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چکيده

هایپودرموزیس،به آلودگی اندام ها یا بافتهای حیوانات میزبان به مراحل نوزادی دیپترا گفته می شود که معموالً کرمینه یا گراب
نامی�ده م�ی ش�ود Hypoderma bovis .و  H.lineatumاز مهم ترین مگس های مس�بب هایپودرموز در گاوان می باش�د .از
آنجایی که در برنامه های کنترل و پیش�گیری از بیماری از پاش�دن انواع حش�ره کش ها و تجویز زیر جلدی آیورمکتین استفاده
می ش�ود و از آنجایی که تماس دارو ها با انگل یکی از اصول درمان اس�ت،تعین بیش�ترین محل حضور الروهای انگل می توانددر
جلوگی�ری از مصرف بیش از حد داروها وخطرات آن مفید باش�د .در اکثر مطالعات انجام ش�ده مرتبط ب�ا هایپودرموز بطور کلی
محل حضور الروهای هایپودرما نواحی پش�ت گزارش میگرددبا این وجود اطالعات دقیق و مناس�بی در مورد حضور الروهای H.
 bovisو  H.lineatumدر بخش های مختلف بدن وجود ندارد.در این بررس�ی که در طی  9ماه در کش�تارگاه ارومیه انجام شد از
 4078الش�ه بازرسی شده 225الش�ه ( 5/52درصد)آلوده به  84/88( H.bovisدرصد)و لینه آتوم ( 15/12درصد)تشخيص داده
شد که بیشترین شیوع آن در سیستم پرورشی سنتی  56/89درصد ( 95/27درصد بوویس 4/73،درصد لینه آتوم) و در سمت
راست بدن  47/57درصد ( 86/73درصد بوویس 13/27،درصد لینه آتوم) و در شرایط بدنی (3 )B.Cتا  39/8 ، 4درصد (95/12
درصد بوویس 4/88 ،درصد لینه آتوم) و در عضالت طویل پش�تی،كمري و ش�كمي ( 52/63درصد)تعین گردید.از اینرو تکیه بر
این چنین مطالعاتی می تواند در اجرای برنامه های کنترلی و درمانی بسیار موثر واقع شود.
كلمات كليدي :هایپودرموز ،آیورمکتین ،محل حضورهایپودرما

(پژوهشوسازندگی)
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Topographic survey on Hypodermosis in slaughtered cows in Urmia slaughterhouse.
;By: R. Lamei, Graduated in Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Urmia Branch, (Corresponding Author
Tel: +989387914478) Gharagozlou, M.J. Professor of Veterinary Faculty, Tehran University. Amniattalab A. Assistant
Professor of Islamic Azad University Urmia Branch.
Bovine hypodermosis is a myiasis caused by larvae of Hypoderma bovis and H. lineatum which are commonly known
as grubs. As different insecticide pour-on treatments and SC Ivermectin, which must be in direct contact with larvae,
are used in larvae controlling programs, therefore, determining the exact topography of the most probable regions of
larval presence is of great importance and it could help using less treatments [compounds]. In the present study which
was carried out in 9 months in Urmia slaughterhouse, a total of 4078 inspected carcasses, 225 (5/52 %) were shown
to be infested with larvae (84/88% H. bovis and 15/12% H. lineatum). The highest infestation rate was seen in the
traditional husbandry system which was totally 56/44% (95.27% H. bovis and 4.73% H. lineatum) on the left half of
the body, 44 % (85/85 % H. bovis and 14/15 % H. lineatum) on the right half of the body. In animals with a 3-4 body
condition (B.C.), the rate was 43/11 % (90/72 % H. bovis and 9/28 % H. lineatum). In longissimus dorsi muscle, the
rate was 55/5 %. This study and studies like this seem to be a good help in devising control and treatment programs.
Five percent of carcasses with Hypoderma larvae infestation means a low rate of infestation in Urmia. However, serious
treatment and preventive measures must be taken against this disease.
Keywords: Hypodermosis, Ivermectin, Body Regions with Likely Hypoderma Presence.

