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چکیده:
دانش قارچ های مقیم در سطح چشم سالم میتواند در انتخاب عوامل ضد قارچی برای درمان کراتومایکوز مفید
واقع گردد .در این پژوهش فلور قارچی ملتحمه  40راس اسب کرد سالم از هر دو جنس با گستره سنی  2تا  30سال
واقع در شهرستان تبریز مورد شناسایی قرار گرفت .نمونه ها با استفاده از سواب های پنبه ای خشک از کیسه پائینی
ملتحمه اخذ گردید و بر روی محیط سابرو دکستروز آگار کلرامفیکل دار کشت شد و در دمای  25درجه سانتیگراد
بمدت  21روز نگه داری گردید  .در مجموع 31راس اسب ( )%77/5و  49چشم ( )%61/25برای کشت قارچی مثبت
بودند .فراوانترین قارچ های جدا شده از جنس آسپرژیلوس بودند( .)%38/82دیگر جدایهها به ترتیب فراوانی شامل
کاندیدا ،پنیسیلیوم ،فوزاریوم ،کالدوسپوریوم ،موکور ،اسکوپوالریوپسیس ،پزودوآلشریا ،رودوتورال و تریکودرما
بودند .مخمرها  % 18/82از کل جدایه ها را شامل شدند .جنس اسب تاثیر معنی دار روی فراوانی جدایه های قارچی
نشان داد .با افزایش سن از آلودگی قارچی چشم اسب ها کاسته شد ولی همبستگی معنی دار بین آنها وجود نداشت
( .)r= -0/255; P = 0/064قارچ های جدا شده در تحقیق حاضر قابل مقایسه با موارد گزارش شده برای اسب های
دیگر مناطق است.
واژه های کلیدی :فلور قارچی ،ملتحمه ،اسب کرد ،آسپرژیلوس
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مقدمه

شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب با فراوانی بیشتر از

سطح چشم اسب ها به طور مدداوم در چدالش بدا

اسب ها گزارش می شود ،اگر چه در نواحی جغرافیایی

طیف وسیعی از قارچ های محیطی قرار دارد .بعضی از

معتدل نیز به شکل یک بیماری مزمن و پیشرونده قابل

این قارچ ها به طور ذاتی بیمداریزا هسدتند ،در حالیکده

تشخیص می باشدد .بدروز کراتومدایکوز در اسدب بدر

برخی دیگر به دنبال جراحت قرنیه و یا تغییرات ایجاد

اساس فصل سال و شرایط جغرافیدایی،از  4/8تدا %39

شده در محیط سطح چشم بیماریزا مدی گردندد( .)9از

موارد کراتیت های السراتیو متغییر بدوده( )14،8و  2تدا

بین رفتن تمامیت و یا ثبات الیه اشک پدیش قرنیده ای

 % 56از اسب های مبتال به دلیل عدم پاسد بده درمدان

( )Precorneal tear filmو آسدیب سدلول هدای اپدی

بینایی خود را از دست می دهند( .)12،25قدارچ هدایی

تلیال قرنیه ،چسبندگی ،هجوم و نفوذ قارچ ها به درون

که بطور معمدول از کراتومدایکوز اسدب هدا جددا مدی

استرومای قرنیه و ایجاد عفونت را تشویق و ترغیب می

گردندد شددامل آسددپرژیلوس ،پندی سددیلیوم ،فوزاریددوم،

کند .عفونت های همزمان ویروسی و یا باکتریایی نیز با

آلترناریدددا ،کالدوسدددپوریوم و مخمددددر هدددا مددددی

تضعیف مکانیسم های دفاعی سطح چشم ممکن است

باشد(.)10،12،19،21،25

همددراه بددا عفونددت قددارچی قرنیدده حضددور داشددته

دانش تفاوت ها در شیوع جغرافیایی قدارچ هدا در

باشند( .)9،13اسب ها به علت اندازه بزرگ چشم ها و

سطح چشم اسب های سالم در شناسایی عوامل خطدر

برجسته بودن کره چشم به فراوانی دچار آسدیب هدای

بدددرای توسدددعه کراتومدددایکوز از اهمیدددت زیدددادی

ضربه ای قرنیه و التهداب السدراتیو قرنیده مدی گردندد.

