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چکيد ه 
به آلوده شــدن بافت های مهره داران توسط نوزاد دوباالن، مياز گفته می شود. مگس سارکوفاگا هموروئيداليس یکی از انگل های 
خارجی اختياری اســت که می تواند باعث مياز بافت های نرم در دام ها و انسان شود. به نظر می رسد گزارش حاضر، اولين گزارش 
مياز محوطه دهانی به همراه تحليل اســتخوانی در گوسفند است که توســط نوزاد مگس سارکوفاگا هموروئيداليس ایجاد شده 
اســت. یک راس گوسفند دمبه دار یک ســاله با عالئم بی اشــتهایی، زخم های محوطه دهانی، الغری پيشرونده و افسردگی به 
درمانگاه دامپزشکی دانشگاه شــهيد باهنر کرمان ارجاع داده شد. در معاینه محوطه دهانی زخم های نکروتيک به همراه غشای 
دیفتریتيک، نکروز و التهاب بافت لثه، جابه جایی و لق شدن دندان های فک پایين و چندین حفره عميق بر روی فک باال و پایين 
در اطراف دندان های جلویی به همراه تعدادی الرو مگس مشاهده شد که با بوی بسيار نامطبوع و گندیدگی همراه بود. در تصویر 
رادیوگرافی نيز از بين رفتن یکپارچگی و تحليل اســتخوان های فک باال و پایين کامال مشهود بود. در بررسی انگل شناسی و بر 
اساس مطالعه ميکروسکپی خصوصيات مورفولوژیکی الروها )شامل سه شکاف  تنفسی مستقيم و عمودی به همراه پریتریم باز در 
سطح جانبی بند آخر قسمت خلفی( و مقایسه با کليد تشخيصی استاندارد، نوزاد های جدا شده از ضایعه، الرو مگس سارکوفاگا 
هموروئيداليس تشخيص داده شدند. با توجه به مطالب یاد شده، آموزش دامداران در کنترل شرایط ایجاد کننده زخم ها در جهت 

پيشگيری از ابتالی دام ها به بيماری مياز می تواند نقش به سزایی در کاهش خسارات اقتصادی داشته باشد.
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Myiasis is defined as dipterous larvae infestation of tissues and organs in vertebrates. Sarcophaga haemorrhoidalis is 
one of the facultative ectoparasites which causes myiasis in soft tissues of animals and humans. To the best of the au-
thors’ knowledge, this is the first report describing oral cavity myiasis with osteolysis by S. haemorrhoidalis in sheep.
A 1-year-old fat-tailed sheep with a history of anorexia, oral cavity ulcers, progressive emaciation and depression was 
referred to the veterinary hospital of Shahid Bahonar University of Kerman. Necrotic ulcers and gingivitis with diph-
theritic membrane, mobility and displacement of mandibular teeth, multiple deep holes around the anterior teeth in both 
jaws with severe malodor and large numbers of dipterous larvae were detected in the oral cavity examination. Discon-
tinuity of bones and osteolysis of mandible and maxilla were seen in radiographic survey. Based on microscopic study 
of larvae morphologic characteristics (including three vertical and straight posterior spiracles and opened peritremes in 
the lateral surface of last posterior segment) and comparing with standard diagnostic keys, the parasites were identified 
as S. haemorrhoidalis larvae in parasitological examination. According to this report and considering the significant 
economic losses caused by myiasis, it is important to train the farmers to avoid the conditions resulting in wounds and 
prevent animal myiasis. 
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مقدمه
به آلودگي اندام ها يا بافت هاي بدن حيوانات يا انسان با مراحل نوزادي 
مگس هــا، ميازيس گفته می شــود )8 و 13(. واژه ميازيــس از زبان يونانی 
به معنی بيماری مگس )ميا: مگس و ازيس: بيماری( مشتق شده و اولين بار 
توسط هوپ در ســال 1840 به کار رفته است )9 و 11(. از لحاظ بيولوژی، 
بر اســاس رابطه انگل و ميزبان، مگس های مولد مياز به سه گروه اجباری، 
اختياری و کاذب يا تصادفی تقســيم می شوند. نوزاد مگس در مياز اجباری 
بــرای ادامه مرحله تکاملی به يک ميزبان زنده اختصاصی نياز دارد، در مياز 
اختياری در بدن يک موجود زنده يا غيرزنده رشد می کند و در مياز تصادفی 
يا کاذب ممکن اســت ميزبان نامناسب را مورد حمله قرار دهد )13، 15 و 
18(. مگس های مولد مياز که از لحاظ اقتصادی در دامپزشکی حائز اهميت 
می باشــند در سه خانواده اصلی قرار می گيرند: 1- خانواده اوستريده شامل 
دو جنس هيپودرما و اســتروس می باشد، 2- خانواده کاليفوريده که در اين 
خانواده چهار جنس کاليفورا، لوســيليا، کريزوميا و کوکليوميا در ايجاد مياز 
پوســتی دخالت دارند و 3- خانواده ســارکوفاگيده که در فضوالت، الشه و 

