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چکیده
فلور میکروبی سطح چشم سالم یکی از منابع تامینکننده عوامل قارچی برای ایجاد کراتومایکوز در حیواناا

مایباشاد مطالعا

حاضر ب منظور شناسایی جدای های قارچی سطح چشم سالم گاوهای بومی ایران در منطق ارومی انجام گرفت ساوا هاا از هار دو
چشم  54رأس گاو سالم گرفت شد و در محیط سابرو دکستروز آگار کلرامفنیکلدار و عصاره مالت کشت گردید پلیتها در دمای 54
درج سانتیگراد ب مد

 7روز نگ داری شد اثر سن و جنس بر نتایج ب دست آمده با استفاده از آزمون دقیا فیشار ماورد تحلیال

آماری قرار گرفت از گاوهای بررسی شده تعداد  31رأس ( )%59/98برای کشت قارچی چشامهاا مثبات بودناد جدایا هاا شاامل
جنسهای آسپرژیلوس از  7رأس ( ،)%41/95پنیسایلیوم از  6رأس ( ،)%56/34رودوتاور از  3رأس ( )%7/68و کاندیادا از  3رأس
( )%7/68بودند مخمرها  %31/1از کل جدای ها را ب خود اختصاص دادند سن و جنس گاو تاثیر معنایدار روی فراوانای جدایا هاا
نداشت در کل ،میزان آلودگی قارچی سطح چشم گاوها در مقایس با مطالعا

مشاب پائین بود ک میتواند انعکاس تفاو

موجود در

روش و فصل نمون برداری باشد فراوانی غیرمعمول آسپرژیلوس در مطالع حاضر میتواند ناشی از تفاو های جغرافیایی باشد
کلید واژهها :فلور قارچی ،ملتحم  ،گاو بومی ،ایران ،ارومی

مقدمه

 Ratson et al., 2013گااای

شار اسات .اساففید

عفونتهای اایی ق این ا (کیاتومایکوو) دی م ای

موضعق ا) دایوهی مخفلف میننر کویت وواسفیوئ رهی و

ح وانیت اهلق ب فیاوانق دی اسا های ( Brooks et al.,

پید)کستهی بیا دیمی ب میی هی گونایگو اایی ق

 1998; ledbetter et al., 2007; Reed et al., 2013و

شم و ضعف ذاتق موین سمهی دفایعق سا چ شام

ب ناریت دی گیوهای (Elligott et al., 2006; Voelter-

اس هی ا) عوامل مهم فیاوانق کیاتومیکوو) دی اکن گونا
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ح اوانق اسات ( . Nasisse and Nelms, 1992محا
اطیاف اس هی ن ا نقش ب سااکق دی اکن اصاو

اکفای

مواد و روشها
نمونهگیری و کشت

هی ضیب ا این ا و تمایآ آ بای

م یوع حیضی دی )مسفی ( 9319بهمن می با مارت

اای های آواود و مااواد گ ایهق (با عناوا منععااق ا)

 3یو) یو  45یأآ گیو بومق ای ایعق با کشافییگی

مقکنر .واوع آس

هیگهی ایی ق دی اس

معمول مقبیشر (Gaarder et

شهیسفی ایوم ا (شامیل غاید اکایا

انجای گیفات.

 . al., 1998تشخ ص سیکع کیاتومایکوو) با کل ن سا ن

گیوهی ا) دو نج نی بای فیاواناق  62یأآ ( %58/87و

اکن ا ی) یا مقدهر ک مراال دیمینق ااود یا اعال ا)

ااانج ماااید بااای فیاواناااق  91یأآ ( %46/66و دی

اکجید یاحیت بیگشتنیپذکی آغی) کنر .ا) آ
اییچهی

ایکق کا

را شر ا) اکثای ماواید کیاتومایکوو) مشایب

راک هی اایی ق سا چ شامهای سایوم ماقبیشار

گیو هی سنق )کی دو سیل ( 69یأآ %42/28 ،و بیر
دو سیل ( 64یأآ %53/33 ،موید م یوع اایای گیففنار.
شم و بیفتهی اطیاف آ ب داات ماوید مشایهر و