برخورداراست .فلور قارچی چشدم در تدک سدمی هدا

استفاده موضعی و طوالنی مدت کورتیکواسدتروئیدها و

( )2،23و بویژه در اسب ها( )3،5،6،7،17،27،29،30به

آنتی بیوتیک های وسیع الطیف برای درمان بیماریهدای

فراوانی در مناطق مختلف دنیا مورد بررسی قرار گرفته

گوناگون خارجی چشم و ضعف سازو کارهای دفداعی

است .در ا ین مطالعات قارچ هدای آسدپرژیلوس ،پندی

سطح چشم در اسب ها از علل دیگر فراوانی کراتوما-

سددیلیوم ،آلترناریددا ،کرایزوسددپوریوم ،کالدوسددپوریوم،

یکوز در این گونه حیوانی می باشد (.)13،14،9،12

موکور و کاندیدا فراوان ترین جدایه سطح چشم اسدب

سیستم دفاعی سطح چشم متشکل از مکانیسمهدای

ها گزارش شده است .با توجه به مرور مقاالت تا کنون

ایمونولوژیک ،متابولیک ،ضددمیکروبی و سدد فیزیکدی

گزارش منتشر شده ای در خصوص فلور قارچی چشم

بافتی است .پلدک هدا ،لیدزوزیم ،بتدالیزین ،الکتدوفرین،

سالم اسب های کرد در ایدران وجدود نددارد .پدژوهش

ایمونوگلوبولین های ترشحی و لوکوسیتهدای موجدود

حاضر به منظور شناسایی جدایده هدای قدارچی کیسده

در الیه اشک پیش قرنیه ای از عوامل محافظدت کنندده

ملتحمه اسب های کرد سالم و تعیین تاثیر سن و جنس

سطح چشم میباشند(.)14

میزبان بر روی این جدایه ها در شدرایط آب و هدوایی

حضور برخی از میکروارگانیسم ها در سطح چشم

معتدل شمال غرب ایران انجام گرفت.

با مصرف مواد مغذی ،اشغال فضای سطحی و نیز تولید
مواد مهار کننده (پادزیست های پلی پپتیدی) از استقرار

مواد و روش کار:

قارچ های پاتوژن فرصت طلب در الیه هدای سدطحی

حیوانات و نمونه برداری:

چشم ممانعدت بعمدل مدی آورد( .)20کراتومدایکوز در

مطالعه حاضر در تیر ماه  1392با مراجعه به باشگاه های
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سیمای قارچی فلور میکروبی سطح چشم سالم در اسب کرد
سوارکاری در شهرستان تبریز (آذربایجان شرقی) بر روی

استفاده شد .تمامی داده هدا بدر اسداس سدطح احتمدال

 40رأس اسددب کددرد سددالم ( 23رأس نددر  %57/5 ،و 17

( )P>0/05مورد بررسی قرار گرفتند.

رأس ماده )% 42/5 ،انجام گرفت .در این بررسی اسب ها

نتایج:

با گستره سنی  2تا  30سال (با میانه سن  10سال) ،در دو

جدایه ها:

گروه سنی زیر ده سال ( 20رأس )%50 ،و باالی ده سال

در بررسددی حاضددر در مجمددوع از 31راس اسددب

( 20رأس )% 50 ،مورد مطالعده قدرار گرفتندد .قبدل از

( )%77/5و  62چشم ( ،)%77/5تعداد  85جدایه قارچی

نمونه برداری ،چشم اسب های انتخاب شده بده دقدت

( 10جنس و  12گونه) مورد شناسایی قرار گرفت.

مشاهده و معاینه می شد.

