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جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم درگاوهای هلشتاین سالم منطقه ارومیه
*2

میالد سودی ،1عبداله عراقی سوره

 -1دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشكي ،واحد اروميه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اروميه ،ایران.
 -2دانشيار گروه علوم درمانگاهي ،واحد اروميه ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اروميه ،ایران.
*نویسنده مسئول مكاتباتa.araghi@iaurmia.ac.ir :

(دریافت مقاله 59/11/21 :پذیرش نهایي)59/9/4 :

چکیده
قارچها از ساکنین طبیعی سطح چشم حیوانات سالم به شمار میروند ،اما تحت شرایط خاص مانند ضربات چشممی قمادر بمه ای ماد
بیماری میگردند .مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل قارچی جدا شده از چشم سالم گاوهای هلشتاین در منطقه ارومیه ان ام شمد.
سوابها از ملتحمه هر دو چشم  04رأس گاو هلشتاین سالم اخذ شد و در محیطهای سابرو دکستروز آگار و عصاره مالت کشت داده
شدند .پلیتها در دمای  25درجه سلسیوس و به مدت  10روز نگهداری شدند .تاثیر سن و جنس میزبان بر فراوانی جدایهها با استفاده
از نرم افزار  SASو آزمونهای دقیق فیشر و من ویتنی مورد تحلیل آماری قرار گرفت .در کل تعداد  40قارچ رشتهای از  20رأس گاو
( 04درصد) و از  22چشم ( 44/25درصد) جدا گردید .جدایهها به ترتیب فراوانی شامل جمنسهمای آسمژرلیلوس( 00/12درصمد)،
کوروالریا ( 24/55درصد) ،پنیسیلیوم ( 10/2درصد) ،پزودآلشریا ( 10/2درصمد) ،فوزاریموم ( 2/50درصمد) و اسکوپوالریوپسمیس
( 2/50درصد) بودند .میزان جداسازی قارچها در گاوهای مسنتر ( )p=4/40و گاوهای نر ( )p=4/442از فراوانی معنیداری برخوردار
بود .مطالعه حاضر اولین گزارش از ارزیابی فلور قارچی چشم سالم گاوهای هلشتاین ایرانی است.
کلیدوالهها :فلور قارچی ،چشم ،گاو ،هلشتاین ،آسژرلیلوس.
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موفییود در سییطح چشییم دامهییای سییالم ،مییيتوانیید در

مقدمه
قارچهای مستقر در سطح چشم دامهای سالم نقش با
اهميتییي در ایدییاد کراتوم یایكوز داشییته و حضییور آنهییا

انترییاد داروهییای ییید قییارچي مناسییب بییرای درمییان
آغازیس کراتومایكوز مفيد واقع شود.

