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  چکیده

-مطالعه حاضر به منظور شناسایی قارچ. گرددعه حیوانات مشکوك به کچلی جدا میهاي استفاده شده براي مطالهاي غیر درماتوفیت به فراوانی از کشتقارچ

 راس گوسفند از دو نژاد 1323کل  در. در شهرستان ارومیه انجام شد هاي ساپروفیت و درماتوفیت جدا شده از گوسفندان واجد ضایعات مشکوك به کچلی

گوسفند قزل ضایعات پوستی %) 035/0(  راس4از این تعداد فقط در . براي ضایعات پوستی مورد معاینه قرار گرفت)  راس596(و ماکویی )  راس727(قزل 

خذ شده از ضایعات در ابتدا با استفاده از پتاس و میکروسکوپ نوري بررسی شده و هاي انمونه. صورت ریزش مو و شوره در ناحیه گوش مشاهده گردیدهب

- درجه سانتی37 و 25و در دو دماي سپس بر روي دو محیط سابرو دکستروز آگار و سابرو دکستروز آگار حاوي کلرامفنیکل و سیکلوهگزامید کشت شده 

و موکور از دو مورد %) 75(ها شامل جنس آلترناریا از سه مورد جدایه. شت قارچی مثبت بود مورد کدر هر چهار.  هفته انکوبه گردیدند4گراد به مدت 

توان عامل ضایعات هاي ساپروفیت جدا شده در این مطالعه را نمیقارچ. از کشت هیچ یک از موارد مشکوك به کچلی درماتوفیت جدا نگردید. بودند%) 50(

  . پوستی گوسفندان قزل در نظر گرفت

  .1477-1481 :، صفحات21پیاپی ، 1، شماره 6، دوره 1391 دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، مجله

  کچلی ساپروفیت، درماتوفیت، گوسفند،قارچ: هاواژهکلید

  

  مقدمه

هاي ساپروفیت به فراوانی از ها قارچعالوه بر درماتوفیت     

مشکوك به کچلی هاي استفاده شده براي مطالعه حیوانات کشت

هاي پوست حیوانات  اکثر موارد، آلودگیدر). 7( شوندجدا می

گردد، ولی در شرایط ها به عفونت منجر نمیسالم با این قارچ

کاهش  و کارهاي دفاعی پوست و خاص به مانند تضعیف ساز

طلب هاي فرصتد سیستم ایمنی، بعضی از این قارچعملکر

زایی و بیماري. دهندرار میهاي پوست را مورد تهاجم قبافت

براي اولین بار در سال طلبهاي فرصتشناسی قارچگیرهمه

  ). 26(  مورد مطالعه قرار گرفتRippon توسط 1977

هاي ها  قادر به تولید آنزیمهاي مذکور به مانند درماتوفیتقارچ

هاي زیادي گزارش). 33(باشند پروتئولیتیک و مصرف کراتین می

هاي ساپروفیت در حیوانات ي پوست ناشی از قارچهااز عفونت
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مطالعات زیادي نیز در جهت ). 7(اهلی و وحشی وجود دارد 