قارچ های رشته ای ( )%81/18با فراوانی بیشدتر از

در صورت وجود نشانه ای از درگیری چشم به مانند

مخمرها ( )%18/82جدا گردید .جنس آسپرژیلوس با 33

ریزش چشم ،پرخونی ملتحمه ،کدورت و زخم قرنیده،

مورد ( %38/82از کل جدایه ها) فدراوان تدرین جدایده

حیوان مورد نظر از مطالعه خارج میگردید .سوابهدای

تحقیق حاضربود .دیگر جدایه هدا بده ترتیدب فراواندی

استریل خشک با دقت کامل و بدون برخورد با مژه هدا

شامل کاندیدا  15مورد ( ،)%17/64پنی سیلیوم 12مورد

و پوست پلک ها ،وارد کیسه پائینی ملتحمه شده و پس

( ،)%14/12فوزاریوم  7مدورد ( ،)%8/24کالدوسدپوریوم5

از چرخاندن خارج و درون لولههای استریل واجد نرمال

مورد ( ،)%5/88موکور  5مدورد( ،)%5/88اسدکوپوالر-

سالین در مجاورت ی هدر چده سدریعتدر بده آزمایشدگاه

یوپسددیس  5مددورد( ،)%5/88پزودوآلشددریا یددک مددورد

میکروبیولوژی منتقل می گردید.

( ،)%1/18رودوتورال یک مدورد( )%1/18و تریکودرمدا

کشت قارچی:
در آزمایشگاه سواب ها بر روی محدیط سدابرود-
کستروز آگار کلرامفنیکلدار( )HiMedia, Indiaکشدت
و پلیتها در دمای  25درجه سانتی گراد به مدت  3هفته
نگهداری شدند.
طی این مدت نحوه رشد و رنگ پرگنه های قارچی
ثبت میگردید .شناسایی نهدایی بدا تهیده الم الکتوفندل
کاتن بلدو و اسدالید کدال ر انجدام گرفدت .شناسدایی
آسپرژیلوس تا حد گونه انجام گرفت(.)24
آنالیز آماری:
تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از ندرمافدزار SAS

یک مورد( )%1/18بودندد .جدنس آسدپرژیلوس شدامل
آسپرژیلوس فومیگاتوس  8مورد ( ،)%23/53آسپرژیلوس
فالوس  5مورد ( )%14/7و آسپرژیلوس نایجر  2مدورد
( )%5/89بود.
نتایج کشت در  18راس ( )%45برای هر دو چشم ،در
 6راس( )%15برای چشم راست و در  7راس ()%17/5
برای چشم چپ مثبت بود .در  9راس ( 3راس نر%7.5 ،
و  6راس ماده )%15 ،کشت قارچی برای هر دو چشدم
منفی بود .از  24چشم ( )%30یک گونه قدارچی و از 25
چشم ( )%31/25دو تا  4گونه قارچی جدا گردید .تعداد
 31چشم ( )%38/75برای کشت قارچی منفی بود.
نتایج آماری:

ویرایش  9/2انجام پذیرفت .بدرای مقایسدهی فراواندی

بر اساس آزمون آماری دقیق فیشر (جدول ،)2جدایه

جدایه ها مابین جنس ها و گروه های سدنی از آزمدون

های کالدوسپوریوم و آسپرژیلوس فالووس در اسب های

های مربع کای و دقیق فیشراستفاده شد .هم نین جهت

نر فراوانی معنیداری را نشان دادند ( .)P = 0/05بر اساس

بررسی ارتباط و همبستگی داده ها از آزمون کندال تداو

آزمون آماری مربع کدای ،تفداوت در فراواندی مجمدوع
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جدایه ها مابین جنس ها ( )P = 0/533و گدروه هدای