تحت تاثير عوامل متعیددی ملیل ف یل سیال ،فیرافيیا،

در معیییدود مطالعیییات اندیییام شیییده در گیییاو،

بستر ،فایگاه و مدیریت پرورش قرار دارد ( Davidson,

کالدوسپوریوم و پنيسيليوم از گونههای بسيار شیایع در

 .)1991کراتومایكوز در حيوانات اهلیي بیه فراوانیي در

سطح چشم گاوهای سالم بوده و از دیگر قارچهای فدا

اسبها ( ;Andrew et al., 1998; Brooks et al., 1998

شییده مییيتییوان بییه اسكوپوپریوپسییير ،آسییپر یلوس،

 )Ledbetter et al., 2007; Reed et al., 2013و

هلمينتوسپوریوم ،آلترناریا ،کوروپریا ،موکور ،فوزارییوم

بهنیدرت در گیاوهیا (Elligott et al., 2006; Voelter-

و کاندیییدا اشییاره نمییود ( ;Samuelson et al., 1984

 )Ratson et al., 2013گیزارش شیده اسیت .تضیعي

.)Sgorbini et al., 2010

مكانيسمهای دفاعي سطح چشم و بهخ یو

تررییب

با توفه بیه میرور مقیاپت قابیل دسیترس مشیر

اپيتليیوم قرنيیه بیهعنیوان میوثرتریس سیازوکار دفیاعي،

ميگردد که تاکنون گیزارش منتشیر شیدهای از ارزییابي

موفب هدوم قارچهای سطحي بهدرون استرومای قرنيه

فلور قارچي ملتحمه گاوهیای هلشیتایس سیالم در اییران

و ایداد عفونت ميگردد (.)Galera and brooks, 2012

وفود ندارد .هیدف از مطالعیه حاییر شناسیایي فلیور

در اسییب اسییتفاده مویییعي از کورتيكواسییتروويدها و

قارچي سطح چشم گاوهای هلشتایس و تعييس تاثير سیس

آنتيبيوتيکها برای درمان بيماریهای گوناگون خارفي

و فیینر گاوهییا روی فراوانییي فدایییههییای قییارچي در

چشم و یع

ذاتي مكانيسمهای دفاعي سطح چشم ،از

شرایط آد و هوایي معتدل شمال غرد ایران ميباشد.

عوامل مهم فراوانیي کراتومیایكوز در اییس گونیه دامیي
است .محيط اطراف اسبها نيز نقش بیهسیزایي در اییس
خ و

مواد و روشها

ایفا ميکند .وقوع آسيبهای یربهای قرنيیه و

 -دامها و نمونهبرداری :پژوهش حایر در تابستان 1352

تماس آن با خاکهای آلیوده و میواد گيیاهي (بیهعنیوان

روی  41رأس گییاو هلشییتایس ارفییاعي بییه کشییتارگاه

منبعي از هاگهای قارچي) در اسیب معمیول میيباشید

شهرستان اروميه اندام گرفت .گاوها از دو فنر نیر 24

( .)Davidson, 1991اگرچه فلور قارچي ملتحمه چشیم

رأس و فنر ماده  19رأس و در گروههای سني زیر دو

در بسییياری از حيوانییات اهلییي ( Samuelson et al.,

سال و باپی دو سال (هر کدام  21رأس) میورد مطالعیه

 )1984; Nardoni et al., 2007و وحشیي ( Dupont et

پيش از کشتار قرار گرفتند .قبل از نمونهبیرداری ،چشیم

 )al., 1994; Petruzzi et al., 2002مورد بررسیي قیرار

گاوهای مورد نظر به دقت مشاهده و معاینیه شیده و در

در گاو اییس

صورت وفود نشانهای از عفونت چشیم ماننید رییزش

مطالعه در مقایسه با اسیب از تعیداد کمتیری برخیوردار

اشک ،سرخي ملتحمه ،کدورت و زخم قرنيه ،دام از دور

ميباشد .شكي نيست کیه شیناخت گونیههیای قیارچي

مطالعه خارج ميگردید .با فشار انگشت بر کره چشم از

گرفته ،اما در نشروارکنندگان و بهخ و
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روی پلک باپ و پر از ظاهر شدن پلک سوم ،با استفاده

هر دو چشم ،در  13رأس ( 32/9درصید) بیرای چشیم

از سواد خشک و استریل از سطح داخلیي پلیک سیوم

راست و در  8رأس ( 21درصد) برای چشم چپ ملبت

نمونهبرداری اندام ميگرفت .بدیهي اسیت کیه در اییس

بود .در  19رأس ( 41درصد) نيز کشت نمونهها مندیر

زمان دقت کافي در عدم برخیورد سیواد بیا میژههیا و

به رشد قارچ نگردید.

پوست پلکها بهعمل مي آمید .سیوادهیای اخیذ شیده

در کییل از  27چشییم وافیید قییارچ ( 33/79درصیید)،

درون لولههای استریل وافد نرمیال سیاليس در دمیای 4

تعییداد  34فدایییه قییارچي ( 9فیینر و  8گونییه) مییورد

درفییه سلسییيوس هییر چییه سییریعتییر بییه آزمایشییگاه

شناسایي قیرار گرفیت .از  21چشیم ( 29درصید) ییک

ميكروبيولو ی منتقل ميگردید.

گونییه قییارچي و از  7چشییم ( 8/79درصیید) دو گونییه

 -مایکولولی :در آزمایشگاه سوادها در محیيط سیابرو

قارچي فدا گردید .کشت  93چشم ( 99/29درصد) نيز

دکسییتروز آگییار کلرامفنيكییلدار ( )HiMedia, Indiaو

منفي ارزیابي شد.

