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چكيده

آلوده شدن بافت های زنده مهره داران به نوزاد مگس میاز گفته می شود .از لحاظ بالینی ،بر اساس عضوی
که دچار میاز شده نوع میاز مشخص می شود .میاز دهانی یک شکل نادر از میاز می باشد .یک راس بز
به دلیل بی اشتهایی به یک کلینیک دامپزشکی در مشهد ارجاع داده شد .معاینات نشان داد که حیوان
دچار میاز لثه ای شــده و نوزادهای مگس ،حفره عمیقی را در مجاورت دندان های پیشین این بز ایجاد
کرده اند .تعداد  10عدد نوزاد مگس از این حفره بیرون کشیده شده و در لوله حاوی الکل  70درصد به
آزمایشگاه انگل شناسی منتقل شدند .تشریح بدن نوزادهای مگس در زیر استریومیکروسکوپ انجام
شد و منافذ تنفسی قدامی و خلفی و همچنین اسکلت سری-حلقی از بدن جدا شدند .مطالعه ساختار
پریتریم های خلفی و شکل و نحوه قرارگرفتن اسلیت ها در آنها ،تعداد شاخه های پریتریم های قدامی
و ساختار و شکل قسمت های مختلف اسکلت ســری-حلقی نشان داد نوزادهای جدا شده از ضایعه،
نوزادهای مرحله ســوم مگس  Wohlfahrtia magnificaبوده اند .گزارش حاضر اولین گزارش میاز
لثه ای در بز می باشد.

کلمات کلیدی :میاز لثه ای ،بز ،Wohlfahrtia magnifica ،ايران

  (پژوهشوسازندگی)
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Myiasis is defined as the infestation of living tissues of vertebrates by dipteran fly larvae. Clinically,
based on the affected organ of host by dipteran larvae the type of myiasis is determined. Oral myiasis
is a rare type of myiasis. A Two year-old goat with history of anorexia was referred to the veterinary
clinic. Physical examinations showed the gingival myiasis in lower jaw. A total number of 10 larvae
were removed from affected gum and were transferred to parasitology laboratory. In parasitology
laboratory anterior and posterior spiracles and cephalopharyngial skeleton of larvae were separated under
the stereomicroscope. After clearing of them, they were studied under the light microscope. Based on
morphological characteristics of these structures wohlfahrtia magnifica was identified as causative agent of
this rare type of myiasis. The present report is the first report of gingival myiasis in goat.
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مقدمه

واژه میازیس اولین بار توســط  Hopeدر سال  1840بکار
برده شــد( .)6این لغت از زبان یونانی به معنی بیماری مگس
(میا :مگس و ازیس :بیماری) گرفته شــده اســت( .)15آلوده
شــدن بافت های زنده مهره داران به نــوزاد مگس میاز گفته
می شــود( .)18از لحاظ انگل شناسی ،بر اساس رابطه انگل و
میزبان ســه نوع مگس مولد میاز وجــود دارند که دو نوع مهم
آن عبارتنــد از )1 :مگس های مولد میاز اجباری که نوزاد آنها
فقط در بافتهای زنده رشــد می کند )2 .مگس های مولد میاز
اختیاری که نوزاد آنها بر روی مواد آلی در حال فســاد از جمله
الشه حیوانات و سبزیجات در حال فساد وغیره رشد می کنند
ضمن اینکه توانایی رشــد بر روی بافت هــای زنده حیوانی و
انسانی را هم دارند و قادر به ایجاد میاز هستند(.)13
مگس های مولد میاز که از لحاظ اقتصادی در دامپزشــکی
حائز اهمیت هستند در سه خانواده کالیفوریده ،سارکوفاژیده و
اوستریده قرار می گیرند(Wohlfahrtia magnifica .)17
یکی از اعضای خانواده سارکوفاژیده می باشد .این مگس مولد
میاز اجباری بوده و مانند ســایر اعضای خانواده ســارکوفاژیده
نوزادگذار اســت( .)17هر مگس ماده بــارور  120-170نوزاد
مرحله اول را در اطراف زخمها یا منافذ طبیعی بدن میزبان قرار
مــی دهد .نوزادها با حملــه به بافت زنده و تغذیه از آن بعد از
 5-7روز سه مرحله نوزادی خود را طی کرده و روی زمین می
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افتند و با نفوذ در خاک وارد مرحله پوپاسیون می شوند .مگس
بالغ در هوای گرم تابســتان بعد از  5-15روز از پوپاریوم خارج
می شــود ( .)16انســان وحیوانات اهلی از جمله اسب ،شتر،
خوک ،گاو ،بز ،گوسفند و پرندگان بویژه غازها به کرات توسط
این مگس مورد حمله قرار می گیرند (.)18
تفریــق نوزادهــای مرحلــه اول و دوم  Wohlfahrtiaو
 Sarcophagaکه از زخم میاز جدا شــده اند بســیار مشکل است
اگرچه غیر ممکن نیست و نیاز به تجربه و مهارت کافی دارد (.)9
نــوزاد مرحله ســوم  W. magnificaدارای مشــخصات
متمایز کننده ای برای تشــخیص می باشــد .از لحاظ ماکروسکوپی
ایــن الروهــا مخروطی شــکل بــوده و انتهــای قدامی نســبت به
خلــف بــدن باریکتر اســت .بــر روی بندهــای  2-12بــدن این
الروهــا ردیف هــای نامنظمــی از خارهــای کوچــک رو به عقب
وجــود دارد .ایــن خارها نــوک تیز نبــوده و رنگ نــوک آنها تیره
می باشد (.)18،9
اســکلت ســری -حلقی در این نوزادها به شدت کیتینی بوده و
کورنوای پشــتی به دو قسمت تقســیم می شود .همچنین اسکلریت
هیپوستومال ذوزنقه ای شکل اســت .منافذ تنفسی خلفی در نوزاد
مرحله سوم دارای پریتریم باز بوده و در داخل هر پریتریم سه اسلیت
(شکاف) قرار می گیرد .انتهای این اسلیت ها در ناحیه باز پریتریم به
هم نزدیک می شوند .اسلیت میانی بلند و مستقیم بوده و دو اسلیت
جانبی خمیده هستند .در داخل هر اسلیت  14-22منفذ وجود دارد

