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 چکیده  
زمینه مطالعه: میکرو ارگانیسم ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم روی تولید مثل و باروری در مادیان ها اثر گذار هستند. قارچ ها بر روی 
مخاطات دســتگاه تولید مثل حیوانات خون گرم حضور دارند. هدف: جداســازی و شناسایی قارچ های رشته ای قسمت خارجی دستگاه تولید مثل 
)وســتیبول، کلیتورال فوســا و واژن( مادیان ها می باشــد. روش کار: در باشگاه های ســوار کاری و مزارع پرورش اسب نمونه برداری توسط سواب 
پنبه اســتریل از نواحی وستیبول، کلیتورال فوسا و واژن دستگاه تناســلی مادیان ها، از خرداد ماه تا دی ماه 1393 انجام شد. از 151 رأس مادیان 
نمونه برداری به عمل آمد. نمونه ها در کنار کیسه یخ به آزمایشگاه قارچ شناسی منتقل شدند. هر نمونه سوآب در محیط سابورو دکستروز آگار حاوی 
0/005% کلرامفنیکل کشت و در انکوباتور o 30 به مدت 15-10 روز قرار گرفتند. تعداد کلنی ها، شمارش و تشخیص قارچ ها براساس مشخصات 
ماکروسکوپی، میکروسکوپی صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. نتایج: کلیه کلنی های 
مشــاهده شــده، 666 مورد و حداکثر کلنی شمارش شده برای هر ناحیه 20 و برای هر رأس اسب، 37 کلنی بود. از 453 ناحیه نمونه برداری شده 
تولید مثل مادیان، 219 ناحیه )48/3 %( عوامل قارچی جداسازی شد. از 123 )81/5%( مادیان قارچ جدا شد. عمده قارچ های جدا شده غالبًا شامل: 
آسپرژیلوس )54/35%(، اسکوپوالریوپسیس )13/96%(، کالدوسپوریوم )5/25%(، پنی سیلیوم )4/65%(، آلترناریا )3/90%( و فوزاریوم )3/03%( بودند. 
بیشتر کلنی ها مربوط به گونه های مختلف آسپرژیلوس با 362 کلنی و در بین آن ها آسپرژیلوس فومیگاتوس با 156 کلنی جداسازی شد. پس از 
آسپرژیلوس ، اسکوپوالریوپسیس با 93، کالدوسپوریوم 35 و پنی سیلیوم 31 کلنی قرار داشتند. قارچ های رشته ای به عنوان مایکوفلور مقیم دستگاه 
تولید مثل اسب بیشترین مورد را شامل شدند. آسپرژیلوس فومیگاتوس دارای اختالف معنی دار نسبت به دیگر قارچ ها بود. نتیجه گیری نهایی: 
قارچ های رشته ای می توانند به عنوان فلور قسمت خارجی سیستم تولید مثل مادیان باشند. این قارچ های ساپروفیت فرصت طلب در صورت بروز 

شرایط مستعد، قادرند در بروز بیماری های تولید مثلی همانند آندومتریت و ناباروری نقش داشته باشند.

واژه های کلیدی: فلور قارچی، جداسازی، آسپرژیلوس، تولید مثل، مادیان

مقدمه
جمعیت 52 میلیون رأســی اســب در جهان، مورد توجه خاص می باشــند. 

میکروارگانیســم ها به صورت مســتقیم یا غیر مســتقیم روی تولید مثل و 

باروری مادیان مٔوثرند. قارچ ها در پوست و مخاط از جمله مخاطات دستگاه 

تولید مثل حیوانات خون گرم، تحت عنوان فلور قارچی حضور دارند. برخی 

قارچ هــا بالقوه بیماریزا هســتند. کاندیدا و آســپرژیلوس جــزء فلور قارچی 

واژن بــوده و هر دو از عوامل بیماریزای فرصت طلب می باشــند. در تلقیح 

طبیعی، میکروارگانیسم های اندام های تناسلی نر می توانند به ماده منتقل 

شــوند )6،12(. در جفت گیری، فلور باکتریایی طبیعی اســب نر به دستگاه 

تناســلی ماده منتقل شــده که در مدت 72- 24 ساعت دفع می گردد )23(. 