شناسایی فلور قارچی پوست و پوشش خارجی حیوانات 

انجام شده است ) 11 و 5(و از جمله گوسفند ) 9 و 8(مختلف 

سیلیوم، آسپرژیلوس، آلترناریا، موکور، پنی). 6(

هاي ترین جدایه و کرایزوسپوریوم معمولاسکوپوالریوپسیس

، 9 ،7( باشندقارچی از پوست و موي حیوانات مختلف سالم می

هاي محدودي در خصوص در ایران بررسی .)31 و 23، 13

 پوست و پوشش خارجی حیوانات سالم شناسایی قلور قارچی

هدف از پژوهش . انجام یافته است)23 و 3(و بیمار ) 27 و 17(

هاي ساپروفیت و درماتوفیت جدا شده از ایی قارچحاضر شناس

قزل و  ضایعات پوستی مشکوك به کچلی در گوسفندان نژاد

  .باشدمنطقه ارومیه می ماکویی در

  هاروشمواد و 

 با مراجعه 30/2/90 تا 1/10/89پژوهش حاضر از تاریخ     

مرتب به کشتارگاه ارومیه، کلینیک تخصصی دامپزشکی دانشگاه 

المی واحد ارومیه و روستاهاي اطراف شهرستان ارومیه آزاد اس

 555و %) 05/58( راس نر 768 راس گوسفند، 1323بر روي  

گوسفندان تحت مطالعه از . ، انجام گرفت%)95/41(راس ماده 

 راس، 596(و ماکویی %) 95/54 راس، 727(دو نژاد قزل 

ه  بر اساس فرمول دندانی گوسفندان ب. انتخاب شدند%) 05/45

،  %)86/24(  راس329تر به تعداد چهار گروه یک سال و پائین

 240، سه سال به تعداد %)39/47( راس 627دو سال به تعداد 

  راس127و چهار سال و باالتر به تعداد %) 14/18(راس 

برداري، پس از شناسایی جهت نمونه. تقسیم شدند%)  59/9(

با آلوپسی و ه هاي واجد ضایعات پوستی مشکوك به کچلی کدام

 70شد، ابتدا سطح جراحات با الکل تولید کراست مشخص می

پس از خشک شدن از حاشیه جراحات . شددرجه ضدعفونی می

ها توسط پنس و اسکالپل استریل از موهاي شکسته و کراست

هاي یکبار مصرف واجد برداري شده و درون پلیتنمونه

در . شدستاده میمشخصات دام به آزمایشگاه میکروبیولوژي فر

براي مشاهد مسیلیوم % 20ها با استفاده از پتاس آزمایشگاه نمونه

شد و سپس و یا آرتروکونیدیا با میکروسکوپ نوري بررسی می

بر روي دو محیط سابرو دکستروز آگار و دیگري سابرو 

و ) گرم در لیتر میلی50(دکستروز آگار حاوي کلرامفنیکل 

براي هر . شدکشت می) رم در لیترگ میلی500( سیکلوهگزامید

 25گرفت و در دو دماي نمونه چهار پلیت مورد استفاده قرار می

 هفته تا منفی شدن نتایج کشت 4گراد به مدت  درجه سانتی37و 

ی ماکروسکوپی تشخیص نهایی براساس بررس. شدداري مینگه

  ). 22( گرفتها انجام میو میکروسکوپی پرگنه

  هایافته

%)  035/0( راس 4 راس گوسفند، فقط در 1323مجموع  از    

تمام موارد . جراحات جلدي مشکوك به کچلی مشاهده گردید

به ثبت %) 52/0( و جنس نر%) 55/0( مثبت در گوسفندان قزل

از . هر چهار مورد در ناحیه گوش گوسفندان قرار داشت. رسید

کشت قارچی هیچ یک از چهار مورد مشکوك درماتوفیت جدا 

هاي ساپروفیت از دو جنس آلترناریا و موکور از  قارچ .نگردید

سه مورد  از. مشکوك به کچلی جدا گردید کشت هر چهار مورد

نس قارچی به طور توام جدا یک مورد دو ج از یک جنس و

در مشاهده میکروسکوپیک ضایعات جلدي، ). 1جدول  (گردید

  .مسیلیوم و یا آرتروکونیدیا دیده نشد
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فراوانی جدایه هاي قارچی، محل جراحت، نژاد ، جنس و سن  -1ول جد

  گوسفندان واجد جراحات مشکوك به کچلی

  جدایه  گوسفند

محل 

  ضایعه

  سن  جنس  نژاد  نوع ضایعه

Alternaria spp.ریزش مو و   گوش

  شوره

   سال2  نر  قزل

Mucor
spp.+Alternaria 

spp.  