  (پژوهشوسازندگی)

گزارش مياز لثه اي از ...

که توســط میله های عرضی از هم جدا می شــوند .منافذ تنفســی
قدامی در مرحله دوم و سوم نوزادی در دو طرف بند اول سینه دیده
می شــوند .پریتریم این منافذ در هر طرف دارای چهار تا شش شاخه
یا انگشــت می باشــد که در انتهای هر کدام از آنها یک منفذ وجود
دارد(.)9
از لحاظ باليني ،براســاس عضوي كه دچار مياز شده نوع مياز
مشخص مي شــود .مث ً
ال مياز پوســتي ،مياز دهاني ،مياز ادراري
تناسلي و مياز چشمي از جمله اين ميازها هستند ( .)8مياز دهاني
يك شــكل نادر از مياز مي باشد ( .)4گزارشات مياز دهاني عمدتاً
مربوط به موارد انســاني اســت ( )7و اين نوع مياز در حيوانات به
شــدت نادر بوده و رخــداد آن در يك بره و يك ســگ از تركيه
گزارش شده است (.)14 ،2
هدف از اين نوشــتار گزارش يك مورد مياز لثه اي در يك راس
بز از يك گله داشــتي كوچك در اطراف شهر مشهد در شمال شرق
ايران است.

مواد و روش کار

در  10مرداد ماه  1391یک راس بز حدودا دو ساله به دلیل
بی اشــتهایی به یک کلینیک دامپزشکی در مشهد ارجاع شد.
این حیوان متعلق به یک گله کوچک گوسفند و بز (حدودا ً 50
راس) بوده که توســط مالک این گله روزها برای چرا به زمین
های کشاورزی حاشیه شمال شرقی مشهد برده می شدند .در
معاینــه دهان حیوان ،یک حفره عمیق بر روی لثه در مجاورت
دندان های پیشــین فک پایین دیده شد(شکل  .)1در بررسی
دقیق این جراحت ،نوزادهای مگس مشاهده شدند که در عمق
حفره قــرار گرفته بودند .تعداد  10نوزاد مگس توســط پنس
بیرون کشیده شــدند و برای به دسترســی به تعدادی از این
نوزادها که در قسمت های عمیق تر قرار داشتند از مقادیر کم
بنزین اســتفاده شــد .نوزادهای مگس در لوله حاوی الکل 70
درصد به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
فردوسی مشهد ارسال گردیدند.

به منظور شناســایی جنس و گونه مگس مولد این میاز ،تشریح
بدن نوزادهای مگس در زیر استریومیکروســکوپ انجام شد و منافذ
تنفســی قدامی و خلفی و همچنین اسکلت سری-حلقی از بدن جدا
شــدند .هر کدام از ساختارهای گفته شــده بعد از هضم بافت های
نرم اطراف آن توســط هیدروکسید پتاسیم  10درصد روی الم قرار
گرفته و با محلول هویر مونته شدند .سپس هر کدام از این ساختارها
با استفاده از میکروسکوپ نوری معمولی مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتایج

با توجه به مشــخصات مورفولوژیک الروها و ساختارهای مطالعه شده
با میکروســکوپ از جمله منافذ تنفســی خلفی با پریتریم باز و وجود سه
اسلیت در داخل آن ،وجود  17منفذ در هر اسلیت (شکل  ،)2منافذ تنفسی
قدامی با  4شاخه (شــکل  )3و همچنین ساختار اسکلت سری -حلقی به
شدت کیتینی و دارای کورنوای پشتی دوقسمتی و اسکلریت هیپوستومال
ذوزنقه ای (شــکل  )4بر اســاس کلید تشخیص های اســتاندارد ()18 ،9
مشــخص شد نوزادهای جدا شــده از ضایعه ،نوزادهای مرحله سوم مگس
 Wohlfahrtia magnificaهستند.

