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وقوع درماتوفیتوز در گروههای سنی مختلف در یکی از گاوداریهای شیری اطراف تهران
سیروس صادقیان چالشتری ،*1عقیل شریفزاده ،2جواد راغ ،3حمید تواناییمنش ،1علی

احمدی4

 -1استادیار گروه بیماریهای داخلی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -2استادیار مرکز تحقیقات قارچشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -3دامپزشک موسسه تحقیقاتی امینآباد ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4کارشناس گروه انگلشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتs.sadeghian@ut.ac.ir :

(دریافت مقاله 69/5/1 :پذیرش نهایی)69/11/19 :

چکیده
درماتوفیتوز یک عفونت پوستی زئونوز است که سویه تریکوفیتون وروکوزوم مسئول اصلی این عفونت در گاو میباشد .این بیمااری
اساساً در دامهای جوان (گوسالهها) رخ میدهد و معموالً انتقال بین دامها از طریق تماس مستقیم باا یاک میاباان باوده و از طریاق
ساختارهای رویشی عفونی مثل هایفها و اسپورهای قارچ گساتر

ماییاباد .در اسافند مااه ساال  ،1315بررسایهاا در یکای از

گاوداریهای شیری اطراف تهران نشان داد که ضایعات بیماری درماتوفیتوز نه تنها در گوسالهها بلکه در تلیسهها و گاوهای شیری نیا
وجود دارد .ضایعات معموالً بهصورت دلمه های سفید متمایل به خاکستری با اندازه متفاوت اما مجاا ،محدود و ضاخیم دیاده شاد و
ناحیه دچار ریا

مو بود .ضایعات پوستوالر که بهصورت دلمههای کوچک از سطح پوست بیرون زده بودناد ،کمتار مشااهده شاد.

بررسی میکروسکوپی مستقیم نمونه های پوست برای جرب منفی اما برای اجاای قارچ مثل هایف و آرتروکنیدی مثبت باود .از لحاا
ماکروسکوپی سویه قارچ روی محیط سابورو دکستروز آگار بهصورت کلونیهای کوچک دکمهای شکل به رنگ سفید تا کرم ،سطحی
با قوام مخملی و پشتی سفید رنگ بود .خصوصیات میکروسکوپی آن نیا بهصورت هایفهای بلند و نامنظم هماراه باا تعاداد زیاادی

کالمیدیوکنیدی بود که بهصورت زنجیروار پشت سرهم قرار داشتند که همگای از خصوصایات تشخیصای تریکوفیتاون وروکاوزوم
میباشد .در نهایت دامهای بیمار تحت درمان با محلول  10درصد یدید سدیم به میاان  1g/14Kgباهصاورت داخالسایاهرگی قارار
گرفتند .در این گاار

مشخص شد که تریکوفیتون وروکوزوم مسئول عفونت قارچی در سنین مختلف در گاوداری شیری بوده است،

بهطوریکه میتوان گفت دامهای بالغ نیا همانند دامهای جوان به عفونت مستعد هستند و بیماری سبب اثرات آسیبرسان روی رشاد،
تولید شیر و گوشت دام میشود.
کلیدواژهها :درماتوفیتوز ،تریکوفیتون وروکوزوم ،گوساله ،تلیسه ،گاو شیری.
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پوست حیوانات ونونی برای چند ماه در جای تاریک و