( ، Brooks et al., 1998بنیبیاکن شنیات فلاوی اایی ق

معیکن ایای مقگیفت و دی صویت و ود هی گون نشین

شم ح وانیت سیوم دی پا شب ناق عوامال مسا ول دی

ب میی  ،ح وا موید نظی ا) م یوع اییج مقگیدکار .بای

اکجااید کیاتوماایکوو) و انفخااید دایوهاای ضاارایی ق
منیس

مف ر وااع اواهر شر .فلوی ایی ق س چ شام

فشیی انگشت یو کی

شم ا) یو پلک بیر و ظایهی

شار پلااک ساو  ،بیاسااففید ا) ساوادهاای اشااک و

سیوم دی بس یی ا) ح وانیت ا) مل گیو بییساق شار

اسفیکل ا) س چ داالق پلک سو نمونا بایدای انجای

اسات ( Samuelson et al., 1984; Sgorbini et al.,

مقشر .دات کیفق دی عر بیاوید سواد بای ما های و

 . 2010ااااییچهااای کسدوسااا،ویکو  ،پناااقسا ا ل و ،

پوست پلکهی ب عمل مقآمار .ساوادهای اااذ شار

آسا،ییکلوآ و اسووپوریکوپسا ج راکا های غیوا

دیو ووو هی اسفیکل وا ر آد پ،فون دی مجیویت کخ

ک س ملفحم گیوهای سایوم ماقبیشانر .تیک ا
ایی ق س چ شم تحت تأث ی مح

فلاوی

اطیاف دا بود و

هی

سایکعتای با آ)میکشاگی م ویوب وواوی منفقال

ماااقگیدکااار .دی آ)میکشاااگی ساااوادهااای دی محا ا

ممون است بی اسایآ تناوع ایاف ایکق و فصال سایل

سیبیودکساافیو) آگاایی وا اار کلیامفن واال ( HiMedia,

تا ی کنر ( . Riss, 1981بی اسیآ بییسق منیبع مو ود،

 Indiaو عصیی میوات ( Quelab, Canadaکشات داد

تیکنو گاایشق ا) فلوی اایی ق سا چ اایی ق شام

شر و پل تهی دی دمی

سینفقگیاد با مارت

گیوهی دی اکیا و اود ناراید .هارف ا) م یوعا حیضای

کک هفف نگ دای مقشرنر .دی صویت یشر پیگن هی

شنیسیکق راک هی ایی ق ا) س چ شم سیوم گیوهی

ااایی ق ا) نظی ینﮓ ،شول و انرا) بییسق مااقشرنر و

بومق اکیا دی شایاک

ایاف ایکق شهیسافی ایوم ا و

بییسق تیث ی سن و نج م ابی بی فیاوانق اکن راک هی
مقبیشر.
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پیسییهیکق هت راسی) و ایوصسی) پیگنا های
ایی ق انجی مقشر .بیا شنیسیکق اییچهی یشر کید
ا) یو

ینﮓآم ا رکفوفنل و کیتن بلاو ،کشات یو
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ر و تسااتهاای ب وش ا م یکق باایا مخمیهاای اسااففید

کک یأآ ( %8/21بیا هی دو شم مثعت بود .دی کل،
ارا

گیدکر (. Quinn et al., 1994

 4نج مخفلاف اایی ق ا)  94شام (%95/55

تحلیل آماری دادهها

گیدکر ( رول  . 9نج آس،ییکلوآ بی فیاوانق  8موید

نفایک بای اسااففید ا) نای افااای  SPSSوکاایاکش  69و

( %42/28ا) کل راک هی ب شفیکن راک ایی ق شام

p

گیوهی بومق سیوم باود .مخمیهای ( 6انج  %93/3ا)

آ)مو دا ق ف شی موید بییساق اایای گیفات .ای)
کمفی ا)  5/55معنقدای دی نظی گیفف شر.