محيط ع اره مالت ( )Quelab, Canadaکشت گردییده

فنر آسپر یلوس با  19مورد ( 44/12درصد از کل

و پليتها در دمای  29درفه سلسيوس به مدت  2هفتیه

فدایهها) فراوانتریس فدایه بود .دیگر فدایههیا شیامل

نگهداری ميشدند .طي ایس میدت نحیوه رشید و رنی

فییینرهیییای کوروپرییییا  7میییورد ( 21/95درصییید)،

پرگنههای قارچي ثبت ميگردید .شناسایي نهایي با تهيیه

پنيسيليوم  9مورد ( 14/7درصد) ،پزودآلشیریا  9میورد

پم پکتوفنل کاتس بلو و اسالید کالچر اندام میيگرفیت.

( 14/7درصد) ،فوزارییوم ییک میورد ( 2/54درصید) و

شناسایي آسپر یلوس تا حد گونه اندام شد ( Quinn et

اسكوپوپریوپسییير یییک مییورد ( 2/54درصیید) بودنیید.

.)al., 1994

مرمرها از هيچیک از میوارد فیدا نگردیید .گونیههیای

 -تحلیل آماری دادهها :دادهها با استفاده از نرمافزار SAS

آسیپر یلوس شیامل آسیپر یلوس فوميگیاتوس  8مییورد

ویرایش  5/2مورد واکیاوی آمیاری قیرار گرفیت .بیرای

( 23/93درصیید) ،آسییپر یلوس فییالوس  9مییورد (14/7

تعييس تفاوت در تعداد فدایهها در بيس گروههای سني و

درصد) و آسپر یلوس نایدر  2مورد ( 9/85درصد) بود.

دو فنر از آزمون مس ویتنیي و در میواردی کیه تعیداد

بییر اسییاس تحليییل آمییاری اندییام گرفتییه ،قییارچهییای

فدایهها کم بود از آزمون دقيی فيشیر اسیتفاده گردیید.

آسییپر یلوس فوميگییاتوس ( )p=1/122و آسییپر یلوس

ارزش  pکمتر از  1/19معنيدار در نظر گرفته شد.

فالوس ( )p=1/124در گاوهای بیاپی دو سیال سیس و
قارچ پزودآلشیریا ( )p=1/145در گاوهیای نیر فراوانیي

یافتهها

معنيداری را نشان دادند .در بررسي مدموع فداییههیا،

در بررسي اندام شده روی چشم  41گیاو هلشیتایس،

فراوانییي فدایییههییای قییارچي در گاوهییای مسییستییر

در کل  24رأس ( 91درصد) از نظر نتيده کشت قارچي

( )p=1/14و گاوهای نر ( )p=1/132بهطیور معنیيداری

ملبت بودند .نتایج کشت در  3رأس ( 7/9درصد) بیرای

بيشتر بود (فدول . )1
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جدول  -1فراوانی جدایههای قارچی از ملتحمه گاوهای هلشتاین و آنالیز فراونی بر حسب جنس و گروه سنی
فراواني فدایه

قارچ
فنر

ارزش

گروه سني

P

ارزش

P

نر()n=24

ماده ()n=19

آسپر یلوس فوميگاتوس

4

4

1/439

کوروپریا

3

4

1/273

4

پنیسیلیوم

4

1

1/323

1

4

آسپر یلوس فالوس

3

2

1/952

-

9

1/124

پزودآلشریا

9

-

1/145

2

3

1/91

آسپر یلوس نایدر

1

1

1/949

1

1

1/799

فوزاریوم

-

1

1/41

1

-

1/244

اسكوپوپریوپسير

1

-

1/91

1

-

1/91

مدموع

21

13

1/132

11

23

1/14

بحث و نتی هگیری

> دو سال ()n=21

< دو سال ()n=21

1

7

1/122

3

1/91
1/171

است که در مقایسه با سطح داخلي پلیک سیوم احتمیاپا

در مطالعییه حایییر در چشییم  91درصیید از گاوهییای

بيشتر در معرض آلودگي با قارچهای محيطي قرار دارد.

