مجله نوین سلامت

مقاله گزارش مورد

دوره دوم ،شماره  ،2سال  ،6931صفحه 63-22

آلودگی محیط کشت قارچ به مایت )Acari: Acaridae( Tyrophagus putrescentiae
در شرایط آزمایشگاهی
محسن کرمی ( ،*6 )PhDسعید مهدوی عمران ( ،6)PhDسید فرزاد متولی حقی ()PhD
دریافت6931/6/22 :

اصلاح6931/2/62 :

2

پذیرش6931/2/61 :

چکیده
سابقه و هدف :مایتها گروهی از کنهها با اهمیت پزشکی ،دامپزشکی و اقتصادی میباشند .مایت
 Tyrophagus putrescentiaeبا فعالیت در محیطهای کشت آزمایشگاهی قارچها سبب از بین رفتن آنها

 -1گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
 -2گروه حشره شناسی پزشکی ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران.

میشود .لذا شناسایی این مایتها برای بهکارگیری روشهای مؤثر پیشگیری و کنترل آنها الزامی میباشد.

* نویسنده مسئول :دکتر محسن کرمی

گزارش مورد :در آزمایشگاه قارچشناسی دانشکده پزشکی بابل محیطهای کشت مورد حمله مایتها مورد

آدرس - :گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
تلفن+98 11 32199592 :

شدند.

پست الکترونیک:
m.karami@mubabol.ac.ir

بررسی قرار گرفته و مایتهای فعال بر روی آنها جمعآوری و با استفاده از کلیدهای تشخیصی معتبر شناسایی
نتیجهگیری و بحث :مایتهای گونه  Tyrophagus putrescentiaeبهسرعت در آزمایشگاهها مستقر
میشوند که علاوه بر خسارت به محیط کشت تشخیصی با تغذیه از آنها و انتقال برخی از باکتریها به محیط
کشت ،و نیز به علت تولید برخی آلرژن ها اهمیت بیشتری پیدا میکنند .لذا کنترل آنها ضروری میباشد.

واژههای کلیدی :مایتTyrophagus ،

 ،putrescentiaeمحیط کشت قارچ

کنهها و مایتها گروهی از عنکبوتیان بوده ( )Acarina: Acaridaeکه برخی از

آزمایشگاه قارچشناسی بهمنظور ارائه راهکارهای جلوگیری از فعالیت و خسارت

آنها دارای اهمیت پزشکی و اقتصادی میباشند ( .)1تخمین زده میشود که بیش

آنها صورت پذیرفت.

از  3میلیون گونه مایت درروی کره زمین وجود داشته باشند که در شرایط مختلف

شرح مورد

اکولوژیکی مانند صحراها ،جنگلهای بارانی ،آبهای شور و شیرین ،هوا و در

در آزمایشگاه قارچشناسی گروه انگلشناسی و قارچشناسی دانشکده پزشکی

بسیاری از مکانها دیگر زندگی میکنند .تعدادی از آنها میتوانند بهعنوان

دانشگاه علوم پزشکی ظروف حاوی محیط کشت سابورو دکستروز آگاروز به همراه

آفات محصولات کشاورزی و انباری ،دام و طیور ،پرندگان مطرح بوده و سبب آزار و

کلرامفنیکل که در آن قارچ رشته ایی تیره کلادوسپوریوم رشد کرده بودند

اذیت ،انتقال عوامل بیماریزا و خسارت اقتصادی گردند ( 2و  .)3برخی از

موردحمله مایت قرار گرفتند .بهطوریکه ضمن تخریب محیط کشت سبب از بین

این مایتها اهلی بوده و در اماکن انسانی نظیر خانهها ،فرشها ،رختخوابها

رفتن کلنی قارچ نیز گردیدند.

و محصولات انباری و فرآوردههای غذایی زندگی میکنند ( 4و .)5
مایت  Tyrophagus putrescentiaeیا مایت کپک بر روی برخی از انواع مواد
غذایی فعالیت کرده و سبب بروز خسارت و کاهش ارزش غذایی آنها میشود
علاوه بر این در تولید برخی آلرژنها نیز نقش دارند ( .)6این مایت به محیطهای
کشت قارچ نیز خسارت وارد مینماید ( .)8در چنین محیطهایی با تغذیه
از درماتوفیتها ،اسپر ،هیف ،کپک و مخمرها سبب تخریب کلنیهای مربوطه
میشوند ( 8و  .)9گزارشات نشان میدهد که این مایت یکی از منابع اصلی آلرژن
شکل شماره  :6تصویر ماکروسکوپی محیط کشت سابو رو دکستروز آگاروز آلوده به

های گردوغبار منازل محسوب میشود ( 11و )11؛ بنابراین مطالعه حاضر

مایت  Tyrophagus putrescentiaeدر آزمایشگاه قارچشناسی گروه
انگلشناسی و قارچشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل (اصیل).
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بهمنظور شناسایی مایتهای فعال و مخرب در محیطهای کشت قارچی در