مقدمه
درماااتوفیتو( ( )ringwormیااک ونوناات پوسااتی

مرطوب بقا یابد ،جائیکه به آسانی به دیگر حیواناات و

(ئونو( است که توسط گروهی ا( قارچها که درماتوفیت

انسان منتقل مایشاود ( Weitzman and Summerbell,

نامیده میشوند ،ایجاد میشاود ( Shams-Ghahfarokhi

 .)1995چندین همهگیری ا( بیمااری در گلاههاای گااو

 .)et al., 2009ونونت گسترش جهانی دارد و به وناوان

بهخصو

در حیوانات جوان (گوسااله) گازارش شاده

یک مسئله در سالمت ومومی در سراسار جهاان ماورد

اسات ( Shams-Ghahfarokhi et al., 2009; Cam et

توجااه اساات ( .)Kane et al., 1997تریکوفیتااون

 )al., 2007; Maslen, 2000حیوانااات جااوان بااه

وروکو(وم به ونوان وامل منحصر به فرد ونونت قارچی

درماتوفیتو( مستعدتر هساتند کاه ایان مایتواناد نتیجاه

در گاو گزارش شاده اسات ( Shams-Ghahfarokhi et

سیستم ایمنی ضاعی

و  pHباایی پوسات در دامهاای

 .)al., 2009; Khosravi and Mahmoudi, 1994ایان

جااوان باشااد ( .)Dalis et al., 2014در مطالعااهای،

نوع درماتوفیت با شیوع کمتاری گوسانند ،باز و دیگار

محققین نشان دادند اخاتالف معنایداری میاان فراوانای

نشاااروارکنندگان را نیاااز متا ا ثر مااایکناااد (Shams-

ونونت قارچی در گوسالههای (یر یکساال و گاوهاای

 .)Ghahfarokhi et al., 2009; Pier et al., 1994در

بایی یکسال وجود دارد .فراوانی کمتر ونونت قاارچی

انسااان چناادین همااهگیااری ونوناات بااا تریکوفیتااون

در گاو در مقایساه باا گوسااله ممکان اسات باه ولات

وروکو(وم در اثر تماس مستقیم با حیواناات وناونی یاا

گسترش ایمنی سلولی توساط تریکوفیتاون وروکاو(وم

تماس غیار مساتقیم باا پروپااگولهاای ()propagules

باشد که منجر به مقاومت در بالغین مایشاود (Shams-

ونونی در محایط گازارش شاده اسات ( Ming et al.,

 .)Ghahfarokhi et al., 2009اخیاراً یاک هماهگیاری

 .)2006; Roman et al., 2001درماااتوفیتو( ،سااب

وسیعی ا( بیماری در یک گله شایری در ناحیاه آروشاا

در گلاه گااو ،ا(

کشور تانزانیا گزارش شاده اسات ( Swai and Sanka,

جهت آسی های پوستی ،کاهش تولیاد شایر و گوشات

 .)2012چندین همهگیری ا( درمااتوفیتو( در گلاههاای

میشود .محیط بسته ،فاکتورهای میزبانی (مثل سن ،ناااد

گاو و خصوصا گوسالههای جوان در استرالیا ( Maslen,

و وضعیت سیساتم ایمنای) ،کمبودهاای جیاره غاذایی،

 ،)2000چین ( )Ming et al., 2006و ایتالیا ( Papini et

حضور (خمهای سطحی در پوست و رطوبات طاوینی

 )al., 2009نیز گزارش شده اسات .در گازارش حاضار

مدت ،فاکتورهای مستعد کننده مهم برای وقوع بیمااری

نیااز وقااوع درماااتوفیتو( در گااروههااای ساانی مرتل ا

هساتند ( Swai and Sanka, 2012; Papini et al.,

(گوساله ،تلیسه و گاو شیری) در یکی ا( گااوداریهاای

 .)2009; Oborilova and Rybnikar, 2005انتقاال باین

شیری اطراف تهران شرح داده شده است.

(یانهای اقتصادی شدید باهخصاو

میزبانها معمویً ا( طریق تماس مستقیم باا یاک میزباان
دارای والئم بیماری یا میزبان بدوم والئام ر مایدهاد
( .)Murray et al., 2005قارچ قادر اسات در ضاایعات
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شرح درمانگاهی