کل راک هی یا ب اود اافصی

دادنر.

بی اسیآ آ)مو آمیی دا ق ف شی ( رول  9فیاوانق

یافتهها

ه چکرا ا) راک هی تفیوت معنقدای میب ن گیو های

دی بییسقهی انجی شر یو

شام  45یأآ گایو

سنق و نجهی مخفلف نشی نرادنر.

ساایوم ،تعااراد  93یأآ ( %67/71وا اار کشاات مثعاات
ایی ق بودنر .ا) گیوهی مثعت بیا کشت ایی ق فق
جدول  -1جدول فراواني مطلق و نسبي جدایههای قارچي ملتحمه گاوهای بومي ایران در شهرستان ارومیه و آنالیز فراوني بر حسب جنس و گروه سني
فراوانی جدایه ()%

قارچ

کل

Penicillium spp

2

جنس
نر

ماده

( 22رأس)

( 11رأس)

3

3

(45
Aspergillus
fumigatus

5

3

6

سن
ارزش p

5/287
5/436

زیر یكسال

باالی یكسال

( 21رأس)

( 22رأس)

4

6

6

(33/34
Aspergillus
flavus

6

-

6

5/453

(93/34
Rhodotorula sp

9

9

-

5/378

Candida sp

9
(2/28

مجموع

1

95

5/417
5/563

-

9

9

5/378

-

9

5/463

2

5/482

8

7

(%955

بحث و نتیجهگیری
م یوع حیضی اوو ن گاای

9

5/347

5/463

(2/28
-

9

3

ارزش p

5/852

م یوع حیضی  %67/71ا) گیوهی تحات بییساق بایا
دی اصو

راک های

ااایی ق شاام گیوهاای اکاایا و سااوم ن گاااای

کشت ایی ق شم مثعت بودنر .دی م یوع سیموئلسو
ا)

و هموییا یو  65یأآ گیو ،اکن یاام  %955گااای

راک هی ایی ق شم گیوهی دی های ماقبیشار .دی
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شر است ( . Samuelson et al., 1984دی بییسقهای

گیوهااای سااایوم دی امیکوااای ،اا اییچ کسدوسااا،ویکو

انجی شر یو فلوی ایی ق دکگی ح وانیت بایگ ثا

( Samuelson et al., 1984و دی گیوهی اکفیو ای ااییچ

ن ا نفیک مشیب بی م یوعا اعلاق با دسات آمار اسات،
ب طوی کا اکان یاام بایا

پنقس ل و گاای

شر است (. Sgorbini et al., 2010

شام گایوم شهای %955

دی بییسقهی انجی شر دی من ق ایوم یو فلاوی

( ، Araghi-Sooreh and Mohammadi, 2013اس های

ایی ق شم دکگی دا هی بایگ ثا نظ ای گایوم ش

 ، Samuelson et al., 1984( %15ایطیهی Araghi-( %74

( ، Araghi-Sooreh and Mohammadi, 2013اسا

و

 Sooreh, 2013و ارغهاای Nardoni et al., ( %81/4

ایطی (عیااقسوی  9316 ،ن ا اییچ آس،ییکلوآ راکا

 2007ماقبیشاار .علاات پایئ ن بااود فیاوانااق آوااودگق

غیو

ایی ق س چ شم گیوهی دی م یوع حیضی دی مقیکس بی

دی گون ا هاای مخفلااف دامااق دی ایاف اای کوساای و

مو اود دی

تفیوت آ دی گون دامق کوسی دی ایاف ی مففایوت،

سافجو کاید.