مقدمه

هیپودرموزی��س آلودگ��ی اندام ها ی��ا بافت های حیوان��ات میزبان به
مراحل نوزادی مکس های دوبال است که معموال کرمینه یا گراب Grub
نامی��ده می ش��ود .از مهم ترین مگ��س های عامل هایپودرم��وز در گاو ها
می توان به مگس های  Hypoderma bovisو  H.lineatumاز خانواده
استریده  osteridaeراسته دوباالن  dipeteraاشاره کرد (توسلي1380؛
ني��ا پاش��ا Nicolas،Boulard 1386،و  .)1995 ،Moireآلودگ��ی
گل��ه های دامی با هایپودرما نه تنها به خاطر خس��ارات س��الیانه ای که به
صنع��ت چرم و پوس��ت وارد می کن��د دارای اهمیت اس��ت بلکه به خاطر
کاه��ش بازده الش��ه که منجر ب��ه کاهش مناب��ع پروتئینی برای انس��ان
می شود و نیز به خاطر ایجاد مشگالت گوارشی برای انسان که متعاقب مصرف
گوش��ت های آلوده رخ می دهد دارای اهمیت زیادی می باش��د امروزه در
برخی از کش��ورها با اس��تفاده از ایورمکتین و دیگر حش��ره کش ها که به
روش تزریقی و  pour onمورد اس��تفاده قرار می گرند ش��مار وقوع این
عارضه و به طبع آن خس��ارات اقتصادی ناش��ی از آن کاهش یافته اس��ت
(نيا پاش��ا .)1386،بسياری از محققین در بررسی های خود ضمن استفاده
از ترکیبات جدید حش��ره کش ها برای اجرای برنامه های کنترلی مناسب
که بر علیه مگس های بالغ و مراحل الروی هایپودرمااس��تفاده می ش��وند
کوش��یده اند که به دوز مناسبی از داروها و نحوه استعمال انها اشاره کنند.
.با وجود انکه اکثر محققین به اس��تفاده  pour onو یا تجویز زیر جلدی
بس��یاری از داروهای ضد انگل خارجی در نواحی پشت حیوان تاکید دارند
نباید احتمال مس��مومیت دارویی ناش��ی از استعمال بیش از حد ترکیبات
دارویی و اس��تفاده نا به جای آنها بدون در نظر گرفتن مراحل الروی انگل
را ک��ه گاهی اوقات منجر به مرگ دام در اثر ازدیاد حساسس��یت (ش��وک
آنافالکتیک) ناشی از آزاد شدن ترکیبات سمی از الرو های تخریب شده در
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کانال های نخاعی و دیگر نواحی بدن می ش��ود غافل شد (نيا پاشا1386،؛
س��ام كوكيايي .)1385 ،حش��ره کش ه��ای موثر بر هایپودرم��ا را باید در
پاییز و اوایل زمس��تان که مراحل اولیه مهاجرت الروهای هایپودرما در زیر
بافت های زیر جلدی اس��تفاده کرد یکی از اصول موثر بودن درمان ،تماس
مس��قیم دارو با مراحل الروی انگل می باشد .الرو مرحله ی سوم نسبت به
حش��ره کش ها از حساس��یت کمتری برخوردار است و از بین بردن الروها
در مراح��ل انتهای��ی مهاجرت خطر بیماری های ثانوی��ه جلدی را افزایش
م��ی ده��د( )1در اکثر مطالع��ات انجام ش��ده در ارتباط ب��ا محل حضور
الروهای هایپودرما در س��طح الش��ه همواره نواحی پشت ،گردن ،جوانب و
کپل بدن مورد توجه محققین می باشد (نيا پاشا1386،؛2002،Anwar؛
 )1995 ،Cozma&Suuteuتعیی��ن بیش��ترین مح��ل حضور الروهای
هایپودرما در سطح الشه یا دام های زنده از این حیث که از مصرف بیش از
اندازه ترکیبات دارویی در سطح بدن دام و متعاقباً از خطرات استعمال آنها
و هزین��ه های زیادی که ب��رای آنها در نظر گرفته می ،جلوگیری می کند،
دارای اهمییت می باشد.

