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عرب  اسب درسالم  چشم جداسازي و شناسایی فلور قارچی ملتحمه
  ایرانی

  3زالی ، محمدحسین صادقی 2، دیاکو محمدپور 1حامد ، مجید ابراهیمی 1*سوره عبداله عراقی

  
  چکیده

ي هـا  اسـب پژوهش حاضر به منظور شناسایی قارچ هاي جدا شده از کیسه ملتحمـه  
جـنس و سـن    و تعیین اثر  )غرب ایران مالش (تبریز شهرستان عرب ایرانی سالم در

 22راس مـاده و   21(راس اسـب    43. میزبان بر روي فراوانی جدایه ها انجام یافـت 
سـال   15تـا   1، با طیف سـنی  واهد بالینی از التهاب خارجی چشم، بدون ش)راس نر

نمونـه هـا از هـر دو کیسـه      . انتخاب و در سه گروه سنی مورد بررسی قـرار گرفتنـد  
اخذ شده و در محیط هاي سابرودکستروز آگار و عصاره مالت  ها اسبحمه چشم ملت

. درجه سانتی گراد نگه داري شدند 25روز در دماي  10پلت ها به مدت . کشت شدند
و آزمون هاي کروسکال والیس و من ویتنـی مـورد    SASنتایج با استفاده از نرم افزار 

بـراي کشـت قـارچی    %) 37/88(اسـب   راس 38. تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند
جدایه هاي قارچی . راس براي هر دو چشم مثبت بودند 22از این تعداد . مثبت بودند

ــیلیوم %)15/23( شـــامل کاندیـــدا ــپرژیلوس %)84/16(، پنـــی سـ ، %)78/15(، آسـ
، %)26/5(، کالدوسـپوریوم  %)31/6(، پزودوآلشریا %)42/8(، آلترناریا %)48/13(موکور

%) 05/1(و تریکودرمـا  %) 10/2(، فوزاریـوم  %)15/3(، کوروالریا %)21/4( رودوتورال
گونه هـاي  . داشت یه هاجنس و سن اسب  تاثیر معنی داري روي فراوانی جدا. بودند

قارچی جدا شده در این گزارش قابل مقایسه با مطالعات دیگر مناطق اسـت، اگرچـه   
ناشی از تفاوت هاي جغرافیایی  دمی توان کاندیدا در تحقیق حاضر غیر معمول فراوانی

  .باشد
 فلور قارچی، ملتحمه، اسب عرب ایرانی: کلیدي واژگان

  
  10/10/91: تاریخ پذیرش    15/8/91: تاریخ دریافت

  
  مقدمه 

کراتومایکوز به عنوان یک بیماري مهم چشم اسب سانان مطرح 
این بیماري شروعی موذیانه با دوره بهبودي طوالنی . باشد می

واسکوالر وسیع در قرنیه  که منجر به تشکیل اسکار فیبرودارد 
هاي چشم حائز اهمیت  هایی که در بیماري قارچ .)7(گردد می

  هـاو مخمر )ها کپک( اي  هاي رشته دو گروه قارچ شاملد ـهستن
 

. ، ایـران استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشـکی، دانشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد ارومیـه، ارومیـه       -*1
a.araghi@iaurmia.ac.ir 

 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران -2

  استادیار گروه میکروبیولوژي، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ارومیه، ارومیه، ایران -3

ها  اسبهایی که مسئول عفونت قرنیه  قارچ .)27(باشند می
هایی هستند که به عنوان فلور  عموما همان قارچ ،باشند می

که بر اساس  ،مطرح می باشند ها اسبقارچی ملتحمه نرمال 
آسپرژیلوس،  .منطقه جغرافیایی و فصل سال تغییر می یابند

کالدوسپوریوم، آلترناریا و پنی سیلیوم قارچ هاي غالب در اکثر 
وبیولوژي ملتحمه و قرنیه مطالعات انجام یافته بر روي میکر