ایاف ایکق دی

م یوعیت مشیب یا مقتاوا دی تفایوتهای
یو

نمون گ ی و فصال نمونا گ ای

بیاسف دکگی م یوعایت کا دی آ های با طاوی معماول
نمون گ ی ا) ک س تحفینق ملفحم

شم انجای گیففا

است ،دی تحق ق حیضی محل اااذ نمونا های

شامق

گاای

شر است .مشیبهت فلاوی اایی ق شام

مقتوانر حایکق ا) تاأث ی پیکا ا شایاک
تیک

فلوی ایی ق شم ح وانیت بیشر.

آس،ییکلوآ ب فیاوانق دی اس های (Andrew et al.,

) 1998; Coad et al., 1985; Gaarder et al., 1998و

س چ داالق پلک سو مقبیشر .ب نظی ماقیسار او

دکگی ح وانیت ا) مل گایو ( Elligott et al., 2006و

سا چ داالااق پلااک سااو کمفاای ا) ک س ا ملفحم ا دی

گیب ( Smith et al., 2010مهمتیکن عیمل عفونتهای

اطایاف دا اایای داید ،کمفای

معیض تمایآ بای محا

د یی آوودگق ایی ق مقگیدد .دی اصو

ایی ق این گاای

شر است.

تیث ی فصال

عسو بی آس،ییکلوآ ،دکگی اییچ هی نظ ای فو)ایکاو ،

بیکر ذکی کید ک دی م یوعیت اعلق عمومیً نمون گ ی دی

پنااااقساااا ل و  ،یاکاوپااااوآ و تیکووساااا،ویو ،

فصول گی سایل انجای گیففا اسات دی حایوقکا  ،دی

س ا ل نریوکییپو  ،اسااو فیو رکو و مخمیهاای کینرکاارا،

بییسق حیضای فصال نمونا گ ای )مسافی ماقبیشار.

یودوتااویر و تویوووپس ا ج ا) کیاتوماایکوو) ح واناایت

احفمیرً ساید هاوا بای کایهش هایگ)اکاق ااییچهای

مخفلاف ارا شار انار ( ;McLaughlin et al., 1983

اطاایاف دا  ،ا) م اااا

Coad et al., 1985; Casolari et al., 1992; Ledbetter
 . et al., 2007با نظاای مااقیساار تماایمق اااییچهاای

ساایپیوف ت مو ااود دی محاا

آوودگق س چ شم گیوهی تحت م یوع کیسف است.
اییچهی

را شر دی تحق ق حیضی ایبل مقیکسا بای

راک ا هاای گاااای

شاار دی م یوعاایت مشاایب یو

گیوهاای دکگاای کشااویهی مااقبیشاار ( اارول  ، 6وا ون
بیاسف آ هی راک غیو

شم گیوهی اکیاناق ااییچ

آس،ییکلوآ مقبیشر .فیاوا تیکن راک ایی ق ملفحما
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ساایپیوف ت اارا شاار دی تحق ااق حیضاای باا عنااوا
پاایتوی هاای فیصاات طلاا

دی اکجااید کیاتوماایکوو)

ح وانیت م یح بیشنر .بنیبیاکن بی دی نظی گیففن فیاواناق
آس،ییکلوآ دی س چ شم گیوهی تحت م یوع  ،بیکار
دی دیمی آغای)کن کیاتومایکوو) گیوهای من قا تو ا
وک ا ب اکن ایگین سم مع وف گیدد.
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دی م یوع حیضی سن و نج گیوهی تاأث ی معناقدای

اساات .گااونگق ت اأث ی نس ا ت م اباای باای فیاوانااق

بی فیاوانق راک هی ایی ق ک س ملفحم نشای ناراد.