مواد آلی فاسد تخم گذاشته و شامل دو جنس سارکوفاگا و ولفارتيا هستند 
)6 و 18(. سارکوفاگا هموروئيداليس از مگس های مولد مياز اختياری است. 
بدن اين مگس به رنگ خاکســتری روشــن تا تيره است و صفحات کوچک 
تيره و روشــن شبيه به صفحه شطرنج در پشت شکم دارند و به همين علت 
به آن ها مگس های شطرنجی نيز گفته می شود. اين مگس پراکندگی وسيع 
جهانی دارد. اکثرا از چرک و بافت های مرده تغذيه کرده و خسارت چندانی 
ايجاد نمی کنــد اما در صورت ايجاد مياز ممکن اســت عوارض قابل توجه 
به وجود  آورد )13 و 18(. نوزاد آن عالوه بر توانايی رشــد روی مواد آلی در 
حال فســاد، می توانند از بافت های زنده انســانی و حيوانی هم تغذيه کنند 
)13، 15 و 18(. هــر مگس ماده بارور 150-50 الرو مرحله اول را درمحل 
زخم ها، نواحی نکروزه، پوست های آلوده به ادرار و يا مدفوع، گوشت يا منافذ 
طبيعی بدن ميزبان قرار می دهد. الرو ها با حمله به بافت و تغذيه از آن بعد 
از 30-14 روز، ســه مرحله الروی را طی کــرده و روی زمين می افتند و با 
نفوذ در محيط وارد مرحله شفير گی می شوند. مگس بالغ در هوای گرم بعد 
از 14-6 روز از شفيره خارج و بالغ می شود )8 و 18(. انسان و دام های اهلی 
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از جمله شتر، خوک، گاو، گوسفند، بز، اسب و پرندگان توسط این مگس ها 
مورد حمله قرار می گیرند )6، 18 و 20(. از لحاظ بالینی بر اساس ناحیه ای 
كه دچار میاز شــده است نوع میاز مشخص می شود: مثل میاز پوستی، میاز 
چشــمی و میاز تناســلی )3 و 11(. میاز محوطه دهانــی به همراه تحلیل 
استخوان های فک ناشی از نوزاد مگس ساركوفاگا هموروئیدالیس یک شکل 

نادر از میاز در دام ها به حساب می آید )8، 18 و 20(.

مواد و روش  کار
در اردیبهشت ماه ســال 1395 یک راس گوسفند دمبه دار حدودا یک 
ســاله به دلیل بی اشــتهایی، زخم های محوطه دهانی، كاهش هوشیاری و 
الغری پیشرونده به  درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید 
باهنر كرمان ارجاع داده شد. بر اساس تاریخچه، این دام متعلق به یک گله 
گوســفند و بز )حدودا 150 راسی( بوده كه توسط چوپان گله، روز ها برای 
  Hordeum murinum چرا روی زمین های كشاورزی با گیاهانی تحت عنوان
)یــا گیاه جو موش: گیاهانی كه دارای قســمت های تیز، برنده و خار مانند 
است( دراطراف شهر ماهان )از شهرستان های استان كرمان( برده می شدند. 
طبق صحبت دامدار عالوه بر دام ارجاعی ســه مورد دام دیگر در گله عالئم 
دهانی مشــابه اما با شــدت كمتر را نشــان می دادند. در ابتدا برای بررسی 
وضعیت دام مذكور اقدامات بالینی و آزمایشگاهی اقدام شد. معاینات بالینی 
شــامل ارزیابی عالئــم حیاتی )دما، تعداد ضربان قلــب و تنفس(، وضعیت 
مخاطات )ملتحمه و واژن(، مدت زمان باز پر شــدن مویرگی و معاینه كامل 
دستگاه گوارش )مشــاهده محوطه دهانی، گوش كردن به صدا ها در ناحیه 