اسب و فراوانی آلودگی قارچی چشمها دیده شد ولدی

سددنی ( )P=0/758معنددی دار نبددود (جددداول 1و  .)2در

همبستگی بین این دو معنیدار نبود (-0/255; P = 0/064

آزمون همبستگی کندال ،یک رابطه معکوس مابین سن

=.)r

جدول -1آنالیز فراوانی جدایه های قارچی چشم اسب های کرد بر حسب گروه سنی
جدایه

تعداد
< 10سال

درصد

ارزش P

> 10سال

< 10سال

> 10سال

آسپرژیلوس نایجر

11

12

47/83

52/17

0/30

کاندیدا

5

10

33/33

66/67

0/44

پنیسیلیوم

6

6

50/00

50/00

0/14

فوزاریوم

5

2

71/43

28/57

0/66

کالدوسپوریوم

3

2

60/00

40/00

0/99

آسپرژیلوس فومیگاتوس

2

3

40/00

60/00

0/99

موکور

2

3

40/00

60/00

0/99

اسکوپوالریوپسیس

3

2

60/00

40/00

0/99

آسپرژیلوس فالووس

1

4

20/00

80/00

0/34

پزودوآلشریا

1

0

100/00

0/00

0/99

رودوتروال

1

0

100/00

0/00

0/99

تریکودرما

1

0

100/00

0/00

0/99

مجموع

44

41

51/76

48/24

0/758

جدول -2آنالیز فراوانی جدایه های قارچی چشم اسب های کرد بر حسب جنس
جدایه
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درصد

تعداد
ماده

نر

ماده

نر

ارزشP

آسپرژیلوس نایجر

10

13

43/48

56/52

0/49

کاندیدا

7

8

46/67

53/33

0/73

پنیسیلیوم

8

4

66/67

33/33

0/20

فوزاریوم

1

6

14/29

85/71

0/47

کالدوسپوریوم

0

5

0/00

100/00

0/05

آسپرژیلوس فومیگاتوس

3

2

60/00

40/00

0/63

موکور

2

3

40/00

60/00

0/15

اسکوپوالریوپسیس

2

3

40/00

60/00

0/99

آسپرژیلوس فالووس

0

5

0/00

100/00

0/05

پزودوآلشریا

0

1

0/00

100/00

0/99

رودوتروال

0

1

0/00

100/00

0/99

تریکودرما

0

1

0/00

100/00

0/99

مجموع

33

52

38/82

61/18

0/533

سیمای قارچی فلور میکروبی سطح چشم سالم در اسب کرد
بحث:

جنس آسپرژیلوس معمول ترین جدایه سطح چشم

مطالعه حاضر اولین گزارش از فلور قارچی سطح چشم

اسب ها ( )1،6،7،17،27،29و دیگر تک سمی ها یعنی

سالم در اسب نژاد کرد میباشد .در بررسیهای مختلف

قاطر ( )2و االغ ( )23می باشد .دراسب های کرد نیز

ارگانیسمهای قارچی به عنوان قسمتی از فلور میکروبی

آسپرژیلوس فراوان ترین جدایه قارچی چشم ها تعیین

سطح چشم حیوانات از  %100گاوها %95 ،اسبها (،)27

گردید .در مطالعه مشابه بر روی اسب های عرب در

 %84قاطرها ( %79/4 ،)2االغها ( %40 ،)23گربهها (،)27

شهرستان تبریز ،کاندیدا جدایه غالب چشم اسب ها

 % 37بزها ( %26 ،)4گوسفندان ( )15و  %22سگها ()27

گزارش شده است( .)3به نظر می رسد نژاد اسب در

جدا گردیده است .آن ه مشخص است با افزایش جثه

فراوانی جدایه های قارچی چشم موثر باشد ،اما در

حیوان و مطابق با آن افزایش ابعاد و سطح تماس

مطالعه  Khosraviو همکاران در سال  2014درایران

چشم ،موارد آلودگی قارچی چشم حیوانات نیز افرایش

تفاوت معنی داری در نوع جدایه های قارچی مابین

مییابد( .)27در مطالعه حاضر قارچها از چشم %77/ 5

نژاد های مختلف اسب دیده نشد (.)17

اسبهای کرد جدا گردید که در مطابقت با ارقام گزارش
شده از حیوانات بزرگ جثه میباشد.

