روی  04رأ

غذیهای مشابه ،در عدادی از اسب داریهای برییز در

آزمون کندا او و آزمون دقییق فیشیر اسیتفاده وردیید

یرماه سا  1931ان ام ورفت دامهای مورد مطالعیه در

مییامی دادههییا بییر اسییا

سییطح اتتمییا  1درصیید

محدوده سنی  1ا  94سا بودند که به دو وروه زیر 14

( )p<4/41مورد بررسی قرار ورفتند

سا و باالی  14سا قسیمبندی شدند همتنیی اسیبان
به دو وروه ،شامل  19رأ

جنا نر و  11رأ

جینا

یافتهها

ماده قسیم شدند اسبان انتخاب شده ،از لحاظ بدنی در

در بررسییی تاضییر ،در  03چشییم ( )%11/11از 04

سالمت کامل بودند برای نمونهبرداری از سیوابهیایی

چشم مورد بررسیی در م میوع  01جداییه ( 11وونیه)

بیه

شناسایی شید قیارچهیای رشیتهای ( )%01/91فراوانیی

مدت  11دقیقه استریل شیده بودنید اسیبهیا در یراوا

بیشتری از مخمر ( )%10/11داشتند فراوانیی قیارچهیای

وسو لواشه مهار و بیا رعاییت شیرایو اسیتریل بیدون

جدا شده به ر یب شامل آسپرژیلو

نیای ر ،مخمرهیا،

برخورد سواب با پلکها یا محیو ا راف چشم ،سیواب

پنیسییییلیوم ،فوزارییییوم ،کالدوسیییپوریوم ،موکیییور و

وارد کیسه ملتحمه چشم وردیده و نمونهبیرداری ان یام

اسکوپوالریوپسییییا ،سیییودو آلشیییریا ،رودو یییروال و

شد نمونهها وارد لولههای تاوی محییو انتقیالی پیتیون

ریکودرما بودند (جدو  )1در نتایج کشت قارچی 04

استفاده شد که قبالً در دمای  111درجیه سلسییو

وا ر شدند و روی لولهها سی ،جنا و راست ییا چی

رأ

بودن چشم آنها بت شد پا از ا مام کار نمونیههیا در

مثبت ،عداد  1رأ

اسب ،عداد  10رأ

( )%01بیرای هیر دو چشیم

( )%11برای چشم راست مثبیت ،و

م اورت یخ سریعاً به آزمایشگاه میکروبیولیوژی منتقیل

عداد  1رأ

وردید

عداد  3رأ ( )%11/1برای هر دو چشیم منفیی بودنید

کشت قارچ

عداد  10چشم ( )%94واجد یک وونیه قیارچی ،عیداد

( )%11/1برای چشم چ

مثبیت بودنید و

نمونیییههیییا در دو محییییو کشیییت اختصاصیییی

 11چشم ( )%10/11واجید دو وونیه قیارچی ،عیداد 3

سابرودکستروز آوار کلرامفنیکیل دار ()Himedia, India

چشم ( )%11/11واجد سه وونیه قیارچی بودنید عیداد

و عصاره مالیت ( )Quelab, Canadaبیهصیورت م یزا
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یک چشم ( )%1/11واجد چهار وونه قارچی و عداد 91