تحت مطالعه قارچ یافت گردید .در مطالعه ساموولسیون

در بررسییي حایییر تمییامي فدایییههییای چشییم از

و همكاران در سال  ،1984روی گاوها اییس ميیزان 111

قارچهای رشتهای بوده و هيچ مرمری از چشیم گاوهیا

درصد گزارش شده اسیت (.)Samuelson et al., 1984

فیدا نگردییید .در مطالعیات اندییام گرفتیه روی چشییم

در مطالعات اندام شده روی دیگیر دامهیای بیزرگ نيیز

دامهای مرتل

معموپا مرمرها با فراواني بسیيار کمتیر

نتایج مشابه با مطالعه ساموولسون و همكیاران بیهدسیت

از کپکها فدا شیدهانید .ميیزان فداسیازی مرمرهیا از

آمییده اسییت ،بییهطییوریکییه در گییاوميش  111درصیید

چشیم گیاوميش  7/32درصید ( Araghi-Sooreh and

( ،)Araghi-Sooreh and Mohammadi, 2013در اسب

 ،)Mohammadi, 2013س

 8درصد ( Samuelson et

 59درصیید ( ،)Samuelson et al., 1984در قییاطر 84

 ،)al., 1984اسیب  5درصید ( ،)Rosa et al., 2003اپغ

درصد ( )Araghi-Sooreh, 2013و در اپغ  75/4درصد

 11درصید ( )Nardoni et al., 2007و گیاو  12درصید

( )Nardoni et al., 2007از چشمها از نظر وفود قیارچ

( )Samuelson et al., 1984از کیل فداییههیا گیزارش

ملبت اعالم گردیدند .علت پاويس بودن آلیودگي قیارچي

گردیده است .در بررسیي اندیام شیده روی اسیبهیای

چشم گاوهای ایس مطالعه در مقایسه با تحقيقات مشیابه

عرد ایراني ،ميزان فداسیازی مرمرهیا  27/37درصید

را شاید بتوان در تفیاوت روش نمونیهبیرداری فسیتدو

بوده است (.)Araghi-Sooreh et al., 2003

کرد .برخالف مطالعه حایر در تمیامي مطالعیات قبلیي

قارچهای فدا شده در مطالعه حایر قابل مقایسیه بیا

نمونهبرداری از کيسه پایيني ملتحمه چشم اندیام گرفتیه

قارچهای بهدست آمده از چشم گاوهای دیگر کشیورها
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است .فراوانتریس قارچهای فدا شده از چشم گاوها در

ترکيب و فراواني فلور ميكروبي ملتحمه دامهای مرتل

آمریكا کالدوسپوریوم و پنيسيليوم ( Samuelson et al.,

بهدست آمده است .در فلورییدای آمریكیا ( Andrew et

 )1984و در ایتاليا پنیيسیيليوم و کالدوسیپوریوم بیوده

 ،)al., 2003فداسیازی قییارچهییا از چشییم اسییبهییای

است ( .)Sgorbini et al., 2010اما در بررسیي حاییر،

فوانتر بيشتر صورت گرفته است .در بیز وفیود قیارچ

آسپر یلوس فدایه غالب چشم گاوها بود .در مطالعیات

در چشم دامهای نر بهطور معنيداری بيشتر بوده اسیت

اندام شده روی دیگر دامهای بزرگ (گاوميش ،اسیب و

( .)Araghi-Sooreh et al., 2013aدر اسبهیای عیرد

قاطر) در منطقه اروميه نيز قارچ آسیپر یلوس بیه عنیوان

( ، )Araghi-Sooreh et al., 2013bپزودآلشیییریا و

فییراوانتییریس فدایییه چشییم گییزارش گردیییده اسییت

کالدوسییپوریوم در نرهییا و در گوسییفندان (Araghi-

( Araghi-Sooreh, 2013; Araghi-Sooreh and

 )Sooreh and Hassanpour, 2015کالدوسیپوریوم در

 .)Mohammadi, 2013بنابرایس بیه نظیر میيرسید کیه

مادهها از فراوانیي بيشیتری برخیوردار بیودهانید .دانیش

شییرایط فیرافيییایي ،بيشییتر از گونییه دام در ترکيییب و

چگونگي تاثير فنسيت و سس دام بر فراواني فدایههیای

فراواني فلور قارچي سطح چشم دامها موثر بوده باشد.