ریزش مو و   گوش

  شوره

   سال1  نر  قزل

Mucor spp.  ریزش موو   گوش

  شوره

   سال3  نر  قزل

Alternaria spp.  ریزش مو    گوش

  و شوره

   سال2  نر  قزل

  

  گیري و نتیجهبحث

که با ایجاد باشد هاي کراتینولیتیک میها از قارچدرماتوفیت    

ترین علل اختالالت درماتولوژیک کچلی در زمره فراوان

   در گوسفند، لیکن کچلی). 25(حیوانات اهلی قرار دارند 

هایی از آن در گیريرغم گزارشات چندي از وقوع همهعلی

،  فرانسه )21(، مراکش )12(، مصر )20(، ایرلند )28(اسکاتلند 

  ،  یک بیماري نادر محسوب )30(و افریقاي جنوبی ) 18(

 راس گوسفند از 1323در بررسی حاضرکه در آن ). 15(گردد می

مورد مثبتی از کچلی تائید سنین مختلف تحت مطالعه گرفت، 

هویه ضعیف سن پائین، فقر غذایی، رطوبت، حرارت، ت. نگردید

باشند  بیماري میهاي مستعد کننده ظهورو فقدان نور از فاکتور

قق بودن شرایط با توجه به زمان انجام تحقیق حاضر و مح). 24(

داري حیوانات در شرایط مسقف با تهویه مذکور به دلیل نگه

گردد، و ازدحام که موجب افزایش دما و رطوبت مینامناسب 

اما در بررسی . درماتوفیتوز در گوسفندان تحت بررسی دیده نشد

ی مشکوك به کچلی، قارچ شناختی انجام شده از ضایعات پوست

هاي ساپروفیت یعنی آلترناریا و موکور دو جنس از قارچ

  . جداسازي شد

ها در ن درماتوفیت پائیدر مطالعات متعددي فراوانی نسبتاً

حیوانات مختلف با جراحات مشکوك به کچلی به اثبات رسیده 

 که در khosravi and mahmudiدر بررسی   ).19(است

ها، گربه% 55ها را از انجام دادند، درماتوفیت در ایران 2003سال 

ها اسب% 19ها، بز% 4گوسفندان، % 22گاوها، % 38ها، سگ% 8

حات مشکوك به کچلی جدا سازي شترهاي واجد جرا% 22و 

ها در تحقیق آویزه و همکاران بر روي کچلی سگ ).16( کردند

ها و سگ% 5هاي شهري و روستایی اهواز، درماتوفیت از و گربه

هاي واجد جراحات مشکوك به درماتوفیتوز جدا گربه% 12

 1125اي که میکائیلی و همکاران روي در مطالعه ).1( گردید

این % 8/4ك به درماتوفیتوزیس انجام شد، از راس گاو مشکو

در مطالعه قربانپور و همکاران ). 4( موارد درماتوفیت جدا گردید

 روي فراوانی کچلی در گوسفندان اهواز،  فقط از 1380در سال 

  ). 2( ضایعات پوستی شبیه کچلی، درماتوفیت جدا گردید% 6/18

ر جراحات هاي ساپروفیت دنیز حضور قارچ گزارشات متعددي

 در Ahoاي که در مطالعه. چلی را نشان داده استمشکوك به ک

  از % 8/13 انجام داد قارچ آلترناریا را با فراوانی 1983سال 

ها مبتال به جراحات از اسب% 7/6ها و از گربه%  8ها، سگ

راس گاو  19از در این تحقیق ). 7( مشکوك به کچلی جدا نمود

در همین . آلترناریا جداسازي نگردیدو یک راس بز مطالعه شده، 

  از % 3/23از گاوها،  % 9/57مطالعه قارچ موکور با فراوانی 

هاي واجد جراحات از سگ% 5/6ها و از گربه% 3/13ها، اسب

تنها قارچی که در این . مشکوك به درماتوفیتوز جدا گردید

تحقیق از یک راس بز مبتال به جراحات مشکوك به کچلی جدا 

  ).7( شد از جنس موکور بود

هاي ساپروفیت مورد نظر از پوست و موي حیوانات سالم  قارچ

در مطالعه شکري و خسروي بر روي  .نیز گزاش شده است

هاي آلترناریا و موکور لور موي شترهاي یک کوهانه، قارچمایکوف
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). 27( جدا سازي کردند% 2/14و % 6/5را به ترتیب با فراوانی 