ها نیز در قارچ فوزاریوم و مخمر .ي سالم می باشندها اسب
ي سالم جدا ها اسببرخی مناطق می تواند به فراوانی از ملتحمه 

ملتحمه و قرنیه واجد یک سیستم دفاعی  ).18،27،28،31(گردد
. هاي قارچی است قوي و منحصر به فردي در مقابل عفونت

شناختی، متابولیک و ضد میکروبی و  سازو کارهاي ایمنی
محافظت ، قرنیه را از کراتومایکوز )بافتی( سدهاي فیزیکی

ها را  ها، قارچ فالشینگ اشک توام با حرکات پلک ).23(کند می
ها و ماکروفاژ. سازد ه و قرنیه دور میاز سطح ملتحم

قرنیه و موجود در الیه اشکی، اپی تلیوم سالم  Aایمونوگلوبولین 
باکتري هاي قرنیه همگی مانعی بر تهاجم و کلونیزاسیون حضور 

مه سالم با فلور باکتریایی ملتح .هستند ي مختلفها قرنیه با قارچ
قارچ ها و نیز ترشح رشد  براي مصرف مواد مغذي مورد نیاز

هاي  مواد متابولیکی با خصوصیات ضد قارچی، از عفونت
نیاز  راتومایکوزکآغاز  ).21و 22(کند قارچی قرنیه جلوگیري می

به حضور، تلقیح، هجوم و کلونیزاسیون قرنیه با قارچ هاي زیستا 
به همین  ).18، 20و 31(نقص ایجاد شده در قرنیه دارداز طریق 

با  ویژهه ب( دلیل عمدتا کراتومایکوز پس از وارد آمدن ضربه
  ایجاد ه و تخریب اپی تلیوم آنـرنیـح قـدر سط )یـاهـواد گیـم

  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 زالی حامد، دیاکو محمدپور، محمدحسین صادقی سوره، مجید ابراهیمی عبداله عراقی

 812

ها  ها در سطح ملتحمه و قرنیه اسب حضور ثابت قارچ .گردد می
 در مقابل قارچ ها، ها اسبتوام با ضعف سیستم ایمنی قرنیه 

هاي  تر از دیگر گونه ها محتمل در اسب را ایکوزوقوع کراتوم
در  کراتومایکوز .) 7، 20، 30و 31(حیوانات اهلی می سازد

اتفاق افتاده و در شرایط گرم و مرطوب با فراوانی بیشتر  ها اسب
در مناطق معتدل کمتر از کراتیت هاي باکتریایی گزارش می 

استعمال موضعی پادزیست ها و مصرف  ).9، 19، 28و 31(شود
نا مناسب کورتیکواستروئیدها در درمان زخم قرنیه می تواند 

و یا شدت کراتومایکوز  شود ها اسبمنجر به کراتیت قارچی در 
تفاوت  ).7، 9، 19، 25، 28، 30و 31(ایجاد شده را افزایش دهد

، دانش عوامل وع جغرافیایی قارچ ها در چشم اسبها در شی
خطر براي توسعه کراتومایکوز، نشانه هاي بالینی کراتیت 

ر براي دامپزشک اسب قارچی و انواع داروهاي ضد قارچی موث
با توجه به مرور  .)27(انی برخوردار استاز اهمیت فراو

طالعه اي در جهت شناسایی میکروفلور نرمال تاکنون م مقاالت،
این  از هدف .ایرانی انجام نگرفته است عرب يها اسبچشم 

 فلور قارچی کیسه ملتحمه اسب عرب ایرانی تعیین وهشپژ
ر فهم بهتر به منظو در شرایط جغرافیایی معتدل آذربایجان سالم

در . کراتومایکوز در این نژاد با ارزش می باشد و درمان موثرتر
ضمن تاثیر عوامل سن و جنس میزبان بر روي فراوانی جدایه 