راک هی م ویوبق س چ شم مشخص ن ست ووق دی

امی دی پ وهشهای مفعارد شایهر تایث ی سان و انج

تأث ی سن مقتوا ب ی کید ک بی افااکش سن و

م ابی بای تیک ا

و فیاواناق فلاوی م ویوباق ملفحما

ح واناایت مخفلااف هسااف م .دی اس ا هاای فلویکاارا
آمیکواای ( ، Andrew et al., 2003اااییچهاای ا) شاام
ح وانیت وا تی ب شفی را گیدکار اسات .دی باهای
ایوم اییچهی ا) شم ح وانیت نی ب طاوی معناقدای
ب شفی گاای

شار اسات (عیاااق ساوی و همواییا ،

اصو

تقوکاات ساای)وکییهی دفاایعق شاام ا) کلون ااساا و
ایی ق س چ شم ح وانیت مسنتی کیسف مقشود.
گون هی ایی ق را شر دی گااای

حیضای ایبال

مقیکس بی م یوعیت مشایب انجای گیففا یو گیوهای
دکگی نقیط دن ی است ،اگی

فیاوانق ب شفی آس،ییکلوآ

مقتوانر نیشق ا) تفایوتهای

فیاف ایکق بیشار .پایئ ن

 . 9316دی اس هی عید وااع دی تعیکا (عیااق ساوی

بود آوودگق ایی ق س چ شم گیوهی تحت م یوعا

و هموییا  ، 9319 ،پاودوآوشایکی و کسدوسا،ویکو دی

مااقتواناار انعواایآ تفاایوتهاای دی تون ااک و فصاال

نیهی و دی گوسفنرا ایوم (عیااق سوی و حسن پاوی،

نمون بیدای بیشر.

 9319کسدوس،ویکو فیاوانق معنقدای دی مید هی داشاف
جدول  -2قارچ های جدا شده از کیسه ملتحمه گاوهای سالم در کشورهای مختلف به ترتیب فراواني
ایتالیا

)(Sgorbini et al., 2010

Penicillium spp
Cladosporium spp
Aspergillus spp
Alternaria spp
Mucor spp
Acremonium spp
Absidia spp
Fusarium spp
Trichoderma spp
Candida spp
Mortierella spp
Actinomucor spp
Curvularia spp

ایاالت متحده

)(Samuelson et al., 1984

Cladosporium spp
Penicillium spp
Scopulariopsis spp
Helminthosporium spp
Curvularia spp
Fusarium spp
Candida spp
Alternaria spp
Aspergillus spp
Exosporiella spp
Drechslera spp
Histoplasma spp
Torula spp

Rhizomucor spp

-

Trichosporon spp

-
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دکفی صیداق بیا شنیسیکق راکا های تشاوی و ااریانق

سپاسگزاری برکن وسا ل ا) ناید آاای مهنارآ

.مقگیدد

دوشید بیا کمک دی پیوسا کشات و ا) ناید آاای

منابع
. و ایطی من ق ایوم

شم دی تک سم ی (اس

 شنیسیکق فلوی ایی ق فوین وج ملفحم. 9316( . ع،  عیااق سوی

.9832-9846 : صفحیت،9  شمیی،8  سیل،اشوق،شنیسق دیمینگیهق دام
ایی ق ک س ملفحم

 شنیسیکق راک هی. 9316( . ،ویسق

مجل آس

 و محمر.ی. ، مخعی د)فووق،. ع،  عیااق سوی

.958-966 : صفحیت،3  شمیی،27  سیل،اشوق، مجل تحق قیت دام.شم باهی سیوم
و شنیسیکق فلوی

) راسی. 9319( .ح. ، و صیداق )اوق. د، محمر پوی،. ، ابیاه مق حیمر،. ع،  عیااق سوی

-792 : صفحیت،4  شمیی،1  سیل،  مجل پیتوب وووی مقیکس ا.عید اکیانق

شم سیوم دی اس

ایی ق ملفحم
.799

.  فلوی ایی ق ک س ملفحم گوسفنرا سیوم ن اد اال دی شهیسفی ایوم. 9319( . و، و حسن پوی. ع،  عیااق سوی
.15-959 : صفحیت،6  شمیی،3  سیل،اشوق،مجل پ وهشهی بیو نق دام
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