ها و گوسفندان سالم  و همکاران بر روي بز El-Saidدر بررسی

 آلترناریا پس از در این مطالعه. نیز این دو قارچ  گزارش گردید

 ، فراوان ترین جدایه بودسیلیوم و امریسالآسپرژیلوس، پنی

 بر روي پشم گوسفندان Abdel-Gawadدر مطالعه ). 11(

).5( جدا گردید% 10سالم هر دو این قارچ ها با فراوانی 

زایی آلترناریا به صورت ریزش مو و شوره در گوزن دم بیماري

و جراحات ) 14 و 10(اسب  هاي جلدي در، ندول)32( سفید

  . گزارش شده است) 7(ربه جلدي در گاو، اسب، سگ و گ

با توجه به عدم مشاهده مسیلیوم و یـا آرتروکونیـدیا در بررسـی              

قـدان تائیـد    مستقیم و میکروسکوپیک ضـایعات جلـدي و نیـز ف          

هاي ساپروفیت جدا شده در این تحقیـق        هیستوپاتولوژیک، قارچ 

. توان عامل جراحات پوستی گوسفندان قزل قلمـداد کـرد         را نمی 

 وجود گزارشات متعدد از درماتومـایکوز ناشـی از          اما با توجه به   

این عوامل به خصوص آلترناریا که در حیوانات با ایمنی کـاملنیز            

، باید احتمال وقـوع ضـایعات جلـدي بـا           )29(زایی دارد   بیماري

شـود  سقندانرا مد نظر داشت و توصیه می      هاي مذکور در گو   قارچ

کـه کـشت   در موارد مشکوك بـه کچلـی، بـه ویـژه در مـواردي              

هـاي  زایـی قـارچ   باشد، توجه خاصی به بیماري     درماتوفیت منفی 

رسـد جهـت افـزایش دانـش        به نظر می  .  مبذول گردد  ساپروفیت

سطح پوست و پوشـش خـارجی        هاي ساپروفیت حاضر در   قارچ

گوسفندان منطقه به عنوان عوامـل بـالقوه در ایجـاد مایکوزهـاي             

جی ایـن گونـه   جلدي، مطالعه فلور قارچی پوست و پوشش خار      

  . دامی ضروري خواهد بود
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چكيده


قارچهای غیر درماتوفیت به فراوانی از کشتهای استفاده شده برای مطالعه حیوانات مشکوک به کچلی جدا میگردد. مطالعه حاضر به منظور شناسایی قارچهای ساپروفیت و درماتوفیت جدا شده از گوسفندان واجد ضایعات مشکوک به کچلی در شهرستان ارومیه انجام شد. در کل 1323 راس گوسفند از دو نژاد قزل (727 راس) و ماکویی (596 راس) برای ضایعات پوستی مورد معاینه قرار گرفت. از این تعداد فقط در 4 راس (035/0%) گوسفند قزل ضایعات پوستی بهصورت ریزش مو و شوره در ناحیه گوش مشاهده گردید. نمونههای اخذ شده از ضایعات در ابتدا با استفاده از پتاس و میکروسکوپ نوری بررسی شده و سپس بر روی دو محیط سابرو دکستروز آگار و سابرو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل و سیکلوهگزامید کشت شده و در دو دمای 25 و 37 درجه سانتیگراد به مدت 4 هفته انکوبه گردیدند. در هر چهار مورد کشت قارچی مثبت بود. جدایهها شامل جنس آلترناریا از سه مورد (75%) و موکور از دو مورد (50%) بودند. از کشت هیچ یک از موارد مشکوک به کچلی درماتوفیت جدا نگردید. قارچهای ساپروفیت جدا شده در این مطالعه را نمیتوان عامل ضایعات پوستی گوسفندان قزل در نظر گرفت. 