  .مورد بررسی قرار می گیرد هاي قارچی
  

  کارمواد و روش 
 حیوانات و نمونه گیري

در آزمایشگاه  1390پژوهش حاضر در شهریور ماه 
. میکروبیولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه انجام یافت

اسب ) راس ماده 22و راس نر  21(راس  43هر دو چشم 
 با ،مقیم در تعدادي از باشگاه هاي سوارکاري تبریز عرب ایرانی

سال، پس از معاینه افتالمولوژیک  15تا  1سنی  دامنه
و رد هر گونه بیماري در چشم و ) افتالموسکوپی مستقیم(

اي ه نمونه. گرفت مورد نمونه گیري قرار هاي اطراف آن بافت
از سواب هاي پنبه اي استریل و خشک قارچ شناختی با استفاده 

از کیسه ملتحمه پائینی  )بدون خیس شدن در محیط انتقالی(
ا فشار بر روي کره بدین ترتیب که ب. گردیدمی چشم ها اخذ 

ک باال، سواب ها وارد کیسه ملتحمه پائینی چشم از روي پل
شده و پس از چرخانده شدن، با دقت بدون برخورد با مژه ها و 

ک ها خارج شده و درون لوله هاي آزمایش استریل پوست پل
میلی لیتر نرمال سالین و در مجاورت یخ هر چه سریع  2واجد 

  .تر به آزمایشگاه ارسال می گردید
  :کشت قارچی

آزمایشگاه بالفاصله پس از رسیدن نمونه ها در دو محیط در
و عصاره ) Himedia, India(سابرودکستروز آگار کلرامفنیکل دار

روز در دماي  10کشت و به مدت  )Quelab, Canada( مالت
پس از  .شدندمی نگه داري  )گراد درجه سانتی 25( آزمایشگاه

رشد پرگنه ها، شناسایی بر اساس خصوصیات مورفولوژیک 
ها و بررسی الم هاي تهیه شده با الکتوفنل و کاتن بلو  پرگنه

ایی در صورت لزوم اسالید کالچر جهت شناس. گرفت انجام می
   ).26(گرفتمی دقیق تر انجام 

  آنالیز آماري
به  ها اسب ،جهت بررسی تاثیر سن بر روي فراوانی جدایه ها

 15-11و ) راس 14( 10-6، )راس 14( 5-1گروه سنی  3
آزمون کروسکال و نتایج بر اساس  تقسیم شدند )راس 15(

فراوانی  براي مقایسه .مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت والیس
تمامی  .ویتنی استفاده شد ها از آزمون مان مابین جنس ها هجدای
درصد مورد آنالیز آماري قرار  5ها در سطح احتمال  داده

بسته  با استفاده ازمقایسه تیمارها . )>P 05/0( گرفت
  .انجام یافت  SAS 9.2افزاري  نرم
 

  نتایج
 38اسب عرب ایرانی در کـل   43بر روي  در بررسی انجام شده

نتـایج   .براي کشت قارچی مثبـت بودنـد   %)36/88( راس اسب
 22بـراي یـک چشـم  و در     %)2/37(اسب  راس 16کشت در 

  . براي هر دو چشم مثبت بود %)16/51(اسب راس 
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جـنس و   11(جدایـه   95 ، تعـداد %)76/69(چشم  60از  کلدر 
قارچ هـاي رشـته    مجموعدر  .گردید شناسایی )گونه قارچی 12
کاندیــدا و  (از مخمــر هــا  بیشــتري   فراوانــی )%63/72(اي 

 ، اما فراوان ترین جدایه شناسایی شده مخمـر داشتند )رودوتورال
 ،%)84/16( 16سـیلیوم   پنـی . بـود  %)15/23( مورد 22با  کاندیدا

ــپرژیلوس  ــور  و %)78/15( 15آسـ ــر %)48/13( 13موکـ  دیگـ
  .)1 جدول(بودنددر این تحقیق هاي غالب  جدایه