چشییم چی

چشم ( )%90/11فاقد قارچ بودند

بودند

از کل جدایههای تاصل از چشم اسیبان 11 ،جداییه

در واکاوی آمیاری ان یام ورفتیه ،فراوانیی جداسیازی

( )%11/11مربوط به جینا نیر و  99جداییه ()%90/01
مربوط به جنا ماده بودند سه رأ

( )%10/11از نظییر تضییور قییارچ اسییتریل

کالدوسپوریوم و آسپرژیلو

فالوو

در اسبهیای نیر

از اسیبهیای نیر

به ور معنیداری بیشتر از اسیبان میاده بیود ()p<4/41

از اسبهای ماده ( )%11از نظر تضور

میزان جداسازی قارچها با افیزایش سیی کیاهش یافیت

قارچ استریل بودند عداد  91جداییه ( )%09/11مربیوط

ولی همبستگی معنیداری بیی آنهیا (4/410 ،r= -4/111

به چشم راست و  00جدایه ( )%11/01مربوط به چشیم

= )pوجود نداشت همتنیی بییی فراوانیی جداییههیا و

بودند عداد  11چشم راسیت ( )%14و عیداد 11

جنا اسبان کرد همبستگی معنییداری وجیود نداشیت

( )%1/1و  1رأ

چ

(جدو )1
جدو  -1جدایههای قارچی کیسه ملتحمه چشم سالم اسبهای کرد به فکیک جنا و سی
جدایه

آسپرژیلو

نای ر

پنیسیلیوم
فوزاریوم
کالدوسپوریوم
فومیگا و
موکور
اسکوپوالریوپسیا

سودو آلشریا
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()n=11

()n=23

ارزش p

 11سال

 11سال

ارزش p

19

14

19

-4/114

11

0

-4/111

%11/41

%09/00

%11/11

4/311

%11/11

%90/10

4/109

11

1

0

4/401

1

14

4/114

%11/11

%01/11

%19/99

4/141

%99/99

%11/11

4/110

11

0

0

4/111

1

1

-4/134

%10/11

%11/11

%99/99

4/110

%14

%14

4/111

1

1

1

-4/114

1

1

-4/101

%0/10

%10/13

%01/11

4/110

%11/09

%10/11

4/913

1

4

1

4/911

9

1

4/114

%1/00

%4/44

%144

4/402

%14

%04

4/191

1

9

1

4/190

1

9

4/114

%1/00

%14

%04

4/049

%04

%14

4/191

1

1

9

4/140

1

9

4/440

%1/00

%04

%14

4/111

%04

%14

4/313

1

1

9

-4/413

9

1

-4/114

%1/00

%04

%14

4/341

%14

%04

4/191

1

4

1

4/911

1

0

4/111

%1/00

%4/44

%144

4/402

%14

%04

4/111

1

4

1

-4/190

1

4

-4/114

%1/10

%4/44

%144

4/934

%144

%4/44

4/911

کل

مخمر

آسپرژیلو

ماده

نر

ضریب همبستگی

زیر

باالی

ضریب همبستگی
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ادامه جدو

جدایه

رودو روال
ریکودرما

ماده

نر

ضریب همبستگی

زیر

باالی

ضریب همبستگی

()n=11

()n=23

ارزش p

 11سال

 11سال

ارزش p

1

4

1

-4/190

1

4

-4/114

%1/10

%4/44

%144

4/934

%144

%4/44

4/911

1

4

1

-4/190

1

4

-4/114

%1/10

%4/44

%144

4/934

%144

%4/44

4/911

کل

بحث و نتیجهگیری

 )Rosa et al., 2003; Barsotti et al., 2006از

در مطالعات مختلف ،از سیطح چشیم  %144واوهیا و

قارچهیای رشیتهای ،جینا آسیپرژیلو

معمیو یریی

واومیشها %31 ،اسبهیا %00 ،قا رهیا %13/0 ،االغهیا،

جدایه سطح چشم اسبها و دیگر ک سمیها میباشید

 %04وربهها %91 ،بزها %11 ،ووسفندها و  %11سگهای

که با یافتههای ایی مطالعه مطابقت دارد (Samuelson et

مورد مطالعه ،اروانیسمهای قارچی جیدا وردییده اسیت

al., 1984; Andrew et al., 2003; Barsotti et al.,
)2006

(عراقیی و تسییپیورMoore et al., 1988; ( )1931 ،

در حقیق ان ام شده روی اسبهای عرب ایرانیی در

Andrew et al., 2003; Rosa et al., 2003; Araghi )Sooreh et al., 2013در مطالعیه تاضیر جداییههیای