ميكروبي سطح چشم نياز به مطالعات بيشتر و فداگانیه

قابل توفه آن که آسیپر یلوس در گیاو ( Elligott et

دارد .در عيس حال با توفه به فراواني بيشیتر و معنیيدار

 ،)al., 2006اسب ( Andrew et al., 1998; Galera and

قارچها در چشم گاوهای مسستر و نر ،به نظر میيرسید

 )Brook, 2012و گربه ()Smith and Hoffman, 2010

در صییورت وفییود شییرایط مسییتعد ،امكییان وقییوع

مهمتریس عامل عفونیتهیای قیارچي قرنيیه بیهحسیاد

کراتومایكوز در ایس گروه از گاوها بيشتر باشد.

ميآید .عیالوه بیر آسیپر یلوس ،دیگیر قیارچ هیا نظيیر

بهطور کلي در ایس بررسي قارچهای شناسیایيشیده،

فوزاریییوم ،پنییيسییيليوم ،رایزوپ یوس و تریكوسییپورون،

قابل مقایسه با گونههای گزارشگردییده بیرای گاوهیای

سيليندروکارپون ،اسیكيتاليدیوم و مرمیرهیای کاندییدا،

دیگر نقاط دنيا ميباشد .در عيس حال ،در مطالعه حاییر

رودوتورپ و تورولوپسير نيز از کراتومایكوز حيوانیات

فدایه آسپر یلوس از فراواني بيشتری برخوردار بود .بیا

فدا شدهاند ( Brooks, 1998; Andrew et al.,

توفه به حضور فراوانتیر آسیپر یلوس در سیطح چشیم

.)1998; Ledbetter et al., 2007; Reed et al., 2013

گاوهای تحت مطالعه ،توصيه ميشود در درمان آغیازیس

بهنظر ميرسد تمامي قارچهای ساپروفيت فدا شیده در

کراتومایكوز گاو توفه ویژهای به ایس قارچ توکسيژنيک

مطالعه حاییر بیه وییژه آسیپر یلوس قیادر باشیند کیه

( )toxigenic moldمعطوف گردد.

مرتل

بهعنوان پاتو نهای فرصتطلب در ایدیاد کراتومیایكوز
گاوی مطرح گردند.

سژاسگزاری

در مطالعه حاییر تیاثير ملبیت سیس و فینر روی

بییدیسوسییيله از فنییاد آقییای دکتییر صییادقي ،آقییای

فراواني فدایههای قارچي چشم گاوها به اثبیات رسیيد.

مهنییدس دلشییاد و دیگییر پرسیینل محتییرم آزمایشییگاه

نتایج مشیابه در پیژوهشهیای متعیدد اندیامشیده روی

ميكروبيولو ی دانشگاه آزاد اسالمي واحد اروميه فهیت
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Abstract
Fungi are considered as normal inhabitants of the ocular surface of healthy animals, however
under certain conditions such as eye trauma could cause disease. This study was conducted with
the purpose of identifying the fungal isolates of healthy eyes from Holstein cattle in Urmia
district . Conjunctival swabs were taken from both eyes of 40 healthy Iranian Holstein cattle and
cultured onto Sabouraud dextrose agar and malt extract agar. Plates were incubated at 25°C for
14 days. Effect of host age and sex on prevalence of isolates were analyzed by mann whitney
and fisher’s exact tests using SAS software. Overall, 34 filamentous fungi were isolated from 24
(60%) cattle and 27 (33.75%) eyes. The isolated fungal genera in order of frequency were
Aspergillus (44.12%), Curvularia (20.59%), Penicillium (14.7%), Pseudallescheria (14.7%),
Fusarium (2.97%) and Scopulariopsis (2.97%). Isolation rate of fungi in older cattle (p=0.04)
and male cattle (p=0.032) was significantly higher. This is the first report of ocular fungal flora
in Iranian Holstein cattle.
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