آلودگی محیط کشت قارچ به مایت Tyrophagus putrescentiae؛ کرمی و همکاران

از ظروف آلوده مایت جمعآوری گردیده و در الکل  01درصد نگهداری شدند در

( 14و  .)15برخی از اعضای فلور میکروبی این مایت میتوانند فرآیند التهابی در

ادامه برای شناسایی مایتها ،اسلایدهای میکروسکوپی آنها با استفاده از محلول

افراد دارای بیماری آسم را شدت بخشیده و مشکلات شدید آسمی را ایجاد کنند

هویر تهیه و سپس در زیر میکروسکوپ بر اساس کلیدهای تشخیصی مبتنی بر

( .)16در برزیل این مایت سبب ایجاد آلودگی محیط کشت قارچی و غذای حشرات

ویژگیها مورفولوژیکی شناسایی صورت پذیرفت ( 0و  12و .)13

انسکتاریم شده است ( Erban .)0و همکاران ( )2116بیان داشتهاند که این مایت
میتواند برخی از عوامل آلرژن را از طریق مدفوع خود منتقل کرده و با آلودگی
محیطهای کشت از طریق باکتریهای همزیست خود ،ایجاد مشکل نماید (.)4
 Gazetaو همکاران ( )2111ثابت کردند که این مایتها میتوانند برخی از
باکتریها نظیر  Staphylococcus aureusو

Pseudomonas

 aeruginosaرا به محیطهای کشت انتقال دهند ( .)10برخی از بررسیها
نشان میدهد که مواد منتشرشده از برخی از قارچها سبب جذب این مایتها
میشود ( )8بنابراین قرار دادن محیط کشت حاوی قارچهای در حال رشد در
محیطهای محفوظ میتواند مانع از انتشار این مواد شده و از آلودگی جلوگیری به
عمل آورد .توانایی این مایتها در مهاجرت از یک محیط کشت به محیط دیگر
سبب انتقال آلودگی میگردد .با توجه به تنوع محیطهای فعالیت این مایت به نظر
شکل شماره  :2تصویر میکروسکوپی مایت Tyrophagus putrescentiae

میرسد در صورت عدم رعایت نکات حفاظتی میتواند بهراحتی سبب آلودگی

جداشده از محیط کشت سابو رو دکستروز آگاروز آلوده به مایت در آزمایشگاه

محیطهای کشت شده و نهتنها سبب خسارت شود بلکه میتواند نتایج آزمایشات را

قارچشناسی گروه انگلشناسی و قارچشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل (اصیل).

نیز تحت تأثیر قرار دهد .شرایط محیطی نظیر دما و رطوبت نقش کلیدی در

نتیجهگیری

پرورش و تکثیر این مایتها ایفا میکند بطوریکه در رطوبت  61تا  01درصد و

بررسی نمونههای مایتهای موجود در محیطهای کشت قارچی نشان داد که

درجه حرارت  25درجه سانتیگراد ( )6بهراحتی پرورش پیدا میکنند لذا در صورت

مایتهای موجود از گونه  Tyrophagus putrescentiaeبودهاند.

امکان کاهش رطوبت و حرارت میتواند سبب کاهش جمعیت مایتها گردد .قرار

اگرچه آلودگی به مایتها در محیطهای آزمایشگاهی قارچشناسی پزشکی شایع

دادن ظروف آلوده به مایت را در دمای منهای  18درجه سانتیگراد به مدت 24

میباشد اما گزارشی که نشاندهنده تعیین هویت مایت گونه مذکور در محیط

ساعت را در ریشهکنی مایتها مؤثر دانسته است ( .)18همچنین بکار بردن مواد

کشت سابو رو دکستروز آگاروز باشد تاکنون در کشور منتشر نشده است .این مایت

کنهکش در محیطهای کشت میتواند از آلودگی جلوگیری به عمل آورد (.)8

در محصولات انباری بسیار شایع بوده و عموماً در موادی که چربی و پروتئین نسبت ًا

تشکر و قدردانی

بالایی داشته باشند مانند گندم ،سویا ،پنیر ،نان سفید ،شیر خشک ،انواع دانهها و
بسیاری از محصولات دیگر فعالیت میکند (Tyrophagus putrescentiae .)8

دارای پراکندگی جهانی بوده و در محیطهای مختلفی نظیر گلخانهها ،گردوغبار

از کلیه همکاران گروه انگلشناسی بهویژه کارشناسان آزمایشگاه سرکار خانم مریم

منازل ،محیطهای کشت قارچ یافت شده و عموماً سپروفاژ هستند ( .)9این مایتها

السادات شفیعی و آقای جابر علیپور که در مراحل مختلف مساعدت و همکاری

نهتنها باعث خسارت اقتصادی میشود بلکه ازنظر دامپزشکی و پزشکی نیز دارای

نمودهاند تشکر و قدردانی به عمل میآید.

اهمیت بوده و بهعنوان یکی از عوامل ایجاد درماتید در سگها نیز ذکر میگردد
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Abstract
Background and Objective: Mites are small arthropods with economical,
medical and veterinary importance. Tyrophagus putrescentiae invade the fungal
cultures and can lead to several damages in cultures. Thus, the aims of this
study were to identify and control of mites in contaminated fungal cultures.
Case Report: Mites were collected from contaminated fungal cultures in the
mycology laboratory of mycology department in Babol University of Medical
Sciences. Then, the collected mites were identified at the species level using

1. Department of Parasitology and
Mycology, Faculty of Medicine, Babol
University of Medical Sciences, Babol,
Iran.
2. Department of Entomology, Faculty of
Health, Mazandaran University of
Medical Sciences, Sari, Iran.
* Corresponding Author:
Dr. Mohsen Karami
Address: Department of Parasitology
and Mycology, Faculty of Medicine,
Babol University of Medical Sciences,
Babol, Iran.
Tel: +98 11 32199592
Email: m.karami@mubabol.ac.ir

valid diagnostic keys.
Conclusion: T. putrescentiae is a detrimental pest which damages fungal
cultures. Moreover it can lead to allergies. Therefore, preventive approaches are

essential to minimize the pest infestations.

Keywords: Mite, fungal cultures,
Tyrophagus putrescentiae.
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