در ادامه جهت تشریص نوع قارچ ،نمونههای اخذ شاده

 -تاریخچاااه :در اسااانند مااااه ساااال  ،1365یکااای ا(

روی محااایط ساااابورو دکساااترو( آگاااار حااااوی

گاوداریهای شیری اطراف تهاران باا  515رأس دام باه

سااایکلوهگزامید ( 5/555درصاااد ،شااارکت مااار ) و

دلیل وقوع ضایعات پوستی در تعادادی ا( دامهاا تحات

کلرامننیکول ( 5/54درصد ،شرکت سایگما) کشات داده

بررسی و معاینه قرار گرفت .همه دامهای بیماار ا( ناااد

شدند و در دمای  35درجاه ساانتیگاراد بارای  4هنتاه

ناار و ماااده و در ساانین

گرمرانهگذاری شده و هار رو( ماورد ار(یاابی رااهری

بودند .ضایعات گزارششده توساط دامادار باه

قرار میگرفتند .برای بررسی میکروسکوپی یک قطاره ا(

صورت کچلی و پوستههای سنید رنگ در ناحیاه سار و

رنگ یکتوفنول کاتونبلو روی یاک یم تمیاز قارار داده

گردن بود .در تاریرچه کس شده مشرص گردید ،یاک

شد .سپ

یک قسمت ا( میسلیوم قاارچ باه یم حااوی

هنته قبل ا( شروع ضایعات پوستی ،بهدلیال هماهگیاری

رنگ انتقال داده شد و توسط یک نیدل برای جداساا(ی

بیماری ت برفکی در منطقه دامهاا واکسان تا برفکای

فیالمنت به آرامی روی آن کشیده شد .سپ

یاک یمال

دریافت کرده بودند .همچنین برای کنتارل بیمااریهاای

روی نمونااه آمااادهشااده قاارار داده شااد و در (یاار

انگلی در گله ،دامها ساینه دو بار ترکیباات ضاد انگال

میکروسکوپ بررسی گردید.

هولشااتاین و ا( هاار دو جاان
مرتل

دریافت کرده بودند.
 معاینات بالینی :در معاینه دامهاا والئام حیااتی شااملتعداد ضربان قل  ،تعداد تنن

یافتهها

و دمای بدن ثبت گردید

 -معاینات بالینی :در بررسی والئام حیااتی در دامهاای

و سراسر بدن دامها برای حضاور دلماه ،پوساته پوساته

بیمار ،تغییار قابال تاوجهی در والئام حیااتی مشااهده

شدن ،اِریتم و ریزش مو ماورد بررسای قارار گرفات و

نگردید ،اما کندی رشاد در دامهاای جاوان و یغاری و

تمام مشاهدات ثبت شد.

کاهش تولید شیر در دامهای بال مشهود بود .در بررسی

 -آزمایشااات تشخیصاای :ا( ضااایعات مشاااهدهشااده بااا

سراسر بدن دامها برای حضور دلمه ،پوسته پوسته شدن،

استناده ا( تیا جراحای اساتریل در داخال پتاریدیاش

اِریتم و ریزش مو ،مشاهدات نشان داد ضایعات پوساتی

استریل نمونه اخذ گردید و جهت بررسی جرب و قارچ

نه تنها در گوسالهها بلکه در تلیسهها و گاوهاای شایری

به آ(مایشگاه ارساال شاد .باه منواور بررسای مساتقیم

نیز وجود دارد ،بهطوریکه ا(  175رأس گاو شایری 12

میکروسکوپی ،قسمتی ا( تراشههای سطحی اخذشاده ا(

رأس  ،ا(  225رأس تلیساااااه  19رأس و ا(  125رأس

محل ضایعه روی یاک یم تمیاز قارار داده شاد و یاک

گوساااله  17رأس ضااایعات پوسااتی را نشااان دادنااد.

قطاااره ا( محلاااول هیدروکساااید پتاسااایم/دیمتیااال

ضایعات در نقاط مرتل

بدن دامها قابل مشااهده باود،

سولنوکسااااید  25درصاااد باااه آن اضاااافه و در (یااار

اما شدت این ضایعات در ناحیه صاورت ،باهخصاو

میکروسکوپ نوری مورد ار(یابی قرار گرفت.

اطراف چشمها و پو(ه بیشاتر باود (شاکل  .)1دو ناوع
ضایعه پوستی در دامهای مبتال مشاهده شد .معمولترین
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ضایعات به صورت دلمههای ( )crustسنید متمایال باه

گردید .ضایعات پوستویر ( )pustularکمتر مشاهده شد

خاکستری با اندا(ه متناوت اما مجزا ،محدود ،ضاریم و

که به صورت دلمههای کوچک ا( سطح پوسات بیارون

دچار ریزش مو بود .با حذف دلماههاا ا( محال ضاایعه

(ده بودند.

یاک بافات کراتیناه مرطاوب ،قرماز و آلوپسای آشااکار

شکل  -1ضایعات درماتوفیتو( در گوساله  9ماهه (تصویر سمت راست) و گاو شیری (تصویر سمت چپ) .به ضایعات ضریم ،مجزا و دلمههای سنید
متمایل به خاکستری در اطراف چشمها ،پو(ه و گوشها توجه کنید.