پنـی سـیلیوم،    جداسـازي  فراوانـی ، گرفته در آنالیز آماري انجام
گـروه  ي هـا  اسـب وم در میگاتوس و کالدوسپوریآسپرژیلوس فو

 و آلترناریـا در  الورودوتر جداسازي و فراوانی سال 15- 11سنی 
ي بیشـتر از  معنـی دار بـه طـور    سال 5- 1گروه سنی ي ها اسب

وم در آلشـریا و کالدوسـپوری  پزودو. بـود  دیگر گروه هاي سـنی 
  .)>P 05/0(نشان دادندي دار معنی فراوانینر هاي  اسب

  
  ب ایرانی سالم به تفکیک جنس، چشم و سنراس اسب عر 43 کیسه ملتحمه قارچ هاي جدا شده ازـ 1جدول 

  

 فراوانی
 

  جدایه

  
  کل

  
  

  مادهجنس   نرجنس 
چشم                

  راست
چشم                           

  چپ
5-1  

  ساله
10-6 

  ساله
15-11  

  ساله

  22  کاندیدا
15/23%  

11  
57/11%  

11  
57/11%  

11  
57/11%  

11  
57/11%  

7  
36/7%  

8  
42/8%  

7  
36/7%  

  پنی سیلیوم
16  

84/16%  
7  
36/7%  

9  
47/9%  

7  
36/7%  

9  
47/9%  

5  
26/5%  

3  
15/3%  

8  
42/8%  

  موکور
13  

48/13%  
6  

4/6%  
7  
36/7%  

6  
4/6%  

7  
36/7%  

6  
31/6%  

2  
10/2%  

5  
26/5%  

  11  آسپرژیلوس فالووس
57/11%  

4  
21/4%  

7  
36/7%  

2  
10/2%  

9  
47/9%  

4  
21/4%  

2  
10/2%  

5  
3/5%  

  8  آلترناریا
42/8%  

5  
26/5%  

3  
15/3%  

4  
21/4%  

4  
21/4%  

5  
26/5%  

1  
05/1%  

2  
10/2%  

  زودوآلشریاپ
6  
31/6%  

6  
31/6%  

-  
-  

3  
15/3%  

3  
15/3%  

3  
15/3%  

1  
05/1%  

2  
10/2%  

  میوکالدوسپور
5  
26/5%  

5  
26/5%  

-  
-  

1  
05/1%  

4  
21/4%  

-  
-  

1  
05/1%  

4  
21/4%  

  4  آسپرژیلوس فومیگاتوس
21/4%  

3  
15/3%  

1  
05/1%  

2  
10/2%  

2  
10/2%  

-  
-  

-  
-  

4  
21/4%  

  4  رودوتورال
21/4%  

3  
15/3%  

1  
05/1%  

3  
15/3%  

1  
05/1%  

4  
21/4%  

-  
-  

-  
-  

  رووالریاوک
3  
15/3%  

3  
15/3%  

-  
-  

2  
10/2%  

1  
05/1%  

2  
10/2%  

-  
-  

1  
05/1%  

  2  فوزاریوم
10/2%  

2  
10/2%  

-  
-  

-  
-  

2  
10/2%  

1  
05/1%  

1  
05/1%  

-  
-  

  1  تریکودرما
05/1%  

-  1  
05/1%  

1  
05/1%  

-  -  -  1  
05/1%  
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 بحث

از سطح چشم حیوانات بـزرگ چثـه بـا سـطح چشـم بزرگتـر       
در . گردنـد  یارگانیسم هاي قارچی بـا فراوانـی بیشـتر جـدا مـ     

) 28(گاوها %  100 ها از سطح چشم وهش هاي مختلف قارچپژ
 %4/79  ،)28(هـا   اسـب % 95تـا  ) 30% (67 ،)6(و گاومیش هـا 

المـا هـا    % 56 ،)4( قاطر هـا % 84 االغ ها، در)1(%  100تا  )24(
)  3( گوسـفندان % 26  ،)5(بز هـا  %  37 ،)28(ها  گربه% 40، )15(