سمت چپ و راست شکم و مالمسه( صورت گرفت. 
در مشاهده محوطه دهانی وجود چندین حفره عمیق بر روی فک باال و 
پایین در اطراف دندان های جلویی به همراه تعدادی الرو مگس مشاهده شد 
)شکل شــماره 1(. در بررسی دقیق تر این ضایعه، نوزاد های مگس به تعداد 
زیاد در عمق حفره و در سرتاسر محوطه دهانی مشاهده شدند. تعداد 7 عدد 
الرو مگس با پنس بیرون كشــیده شدند و در لوله حاوی اتانول 70 درصد 
به آزمایشــگاه انگل شناسی گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه 
شــهید باهنر كرمان انتقال داده شــدند. به منظور شناسایی جنس و گونه 
مگس مولد این میاز، تشریح بدن نوزادهای جدا شده از ضایعه با استفاده از 
استریومیکروســکپ انجام شد و قسمت های قدامی، خلفی و اسکلت سری-
حلقی از بدن جدا شــدند. هر كدام از ســاختارهای گفته شده بعد از هضم 
بافت های نرم اطراف آن توســط هیدروكســید پتاسیم 10 درصد، روی الم 
قرار داده شــدند و با استفاده از میکروســکوپ نوری معمولی مورد بررسی 
قرار گرفتند )8(. از طرف دیگر برای بررســی شدت ضایعات و جراحات در 
ناحیه محوطه دهانی، دام مذكور جهت تصویر برداری از ناحیه درگیر )لثه، 
محوطه دهانی، فک پایین و باال( به بخش رادیولوژی گروه علوم درمانگاهی 
دانشکده دامپزشکی دانشــگاه شهید باهنر كرمان ارجاع داده شد. در ادامه 
جهت ارزیابــی تابلوی هماتولوژی نمونه خون به همــراه ماده ضد انعقاد از 
ورید وداج اخذ گردید. برای اندازه گیری هماتوكریت به روش ســانتریفیوژ و 
برای شمارش و تفریق گلبول های سفید خون به روش رقیق كردن دستی و 

هما سیتومتر اقدام گردید )14(. 

شکل 1- منافذ ایجاد شده در لثه و استخوان فك به همراه نوزاد مگس سارکوفاگا 
نکروز  و  استخوان  تحلیل  از  ناشی  بافتی  بقایای  و  زرد(  )رنگ  هموروئیدالیس 
بافت های نرم و لثه پیرامون دندان های جلویی همراه با جابه جا شدن آن ها  )رنگ 

مشکی(.

شکل 2- تصویر رادیوگرافی جمجمه وتحلیل کامل قسمت جلویی استخوان فك 
پایین و باال )رنگ زرد( به همراه جابه جا شدن دندان های جلویی )رنگ مشکی(

میاز محوطه دهانی ناشی از سارکوفاگا...
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مشاهدات و نتایج
در بررســی عالئم حیاتی دام، دمای مقعدی )39.4 درجه سانتی گراد(، 
رنگ مخاطات و زمان باز پر شــدن مویرگــی طبیعی بوده اما تعداد ضربان 
قلــب )95 در دقیقه( و تنفس )33 بار در دقیقه( اندكی افزایش داشــتند. 
در معاینه محوطه دهانی، زخم های نکروتیک به همراه غشــای دیفتریتیک، 
نکروز و التهاب بافت لثه، جابه جایی و لق شــدن اكثر دندان های فک پایین 
و چندین حفره عمیق بر روی فک باال و پایین در اطراف دندان های جلویی 
به همــراه تعدادی الرو مگس مشــاهده شــد كه با بوی بســیار نامطبوع و 
گندیدگی همراه بود )شکل 1(. حركات دستگاه گوارش ضعیف و تعداد آن 
كاهش یافته بود. در مالمســه نیز، شکمبه تقریبا خالی به نظر می رسید. در 
تصویر رادیوگرافی نیز از بین رفتن یکپارچگی اســتخوان های فک، تحلیل 
كامل قسمت قدامی استخوان های فک پایین و باال و جابه جا شدن دندان ها 
كامال مشــهود بود )شکل 2(. در بررســی هماتولوژی، میزان هماتوكریت و 
تعداد گلبول های سفید خون )شامل نوتروفیل ها، لنفوسیت ها، مونوسیت ها 
و بازوفیل هــا( طبیعی بوده اما تعداد ائوزینوفیل هــا افزایش پیدا كرده بود 
)1200 ائوزینوفیل در میکرولیتر(. هــر چند این افزایش در حدی نبود كه 
تعداد كل گلبول های سفید را تحت تاثیر قرار دهد. در بررسی انگل شناسی، 
با توجه به مشــخصات مورفولوژیکی الروها و ســاختارهای بررســی شده 
با میکروســکوپ از جمله سه شکاف  تنفسی مســتقیم و عمودی به همراه 
پریتریم باز در سطح جانبی بند آخر قسمت خلفی )شکل 3(، منافذ تنفسی 
قدامی و ساختار اسکلت سری-حلقی و مقایسه با كلید تشخیصی استاندارد 