مجله دامپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، 1391، دوره 6، شماره 1، پیاپی 21، صفحات: 1481-1477.

كليد واژهها: قارچ ساپروفیت، درماتوفیت، گوسفند، کچلی

مقدمه

     علاوه بر درماتوفیتها قارچهای ساپروفیت به فراوانی از کشتهای استفاده شده برای مطالعه حیوانات مشکوک به کچلی جدا میشوند (7). در اکثر موارد، آلودگیهای پوست حیوانات سالم با این قارچها به عفونت منجر نمیگردد، ولی در شرایط خاص به مانند تضعیف ساز و کارهای دفاعی پوست و کاهش عملکرد سیستم ایمنی، بعضی از این قارچهای فرصتطلب بافتهای پوست را مورد تهاجم قرار میدهند. بیماریزایی و همهگیرشناسی قارچهای فرصتطلب برای اولین بار در سال 1977 توسط Rippon مورد مطالعه قرار گرفت (26). 
قارچهای مذکور به مانند درماتوفیتها  قادر به تولید آنزیمهای پروتئولیتیک و مصرف کراتین میباشند (33). گزارشهای زیادی از عفونتهای پوست ناشی از قارچهای ساپروفیت در حیوانات اهلی و وحشی وجود دارد (7). مطالعات زیادی نیز در جهت شناسایی فلور قارچی پوست و پوشش خارجی حیوانات مختلف (8 و 9) و از جمله گوسفند (5 و 11) انجام شده است (6). پنیسیلیوم، آسپرژیلوس، آلترناریا، موکور، اسکوپولاریوپسیس و کرایزوسپوریوم معمولترین جدایههای قارچی از پوست و موی حیوانات مختلف سالم میباشند (7، 9، 13، 23 و 31). در ایران بررسیهای محدودی در خصوص شناسایی قلور قارچی پوست و پوشش خارجی حیوانات سالم (17 و 27) و بیمار (3 و 23)انجام یافته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی قارچهای ساپروفیت و درماتوفیت جدا شده از ضایعات پوستی مشکوک به کچلی در گوسفندان نژاد قزل و ماکویی در منطقه ارومیه میباشد.

مواد و روشها

    پژوهش حاضر از تاریخ 1/10/89 تا 30/2/90 با مراجعه مرتب به کشتارگاه ارومیه، کلینیک تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و روستاهای اطراف شهرستان ارومیه بر روی  1323 راس گوسفند، 768 راس نر (05/58%) و 555 راس ماده (95/41%)، انجام گرفت. گوسفندان تحت مطالعه از دو نژاد قزل (727 راس، 95/54%) و ماکویی (596 راس، 05/45%) انتخاب شدند.  بر اساس فرمول دندانی گوسفندان به چهار گروه یک سال و پائینتر به تعداد 329 راس (86/24%)،  دو سال به تعداد 627 راس (39/47%)، سه سال به تعداد 240 راس (14/18%) و چهار سال و بالاتر به تعداد 127 راس (59/9%)  تقسیم شدند. جهت نمونهبرداری، پس از شناسایی دامهای واجد ضایعات پوستی مشکوک به کچلی که با آلوپسی و تولید کراست مشخص میشد، ابتدا سطح جراحات با الکل 70 درجه ضدعفونی میشد. پس از خشک شدن از حاشیه جراحات توسط پنس و اسکالپل استریل از موهای شکسته و کراستها نمونهبرداری شده و درون پلیتهای یکبار مصرف واجد مشخصات دام به آزمایشگاه میکروبیولوژی فرستاده میشد. در آزمایشگاه نمونهها با استفاده از پتاس 20% برای مشاهد مسیلیوم و یا آرتروکونیدیا با میکروسکوپ نوری بررسی میشد و سپس بر روی دو محیط سابرو دکستروز آگار و دیگری سابرو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (50 میلیگرم در لیتر) و سیکلوهگزامید (500 میلیگرم در لیتر) کشت میشد. برای هر نمونه چهار پلیت مورد استفاده قرار میگرفت و در دو دمای 25 و 37 درجه سانتیگراد به مدت 4 هفته تا منفی شدن نتایج کشت نگهداری میشد. تشخیص نهایی براساس بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی پرگنهها انجام میگرفت (22). 