در بررســی صورت گرفته عامل 2 تا 9% آندومتریت ها )41( و 10% ســقط 

در مادیــان )8،9،31( عوامــل قارچی بوده اند. فلور قارچی قســمت خارجی 

دســتگاه تولید مثل مادیان در جهان کمتر مطالعه شــده اســت. از %31/2 

گاو آبســتن و 21/4% گاو غیرآبستن قارچ های  پنی سیلیوم، آسپرژیلوس، 

ژئوتریکوم و کاندیدا آلبیکنس جدا شده است )32(. در وستیبول و واژن شتر، 

گونه های کاندیدا شــامل آلبیکنس، تروپیکالیس، زیالنوئیدس، کروزئی و 

مخمر های ژئوتریکوم، تریکوسپورون، رودوتوروال و کریپتوکوکوس گزارش 

شده  است )28(. در مطالعه قارچ های دستگاه تولید مثل گاومیش ها از %20 

گاومیش هــای ســالم و دارای اختالل تولید مثل، قارچ های پنی ســیلیوم، 

آسپرژیلوس، ژئوتریکوم و کاندیدا آلبیکنس را شناسایی کرده اند )12،36(. 

در یک مطالعه، محیط اسب ها از نظر حضور مخمر مورد بررسی قرار گرفت، 

بیشترین مقدار مخمر از محیط اسب های نژاد لهستانی و تعداد کم مخمر 

را از محیط اســب های نژاد عرب و توروبرد جدا شد )24(. از تروبرد، کاندیدا 

گیلیرموندی، کاندیدا تروپیکالیس، از محیط اســب عــرب کاندیدا فاماتا، 

کاندیدا گالبراتا، کریپتوکوکس هومیکوال و تریکوسپورون، از اسب لهستانی 

کاندیدا فاماتــا، کاندیدا گالبراتا، کاندیدا گیلیرمونــدی، کریپتوکوکوس و 

تریکوسپورون جدا شده است )21(. در بررسی فراوانی مخمر در مادیان های 

انگلیســی در گروه های مختلف و عفونت کاندیدایی دســتگاه تولید مثل، 

کاندیدا گیلرموندی، کاندیدا تروپیکالیس از واژن جداسازی و گزارش شده 

اســت )4،24،41(. گونه های اسکوپوالریوپسیس ساپروفیت های خاک زی 

هســتند که از اشــیاء زیادی جدا شــده اند. پنج گونه اسکوپوالریوپسیس با 

بیماری های انسان همراه بوده است )15،30،34(. قارچ های ساپروفیت مانند 
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آسپرژیلوس، موکوراسه و کاندیدا فاماتا می توانند سبب آندومتریت، سقط و 

