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 چکیده  
کاندیدیازیس اغلب توسط مخمر کاندیدا آلبیکنس و در موارد کمی توسط سایر گونه های کاندیدایی ایجاد می گردد. درگیری دستگاه گوارش 
شامل ایجاد ضایعات برفکی در مخاط دهان، مری و پیش معده ها و همچنین درگیری روده ها به صورت انتریت و اسهال شایع ترین شکل بیماری 
در گاو است. در بهمن ماه 1394 افت تولید شیر و اسهال آبکی شدید در یک گله گاو شیری واقع در شهرستان ورامین مشاهده شد به طوریکه 
57/1 % از گاو های پرشیر و 40 % از گاو های کم شیر این گاوداری درگیر اسهال آبکی شدید بودند. در معاینات بالینی دام های مبتال عالئم حیاتی 
از قبیل تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب و همچنین کیفیت و تعداد حرکات شکمبه کاماًل طبیعی بود. تابلوی خونی دام های مبتال نیز مورد خاصی 
را نشان نداد. در بررسی نمونه های مدفوع دام های مبتال هیچگونه آلودگی ویروسی و یا باکتریایی مشخص نگردید درحالیکه کشت نمونه ها از 
نظر آلودگی مخمری مثبت بود.  جهت تشخیص جنس و گونه مخمر از کیت تجاریRapID استفاده شد و کاندیدا فاماتا به عنوان عامل اسهال 
تشخیص داده شد. گزارش های مربوط به اسهال ناشی از عوامل قارچی در حیوانات بسیار اندک است و در این میان نیز  گونه های مخمری جنس 
کاندیدا به ویژه کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا گالبراتا به عنوان عوامل اصلی اسهال   های قارچی در حیوانات شناخته شده اند. این مطالعه اولین گزارش 
اسهال کاندیدایی با عامل کاندیدا فاماتا در گاوهای بالغ می باشد و بر این مبنا می توان کاندیدا فاماتا را نیز به عنوان یکی از عوامل بالقوه در ایجاد 

اسهال در گاو مطرح ساخت.

واژه های کلیدی: کاندیدیازیس، اسهال آبکی، کاندیدا فاماتا، گاو شیری

سابقه
کاندیدیازیس یک عفونت حاد، تحت حاد و یا مزمن اســت که به وســیله 

گونه های مختلف مخمری جنس کاندیدا ایجاد می شود. در جنس کاندیدا 

تا کنون بیش از 200 گونه شناســایی شــده اســت که در این میان توانایی 

بیماریزایی حدود 20 گونه کاندیدایی در انســان و حیوانات تأیید شده است 

)16(. کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا تروپیکالیس و کاندیدا گالبراتا شایع ترین 

گونه ی بیماری زا می باشند و پس از آن ها کاندیدا پاراپسیلوزیس، کاندیدا 

استالتوییده، کاندیدا گیلیرموندی، کاندیدا کروزیی، کاندیدا تروپیکالیس و 

کاندیدا پسودوروپیکالیس نیز حائز اهمیت می باشند )12،15(. 