یافتهها

    از مجموع 1323 راس گوسفند، فقط در 4 راس (035/0%)  جراحات جلدی مشکوک به کچلی مشاهده گردید. تمام موارد مثبت در گوسفندان قزل (55/0%) و جنس نر (52/0%) به ثبت رسید. هر چهار مورد در ناحیه گوش گوسفندان قرار داشت. از کشت قارچی هیچ یک از چهار مورد مشکوک درماتوفیت جدا نگردید. قارچهای ساپروفیت از دو جنس آلترناریا و موکور از  کشت هر چهار مورد مشکوک به کچلی جدا گردید. از سه مورد یک جنس و از یک مورد دو جنس قارچی به طور توام جدا گردید (جدول 1). در مشاهده میکروسکوپیک ضایعات جلدی، مسیلیوم و یا آرتروکونیدیا دیده نشد.

جدول 1- فراوانی جدایه های قارچی، محل جراحت، نژاد ، جنس و سن گوسفندان واجد جراحات مشکوک به کچلی

		جدایه

		گوسفند



		

		محل ضایعه

		نوع ضایعه

		نژاد

		جنس

		سن



		Alternaria spp.

		گوش

		ریزش مو و شوره

		قزل

		نر

		2 سال



		Mucor spp.+Alternaria spp.

		گوش

		ریزش مو و شوره

		قزل

		نر

		1 سال



		Mucor spp.

		گوش

		ریزش موو شوره

		قزل

		نر

		3 سال



		Alternaria spp.

		گوش

		ریزش مو  و شوره

		قزل

		نر

		2 سال





بحث و نتیجهگیری

    درماتوفیتها از قارچهای کراتینولیتیک میباشد که با ایجاد کچلی در زمره فراوانترین علل اختلالات درماتولوژیک حیوانات اهلی قرار دارند (25). لیکن کچلی در گوسفند، 
علیرغم گزارشات چندی از وقوع همهگیریهایی از آن در اسکاتلند (28)، ایرلند (20)، مصر (12)، مراکش (21)،  فرانسه (18) و افریقای جنوبی (30)،  یک بیماری نادر محسوب 
میگردد (15). در بررسی حاضرکه در آن 1323 راس گوسفند از سنین مختلف تحت مطالعه گرفت، مورد مثبتی از کچلی تائید نگردید. سن پائین، فقر غذایی، رطوبت، حرارت، تهویه ضعیف و فقدان نور از فاکتورهای مستعد کننده ظهور بیماری میباشند (24). با توجه به زمان انجام تحقیق حاضر و محقق بودن شرایط مذکور به دلیل نگهداری حیوانات در شرایط مسقف با تهویه نامناسب و ازدحام که موجب افزایش دما و رطوبت میگردد، درماتوفیتوز در گوسفندان تحت بررسی دیده نشد. اما در بررسی قارچ شناختی انجام شده از ضایعات پوستی مشکوک به کچلی، دو جنس از قارچهای ساپروفیت یعنی آلترناریا و موکور جداسازی شد. 