)1 و 8( مشــخص شد نوزاد های جدا شــده از ضایعه، الرو مرحله اول، دوم 
و سوم مگس ســاركوفاگا هموروئیدالیس هســتند. در درمان: 1- استفاده 
از پارافیــن در محل حفر ه هــای موجود در دهان به منظور مســدود كردن 
روزنه های تنفســی خلفی الرو ها و بیــرون آمدن آن ها از محل زخم )برای 
دستیابی به اكســیژن( و خارج كردن الرو ها با كمک پنس، 2- داروی ضد 
انگل آیورمکتین 1 درصد )ســاخت شــركت دارویی عرفان( به مقدار 0/2 
میلی-گرم/كیلوگــرم زیر جلدی، 1مرتبه و تکــرار آن در 2 هفته بعد، 3- 
شستشو و ضد عفونی كردن حفر ه های موجود در محوطه دهانی با استفاده 
از بتادین 10 درصد رقیق شــده )ساخت شــركت دارویی آذر آریا دارو( به 
صــورت روزانه تــا 14 روز، 4- كاهش درد و التهاب با داروی فلونکســین 
مگلومین 5 درصد )ســاخت شركت دارویی رازک( به مقدار 2/2 میلی گرم/
كیلوگرم، داخل وریدی، به مدت 3 روز، 5- پیشــگیری از عفونت ثانویه در 
قسمت های درگیر با اسپری اكسی تتراســایکلین 2 درصد )ساخت شركت 
دارویــی آفاق( به صــورت روزانه و 6- پرهیز غذایــی از مصرف گیاهان جو 
مــوش مد نظر قرار گرفت. در دام ارجاعی علی رغم حذف تدریجی الرو ها از 
محل ضایعه در حفره دهانی، به دلیل تحلیل شــدید استخوانی، روند ترمیم 
چشمگیری در طی دو ماه پس از شروع درمان دیده نشد اما در سایر دام ها 

با شدت درگیری كمتر، روند بهبودی قابل توجه بود.

بحث
مگس های خانواده ساركوفاگیده )sarco در زبان التین به معنای گوشت 
و عضله اســت( یا مگس های گوشت ، همچون ساركوفاگا و ولفارتیا پراكنش 
گســترده ای دارند و نوزادان آنها عمدتا انســان و گهــگاه حیوانات را مبتال 
می ســازند )18 و 20(. مگس هــای مولد میاز از خانواده ســاركوفاگیده را 
می توان به ســه دسته تقسیم كرد: 1- مگس های اولیه كه فعالیت خود را با 
تخمگــذاری یا الروگذاری روی دام زنده اغاز می كنند، 2- مگس های ثانویه 
كه تخم های خود را روی دامی كه دچار هجوم مگس های دســته اول واقع 
شده، می گذارند و نوزاد آنها صدمات ناشی از نوزاد های مگس های دسته اول 
را گســترش می دهند و 3- مگس های دســته سوم پس از سایر مگس های 
گروه های قبلی آمده و نوزاد های آنها آســیب كمتری وارد می نمایند )13 و 
18(. مگس های دسته اول در طول فساد باكتریایی و مراحل اتولیتیک دیده 
می شوند، در صورتیکه مگس های دسته دوم و سوم در طول مراحل اولیه فاز 
آبکی شــدن مشاهده می شوند )8 و 13(. مگس های گونه ساركوفاگا تخم ها 
یا الرو ها را در الشــه یا مدفوع می گذارنــد و همچنین به زخم های چركی، 
نواحی نکروزه، پوســت های آلوده به ادرار و یا مدفوع جذب می شوند )تکثیر 
باكتری ها باعث تصاعد بو هایی می شــود كه مگس هــا را جذب می كنند(، 
ایــن حالت را هجوم مگس ها می نامند. الرو های بیــرون آمده از تخم روی 
بقایای نکــروزه و اگزودایی تغذیه می كنند كه می توانند باعث صدمات زیاد 
و بد شــکلی شدید شوند )13 و 18(. همچنین ممکن است بعضی بافت های 
زیر پوســتی ســالم را مورد حمله قرار داده و حفره های بزرگ یا تونل هایی 
ایجاد كنند كه منجر به بی اشــتهایی، ضعف و توكسمی یا شوک بشود )8 و 
13(. در پدیده هجوم مگس ها دو نوع الرو موجود می باشــد: الرو هایی كه 
دارای ترشــحات قوی پروتئولیتیک هســتند و باعث هضم نسوج می  گردند 
و الرو هایــی كه از مایعات متعفن حاصل از نســوج نکروتیک تغذیه كرده و 
آنزیــم پروتئولیتیک كمتری دارنــد )18 و 19(. عواملی كه وقوع میاز های 