کاندیدیازیس در گاو اغلب دســتگاه گوارش را مبتال می سازد و باعث 

ایجاد ضایعات برفکی در دهان، مری و پیش معده ها می گردد و در روده ها 

نیز منجر به انتریت و اسهال می شود.  بیماری اغلب در گوساله هایی دیده 

می شود که به مدت طوالنی درمان آنتی بیوتیکی شده اند. نشانه های بالینی 

بستگی به محل ایجاد ضایعات دارد به طوریکه در صورت ابتالی بخش های 

فوقانی دستگاه گوارش از جمله دهان و مری، بی اشتهایی همراه با ترشح 

بیش از حد بزاق مشاهده می شود. درحالیکه در صورت ابتالی پیش معده ها 

و روده، اســهال آبکی و ملنا و به دنبال آن بی اشــتهایی، دهیدراتاســیون، 

ضعف و بی حالی شدید دیده می شود و گوساله مبتال به تدریج به سمت از 

پا افتادگی و مرگ پیش می رود. عالوه بر این در گوســاله ها کاندیدیازیس 

معده-مری و زخم های معده شــکل شــایع بیماری است )5(. کاندیدا فاماتا 

)دبریومایسس هانسنی یا ترولوپسیس کاندیدا( یکی از گونه های کاندیدایی 

می باشــد که هرچند اغلب از هوا، خــاک، آب، گیاهان و مدفوع حیوانات و 

انسان جداسازی می شود، لیکن به عنوان یکی از عوامل اتیولوژیک بسیار 

نادر ایجاد کننده بیماری در انسان و حیوانات مطرح است )4،12(. به طوریکه 

2-0/2 % از عفونت های کاندیدایی در انسان می تواند به وسیله کاندیدا فاماتا 

ایجاد شــود )2(. در حیوانات کاندیدا فاماتا از پســتان گاوهای مبتال به ورم 

پستان، ترشحات تناسلی نشخوارکنندگان، دهان خوک های مبتال به کمبود 

ویتأمین آ، آرتریت اســب و نمونه های اسهال ســگ جداسازی شده است 

.)10،14،16(

یافته های بالینی
در بهمن ماه 1394 در یک گله گاو شــیری 110 راسی با 46 راس دام 

دوشا واقع در شهرستان ورامین استان تهران افت تولید شیر )کاهش رکورد 

گله از 30 کیلوگرم به 24 کیلوگرم( و اســهال آبکی شدید در گاوهای دوشا 

مشاهده شد. در بهاربند گاوهای پر شیر 21 راس دام وجود داشت که از این 

تعداد، 12 راس )57/1%( از دام ها مبتال به اسهال آبکی بودند از طرفی، در 

بهاربند گاوهای کم شیر نیز 25 راس دام نگهداری می شد که از این تعداد 

نیز 10 راس دام )40%( درگیر اسهال بودند. به عبارت دیگر از 46 راس گاو 
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دوشای موجود در این گاوداری 47/8 درصد از دام ها )22 دام( درگیر اسهال 

آبکی بودند. 

آزمایشات تشخیصی 
 تمامــی دام های مبتال مورد معاینات بالینی قــرار گرفتند که طی آن 

تمامی عالئم حیاتی از قبیل تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب و تعداد حرکات 

شــکمبه طبیعی بود عالوه بر این در تابلــوی خونی دام ها نیز مورد خاصی 

مشاهده نشد. البته سیلوی ذرت این دامداری به دلیل آماده شدن در فصل 

گرما از کیفیت باالیی برخوردار نبود. در ادامه جهت مشــخص شدن دلیل 

اســهال گله، از مدفــوع گاوها نمونه گیری به عمل آمده و جهت بررســی 

از نظر آلودگی ویروســی، باکتریایی و قارچی به آزمایشــگاه های مرتبط در 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارسال گردید. در بررسی های انجام شده 

هیچ نمونه ویروسی در مدفوع تشخیص داده نشد. عالوه بر این نمونه ها از 

نظر آلودگی باکتریایی نیز منفی گزارش شدند لذا نمونه های ارسالی جهت 

بررســی آلودگی قارچی در آزمایشگاه قارچ شناســی دانشکده دامپزشکی 

دانشــگاه تهران ابتدا بر روی محیط های سابورو دکستروز آگار حاوی آنتی 

بیوتیک های ســیکلوهگزامید )mg/L 50( و کلرآمفنیکل )50mg/L( و در 

دمای oC 29 کشت داده شدند. پس از گذشت 48 ساعت کلنی های مخمری 

به رنگ سفید مایل به کرم با سطحی چین خورده بر روی سطح آگار ظاهر 

شدند. جهت تشخیص نوع مخمر ابتدا نمونه ها بر روی محیط تجاری کروم 

آگار کاندیدا )جهت تشخیص سه گونه شایع بیماری زای کاندیدایی شامل 

کاندیــدا آلبیکنس، کاندیدا کروزئی و کاندیدا تروپیکالیس با توجه به تغییر 

رنگ ایجاد شده استفاده می شود( و در دمای oC 30 کشت داده شدند. پس 

از 48 ســاعت کلنی های سفید بر روی محیط ظاهر شد که بیانگر گونه ای 

دیگر از جنس کاندیدا بود. 

 جهت تشــخیص قطعــی نوع مخمــر از کیت بیوشــیمیایی تجاری 

RapIDTMYeast Plus System )Remel, USA(  اســتفاده گردید و 

پس از بررسی داده ها مخمر کاندیدا فاماتا به عنوان عامل اسهال تشخیص 

داده شــد. با توجه به مشــکالت جهت تهیــه داروی ضد قارچ مناســب از 

یکطرف و اســتفاده مجدد دام ها از سیلوی بی کیفیت از طرف دیگر درمان 

ضد قارچی برای گله انجام نشد. البته پس از تشخیص عامل بیماری میزان 

مصرف کنسانتره، یونجه و سیلو به نصف کاهش داده شد و کلش و جوش 

شــیرین آزاد به مقدار فراوان در اختیار دام ها قرار گرفت و این روند سه روز 

ادامه یافت. با این اقدام رکورد گله از 20 به 24 ارتقاء یافت و تعداد دام های 

مبتال به اسهال کمتر شدند و اسهال های آبکی نیز تقریبًا قوام مدفوع طبیعی 

را به خود گرفتند. پس از گذشت سه روز دام ها به تدریج به جیره اصلی خود 

بازگشــتند و طی این مدت کلش و جوش شــیرین به صورت آزاد در اختیار 

دام ها قرار داشت. استفاده از یک مخمر در جیره غذایی دام ها در دستور کار 

قرار گرفت و پس از گذشت یک ماه رکورد گله به عدد قبلی نزدیک شد و 

به kg 27 رسید.