شکل  -2منافذ تنفسی خلفی

شکل  -1وجود الروها در حفره ایجاد شده درلثه

  (پژوهشوسازندگی)

شکل  -3منافذ تنفسی قدامی
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شکل  -4اسکلت سری-حلقی

بحث

 Zumptدر ســال  1965بــه بیــان تاریخچــه ،مورفولــوژی،
بیولــوژی و بیماریزایــی عوامــل مولــد میــاز از جملــه
 W. magnificaپرداختــه اســت .در ایــن کتــاب متاســفانه
اطالعــات مربوط به شناســایی الروهــای این مگــس به خصوص
الرو مرحلــه ســوم ناقص می باشــد .بــه عنوان مثال هیــچ تصویر
یــا توضیحــی راجع بــه اســکلت ســری-حلقی و یــا توصیفی از
منافذ تنفســی خلفی ارائه نشــده اســت .در توصیف نــوزاد مرحله
ســوم این مگس تعداد شــاخه هــای منافذ تنفســی قدامی چهار
تا شش عدد ذکر شده است .نوزاد مرحله سوم مگس Chrysomya
 bezzianaهمیــن تعــداد شــاخه را در منافــذ تنفــس دارا
می باشــد .ولی خصوصیات مورفولوژیک و ســاختاری منافذ
تنفسی خلفی و اسکلت ســری-حلقی آن با نوزاد مرحله سوم
 W. magnificaمتفاوت اســت( .)18بنابراین تعداد شــاخه
های پریتریم منافذ تنفسی قدامی به تنهایی شاخص مطمئنی
برای تشخیص گونه نمی باشد.
 Martinezو همکاران ( )1989با مطالعه بر روی بیشــتر
از  150عدد الرو  W. magnificaکلیدهای شناسایی مراحل
مختلف الروی اعم از نوزاد مرحله اول ،دوم و ســوم را با رسم
شــکل توصیف کرده اند .قســمتهای مختلف اســکلت سری-
حلقی ،منافذ تنفســی قدامی و خلفــی و همچنین وضعیت و
شکل خارهای سطح بدن در مراحل مختلف الروی توسط آنها
بررسی و توضیح داده شده است (.)9
پراکنش مگس  W. magnificaدر نیمکره شمالی بوده و
میاز ناشی از آن از شمال آفریقا ،شوروی سابق ،اسپانیا ،اسرائیل،
ترکیه ،مجارستان و یوگسالوی سابق در انسان و حیوان گزارش
شــده اســت( .)18 ،5 ،3در ایران نویدپور و همکاران در سال
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 1996میاز ناشــی از این مگس را از استان خوزستان گزارش
کرده انــد( .)12همچنین یک گزارش از میاز لثه ای ناشــی
از نوزادهــای  W. magnificaدر یــک کودک  4ســاله دچار
عقب ماندگی ذهنی از استان بوشهر منتشر شده است(.)11

رخداد میاز در گــزارش حاضر مربوط به مــرداد ماه بوده
اســت .در بیولــوژی مگــس  W. magnificaعنوان شــده
که بیشــترین فعالیت آن از خرداد تا شــهریور اســت (.)18
برخی منابع اردیبهشــت تــا مهر را زمــان فعالیت این مگس
می دانند Aydenizoz .و  Dikدر سال  2008یک مورد میاز
لثه ای ناشی از  W. magnificaرا در یک بره گزارش کردند
کــه در فروردین ماه رخ داده بــود( .)2به طور کلی این مگس
گرمادوست بوده و در مناطق گرم و خشک زندگی و تولید نسل
می کند ( .)10بنابراین با گرم شدن نسبی هوا می توان انتظار
داشت که میازهای حاصل از فعالیت این مگس در انسان و دام
دیده شــود .میانگین دمای هوا در مشــهد در تابستان تقریبا
 41درجه ســانتیگراد بوده و بارندگی در این فصل وجود ندارد
بنابراین شرایط مناسب برای فعالیت مگس مذکور در این فصل
فراهم می باشد.
گــزارش حاضر اولین گزارش میاز لثه ای در بز می باشــد
که توسط  W. magnificaایجاد شده است .در انسان عقب
ماندگی ذهنی ،سن باال و عادت به خوابیدن با دهان باز از جمله
مهمترین عوامل مســتعدکننده میاز دهانی ذکر شده اند( .)1با
در نظر گرفتن این عوامل ،ابتال به این نوع میاز در انســان های
خاصی قابل انتظار می باشد ولی رخداد آن در حیوانات مزرعه
که هیچکدام از این عوامل مســتعد کننده برای حمله مگس را
دارا نیستند عجیب به نظر می رسد.

  (پژوهشوسازندگی)
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