قارچ آسپرژیلوس به فراوانی در مواد گیاهی و کونیدی
های آن در سطح غالت حضور دارد ،بنابراین توسط

در مطالعه مشابهی که بر روی اسب ترکمن در شمال

جیره به راحتی در سطح چشم اسبها استقرار مییابد.

ایران انجام یافت %100 ،از اسبها برای کشت قارچی

این جنس در دامپزشکی از اهمیت زیادی برخوردار بوده

چشم مثبت بود ( .)7تفاوت موجود بین دو مطالعه انجام

و مسئول تعداد زیادی از فرایندهای پاتولوژیک در حیوانات

گرفته درایران میتواند حاکی از تاثیر شرایط جغرافیایی

میباشد( .)24در مقایسه با تک سمیها ،آسپرژیلوسها

در میزان آلودگی قارچی سطح چشم اسبها باشد .آب و

از چشم دیگر حیوانات کمتر جدا میگردد .در مطالعه

هوای گرم و مرطوب شمال میتواند با افزایش میزان هاگ

 Samuelsonو همکاران در سال  ،1984گونههای

زایی ،آلودگی قارچی چشم اسب ها را افزایش دهد .در

آسپرژیلوس با فراوانی  %56در اسب ها بیش از گاو (،)%12

مطالعه دیگری که بطور همزمان با اسب های کرد بر

گربه ( )%8و در سگ (منفی) جدا گردید(.)27

روی اسب های عرب در شهرستان تبریز انجام گرفت،

در گوسفندان( )15و بز ها( )4نیز آسپرژیلوسها به

 %88/37از اسب ها برای کشت قارچی مثبت بودند

ترتیب با فراوانی  %16و  %11کمتر از دیگر قارچها جدا

( .)3احتماال نژاد اسب با تاثیر بر سازوکارهای دفاعی

گردیدند .علی رغم جداسازی اندک آسپرژیلوس از چشم

سطح چشم ،میزان آلودگی قارچی چشم ها را تحت

گوشتخواران و نشخوارکنندگان ،عامل اصلی کراتومایکوز

تاثیر قرارمی دهد .در تحقیق حاضر قارچ هایی رشتهای

در این حیوانات قارچ آسپرژیلوس گزارش شده است

در مقایسه با مخمر ها جدایه های غالب چشم اسب

( .)11،18در برخی از مطالعات جدایه غالب چشم اسب-

های کرد بود .دردیگر مطالعات انجام شده نیز ،کپک ها

ها قارچ هایی غیر از آسپرژیلوس گزارش شده است.

بیشتر از مخمر ها از چشم اسبها گزارش شدهاند

در امریکا در تحقیق  Mooreو همکاران در سال

( .)1،3،5،6،7،17،22،27،28،29،30از قارچ های رشته ای

 ،1988قارچهای کالدوسپوریوم و آلترناریا نصف جدایه
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های قارچی را به خود اختصاص دادند ( )22و در تحقیق

اسبها گزارش شده است .بعضی از این جدایهها بمانند

 Andrewو همکاران در سال  ،2003قارچ های

آسپژیلوس ،پنیسیلیوم و فوزاریم از قارچهای توکسیژنیک

کرایزوسپوریوم و کالدوسپوریوم فراوان ترین جدایه ها

بوده و برخی دیگر بمانند آلترناریا و کالدوسپوریوم آلرژن

بودند( .)1در بررسی جدایههای قارچی چشم کره اسب

میباشند( .)24با توجه به فراوانی جدا سازی قارچ

ها در ایتالیا توسط  Sgorbiniو همکاران در سال ،2008

آسپرژیلوس از کراتومایکوز حیوانات مختلف به نظر

جنسهای غالب شامل پنیسیلیوم ،آسپرژیلوس و ساکا

می رسد این قارچ ساپروفیت از پاتوژنیسیته باالی برای

 -رومایسس بودند( .)28در مطالعه انجام شده توسط

قرنیه برخوردار است.