مرگ نوزادان شوند )8،21(. واژینیت و آندومتریت در سگ در نتیجه عوامل 

قارچی دیده شده است )5( و قارچ های مختلف از فلور واژن و شیر جداسازی 

و شناســایی شــده اند. بیش از 70 % زنان در طول عمر خود حداقل یک بار 

تجربه ولوواژینیت را داشته اند. شیوع آن عمدتاًً با منشاء کاندیدایی توصیف 

شــده اســت )11،26(. در مطالعه فلور قارچی چشم اســب، آسپرژیلوس ها 

دارای فراوانی زیادی بو.دند و بیشــترین میــزان کلنی قارچی در نژاد پونی 

خزر ذکر شــده اســت )13(. آلترناریــا می تواند در پوســت و بافت ملتحمه 

انســان و حیــوان یافت شــود )18،40(، این قارچ کراراً بــا التهاب ریه های 

حساس، آسم برونشیتی، سینوزیت آلرژیک و التهاب بینی همراه می باشد 

)17،28،33(. میکروارگانیسم ها مسئول گسترش بسیاری از بیماری ها بوده 

که به طور مستقیم یا غیر مستقیم روی عملکرد تولید مثل دام های مختلف 

مٔوثر هســتند. افزایش اطالعات در خصوص میکروفلور پوست و مخاطات 

حیوانات برای درک بهتر فرآیندهای بیماریزا، ضروری اســت )24(. مدارک 

کمی در مورد وضعیت فلور قارچی )رشته ای( طبیعی در دستگاه تولید مثل 

در دام ها در دســترس می باشد )24(. درمان آنتی بیوتیکی و هورمونی وقوع 

عفونت های قارچی فزاینده را در انسان سبب شده اند )26،27(.

نظر به اینکه مطالعات محدودی در زمینه آلودگی قارچی سیستم تولید 

مثل در مادیان ها صورت گرفته اســت، لذا هدف از این مطالعه، جداسازی 

و شناســایی فلور قارچی ارگان های خارجی دستگاه تولید مثل مادیان های 

سالم بود. 

مواد و روش کار
دا م هــا: نمونه هــا از 151 رأس مادیان به ظاهر ســالم از خرداد تا دی 

ماه 1393 جمع آوری شــد. ســن مادیان ها براســاس وجــود پرونده های در 

دسترس از 1 تا 23 سال بود. اسب ها در محل استقرار، در تراوا مقید شده و 

نمونه برداری ها انجام می شد. سن، وضعیت آبستنی،  نوع تلقیح )طبیعی یا 

مصنوعی( دام تلقیح شده از اوراق مربوطه ثبت شدند )جدول 1(.

نمونــه گیری: نمونه ها از ســه ناحیــه مختلف جمــع آوری گردید: 1( 

وستیبول 2( کلیتورال فوسا و 3( واژن. از هر ناحیه دو نمونه سواب برداشته 

شد و در لوله استریل درب دار قرار داده شدند. از سواب پنبه ای استریل برای 

نمونه برداری اســتفاده شد. نمونه ها در شــرایط دمایی پایین در کنار کیسه 

یخ در مدت حداکثر 6 ســاعت به آزمایشــگاه مرکز تحقیقات قارچ شناسی 

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل شدند.

عملیــات آزمایشــگاهی )Laboratory examination( )کشــت 

نمونه هــا(: نمونه هــا در محیــط ســابورو دکســتروز آگار حــاوی %0/005 

کلرامفنیکل برای جداســازی و شناسایی قارچ ها کشت شدند. هر سواب در 

دو محیط کشــت و پلیت هــا به مدت 15 روز در انکوباتــور oC 30 قرار داده 

شــدند. رشد کلنی قارچی از روز دوم بررسی و در صورت مثبت بودن، تعداد 

و نوع کلنی یادداشت و کلنی های مخمری نیز، جهت خالص سازی کشت 

مجدد شــدند. قارچ ها بر اساس مشخصه های مورفولوژیک و  فیزیولوژیک 

تشخیص داده شدند )10،23(.

تجزیه و تحلیل داده ها: از آزمون Kolmogorov-Smirnov جهت 

تعیین نرمال بودن توزیع متغیرها استفاده گردید. از آن جایی که داده ها توزیع 

  U man-Whitney نرمال نداشــتند، لذا از آزمون های غیر پارامتریــک

و Kruskal-Wallis بــه ترتیب جهت آزمون تفاوت میانگین قارچ ها در 

گروه های دو ارزشی و  گروه های بیش از دو ارزشی استفاده گردید. همچنین 

در خصوص همبســتگی بین ســن و تعداد زایمان با انــواع قارچ ها، آزمون 

همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. آنالیزها داده ها با استفاده از نرم 

افزار SPSS  نسخه 20 انجام شد.