مواد و روش کار

در ای��ن بررس��ی که به مدت  9م��اه از تاریخ در کش��تارگاه ارومیه به
منظور بررسی توپوگرافیک هایپودرموزيس در گاو های کشتارشده بر اساس
پارامترهایی چون سیستم پرورشی و جهات و نواحی مختلف بدن و شرایط
بدنی انجام شد مجموعاً  4074الشه گاو با بررسی پوست و بافت های زیر
جل��دی آن برای رویت حضور احتمالی الروها در نواحی مختلف بدن مورد
بررس��ی قرار گرفت که از این تعداد  225الش��ه ( 5/52درصد) الشه آلوده
با هایپودرما تش��خیص داده شد.در الش��ه های آلوده عالوه بر اینکه نواحی
حضور الرو ها به دقت تعیین می ش��د ،الروهای رویت ش��ده برای تعیین
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گونه از س��طح الشه یا پوست های آلوده جداسازی شده و برای تشخیص
تفریقی به آزمایشگاه انگل شناس��ی دانشکده دامپزشکی آزاد واحد ارومیه
انتفال داده می ش��د .برای تشخیص تفریقی گونه های هایپودرما بر اساس
خصوصیات مورفولوژیکی ،همواره به روش اس��تاندارد تشخیص که توسط
 Otify,Y.Z ،)1965( zumptو  )1994( Mansour،N.Kو توس��لي
( )1380ارایه شده توجه می شد.

نتایج

از  225الش��ه ( 5/52درصد) آلوده با هایپودرما 84/88 ،درصد آلودگی
ب��ا هایپودرما بوویس و  15/12درص��د آن با  H.lineatumتعیین گردید
(جدول  .)1در طی این بررسی  44درصد الروها در سمت راست و  36درصد
آن در سمت چپ و  20درصد آن در هر دو طرف بدن رویت گردید(جدول.)2

بیشترین شیوع بیماری در سیستم پرورشی سنتی ( 56/44درصد)در الشه
گاوهای ماده دیده ش��د ( 50/22درصد)( .جداول3و .)4همچنین بیشترین
میزان آلودگی در گاوهایی با وضیت بدنی مطلوب  3/1_4دیده شد (43/11
درصد) ،حال آنکه وضیت بدنی يا نمره ≥2از حداقل میزان آلودگی(7/55
درص��د) برخوردار بود (جدول  .) 5در جداس��ازی الروها از نواحی مختلف
ب��دن 6،ناحیه از بدن حیوان (عضالت طویل س��ینه ای ،پش��تی وکمری،
عضالت ناحیه خلفی ،قدامی و پش��تی شکم،عضالت سطح دنده و عضالت
عج��زی) دارای الروهای پایپودرما بود ک��ه از این  6ناحیه عضالت طویل
س��ینه ای ،پشتی و کمری بیش��ترین میزان آلودگی( 52/63درصد) را در
مقایس��ه با دیگر نواحی یاد ش��ده بر خوردار ب��ود و کمترین میزان حضور
الروها ( 2/7درصد) در عضالت خلفی شکم و عضالت عجزی رویت گردید
(جدول .)6

جدول  -1شیوع آلودگی با دو گونه هایپودرما در کل الشه های آلوده

شیوع آلودگی

گونه های هایپودرما

 190مورد ( 84/88درصد)

HB

 35مورد ( 15/12درصد)

HL

کل الشه های آلوده

 225الشه

کل الشه های بررسی شده

 4074الشه

جدول  – 2شيوع الودگي با دو گونه هايپودرما در جهات مختلف بدن

 85/85( HB:85درصد)
)% 14/15( HL:14
)% 90/12( HB:73
)% 9/88( HL:8
)% 88/88( HB:40
)% 11/12( HL:5

راست 44( 99 :درصد)

چپ 36( 81 :درصد)

فراوانی هایپودرموزيس بر حسب جهت رویت الروها

هر دو 20( 45 :درصد)

جدول  - 3شيوع الودگي با دو گونه هايپودرما در سيستم هاي پرورشي مختلف

)% 85/24( HB:52
)% 14/76( HL:10
)% 91/66( HB:33
)% 8/34( HL:3
)% 95/27( HB:121
)% 4/73( HL:6

(پژوهشوسازندگی)

صنعتی 27/11( 62:درصد)

نیمه صنعتی 16( 36 :درصد)

فراوانی هایپودرموز يس برحسب سیستم پرورشی

سنتی 56/89( 127 :درصد)
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جدول  - 4شيوع الودگي با دو گونه هايپودرما در بهره هاي دامي مختف

:)% 89/29( HB:79

تلیسه

)% 10/71( HL:5

 74/33( 84درصد)

)% 55/17( HB:16

شیری

)% 44/83( HL:13

 25/67( 29درصد)

)% 94/5(HB:86

جوانه

)% 5/5( HL:5

 81/25( 91درصد)