منطقه آذربای ان ،با وجود اینکه در م میوع قیارچهیای

قارچی از چشم  %11/1اسبهای کرد مورد مطالعه جیدا

رشتهای فراوانی بیشتری از مخمرها داشتند ولی ،مخمیر

شد که در مطابقت با ارقام بهدست آمده از سایر دامهای

کاندیییدا فییراوان ییریی جدایییه قییارچی بییود (عراقییی و

بزرگ میباشد (عراقی )1931 ،در مطالعیه ان یام یافتیه

همکاران )1931 ،که علت ایی فاوت در فراوانی وونیه-

روی اسب عرب ایرانی در جغرافیای یکسان بیا اسیب-

های قارچی جدا شده با نتایج مطالعه تاضیر میی وانید

هیای کیرد %00/91 ،از اسییبهیای عییرب بیرای کشییت

ناشی از فاوت نژادی یا غییر فلور محیطی باشد

قارچی چشمها مثبت بودند (عراقی و همکاران)1931 ،

در دیگر وونههای دامی نیز معموالً قارچ هیای غییر از

به نظر میرسد با افزایش جثیه و مطیابق بیا آن افیزایش

با فراوانی بیشتر از ملتحمه جدا میشوند در

ابعاد چشم و سطح ما

آن ،عیداد بیشیتری از چشیم

آسپرژیلو

مطالعیهای در واوهیا ،سییگ هییا و وربییههیا قیارچ

تیوانات وسو قارچهای محیطی آلوده میشوند ( Rosa

کالدوسپوریوم جدایه غالب وزارش شید ( Samuelson

)et al., 2003

 )et al., 1984در مطالعه دیگر در بزها ،قارچ پنیسییلیوم

در بررسی تاضیر جینا آسیپرژیلو

فیراوان یریی

جدایه کیسه ملتحمه اسبهیای کیرد عیییی وردیید در
اکثر مطالعیات ان یام شیده روی فلیور ملتحمیه بیعیی

فراوان ریی جدایه ملتحمه بیعی بود ( Araghi-Sooreh

)et al., 2013
عالوه بر آسپرژیلو

بیهعنیوان معمیو یریی علیت

اسیبهیا ،قیارچهییای رشیتهای در مقایسیه بیا مخمرهییا

کرا ومایکوز در اسبها ،قارچهای فوزاریوم ،پنیسییلیوم،

اروانیسیمهیای غالیب هسیتند ( ;Moore et al., 1983

رایزوپیییو  ،ریکوسیییپورون ،سییییلیندروکارپون،
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صابر ممقانی و همکاران

جداسازی و ارزیابی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب کرد ایرانی