نتایج
از 151 رأس مادیــان، 123)81/5%( مورد رشــد قارچ، مثبت بود. تعداد 

نمونه ها و درصد موارد مثبت بر اساس گروه های سنی، آبستنی، نوع تلقیح 

)طبیعی یا مصنوعی(، وضعیت تلقیح و باروری در جدول دو آمده است. همان  

طور که در جدول یک دیده می شــود موارد مثبت در همه متغیرها بیشتر از 

70% بود. از 453 ناحیه ای که کشــت قارچ انجام شد، 219 )48/3%( ناحیه 

رشــد قارچ رشته ای مثبت داشــتند که فراوانی آن ها به تفکیک شامل: 74 

)49%( مورد وستیبول، 75 ) 49/7%( مورد کلیتورال فوسا و 70 )46/4%( مورد 

واژن بود. جمع کلنی های شمارش شده  666 کلنی بود که در مورد وستیبول 

240 )36/04%(، کلیتــورال فوســا 231 )34/68%( و واژن 195)%29/28( 

کلنی را شــامل گردید )جدول 2(. حداقل یک و حداکثر 20 کلنی در کشت 

قارچی مشــاهده شد و میانگین 4/41 و 1/47 کلنی به ترتیب برای اسب و 

ناحیه ارگان تولید مثلی بدســت آمد. در 51/% مورد فقط قارچ رشته ای و در 

8/17% مورد هم قارچ رشــته ای و هم مخمر رشد کرده بودند. فراوانی انواع 

قارچ های جداشده در جدول 3 بیان شده است. قارچ های جدا شده با فراوانی 

باال شامل: آسپرژیلوس فومیگاتوس، آســپرژیلوس فالوس، آسپرژیلوس 

گالکوس، آسپرزیلوس نیجر، اسکوپوالریوپســیس، کالدوسپوریوم، پنی 

سیلیوم و آلترناریا  بود. 231 کلنی متعلق به جنس آسپرژیلوس با 7 گونه بود. 

آســپرژیلوس فومیگاتوس با 156 کلنی بیشترین و پس از آن آسپرژیلوس 

فالووس با 51 و آسپرژیلوس نیجر  با 25 کلنی قرار داشتند. 8 کلنی متعلق 

به خانواده آســپرژیلوس های سیاه بود. دو گونه آسپرژیلوس شناسایی نشد. 

از دیگر قارچ ها اسکوپوالریوپسیس، کالدوسپوریوم، پنی سیلیوم، آلترناریا و 

فوزاریوم به ترتیب با 93 ، 35 ، 31 ، 26 ، 20 کلنی حضور داشتند )جدول 3(.

جهــت تجزیــه و تحلیل آمــاری داده ها )بــا متغیرهــای مختلف( از 

آزمون هــای یومن - ویتنیMann-Whitney U و کروســکال-والیس 

Kruskal-Wallis و برای بررسی همبستگی از آزمون پیرسون استفاده 

گردیــد. آســپرژیلوس فومیگاتوس در آزمــون کروســکال-والیس با رتبه 
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 .)p>0.05( میانگیــن 8488.72 دارای اختالف میانگین با بقیه قارچ ها بود

همچنیــن قارچ اسکوپوالریوپســیس در ناحیه کلیتورال فوســا با دو ناحیه 

وســتیبول و واژن اختالف معنی دار داشت )p>0.05(. قارچ کالدوسپوریوم 

در این مطالعه با سن و تعداد زایمان به ترتیب با ضریب همبستگی 0.101  

=r و r=0.171، همبســتگی ضعیف مستقیم را نشان داد )p>0.05(. بین 

آلترناریا با ســن با رتبه میانگین r= -0.094 رابطه ضعیف معکوس وجود 

 .)p>0.05( داشت

بحث  
در این مطالعه اکثر قارچ های رشــته ای قسمت خارجی دستگاه تولید 

مثل مادیان جداسازی و شناسایی شدند. اطالع از مایکوفلور دستگاه تولید 

مثل مادیان بــرای فهم اختالالت و بیمار های تولید مثل ضروری اســت. 