مطالعـه حاضـر نیـز    در  .جدا گردیده اسـت ) 28( ها سگ% 22و 
هاي عـرب ایرانـی    اسب %36/88ارگانیسم هاي قارچی از چشم

جدا گردید که در مطابقت بـا ارقـام بدسـت آمـده از حیوانـات      
ـ    . باشد بزرگ چثه می دازه به نظر می رسد بـا افـرایش جثـه و ان

تعداد بیشـتري   ي محیطیها ، قارچ)تماس افزایش سطح (چشم 
 .زندآلوده می سا حیوانات را چشم از

، ها اسبدر اکثر مطالعات انجام شده بر روي فلور ملتحمه نرمال 
هـاي غالـب    اي در مقایسه با مخمر ها ارگانیسم قارچ هاي رشته

از قارچ هـاي    جنس آسپرژیلوس). 18و 31(باشند  جدا شده می
هاي قارچی جدا شـده از سـطح    رشته اي معمول ترین ارگانیسم

هـا یعنـی    تک سمیو دیگر ) 2، 13، 16، 18و 27( ها اسبچشم 
جدایه  مطالعات ازالبته در برخی  . می باشد )24(و االغ )4(قاطر

گـزارش   آسـپرژیلوس قارچ هایی غیـر از   ها اسبغالب ملتحمه 
و همکـاران در سـال    Mooreبطوریکـه در تحقیـق    شده اسـت، 

% 53 بــا فراوانــی هــاي کالدوســپوریوم و آلترناریــا قــارچ 1988
   .)18(رفی شدندي غالب معها جدایه

ــه ــر از   در دیگــر گون ــز معمــوال قــارچ هــاي غی هــاي دامــی نی
در مطالعه . شوند آسپرژیلوس با فراوانی بیشتر از ملتحمه جدا می

اي در گاوها، سگ ها و گربه ها قـارچ کالدوسـپوریوم  جدایـه    
در پژوهش دیگر در گاوها قـارچ هـاي   ). 28(غالب گزارش شد

هـاي ملتحمـه    راوان ترین جدایـه کالدوسپوریوم و پنی سیلیوم ف
   ).29(نرمال بودند 

در بررسی حاضر نیز یک قـارچ غیـر رشـته اي یعنـی کاندیـدا      
هـاي عـرب ایرانـی     فراوان ترین جدایه ملتحمه اسب%)  4/23(

ساکن در شهرستان تبریز گزارش گردید و جنس آسپرژیلوس با 
جالـب آنکـه در   . بودنـد  غالـب  سومین جدایه%  96/15فراوانی 

قارچی ملتحمه االغ هـاي سـالم    فلورمطالعه انجام شده بر روي 
 82/32در روستاهاي مجاور تبریز نیز قارچ کاندیـدا بـا فراوانـی   

کاندیـدا در مطالعـات قبلـی بـا     . )1(بـود  جدایهبیشترین  درصد
 گـزارش شـده اسـت    هـا  اسـب فراوانی بسیار کم از چشم سالم 

 ).8، 18و 28(

د بر این است کـه  قـارچ هـاي مسـتقر در کیسـه ملتحمـه       اعتقا
انعکاسی از ارگانیسم هاي محیطی می باشند، بنابراین با توجه به 

هـا در   ملتحمـه تـک سـمی    مشابهت جدایه هاي غالب قـارچی 
ي ایـن  هـا  اسـب منطقه تبریز، تفاوت موجود در نتایج حاصل از 

غرافیـایی  هـاي ج  تـوان بـه تقـاوت    را می ها اسبمطالعه با دیگر 
  ).18(نسبت داد 

اکثر قارچ هاي جـدا شـده از    گردیدذکر  همانگونه که در مقدمه
نیـز   هـا  اسـب هـاي سـالم از مـوارد کراتومـایکوز      ملتحمه اسب

