
26 )پژوهشوسازندگی(

 

bb bb

• علی مشاوری نيا )نويسنده مسئول(
استاديار گروه پاتوبيولوژی دانشكده دامپزشكی دانشگاه فردوسی مشهد 
• محمدحسين نعيمی نيک
دامپزشك بخش خصوصی

تاريخ  د ريافت:مرداد ماه 1391        تاريخ پذيرش: بهمن ماه 1391
تلفن تماس نويسند ه مسئول:09155193678   
Email: moshaverinia@um.ac.ir

گزارش میاز لثه ای ناشی از
Wohlfahrtia magnifica )Diptera: Sarcophagidae(   

در یک راس بز از اطراف مشهد

                                            کلمات کليدی: مياز لثه ای، بز، Wohlfahrtia magnifica، ایران

چكيد ه 
آلوده شدن بافت های زنده مهره داران به نوزاد مگس مياز گفته می شود. از لحاظ بالينی، بر اساس عضوی 
که دچار مياز شده نوع مياز مشخص می شود. مياز دهانی یک شكل نادر از مياز می باشد.  یک راس بز 
به دليل بی اشتهایی به یک کلينيک دامپزشكی در مشهد ارجاع داده شد. معاینات نشان داد که حيوان 
دچار مياز لثه ای شــده و نوزادهای مگس، حفره عميقی را در مجاورت دندان های پيشين این بز ایجاد 
کرده اند.  تعداد 10 عدد نوزاد مگس از این حفره بيرون کشيده شده و در لوله حاوی الكل 70 درصد به 
آزمایشگاه انگل شناسی منتقل شدند. تشریح بدن  نوزادهای مگس در زیر استریوميكروسكوپ انجام 
شد و منافذ تنفسی قدامی و خلفی و همچنين اسكلت سری-حلقی از بدن جدا شدند. مطالعه ساختار 
پریتریم های خلفی و شكل و نحوه قرارگرفتن اسليت ها در آنها، تعداد شاخه های پریتریم های قدامی 
و  ساختار و شكل قسمت های مختلف اسكلت ســری-حلقی نشان داد نوزادهای جدا شده از ضایعه، 
 نوزادهای مرحله ســوم مگس Wohlfahrtia magnifica بوده اند.  گزارش حاضر اولين گزارش مياز 

لثه ای در بز می باشد.
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مقد مه
واژه ميازيس اولين بار توســط Hope در سال 1840 بكار 
برده شــد)6(. اين لغت از زبان يونانی به معنی بيماری مگس 
)ميا: مگس و ازيس: بيماری( گرفته شــده اســت)15(. آلوده 
شــدن بافت های زنده مهره داران به نــوزاد مگس مياز گفته 
می شــود)18(. از لحاظ انگل شناسی، بر اساس رابطه انگل و 
ميزبان ســه نوع مگس مولد مياز وجــود دارند كه دو نوع مهم 
آن عبارتنــد از: 1( مگس های مولد مياز اجباری كه نوزاد آنها 
فقط در بافتهای زنده رشــد می كند. 2( مگس های مولد مياز 
اختياری كه نوزاد آنها بر روی مواد آلی در حال فســاد از جمله 
الشه حيوانات و سبزيجات در حال فساد وغيره رشد می كنند 
ضمن اينكه توانايی رشــد بر روی بافت هــای زنده حيوانی و 

انسانی را هم دارند و قادر به ايجاد مياز هستند)13(. 
مگس های مولد مياز كه از لحاظ اقتصادی در دامپزشــكی 
حائز اهميت هستند در سه خانواده كاليفوريده، ساركوفاژيده و 
 Wohlfahrtia magnifica  .)17(اوستريده قرار می گيرند
يكی از اعضای خانواده ساركوفاژيده می باشد. اين مگس مولد 
مياز اجباری بوده و مانند ســاير اعضای خانواده ســاركوفاژيده 
نوزادگذار اســت)17(. هر مگس ماده بــارور 170-120 نوزاد 
مرحله اول را در اطراف زخمها يا منافذ طبيعی بدن ميزبان قرار 
مــی دهد.  نوزادها با حملــه به بافت زنده و تغذيه از آن بعد از 
7-5 روز سه مرحله نوزادی خود را طی كرده و روی زمين می 

افتند و با نفوذ در خاک وارد مرحله پوپاسيون می شوند. مگس 
 بالغ در هوای گرم تابســتان بعد از 15-5 روز از پوپاريوم خارج 
می شــود )16(. انســان وحيوانات اهلی از جمله اسب، شتر، 
خوک، گاو، بز، گوسفند و پرندگان بويژه غازها به كرات توسط 

اين مگس مورد حمله قرار می گيرند )18(.  
و   Wohlfahrtia دوم  و  اول  مرحلــه  نوزادهــای  تفريــق 
Sarcophaga كه از زخم مياز جدا شــده اند بســيار مشكل است 