در مطالعات متعددی فراوانی نسبتاً پائین درماتوفیتها در حیوانات مختلف با جراحات مشکوک به کچلی به اثبات رسیده است(19). در بررسی  khosravi and mahmudi که در سال 2003 در ایران انجام دادند، درماتوفیتها را از 55% گربهها، 8% سگها، 38% گاوها، 22% گوسفندان، 4% بزها، 19% اسبها و 22% شترهای واجد جراحات مشکوک به کچلی جدا سازی کردند (16). در تحقیق آویزه و همکاران بر روی کچلی سگها و گربههای شهری و روستایی اهواز، درماتوفیت از 5% سگها و 12% گربههای واجد جراحات مشکوک به درماتوفیتوز جدا گردید (1). در مطالعهای که میکائیلی و همکاران روی 1125 راس گاو مشکوک به درماتوفیتوزیس انجام شد، از 8/4% این موارد درماتوفیت جدا گردید (4). در مطالعه قربانپور و همکاران در سال 1380 روی فراوانی کچلی در گوسفندان اهواز،  فقط از 6/18% ضایعات پوستی شبیه کچلی، درماتوفیت جدا گردید (2). 

گزارشات متعددی نیز حضور قارچهای ساپروفیت در جراحات مشکوک به کچلی را نشان داده است. در مطالعهای که Aho در سال 1983 انجام داد قارچ آلترناریا را با فراوانی 8/13% از 
سگها، 8%  از گربهها و 7/6% از اسبها مبتلا به جراحات مشکوک به کچلی جدا نمود (7). در این تحقیق از 19 راس گاو و یک راس بز مطالعه شده، آلترناریا جداسازی نگردید. در همین مطالعه قارچ موکور با فراوانی 9/57 % از گاوها، 3/23% از 
اسبها، 3/13% از گربهها و 5/6% از سگهای واجد جراحات مشکوک به درماتوفیتوز جدا گردید. تنها قارچی که در این تحقیق از یک راس بز مبتلا به جراحات مشکوک به کچلی جدا شد از جنس موکور بود (7).

قارچهای ساپروفیت مورد نظر از پوست و موی حیوانات سالم  نیز گزاش شده است. در مطالعه شکری و خسروی بر روی مایکوفلور موی شترهای یک کوهانه، قارچهای آلترناریا و موکور را به ترتیب با فراوانی 6/5% و 2/14% جدا سازی کردند (27). در بررسیEl-Said  و همکاران بر روی بزها و گوسفندان سالم نیز این دو قارچ  گزارش گردید. در این مطالعه آلترناریا پس از آسپرژیلوس، پنیسیلیوم و امریسلا، فراوان ترین جدایه بود (11). در مطالعه Abdel-Gawad بر روی پشم گوسفندان سالم هر دو این قارچ ها با فراوانی 10% جدا گردید (5).

بیماریزایی آلترناریا به صورت ریزش مو و شوره در گوزن دم سفید (32)، ندولهای جلدی در اسب (10 و 14) و جراحات جلدی در گاو، اسب، سگ و گربه (7) گزارش شده است. 

با توجه به عدم مشاهده مسیلیوم و یا آرتروکونیدیا در بررسی مستقیم و میکروسکوپیک ضایعات جلدی و نیز فقدان تائید هیستوپاتولوژیک، قارچهای ساپروفیت جدا شده در این تحقیق را نمیتوان عامل جراحات پوستی گوسفندان قزل قلمداد کرد. اما با توجه به وجود گزارشات متعدد از درماتومایکوز ناشی از این عوامل به خصوص آلترناریا که در حیوانات با ایمنی کاملنیز بیماریزایی دارد (29)، باید احتمال وقوع ضایعات جلدی با قارچهای مذکور در گوسقندانرا مد نظر داشت و توصیه میشود در موارد مشکوک به کچلی، به ویژه در مواردی که کشت درماتوفیت منفی باشد، توجه خاصی به بیماریزایی قارچهای ساپروفیت مبذول گردد. به نظر میرسد جهت افزایش دانش قارچهای ساپروفیت حاضر در سطح پوست و پوشش خارجی گوسفندان منطقه به عنوان عوامل بالقوه در ایجاد مایکوزهای جلدی، مطالعه فلور قارچی پوست و پوشش خارجی این گونه دامی ضروری خواهد بود. 
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