)% 90/47( HB:19

نر بالغ

)% 9/53( HL: 2

 18/75( 21درصد)

فراوانی هایپودرموزيس
بر حسب جنسیت و بهره دامی

جدول  - 5شيوع هايپودرموزيس در گاو هاي مورد بررسي بر اساس وضيعت بدني ( )B.C.مختلف

):HB 11 (705/64%

(17 :) ≥ 2

):HL 6 (295/35%

( 7/55درصد)

):HB 34 (95/80 %
):HL 8 (05/19 %
):HB 88 (72/90 %
):HL 4 (28/9 %

(18 /66( 42 :)2/1_3درصد

( 43/11( 97:)3/1_4درصد)

):HB 64 (75/92 %

(69:)4/1_5

):HL 5 (25/7 %

( 30/68درصد)

فراوانی هایپودرموزيس
براساس وضيعت بدني

جدول  - 6شيوع هايپودرموزيس بر حسب نوع عضالت درگير

200مورد
()% 63/52
10مورد
()% 7/2
20مورد
()% 5/5
 90مورد
()% 31/23
 50مورد
()16/13%
10مورد
()% 7/2

11

عضالت طویل پشتی ،سينه اي و كمري
عضالت خلفی شکم
عضالت قدامی شکم
پراکندگی الروهای هایپودرما در نواحی مختلف بدن
عضالت پشتی شکم
عضالت سطح دنده
عضالت عجزی
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بحث و نتیجه گیری

در ط��ی این مطالعه  84/88درصد آلودگ��ی با  H.bovisو 15/12
درصد آلودگی با  H.lienatumتعییین گردید که نشان از شیوع آلودکی
زیاد الش��ه ها با هیپودرما بوویس در منطقه می باشد .آلودگی زیاد الشه
گاو ها در منطقه با  H.bovisنسبت به  H.lienatumدر بررسی هایی
که کوکیایی ( )1385در کشتارگاه ارومیه و  .)2008(Karatepe, Mو
 .Karatepe, Bدر کشتارگاهای  Nigdeترکیه انجام داده بود همخوانی
دارد .در این بررس��ی همچنین بیشترین میزان آلودگی در الشه گاوهای
پرورش یافته در سیس��تم های سنتی دیده شد.که این امر شاید به خاطر
حض��ور طوالنی م��دت دام ها در مراتع و مزارع در مقایس��ه با سیس��تم
پرورش��ی صنعتی بسته ای یاش��د که موجبات برخورد به مراتب زیادتری
را ب��ا مگس های مولد بیم��اری برای حیوان فراهم میکند و همچنین می
توان��د به خاطر عدم رعایت اصول بهداش��تی و عدم اجرای دقیق و منظم
برنام��ه های درمانی باشد.بیش��ترین میزان آلودگی در الش��ه گاوهایی با
وضیع��ت بدنی مطلوب  43/11( 3/1-4درصد) و  30/68( 4/1-5درصد)
دیده ش��د که این امر می تواند ناش��ی از حض��ور  78/15درصد درصدی
گاوها خصوصاً تلیس��ه ها و گاو های نر گوشتی در این شرایط بدنی باشد.
مهاج��رت بی هدف زی��ر جلدی و حتی داخل بافت��ی الروهای هایپودرما
احتمال حضور آن در نواحی و جهات مختلف بدن توجیه می کند .با این
حال بر اس��اس نتایج حاصل در این بررسی عضالت نواحی پشت حیوان
(عضله طویل س��ینه ای ،پش��تی و کمری) و سمت راست الشه به ترتیب
بیش��ترین میزان آلودگی  52/63درصد و  44درصد را در مقایسه با دیگر
نواحی نش��ان می دادندکه مشابه نتایجی است که در بررسی های خود
به آن اش��اره کرده بودن��د Murtaz .و همکاران ( Aynur,G. )2008و
همکاران ()1994( Araujo،C.N. )2002( .Anwar,M, )2000
هایپودرموزیس در ماده نس��بت به نرها از شیوع باالیی برخوردار بود
که تفاوت نیز می تواند به خاطر ضعف سیستم ایمنی در ماده ها ،نیاز باال
به انرژی نسبت به نر ها باشد که در صورت تغذیه ناکافی حیوان با ضعف
بدنی و کاهش توان مقابله با عوامل پاتوژن مواجه می شود (سام كوكيايي،
1385؛  Metelistaو .)1993،Karelin
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