ارزیابی نهایی
اسهال یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در گوساله های تازه متولد 

شده بوده و در دامهای بالغ نیز اسهال می تواند منجر به ضعف، کاهش راندمان 

تولید و حتی در صورت عدم درمان باعث مرگ حیوان شود. مهمترین عوامل 

ایجاد کننده اســهال شــامل باکتری ها، ویروس ها و پروتوزوآها می باشند. 

از طرفی با توجه به قابلیت قارچ ها در ایجاد اســهال در انســان، تا به امروز 

گزارش های مربوط به اسهال ناشی از عوامل قارچی در حیوانات بسیار اندک 

است و در اکثر موارد گونه های مختلف کاندیدا، کریپتوکوکوس نئوفورمنس 

و ساکارومایســس ســرویزیه به عنوان عوامل اصلی اســهال های قارچی 

گزارش شــده اند )5،8،9(. در مطالعــه ای، مخمر کاندیدا گالبراتا به عنوان 

عامل ایجاد کننده اسهال در گوساله های تازه متولد شده معرفی گردید )5(. 

این موضوع نشان می دهد که در حیوانات نیز مانند انسان برخی از گونه های 

مخمری که به عنوان فلور نرمال دستگاه گوارش مطرح می باشند می توانند 

در فرایند ایجاد بیماری در دســتگاه گوارش باالخــص در ناحیه روده ها به 

شــکل مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشته باشــند. در انسان نیز کاندیدا 

آلبیکنس که به عنوان  فلور نرمال دســتگاه گوارش مطرح اســت می تواند 

تحت شرایطی مانند پس از آنتی بیوتیک درمانی، تغییر رژیم غذایی و یا در 

بیماران دچار نقص سیســتم ایمنی منجر به ایجاد اسهال گردد )3(. از بین 

ارگانیسم های مخمری جدا شده از دستگاه گوارش کره اسب ها در روز دوم 

زندگی، کاندیدا فاماتا به عنوان شــایع ترین عامل ایجاد کننده اســهال در 

کره اسب ها گزارش شــده است. در گاوها چندین گونه کاندیدایی از جمله 

کاندیدا گالبراتا با فراوانی زیاد تا متوسط از نمونه های مدفوع در طی ابتالی 

دام به اســهال و حتی دوره پس از آن شناســایی شده است )1،6،7(. عالوه 

بــر این کاندیدا گیلرموندی، کاندیدا کروزئــی، کاندیدا تروپیکالیس نیز به 

عنوان عوامل دخیل در انتریت های شدید در سایر حیوانات شناسایی شده اند 

)1،13(. در مطالعه کنونی نیز کاندیدا فاماتا به عنوان عامل اسهال در گاو های 

بالغ تشــخیص داده شد.  بر اساس بررسی منابع موجود، این مطالعه اولین 

گزارش بروز اســهال ناشی از کاندیدا فاماتا در ایران و حتی جهان می باشد. 

لذا می توان کاندیدا فاماتا را نیز به عنوان مخمری با قابلیت ایجاد اسهال در 

حیوانات در نظر گرفت.

تشکر و قدردانی
از همکاران محترم بخش قارچ شناسی جهت همکاری در جداسازی و 

تشخیص عامل مخمری تشکر و قدردانی می شود.
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Abstract:
Candidiasis is a fungal infection that is often caused by Candida albicans (C. albicans) 

and in a few cases it is caused by other Candida species. Infection of gastrointestinal 
tracts including mouth, esophagus and stomach, as well as enteritis and diarrhea are the 
most common form of the disease in cattle. Clinical findings: In January 2015 reduction 
in milk production and severe watery diarrhea were observed in a dairy farm located in 
Varamin city Tehran, Iran. So that 57.1% of cows with high milk production efficiency and 
40% of cows with low milk production efficiency were suffering severe watery diarrhea. 
Laboratory tests:  In clinical examination of affected animals vital signs such as number 
of breaths, heart rate, as well as the quality and number of ruminal movements were quite 
normal. No unusual signs were seen in CBC pattern of affected animals. In stool samples 
of affected animals no viruses or bacteria were detected while specimens were positive for 
yeast contamination. RapID commercial kits were used to identify the genus and species 
of yeast and C. famata was diagnosed as the cause of diarrhea. Final evaluation: Reports 
of diarrhea caused by fungal pathogens in animals is very low and Candida species, es-
pecially C. albicans and C. glabrata are known as the main causes of fungal diarrhea in 
animals. This study is the first report about occurrence of C. famata diarrhea in adult cattle. 
So that C.famata could be considered as one of the potential causes of diarrhea in cattle.
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