قارچ های جدا شده بیشتر ساپروفیت هستند. آسپرژیلوس جزء فلور قارچی 

اســت که یک فرصت طلب بیماریزا می باشــد. داده های منتشــر شــده در 

خصوص فلور قارچی دستگاه تناسلی حیوانات کم می باشد. قارچ ها می توانند 

به دلیل تولید مستقیم یا غیر مستقیم توکسین  )ها(، باعث اختالالت تولید 

مثلی شــوند. Ismail و همکاران سال 2014، آسپرزیلوس فومیگاتوس را 

 Ismar .)12( شایع ترین گونه جدا شده از آسپرژیلوز مهاجم گزارش داده اند

و همکاران سال 1975، پس از آسپرژیلوس فومیگاتوس،گونه های شایع را 

آسپرژیلوس فالوس، آسپرژیلوس نیجر و  آسپرژیلوس ترئوس ذکر کردند و 

 Pugh و همکاران  سال 1975، و Kontoyiannis این در حالی است که

و همکاران سال 1975، آسپرژیلوس ترئوس را از نظر بالینی به آمفوتریسین 

ب )AMB( مقاوم گزارش کرده اند )14،21(.

در مطالعه فلور دســتگاه تناســلی شــترهای ماده توســط Shokri و 

همکاران در ســال 2010، هشت جنس مخمر جدا شد که شامل: کاندیدا، 

تریکوسپورون، ژئوتریکوم، ردوتوروال، کریپتوکوکوس، کلویورومایسس و 

آئروبازیدیوم  بودند که کاندیدا با 73/1% بیشتر از کلیه قارچ ها بود. در میان 

کاندیداها، کاندیدا زیالنوئیدس باالترین فراوانی را داشــت که می تواند به 

عنوان فلور مخمری مقیم مطرح باشد )Garoussi Talebkhan .)28 و 

همکاران در ســال 2007 در گاو شیری از واژن و گردن رحم گاو، قارچ های 

پنی سیلیوم، آسپرژیلوس فومیگاتوس و آسپرژیلوس نیجر را جدا کردند )32(. 

این قارچ ها در این مطالعه نیز جداسازی شدند )جدول Rota .)3 و همکاران 

ســال 2011 در نریان از اورترال فوســا و غالف قضیب )Prepuce(، پنی 

سیلیوم، آسپرژیلوس، اسکوپوالریوپسیس، آکرومونیوم و از مجرای ادراری 

پنی ســیلیوم جدا کرده است )23(. این قارچ ها مشــابه قارچ های جدا شده 

از مادیان ها می باشــند ولی تنوع و فراوانی قارچ های جدا شــده در اینجا از 

مادیان ها بیشــتر بــود. Ismail و همکاران ســال 2014 در گاومیش های 

مبتــال به اندومتریت، متریت و ناباروری، منشــاء حدود 8 % آن ها را عوامل 

قارچی دانسته اند. این قارچ ها شامل: پنی سیلیوم، آسپرژیلوس فومیگاتوس 

و آسپرژیلوس نیجر بودند که نقش این قارچ هارا در بیماری های تولید مثل 

در صورت وجود عوامل مســتعد کننده نشــان می دهد )Blue .)12 ســال 

1983 و Soeria-Atmadja و همکاران ســال 2010، گزارش کردند که 

کالدوسپوریوم، پنی سیلیوم، آسپرژیلوس و آئروبازیدیوم در ایجاد حساسیت 

و کاندیدا و آســپرژیلوس در التهاب دستگاه تولید مثل نقش دارند )1،27(. 

Traboulsi و همکاران سال 2007، جنس آسپرژیلوس را به عنوان قارچ 

غالب از آندومتریت و متریت که از بیماری های شــایع هستند جدا نمودند 

)Zafracas .)37 سال 1975 اندومتریت ناشی از کاندیدا را در مادیان های 

نژاد تروبرد گزارش نمود )42(.