 -آزمایشات تشخیصی

بلو ،های های بلند و ناامنوم هماراه باا تعاداد (یاادی

 -بررسی میکروسکوپی مساتقیم :بررسای میکروساکوپی

کالمیدیوکنیدی که به صاورت (نجیاروار پشات سارهم

مستقیم نمونههاای پوسات بارای قاارچ ،تعاداد (یاادی

قاارار داشااتند ،دیااده شااد کااه همگاای ا( خصوصاایات

هااای هااای قااارچی دارای دیااواره ورضاای بااه همااراه

تشریصی تریکوفیتون وروکو(وم میباشند (شکل .)4

آرتروکنیاادیهااا را نشااان داد (شااکل  ،)2امااا بررساای

درمان :پ

میکروسکوپی مستقیم نمونههاای پوسات بارای جارب

بیماری ا( سایر دامها جدا گردیدناد و در محلای دیگار

مننی بود.

نگهداری و تحت درمان سیستمیک با محلول  15درصاد

 -کشت نمونه جهت تشخیص نوع قارچ :دو هنته پ

ا( تایید ونونت ،دامهاای باا والئام باالینی

ا(

یدید سدیم به صورت داخل سیاهرگی و به میازان یاک

کشت اولیه ،کلونیهای کوچک دکمهمانند به رنگ سنید

گرم به ا(ای هار  14کیلاوگرم و(ن بادن قارار گرفتناد.

تا کرم ،سطحی با قوام مرملی و پشت سانید رناگ بار

درمان  72ساوت بعد مجدداً تکرار گردید ( Constable

روی محاایطهااای کشاات راااهر شاادند (شااکل  .)3در

.)et al., 2017

بررسی میکروسکوپی کلونیها با رنگ یکتوفنول کااتن-
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شکل  -2های های بلند و واجد دیواره ورضی درماتوفیتی به همراه آرتروکنیدیها در نمونه میکروسکوپی مستقیم تهیهشده با هیدروکسید پتاسیم/دیمتیل
سولنوکساید  25درصد.

شکل  -3خصوصیات مورفولوژیکی تریکوفیتون وروکو(وم روی محیط سابورو دکسترو( آگار :به کلونیهای کوچک دکمهمانند به رنگ سنید تا کرم،
سطحی با قوام مرملی توجه نمایید.

شکل ( -4نجیرههای کالمیدیوکنیدی تریکوفیتون وروکو(وم (رنگ آمیزی یکتوفنول کاتن بلو ،بزرگنمایی ×)45
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میدهند ( ،)Swai and Sanka, 2012در حالیکه در این

بحث و نتیجهگیری
تریکوفیتااون وروکااو(وم مساائول بساایاری ا( مااوارد

گزارش ضایعات پوستی در ناحیاه سار و صاورت باه-

ونونت قارچی گااو (بیشاتر ا(  65درصاد) در سراسار

خصو

اطراف چشمها فراوانتار ا( ساایر نقااط بادن

جهان است .با این وجود ،دیگر درماتوفیتها باه وناوان

بااود .ولاات وقااوع ایاان حالاات ا( ضااایعات بااه خااوبی

وامل کمترمعماول بیمااری گازارش شادهاناد .در ایان

مشرص نیست ،اما با این حال وادت به لیسایدن سار و

گزارش نیز مشارص شاد کاه تریکوفیتاون وروکاو(وم

صورت توسط دام میتواند ایان ناواحی را باه ونونات

در گااوداری

(یانهای اقتصاادی

مسئول ونونت قارچی در سانین مرتلا

مستعد کند .درماتوفیتو( گاو موج

شیری بوده است .اهمیت این گزارش در این اسات کاه

شدید در دام و صنعت چرم به دلیل آسی

ونونتهای پایدار دامهای مزرواه توساط قاارچی مثال

کاهش در تولید شیر و گوشت میشود ( Gudding and

تریکوفیتون وروکو(وم والوه بر اثرات آسی رسان روی

 .)Lund, 1995حاااذف قاااارچ ا( محااایط باااهدلیااال

تهدیااد سااالمت ومااومی نیااز ماایشااود

خصوصیات اساپورهای آن و همچناین درماان ونونات

( .)Shams-Ghahfarokhi et al., 2009در مطالعاااه

قارچی گاو سارت و هزیناهبار اسات ( Gudding and

حاضر ونونت قارچی با تریکوفیتون وروکو(وم در همه

 .) Lund, 1995ایان مساائل ساب

شاده اسات کاه باه

سنین مشاهده شد ،بهطوریکه مایتاوان گنات دامهاای

پیشااگیری مااوثر مقاباال بیماااری بااه صااورت اقاادامات

بال شیری نیز همانند دامهای جوان به ونونات مساتعد

بهداشااتی نیااا( باشااد ،امااا اغلاا

ناکااافی هسااتند.