اگرچه غير ممكن نيست و نياز به تجربه و مهارت كافی دارد )9(. 
 نــوزاد مرحله ســوم W. magnifica دارای مشــخصات 
متمايز كننده ای برای تشــخيص می باشــد. از لحاظ ماكروسكوپی 
ايــن الروهــا مخروطی شــكل بــوده و انتهــای قدامی نســبت به 
خلــف بــدن باريكتر اســت. بــر روی بندهــای 12-2  بــدن اين 
الروهــا رديف هــای نامنظمــی از خارهــای كوچــك رو به عقب 
 وجــود دارد. ايــن خارها نــوک تيز نبــوده و رنگ نــوک آنها تيره 

می باشد )18،9(. 
 اســكلت ســری- حلقی در اين نوزادها به شدت كيتينی بوده و 
كورنوای پشــتی به دو قسمت تقســيم می شود. همچنين اسكلريت 
هيپوستومال ذوزنقه ای شكل اســت.  منافذ تنفسی خلفی در نوزاد 
مرحله سوم دارای پريتريم باز بوده و در داخل هر پريتريم سه اسليت 
)شكاف( قرار می گيرد. انتهای اين اسليت ها در ناحيه باز پريتريم به 
هم نزديك می شوند. اسليت ميانی بلند و مستقيم بوده و دو اسليت 
جانبی خميده هستند. در داخل هر اسليت 22-14 منفذ وجود دارد 

Veterinary Journal )Pajouhesh & Sazandegi( 101 pp: 26-30

The report of gingival myiasis in a goat caused by Wohlfahrtia magnifica )Diptera: Sarcophagidae( 
from Mashhad, Iran
By: Moshaverinia , A. (Corresponding Author; Tel: +989155193678), Assistant Professor, Department of 
Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad , Naiminik, M.H. DVM

Received: August 2012  Accepted: February 2013

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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كه توســط ميله های عرضی از هم جدا می شــوند. منافذ تنفســی 
قدامی در مرحله دوم و سوم نوزادی در دو طرف بند اول سينه ديده 
می شــوند. پريتريم اين منافذ در هر طرف دارای چهار تا شش شاخه 
يا انگشــت می باشــد كه در انتهای هر كدام از آنها يك منفذ وجود 

دارد)9(.  
از لحاظ باليني، براســاس عضوي كه دچار مياز شده نوع مياز 
مشخص مي شــود. مثاًل مياز پوســتي، مياز دهاني، مياز ادراري 
تناسلي و مياز چشمي از جمله اين ميازها هستند )8(. مياز دهاني 
يك شــكل نادر از مياز مي باشد )4(. گزارشات مياز دهاني عمدتاً 
مربوط به موارد انســاني اســت )7( و اين نوع مياز در حيوانات به 
شــدت نادر بوده و رخــداد آن در يك بره و يك ســگ از تركيه 

گزارش شده است )2، 14(. 
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 10 مرداد ماه 1391 يك راس بز حدودا دو ساله به دليل 
بی اشــتهايی به يك كلينيك دامپزشكی در مشهد ارجاع شد. 
اين حيوان متعلق به يك گله كوچك گوسفند و بز )حدوداً 50 
راس( بوده كه توســط مالك اين گله روزها برای چرا به زمين 
های كشاورزی حاشيه شمال شرقی مشهد برده می شدند. در 
معاينــه دهان حيوان، يك حفره عميق بر روی لثه در مجاورت 
دندان های پيشــين فك پايين ديده شد)شكل 1(. در بررسی 
دقيق اين جراحت، نوزادهای مگس مشاهده شدند كه در عمق 
حفره قــرار گرفته بودند. تعداد 10 نوزاد مگس توســط پنس 
بيرون كشيده شــدند و برای به دسترســی به تعدادی از اين 
نوزادها كه در قسمت های عميق تر قرار داشتند از مقادير كم 
بنزين اســتفاده شــد. نوزادهای مگس در لوله حاوی الكل 70 
درصد به آزمايشگاه انگل شناسی دانشكده دامپزشكی دانشگاه 

فردوسی مشهد ارسال گرديدند.

به منظور شناســايی جنس و گونه مگس مولد اين مياز، تشريح 
بدن  نوزادهای مگس در زير استريوميكروســكوپ انجام شد و منافذ 
تنفســی قدامی و خلفی و همچنين اسكلت سری-حلقی از بدن جدا 
شــدند. هر كدام از ساختارهای گفته شــده بعد از هضم بافت های 
نرم اطراف آن توســط هيدروكسيد پتاسيم 10  درصد روی الم قرار 
گرفته و با محلول هوير مونته شدند. سپس هر كدام از اين ساختارها 
با استفاده از  ميكروسكوپ نوری معمولی مورد مطالعه قرار گرفتند. 

نتایج
با توجه به مشــخصات مورفولوژيك الروها و ساختارهای مطالعه شده 
با ميكروســكوپ از جمله منافذ تنفســی خلفی با پريتريم باز و وجود سه 
اسليت در داخل آن، وجود 17 منفذ در هر اسليت )شكل 2(، منافذ تنفسی  
قدامی با 4 شاخه )شــكل 3( و همچنين ساختار اسكلت سری- حلقی به 
شدت كيتينی و دارای كورنوای پشتی دوقسمتی و اسكلريت هيپوستومال 
ذوزنقه ای )شــكل 4( بر اســاس كليد تشخيص های اســتاندارد )9، 18(  
مشــخص شد نوزادهای جدا شــده از ضايعه، نوزادهای مرحله سوم مگس 

Wohlfahrtia magnifica هستند.