سدوسپوریوم با میانگین رتبه 5553.30 اختالف معنی دار با دیگر قارچ ها 

را نشان داد. O’Bryan سال 2005، سودوالشریا بوئیدی و شکل غیر جنسی 

آن سدوسپوریوم آپیوسپرموم یک بیماریزای فرصت طلب مهم در مایکوز 

مهاجم در بیماران با ضعف ایمنی ذکر کرده اســت. بیماری تهاجم ریوی، 

عفونت سیســتم عصبی مرکزی و شکل منتشر بیماری از تظاهرات جدی 

 Cuenca-Estrella .)19( قارچ سودالشریا بوئیدی در این بیماران می باشد

و همکاران 2003، قارچ اسکوپوالریوپســیس را یک قارچ بیماریزای مقاوم 

در برابر ضد قارچ های وســیع الطیف توصیف نموده اســت )7(. این قارچ در 

ناحیه کلیتورال فوسا با میانگین رتبه ای238.47 از نظر توزیع کلنی قارچی، 

با وستیبول و واژن دارای اختالف معنی دار بود )p>0.05(.ا  Bouziane  و 

همکاران سال 2005، نقش کالدوسپوریوم را در عفونت های ریوی و  ایجاد 

حساســیت توصیف نموده اســت )3(. قارچ کالدوسپوریوم در این مطالعه با 

 r=0.101 متغیرهای ســن و تعداد زایمان به ترتیب با ضریب همبســتگی

جدول 1. فراوانی موارد مثبت براساس گروه سنی، نوع تلقیح، آبستنی، وضعیت تلقیح و باروری درمادیان های نمونه گیری شده.

بارورینوع تلقیحآبستنیتلقیحسن)سال( )%(جدایه

نابارورسالممصنوعیطبیعی-+-+≤1-34-1011

+16 )69/5( 60 )78/9(46 )88/4(83 )81/4(40 )81/6(23 )76/7(60 )84/5(63 )81/8(19 )79/2(77 )81/1(5 )83/3(

-7 )30/4(16 )21(6 )11/5(19 )18/6(9 )18/4(7 )23/3(11 )15/5(14 )18/2(5 )20/8(18 )18/9(1 )16/7(

237652924930717724956جمع

جدول 2. فراوانی و میانگین کلنی قارچ های رشــته ای در قســمت خارجی دســتگاه 
تولید مثل به تفکیک ناحیه.

میانگین کلنی تعداد کل کلنی )%( حداکثر کلنی تعداد ناحیه

1/59 240 )36/04( 20 151 وستیبول

1/53 231 )34/68( 15 151 کلیتورال فوسا

1/29 195 )29/28( 12 151 واژن

666 )100( 453 کل
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و r=0.171، همبستگی ضعیف مســتقیم را نشان داد )p>0.05(. یعنی با 