پس باید قارچ هاي مستقر در سـطح چشـم   . گزارش شده است
ي سالم را ارگانیسم هاي فرصت طلـب در نظـر گرفـت    ها اسب

هـاي دفـاعی سـطح چشـم از      که در صورت تضعیف مکانیسـم 
تلیوم قرنیه، به بافتهاي زیـرین نفـوذ    جمله تخریب ضربه اي اپی

کرده و با مستقر شدن در استروماي قرنیـه باعـث کراتومـایکوز    
  .  گردند می

عالوه بر آسپرژیلوس به عنوان معمول ترین علت کراتومـایکوز  
ي فوزاریـوم، پنـی سـیلیوم،    هـا  ، قارچ)11، 14و 18( ها اسبدر 

ــزوپس ــکیتالیدیوم،   رای ــیلیندروکارپون، اس ، تریکوســپورون، س
ــپوریوم،    ــا، سفالوسـ ــس، آلترناریـ ــیس، فیکومایسـ تورولوپسـ

لشـریا، ریزوکتونیـا،   آوم، پیسیلومایسس، مـورتیرال، پزود کالدورین
ریزوپوس، استرپتومایسس، تریکودرما، تریکوسـپورون، موکـور،   

وتـوروال و  مخمرهـا نظیـر کریپتوکوکـوس، رود    دیگر کاندیدا و
جـدا شـده انـد      هـا  اسـب ساکارومایسس از موارد کراتومایکوز 

  ).10، 11، 17، 18، 21و 32(
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بـه عنـوان    هاي تحقیق حاضر تمامی جدایه استآنچه مشخص 
 موضـوع  این .گزارش شده است ها اسباتومایکوز از کر پاتوژن

ي سالم در پـیش  ها اسبهاي سطح چشم  اهمیت شناسایی قارچ
ي عرب ایرانی ها اسبهاي احتمالی در کراتومایکوز  بینی پاتوژن

ــریع آن را مشــخص    ــراي س ــحیح و اج ــان ص و انتخــاب درم
  .سازد می

در پـژوهش حاضــر شـاهد تــاثیر فـاکتور هــاي سـن و جــنس     
ي قارچی کیسه بر روي فراوانی جدایه ها ي عرب ایرانیها اسب

سـن و جـنس    گـذاري  در مطالعات متعدد تـاثیر . بودیم ملتحمه
ــا ــر روي ترکیــب و فراوانــی فلــور میکروبــی ملتحمــه  میزب ن ب

انجـام   بررسی هـاي در . نشان داده شده است مختلف حیوانات
اثـر معنـی داري بـر    سـن   ،)12( و خرگـوش  )8(شده در اسب 

ه داشـت  قارچی و باکتریایی سطح چشم روي فراوانی جدایه هاي
پنی سیلیوم و موکـور  در خصوص اثر جنس، جدایه هاي . است
در  .)4(برخوردار بودند معنی دارياز فراوانی  طر هاي مادهدر قا

بررسی انجام شده در گوسفندان قـارچ کالدوسـپوریوم فراوانـی    
از سه سال سن نشـان   باالترو گوسفندان  ماده هامعنی داري در  

علی رغم اثبات وجود اثر سن و جنس میزبـان بـر    ).3( داده بود
یر گذاري فـاکتور هـاي   روي جدایه هاي چشمی، هنوز نحوه تاث

   .مذکور ناشناخته است که باید در مطالعات آتی بررسی گردد
شـم  که فراوانـی جدایـه هـاي قـارچی چ     می شودنتیجه گیري 

ایرانی تحت تاثیر فاکتور جنسیت و سن میزبـان   ي عربها اسب
ي تحـت  هـا  اسـب فراوانی غیـر معمـول کاندیـدا در     .قرار دارد

ي دیگر کشورها می تواند ناشـی از  ها اسبمطالعه در مقایسه با 
  .تفاوت هاي جغرافیایی باشد
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