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درماتوفیتها
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بیماری

میزبان (حیوانات حساس)

درماتوفیتوزیس (کچلی)

اسب ،گاو ،بز ،سگ ،گربه ،پرندگان ،خوک ،میمون ،جوندگان و انواع حیوانات وحشی

(گونههای میکروسپوروم و ترایکوفیتون)
پیدراهورته

پیدرای سیاه

میمون و سایر پریماتها

ماالسزیا پاکیدرماتیس

پیتروسپوروزیس

سگ و گربه

ترایکوسپورون بژلی

پیدرای سفید

اسب و سایر حیوانات اهلی

اسپوروتریکس شنکئی

اسپورروتریکوزیس

اسب ،االغ ،قاطر ،سگ ،گربه و پرندگان

عوامل قارچی مختلف

مایستوما (مادورافوت)

سگ و گربه ،گاو و اسب

هورمودندروم و برخی از قارچهای

کروموبالستومایکوزیس

اسب ،سگ و گربه

رینوسپوریدیوم سیبری

رینوسپوریدیوزیس

اسب ،گاو ،سگ ،قاطر و برخی از پرندگان آبزی وحشی

عوامل قارچی مختلف

فئوهایفومایکوزیس

سگ ،گربه ،اسب ،گاو و بز

بازیدیوبولوس راناروم

انتوموفتورومایکوزیس

اسب ،دولفین ،شامپانزه و حشرات

لوبوآلوبوئی

لوبومایکوزیس

دولفین

گونههای آسپرژیلوس بویژه آسپرژیلوس فومیگاتوس

آسپرژیلوزیس

پرندگان وحشی ،گاو ،گوسفند ،سگ و گربه ،اسب و گروه وسیعی از حیوانات اهلی و

زایگومیستها (رایزوپوس ،موکور ،رایزوموکور ،آبسیدیا ،مورتیرال)

زایگومایکوزیس

گروه وسیعی از حیوانات اهلی و وحشی بویژه گاو ،گوسفند ،سگ ،گربه و اسب

کوکسیدیوئیدس ایمیتیس

کوکسیدیوئیدومایکوزیس

سگ ،گربه ،گاو ،گوسفند و جوندگان

هیستوپالسما کپسوالتوم

هیستوپالسموزیس

گ او ،گوسفند ،بز ،اسب ،سگ ،گربه ،پرندگان ،جوندگان و حیوانات وحشی

بالستومایسس درماتیتیدیس

بالستومایکوزیس

سگ

پاراکوکسیدیوئیدس برازیلینسیس

پاراکوکسیدیوئیدومایکوزیس

ناشناخته

گونههای کاندیدا بویژه کاندیداآلبیکنس

کاندیدیازیس

گاو ،خوک ،گوسفند ،بز ،اسب ،پرندگان ،سگ ،گربه و بسیاری از حیوانات اهلی و

کریپتوکوکوس نئوفورمنس

کریپتوکوکوزیس

سگ و گربه ،گاو ،گوسفند ،بز ،اسب و پرندگان

ژئوتریکوم کاندیدوم

ژئوتریکوزیس

گاو (ورم پستان)

گونههای ساپرولگنیا

ساپرولگنیازیس

تمامی آبزیان آب شیرین

گونههای برانشیو مایسس

برانشیومایکوزیس

ماهیان باس دهان کوچک و دهان بزرگ

گونههای اگزوفیاال

اگزوفیالیوزیس

اسب دریایی ،ترایگرفیش سارگاسوم

کونیدیوبولوس کروناتوس

وحشی

وحشی

ِامونسیا پاروا (واریتههای پاروا و کرسنس)

بیماری

میزبان (حیوانات حساس)

قارچ(های) عامل

آدیاسپیرومایکوزیس

بسیاری از حیوانات اهلی و وحشی بویژه جوندگان حفار

هیستوپالسما فارسیمینوزوم

هیستوپالسموزیس

اسب ،االغ و قاطر

(لنفانژیت واگیردار)
پیتیوم اینسیدیوزوم

پیتیوزیس

اسب

ِبووریا باسیانا

موسکاردین

کرم ابریشم

آسکوسفرا آپیس

بیماری الرو گچی

زنبور عسل

پروتوتکا زوپفی و پروتوتکا ویکرهامی
گونههای جلبک ک ُ ُلرِال ّ

پروتوتکوزیس

گاو ،سگ ،و بسیاری از حیوانات اهلی و وحشی

عفونت جلبکی آبزیان

یک نوع خورشیدماهی آب آزاد