هستند ،درحالیکه برخی ا( محققین گزارش کردهاند که

واکسیناسیون ولیه درماتوفیتو( گاو ماوثرترین راه کنتارل

دامهااای بااال بااه درماااتوفیتو( کمتاار مسااتعد هسااتند و

ونونت در نور گرفته میشاود ( ;Mikaili et al., 2012

تعدادی ا( آنها ممکن است حامل ونونت باشاند بادون

 .)Rybnikar, 1992در مطالعااهای در بریتانیااا ،فراواناای

اینکه والئم بالینی ا( بیماری را نشان دهناد و منبعای ا(

نسبی تریکوفیتون وروکو(وم ا( سال  1695تاا  2555تاا

ونونت بارای گوساالههاا باشاند (.)Cam et al., 2007

 65درصد کاهش یافته اسات (،)Borman et al., 2007

تشریص ونونت قارچی در این مطالعه بر اساس والئام

که بهدلیل بهبود شرایط بهداشتی و استناده ا( برنامههاای

بالینی و مشاهده اجزای قارچ در نمونههاای پوسات در

موثر در کنترل ونونت قارچی در گلاههاای گااو اسات.

بررسی میکروسکوپی مستقیم و جداسا(ی وامل بیماری

بنابراین ،برای کنترل درماتوفیتو( روایت اصول بهداشتی

ا( طریق کشت بود .ضایعات پوستی مشاهدهشده در این

شااامل کنتاارل ورود و خاارو دامهااا ،واادم اسااتناده ا(

گزارش مشابه سایر گزارشات درماتوفیتو( در گاو بود با

وسایل مشتر

میان دامها و شستشو و ضدونونی کردن

این اختالف که ضایعات پوستویر کمتر گزارش گردیده

وسایل و محل نگاهداری دامهاا ،انجاام واکسیناسایون و

اسات ( Swai and Sanka, 2012; Chermette et al.,

استناده ا( جیاره غاذایی حااوی ویتاامین  ،Aسالنیوم و

 .)2008برخای محققااین معتقدناد ضااایعات پوسااتی در

روی توصیه میشود (.)Constable et al., 2017

گاااو موج ا

ناحیه پشت و تهیگاه دام بیشتر ا( ساایر نقااط بادن ر
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به پوسات و

1316  زمستان،44  پیاپی،4  شماره،11 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

تعارض منافع
نویسااندگان اوااالم ماایدارنااد کااه در ایاان مطالعااه
.هیچگونه تضاد منافعی ندارند

سپاسگااری
نویساااندگان ا( همکااااری صااامیمانه کارکناااان
آ(مایشگاههای انگالشناسای و قاارچشناسای دانشاکده
.دامپزشکی دانشگاه تهران تشکر و قدردانی میکنند
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Abstract
Dermatophytosis is a zoonotic skin infection with Trichophyton verrucosum being the main
strain responsible for the infection in cattle. The disease occurs mainly in young animals
(calves) and it usually spreads between animals through direct contact with a host via infected
vegetative structures such as hyphae and spores of the fungus. In March2017, investigations in a
dairy farm around Tehran showed that dermatophytosis lesions were present not only in calves
but also in heifers and dairy cows. Lesions were usually seen as grayish white crusts in various
sizes but they were distinct, limited and thick and the area had hair loss. Pustular lesions
protruding as small scabs from the skin surface were seen less frequently. Direct microscopic
examination of skin samples were negative for mites but positive for the fungi components such
as hyphae and arthroconidiate. The macroscopic properties of fungi strain on Sabouraud
dextrose agar medium was as button-like small colonies with white to creamy color, velvet-like
surface consistency and a white underside. The microscopic characteristics were long and
irregular hyphae with many chained chlamydoconidia which are the diagnostic characteristics of
Trichophyton verrucosum. Finally, the infected animals were treated with a 10% solution of
sodium iodide at the dose of 1g/14Kg intravenously. This report indicated that Trichophyton
verrucosum was responsible for fungal infection at various age groups in the dairy farm
therefore it can be concluded that adults as well as young animals are susceptible to the
infection and the disease causes damaging effects on growth and the production of milk and
meat.
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