نوزاد مرحله سوم مگس سارکوفاگا هموروئیدالیس جدا  شکل 3- قسمت خلفی 
شده از محل ضایعه. ساختارهای اختصاصی و متمایز کننده قسمت خلفی شامل 
پریتریم باز در سطح جانبی بند آخر )رنگ مشکی( و سه  شکاف  تنفسی مستقیم 

و عمودی )رنگ زرد(.
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ناشــی از خانواده ســاركوفاگیده را در دام ها تحت نفوذ دارند شامل عواملی 
هستند كه شــیوع فصلی مگس را كنترل می كنند كه خود تابعی از درجه 
حــرارت و رطوبــت می باشــد )6، 18 و 19(. در واقع زخم های ناشــی از 
ضربات، تصادفات، جراحی، گازگرفتگی سگ و غیره به همراه رطوبت باال و 
گرما می تواند شــرایط الزم برای بروز انواع میاز را فراهم نماید )16 و 18(. 
مگس ســاركوفاگا هموروئیدالیس مگس هایی با دامنه پرواز كوتاه هســتند 
و معمــوال در اطراف دام پرواز می كنند. این مگس الروگذار بوده و بیشــتر 
الروگذاری خویش را روی الشــه های كشتارشده انجام داده و در بهداشت 
مــواد غذایی حائز اهمیت اســت )6، 13 و 18(.  گوســفند اغلب در ناحیه 
كپل، اطراف دم و ناحیه تناســلی به علت بیشتر بودن احتمال آلودگی این 
نواحــی به خاک، مدفوع و ادرار دچار حمله مگس های مولد میاز می شــود. 
بافت-های سخت مثل اســتخوان ها و دندان ها به ندرت دچار میاز می شوند 
)17 و 18(. آیدنیــزوز و دیک )2008( یک مورد میاز لثه ای بدون درگیری 
بافت استخوانی توسط نوزاد مگس ولفارتیا مگنیفیکا در بره گزارش كرده اند 
)2(. الرو مگس ساركوفاگا هموروئیدالیس به ندرت به بافت های سخت مثل 
اســتخوان ها یا دندان ها حمله می كند )8 و 20(. در گوسفند گزارش شده، 
عالوه بر وجود میاز لثه ای، تحلیل بافت اســتخوانی محوطه دهانی توســط 
نوزاد مگس ســاركوفاگا هموروئیدالیس دیده شــد. در بز نیز بافت های  نرم 
بیشــترین احتمال آلودگــی با مگس های مولد میاز را دارد. مشــاوری  نیا و 
همــکاران )2013(، و صمیمی و همکاران )2016( بــروز میاز لثه ای را به 
ترتیب توسط مگس های ولفارتیا مگنیفیکا و لوسیلیا سریکاتا در بز گزارش 
كرده اند )11 و 19(. در انســان گزارش هایی از آلودگی محوطه دهانی )5، 
21 و 23(، روده )10(، بینی و چشــم )3(، نواحی تناسلی )3(، كانال گوش 
خارجی )4( و زخم های باز )12 و 22( با الرو مگس های مولد میاز به شــکل 
تصادفــی وجود دارد. ابتال به دیابت )7(، عقب ماندگی ذهنی، ســن زیاد و 
عادت به خوابیدن با دهان باز از مهمترین عوامل مستعد كننده میاز دهانی 
در انسان ذكر شده  است. با در نظر گرفتن این عوامل، ابتال به میاز در موارد 

خاصی قابل انتظار می باشد )22(.

نتیجه گیری
به نظر می رســد گزارش حاضر اولین گــزارش محوطه دهانی به همراه 
تحلیل اســتخوان در گوســفند  باشــد كه توســط نوزاد مگس ساركوفاگا 
هموروئیدالیس ایجاد شــده اســت. اســتفاده از جیره غذایــی نامرغوب با 
قســمت های گیاهی تیز، آسیب رساننده و برنده كه دارای ساختار های خار 
مانند هستند به عنوان مهمترین ریســک فاكتور در گوسفندان گله مذكور 
مطرح اســت. بنابراین و با توجه به مطالب یاد شــده، آموزش دامداران در 
جهت اجتناب از تغذیه با گیاهان آســیب رســاننده و كنترل شرایط ایجاد 
كننده زخم ها در جهت پیشــگیری از ابتالی تعــداد زیادی از دام ها به این 

بیماری می تواند نقش به سزایی در كاهش خسارات اقتصادی داشته باشد.
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