افزایش ســن و نیز تعداد زایمان میزان کالدوســپوریوم افزایش داشت. هر 

چند این همبســتگی شدت قوی را نشــان نداد ولی این عوامل قارچی در 

صورت وجود شــرایط مناســب، همانند بروز حساســیت های غیر طبیعی، 

درمانی طوالنی با آنتی بیوتیــک، درمان های موضعی ناحیه واژن و گردن 

رحــم، مصرف مضعف های ایمنی و زمین گیــری، می توانند ایجاد بیماری 

نمایند )33(. بین آلترناریا با ســن رابطه r=-0.094 ضعیف معکوس وجود 

داشــت )p>0.05(ا. Nema و همکاران سال1966 و Yu سال 1965 ذکر 

کرده اند که آلترناریا می تواند در پوست و ملتحمه انسان و حیوان یافت شود 

)18،41( و Pastor و همکارش 2008 دخالت آلترناریا در بروز عفونت های 

 Lyke ساپروفیتی و آلرژی در انسان را توصیف کرده است )20(. در بررسی

و همــکاران 2001 و Shugar و همــکاران 1981،  قارچ آلترناریا کراراً از 

التهاب ریه حســاس، آسم برونشــی و سینوزیت آلرژیک و التهاب بینی در 

انســان جدا کردند )17،29(. قــارچ آلترناریا در آزمون یومن-ویتنی در گروه 

آمیزش نکرده ها دارای اختالف معنی دار بود )p>0.05(. تحریک و تغییرات 

هورمونــی بعد از آمیزش، ترشــح موکوس و تغییــرات pH واژنی در زمان 

فحلی در مادیان های تلقیح شده می تواند در کاهش میزان آلترناریا در گروه 

مربوطه دخالت داشــته باشد. کلنی آسپرژیلوس ها در محیط اطراف انسان 

و دام ها پراکنده اســت. وجود آســپرژیلوس با تنوع گونــه ای و فراوانی باال 

می تواند به عنوان فلور مقیم قســمت واژن محسوب گردد )38،39(. آن ها 

می توانند در بروز بیماری های تولید مثل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 

و همراه با دیگر عوامل قارچی و عوامل مستعد کننده نقش داشته باشند.

نتیجه گیری: نتایج بدست آمده پیشنهاد می کند که ممکن است بیشتر 

قارچ های جدا شــده جزء قارچی قســمت خارجی دستگاه تولید مثل اسب 

باشــند. این قارچ ها در محیط، خاک و آب یافت می شــوند در نتیجه شاید 

امکان اجتناب و جلوگیری از حضور آن ها در دستگاه تولید مثل مادیان وجود 

نداشته باشد و در نتیجه آلودگی ناحیه واژن به این قارچ های ساپروفیت وجود 

دارد. بیشتر این قارچ ها، فرصت طلب بیماریزا هستند و می توانند در صورت 

وجود شرایط مستعد کننده مثل عفونت ها و یا آنتی بیوتیک درمانی گسترده 

موجب اختالل در دستگاه تولید مثل گردند. قارچ اسکوپوالریوپسیس که از 

جدول 3. فراوانی قارچ های رشته ای جدا شده از قسمت خارجی دستگاه تولید مثل مادیان.

کل )%(واژن )%(کلیتورال فوسا )%(وستیبول )%(نوع قارچ

)54/36( 362)15/62( 104)18/02( 120)20/72( 138آسپرژیلوس

)14( 93)2/7( 18)7/2( 48)4/0( 27اسکوپوالریوپسیس

)5/2( 35)1/8( 12)1/2( 8)2/3( 15 کالدوسپوریوم

)4/7( 31)0/6( 4)2/4( 16)1/6( 11پنی سیلیوم

)3/9( 26)1/0( 7)1/2( 8)1/6( 11آلترناریا

)3/0( 20)1/5( 10)1/2( 8)0/3( 2فوزاریوم

)2/1( 14)0/1( 1)1/0( 7)0/9( 6آئروبازیدیوم

)1/6( 11)1/0( 7)0/1( 1)0/4( 3سودالشریا بوئیدی

)1/5( 10)0/6( 4)0/3( 2)0/6( 4آکرمونیوم

)1/2( 8)0/9( 6)0/1( 1)0/1( 1کرایزوسپوریوم

)1/0( 7-)0/7( 5)0/3( 2ژئومایسس

)1/0( 7)0/3( 2-)0/7( 5گرافیوم

)1/0( 7)0/6( 4)0/4( 3-سدوسپوریوم

)1/0( 7)0/7( 5-)0/3( 2یولوکالدیوم

)0/9( 6)0/1( 1)0/1( 1)0/6( 4فونسکا

)0/6( 4)0/3( 2-)0/3( 2کوروالریا

)0/6( 4)0/3( 2)0/3( 2-فیالوفورا

)0/4( 3)0/3( 2)0/1( 1-چاتمیوم

)0/4( 3--)0/4( 3کالدوفیالوفورا

)0/4( 3)0/3( 2)0/1( 1-تریکوتشیوم

)0/3( 2)0/3( 2--بایپوالریس

)0/3( 2)0/1( 1-)0/1( 1 امونسیا

)0/3( 2)0/1( 1-)0/1( 1استمفیلیوم

)0/3( 2--)0/3( 2ونجییال

)0/1( 1-)0/1( 1-فئواکرمونیوم

666)36/0( 240)34/7( 231)29/3( 195جمع
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عفونت اندام های مختلف جدا شده است و در مقابل ضد قارچ هایی با طیف 