شكل 1- وجود الروها در حفره ایجاد شده درلثه 

شكل 2- منافذ تنفسی خلفی

شكل 3- منافذ تنفسی قدامی

گزارش مياز لثه اي از ...
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بحث
Zumpt در ســال 1965 بــه بيــان تاريخچــه، مورفولــوژی، 
جملــه از  ميــاز  مولــد  عوامــل  بيماريزايــی  و   بيولــوژی 

متاســفانه  ايــن كتــاب  اســت. در  پرداختــه   W. magnifica
اطالعــات مربوط به شناســايی الروهــای اين مگــس به خصوص 
 الرو مرحلــه ســوم ناقص می باشــد. بــه عنوان مثال هيــچ تصوير  
 يــا توضيحــی راجع بــه اســكلت ســری-حلقی و يــا توصيفی از 
 منافذ تنفســی خلفی ارائه نشــده اســت. در توصيف نــوزاد مرحله 
 ســوم اين مگس تعداد شــاخه هــای منافذ تنفســی قدامی چهار 
 Chrysomya تا  شش عدد ذكر شده است. نوزاد مرحله سوم مگس
دارا  تنفــس  منافــذ  در  را  شــاخه  تعــداد  هميــن   bezziana 
می باشــد. ولی خصوصيات مورفولوژيك و ســاختاری منافذ 
تنفسی خلفی و اسكلت ســری-حلقی آن با نوزاد مرحله سوم 
W. magnifica متفاوت اســت)18(. بنابراين تعداد شــاخه 
های پريتريم منافذ تنفسی قدامی به تنهايی شاخص مطمئنی 

برای تشخيص گونه نمی باشد.  
Martinez و همكاران )1989( با مطالعه بر روی بيشــتر 
از 150 عدد الرو W. magnifica كليدهای شناسايی مراحل 
مختلف الروی اعم از نوزاد مرحله اول، دوم و ســوم را با رسم 
شــكل توصيف كرده اند. قســمتهای مختلف اســكلت سری-

حلقی، منافذ تنفســی قدامی و خلفــی و همچنين وضعيت و 
شكل خارهای سطح بدن در مراحل مختلف الروی توسط آنها 

بررسی و توضيح داده شده است )9(.
پراكنش مگس W. magnifica در نيمكره شمالی بوده و 
مياز ناشی از آن از شمال آفريقا، شوروی سابق، اسپانيا، اسرائيل، 
تركيه، مجارستان و يوگسالوی سابق در انسان و حيوان گزارش 
شــده اســت)3، 5، 18(. در ايران نويدپور و همكاران در سال 

شكل 4- اسكلت سری-حلقی

1996 مياز ناشــی از اين مگس را از استان خوزستان گزارش 
كرده انــد)12(.  همچنين يك گزارش از مياز لثه ای ناشــی 
 از نوزادهــای W. magnifica در يــك كودک 4 ســاله دچار 

عقب ماندگی ذهنی از استان بوشهر منتشر شده است)11(. 
رخداد مياز در گــزارش حاضر مربوط به مــرداد ماه بوده 
اســت. در بيولــوژی مگــس W. magnifica عنوان شــده 
كه بيشــترين فعاليت آن از   خرداد تا شــهريور اســت )18(. 
 برخی منابع ارديبهشــت تــا مهر را زمــان فعاليت اين مگس 
 می دانند.  Aydenizoz  و Dik در سال 2008 يك مورد مياز 
لثه ای ناشی از W. magnifica را در يك بره گزارش كردند 
كــه در فروردين ماه رخ داده بــود)2(. به طور كلی اين مگس 
گرمادوست بوده و در مناطق گرم و خشك زندگی و توليد نسل 
می كند )10(. بنابراين با گرم شدن نسبی هوا می توان انتظار 
داشت كه ميازهای حاصل از فعاليت اين مگس در انسان و دام 
ديده شــود.  ميانگين دمای هوا در مشــهد در تابستان تقريبا 
41 درجه ســانتيگراد بوده و بارندگی در اين فصل وجود ندارد 
بنابراين شرايط مناسب برای فعاليت مگس مذكور در اين فصل 

فراهم می باشد. 
گــزارش حاضر اولين گزارش مياز لثه ای در بز می باشــد 
كه توسط  W. magnifica ايجاد شده است. در انسان عقب 
ماندگی ذهنی، سن باال و عادت به خوابيدن با دهان باز از جمله 
مهمترين عوامل مســتعدكننده مياز دهانی ذكر شده اند)1(. با 
در نظر گرفتن اين عوامل، ابتال به اين نوع مياز در انســان های 
خاصی قابل انتظار می باشد ولی رخداد آن در حيوانات مزرعه 
كه هيچكدام از اين عوامل مســتعد كننده برای حمله مگس را 

دارا نيستند عجيب به نظر می رسد.  
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