اسیکیتالیدیوم ،ورولوپسییا ،فیکومایسیا ،آلترنارییا،

چگییونگی ییأ یر میزبییان بییر میییزان جداسییازی فلییور

سفالوسپوریوم ،کالدورینیوم ،پیسیلومایسیا ،میور یرال،

میکروبییی ملتحمییه چشییم مشییخص نیسییت و نیازمنیید

سودو آلشریا ،ریزوکتونیا ،ریزوپیو  ،استرپتومایسیا،

حقیقات جداوانه میباشد در خصوص یأ یر سیی بیر

ریکودرمیا ،ریکوسیپورون ،موکیور ،کاندییدا و دیگیر

جدایهها ،در ایی مطالعه نشان داده شد که با افزایش سی

مخمرهییا نظیییر کریپتوکوکییو  ،رودو ییوروال و

اسبهای کرد ،میزان جداسازی قارچها کاهش میییابید

ساکارومایسا از موارد کرا ومایکوز اسبها جدا شدهاند

ولی همبستگی معنیداری بیی ایی دو فاکتور پییدا نشید

( Coad et al., 1985; Moore et al., 1988; Brooks et

در بررسیهای ان ام شده در فلوریدای آمریکا ،قارچهیا

al., 1998; Ledbetter et al., 2007; Wada et al.,
)2010

از چشم تیوانات جوان بیشتر جدا وردید ( Andrew et

آنته مشخص است اکثر جدایههای بررسی تاضر بیه
عنوان پا وژنهای فرصت لب از کرا ومایکوز اسیبهیا
وییزارش شییده اسییت ایییی موضییوع اهمیییت شناسییایی
قارچهای سطح چشیم اسیبهیای سیالم در پییشبینیی
پا وژنهیای اتتمیالی کرا ومیایکوز اسیبهیای کیرد و
انتخاب درمان صحیح و اجیرای سیریع آن را مشیخص
میسازد
در بررسی تاضر ،فاکتور جنا ا یر معنییداری روی
فراوانی برخی از جدایههای قارچی داشیت یوریکیه،

فراوانیی کالدوسیپوریوم و آسیپرژیلو

فیالوو

در

اسبهای نر به ور معنیداری بیشتر از اسبان ماده بیود
در مطالعات متعددی أ یر جینا میزبیان بیر رکییب و
فراوانی فلور میکروبی ملتحمه تیوانات مختلیف نشیان
داده شییده اسییت در اسییب عییرب ،سییودو آلشییریا و
کالدوسپوریوم در جنا نر به ور معنییداری بیشیتر از
جنا ماده بود (عراقی و همکاران )1931 ،و در مییش-
ها ،فراوانی کالدوسپوریوم به ور معنییداری بیشیتر از
قوچها بود (عراقی و تسیپور)1931 ،
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 )al., 2003در بررسییی ان ییام شییده روی اسییبهییای
رکمی ،نتی ه مشابه و تتی معنییداری بیهدسیت آمیده
است (بهداد و عراقی )1939 ،به نظر میرسد با افزایش
سی کیفیت ساز و کارهای دفاعی سطح چشیم اسیبهیا
بهبود مییابد که به دنبا آن از آلیودوی قیارچی چشیم
اسبهای مسی ر کاسته میشیود بنیابرایی ،در صیورت
وقوع شرایو زمینهساز و ضعیفور دفاع سیطح چشیم،
شانا وقوع کرا ومایکوز در اسبان جوان بیشتر خواهید
بود وونههای جدا شده در ایی وزارش قابل مقایسیه بیا
مطالعات قبلی ان ام ورفته روی اسبها در منا ق دیگیر
است فراوانی جدایههای قارچی سطح چشم اسبهیای
کرد حت أ یر فاکتور جنسیت میزبان قرار دارد
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Abstract
This study was conducted to identify the fungi isolated from conjunctival sac of clinically normal
Persian Kurd horses of Tabriz, north western Iran and to determine the effect of sex and age variations on
the frequency of isolates. Forty horses (17 females and 23 males), aged 2-30 years, without clinical
evidence of external ocular inflammation were selected and divided into two age groups (less than 10
years and over 10 years). Samples were taken from both conjunctival sacs of horses and seeded on the
sabouraud dextrose agar and malt extract agar. Plates were incubated at 25°C for 7 days. Data were
analyzed by Chi-square, Fisher's exact and Kendall Tau tests using SAS 9.1. Filamentous fungi and
yeasts comprised 82.35% and 17.65% of total isolates, respectively. The most frequent isolate was
Aspergillus species (38.82 %) followed by Penicillium spp (14.12%), Fusarium spp (8.24%),
Chladosporium, Mucor and Scopulariopsis spp (5.88%), Pseudallescheria, Rhodotorula and Trichoderma
spp (1.18 %). Gender had a significant effect on frequency of fungal isolation (p<0.05). Isolation of fungi
decreased with increasing age but there was no significant correlation between them (p= 0.064, r= 0.225). In conclusion, the frequency of fungal species isolated from conjunctival sac of clinically normal
Kurd horses was influenced by gender. Generally, the fungal species isolated in our study are comparable
with similar studies performed on horses in other regions.
Key Words: Kurd horse, Fungi, Conjunctiva, Age, Gender, Aspergillus.
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