وسیع مقاومت نشان می دهد، می تواند یکی از عوامل دخیل در بیماری های 

تولید مثل در اســب مطرح گردد. ترشــح مایکوتوکسین ها از قارچ های جدا 

شــده همانند آســپرژیلوس فومیگاتوس و فالوس نیز می توانند به صورت 

مستقیم یا غیر مســتقیم موجب اختالل در دستگاه تولید مثل گردند. اکثر 

قارچ های رشته ای جدا شده در این مطالعه می توانند به عنوان فلور قارچی 

مقیم قسمت خارجی دستگاه تولید مادیان محسوب شوند. آن ها می توانند 

در بروز بیماری های دستگاه تناسلی اسب اهمیت داشته باشند. نیاز است که 

مطالعه بیشتری در این مورد انجام پذیرد. 

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاری دکتر باقر حسین پور، دکتر عقیل شریف زاده،   

و مهندس اسد باالن که در تجزیه و تحلیل آماری، عملیات آزمایشگاهی و 

مزرعه ای همکاری نمودند نهایت تشکر را داریم.

فلور قارچی سیستم تولید مثل مادیان
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Abstract:
BACKGROUND: Microorganisms are responsible for development of many diseases, 

which directly or indirectly affect reproductive performance in mares, like various animal 
species. Fungi are present at mucous membranes of reproductive tract as mycoflora in 
warm blooded animals. OBJECTIVES: The aim of this study was isolation and identifica-
tion of molds of external reproductive tract in mares. METHODS: Samples were collected 
from genital tract of 151 mares in different ages from horse breeding farms and clubs 
suburb of Tehran from April to December, 2014. Age, pregnancy, insemination and mating 
were recorded. Samples were taken by sterile cotton swabs from 3 different sites, (1) vesti-
bule, (2) clitoral fossa and (3) vagina and transferred under cold condition to the laboratory 
of Mycology Research Center, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran,Iran. 
Samples were inoculated in Sabouraud glucose agar supplemented with antibiotic (chlor-
amphenicol; 0.005) and kept at 30°C for 10-15 days before being considered negative. 
Fungal identification relied on morphologic and physiologic features. SPSS Version 20 
was used for statistical analysis of the data. RESULTS: Totally, 666 filamentous fungi colo-
nies were isolated. Maximum colony (CFUs) were 20 and 37 colonies for each site and 
horse, respectively. In total, 81.5 percent of mares and 48.3 percent of different sites were 
positive. The most predominant isolates were Aspergillus spp 362(54.35%), Scopulariop-
sis 93(13.96%), Cladosporium 35(5.25%), Penicillium 31(4.65%), Alternaria 26(3.90%), 
Fusarium 20(3.03%). Aspergillus took high occurrence with 362 and A. fumigatus with 
156 colonies followed by Scopulariopsis 93, Cladosporium 35 and Pencillium 31. A. fu-
migatus had significant difference among other fungi p<0.05. Among sites, 39.51% for 
filamentous fungi and 8.17% for both filamentous fungi and yeasts were positive.265. 
CONCLUSIONS: Isolated filamentous fungi could be resident flora of external reproduc-
tive tract of mares. These saprophytic pathogen fungi in predisposing conditions could be 
causative agents of endometritis and infertility in mares.
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Frequency of positive cases based on age groups, mating, pregnancy, and fertility of sampled mares.

Table 2. Frequency of filamentous fungi colonies in 3 portions of external of reproductive tract.

Table 3. Frequency of molds isolated from different sites of external of genital tract of mares.