 Johnsو همکاران در سال  2010در بریتا نیا نیز

در پژوهش حاضر ،جنس اسب کرد تاثیر معنیدار بر

قارچهای موکور ،آبسیدیا و آسپرژیلوس به ترتیب جدایه

روی فراوانی تعدادی از جدایههای قارچی نشان داد .در

های غالب ملتحمه چشم اسب ها گزارش شد (.)16

مطالعات متعدد تاثیرجنس و سن میزبان بر روی ترکیب

در مطالعه  Voelter-Ratsonو همکاران در سال

و فراوانی فلور میکروبی چشم حیوانات مختلف نشان

 2014در سویس قارچهای آلترناریا ،یوروتیوم و رایزو-

داده شده است .در اسب یموت ( )7پنی سیلیوم و در

پوس جدایه های شایع چشم اسب ها بودند( .)30در

اسب عرب ( ،)3پزودوآلشریا و کالدوسپوریوم در نر ها

دیگر گونههای دامی نیز معموال قارچهایی غیر از آسپرژ -

فراوانی معنی دار نشان داده است .در بزها مجموع جدا

یلوس ارگانیسم های غالب ملتحمه می باشند.

سازی قارچ ها از چشم حیوانات نر به طور معنی داری

در مطالعات انجام شده در گاوها ( ،)27گوسفندان

بیشتر بود (.)4

( ، )15سگها و گربهها ( )27قارچهای کالدوسپوریوم

چگونگی تاثیر جنسیت میزبان بر فراوانی جدایه

و پنی سیلیوم و در بز ها ( )4قارچ های پنی سیلیوم و

های چشم مشخص نیست و نیاز به تحقیقات جداگانه

اسکوپوالریوپسیس جدایه های غالب کیسه ملتحمه

دارد .در مطالعه چشم مادیان های تروبرد در امریکا

گزارش شده است.

( )1و اسب های یموت در ایران ( )7تعداد جدایه های

عالوه بر آسپرژیلوس به عنوان شایع ترین عامل

قارچی در حیوانات جوان تر بیشتر بود .در بررسی

عفونت قارچی قرنیه در اسب ،از دیگر کپک ها قارچ

حاضر فراوانی جدایه ها مابین گروه های سنی تفاوت

های فوزاریوم ،پنی سیلیوم ،رایزوپوس ،تورولوپسیس،

معنی داری نداشت ولی آلودگی قارچی چشم ها با

آلترناریا ،سفالوسپوریوم ،مورتیرال ،پزودآلشریا ،استرپتو-

افزایش سن اسب کاهش یافت .به نظر می رسد با

مایسس ،تریکودرما ،موکور ،از مخمرها کاندیدا ،کریپتو-

افزایش سن اسب ها کیفیت ساز وکارهای دفاعی سطح

کوکوس ،تریکوسپورون ،رودوتوروال و ساکارومایسس

چشم بهبود می یابد.

و از درماتوفیت ها قارچ میکروسپوروم از کراتومایکوز
اسب ها جدا شده اند (.)8،10،12،19،21،25

گونه های قارچی جدا شده در گزارش حاضر قابل
مقایسه با مطالعات انجام گرفته بر روی اسبها در دیگر

آن ه مشخص است اکثر جدایه های تحقیق حاضر

نواحی است .با در نظر گرفتن فراوانی آسپرژیلوس در

به عنوان پاتوژن های فرصت طلب از کراتومایکوز

سطح چشم اسبهای کرد باید در درمان آغازین
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سیمای قارچی فلور میکروبی سطح چشم سالم در اسب کرد
کراتومایکوز و انتخاب داروی ضد قارچی مناسب
توجه ویژهای به این قارچ فرصت طلب و توکسیژنیک
معطوف گردد.

تشکر و قدردانی:
بدین وسیله از جناب آقای دکتر صادقی برای تشخیص
جدایه های قارچی تشکر و قدرانی میگردد.
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