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چکيد ه 
Lucilia sericata یکی از انگل های خارجی اختياری است که می تواند باعث مياز در دام ها و ندرتا در انسان بشوند. عفونت 
در انســان و دام های علف خوار در محل زخم ها اتفاق می افتد که می تواند منجر به خارش و التهاب محل ضایعه بشــود. 
گزارش حاضر در رابطه با یک راس بز چهار ســاله با عالئم بی اشتهایی، الغری پيشرونده، کاهش هوشياری و کما بوده که 
تعداد بسيار زیادی الرو زنده مگس L. sericata از زخم های موجود در محوطه دهانی جدا شدند. این گزارش اولين گزارش 

از مياز محوطه دهانی به همراه ليز استخوان توسط مگس L. sericata در بز می باشد.
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Lucilia sericata is one of the facultative parasites which cause myiasis in animals and rarely in humans as an ecto-
parasite. Infestation in humans and domestic herbivorous animals occurs in wounds which was causes itching and 
inflammation. We report on a 4-year-old goat from Kerman, with signs of anorexia, progressive emaciation, decreasing 
mental clearness, and coma. From the wounds of her oral cavity, many live larvae were removed. The larvae proved to 
be L. sericata. This present report is the first report of oral myasis with osteolysis caused by L. sericata in goat. 
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مقدمه
نــام میازیس اولین بار توســط Hope در ســال 1840 بــه کار رفته 
اســت)2،6(. این واژه از زبان یونانی به معنــی بیماری مگس)میا: مگس و 
ازیس: بیماری( مشتق شده است )17(. به درگیری بافت های زنده مهره داران 
توســط نوزاد مگس میاز گفته می شود )2،20(. از لحاظ اکولوژی، بر اساس 
رابطه انگل و میزبان ســه نوع مگس مولد میــاز وجود دارند که عبارتند از: 
1-مگس های مولد میاز اجباری که نوزاد آنها فقط در بافت های زنده رشــد 
می کند. 2-مگس های مولد میــاز اختیاری که نوزاد آن ها بر روی مواد آلی 
در حال فساد از جمله الشه حیوانات، سبزیجات در حال فساد و غیره رشد 
می کنند، ضمن این که توانایی رشد بر روی بافت های زنده حیوانی و انسانی 
را هــم دارند. 3-مگس های مولد میاز کاذب یا میاز تصادفی که بر حســب 
اتفاق نوزاد خود را در مخاط، پوســت انسان و دیگر میزبان ها قرار می دهند 
)1،13(. مگس هــای مولد میاز که از لحاظ اقتصادی در دامپزشــكی حائز 
اهمیت هستند در ســه خانواده اصلی کالیفوریده، سارکوفاژیده واوستریده 
قرار می گیرند)1،19(. هر مگس ماده بارور 150-50 نوزاد مرحله اول را در 
اطــراف زخم ها یا منافذ طبیعی بدن میزبان قرار می دهد نوزادها با حمله به 
بافت زنده و تغذیه از آن بعد از 14-30 روز سه مرحله نوزادی را طی کرده 
و روی زمین می افتند و با نفوذ در خاك وارد مرحله پوپاسیون)شــفیرگی( 
می شــوند. مگس بالغ در هوای گــرم بعــد از 6-14 روز از پوپاریوم خارج 
می شــود)15(. انســان و حیوانات اهلی از جمله اسب، شــتر، خوك، گاو، 
بز، گوســفند و پرندگان بویژه غازها توســط این مگس ها مورد حمله قرار 

می گیرند )20(. از لحاظ بالینی بر اســاس عضوی که دچار میاز شده است 
نوع میاز مشخص می شــود. مثل میاز پوستی، میاز چشمی و میاز تناسلی 
)2(. میاز محوطه دهانی به همراه لیز استخوان های فک باال و پایین با علت 
نوزاد مگس Lucilia sericata یک شــكل نادر از میاز در دام ها به حســاب 

می آید )1(.

مواد و روش کار
در تاریخ 93/7/6 یک راس بز حدودا چهار ســاله به دلیل بی اشتهایی، 
کاهش هوشــیاری و الغری پیشــرونده به درمانگاه دانشــكده دامپزشكی 
دانشگاه شــهید باهنر کرمان ارجاع داده شد. این دام متعلق به یک گله بز 
)حدودا 150 راسی( بوده که توسط چوپان گله، روزها برای چرا به زمین های 
کشــاورزی با گیاهانی تحت عنوان جو موش)گیاهانی که دارای قسمت های 
تیز، برنده و خار مانند می باشــد( دراطراف شــهر ماهان )از شهرستان های 
استان کرمان(برده می شدند. در معاینه دهان حیوان یک حفره بسیار عمیق 
بر روی فک پایین و باال در اطراف دندان های پیشــین و پسین مشاهده شد 
که همراه با بوی بسیار نامطبوع و گندیدگی بود )شكل 1(. در بررسی دقیق 
این جراحت نوزادهای مگس به تعداد بسیار باال و فراوان در عمق حفره و در 
سرتاسر محوطه دهانی مشاهده شدند. تعداد پنج نوزاد مگس با پنس بیرون 
کشــیده شــدند و در لوله حاوی الكل 70 درصد به آزمایشگاه انگل شناسی 
بخش پاتوبیولوژی دانشكده دامپزشكی دانشگاه شهید با هنر کرمان انتقال 
داده شــدند. به منظور شناسایی جنس و گونه مگس مولد این میاز مطالعه 
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نوزادهای مگس با کمک لوپ انجام گردید. از طرف دیگر برای بررسی شدت 
ضایعات و جراحات در ناحیه محوطه دهانی، دام مذکور به بخش رادیولوژی 
گروه علوم درمانگاهی جهت عكســبرداری از ناحیه درگیر)لثه، فک پایین، 

فک باال و محوطه دهانی( ارجاع داده شد.

مشاهدات و نتایج
با توجه به مشخصات مورفولوژیک الروها از جمله منافذ تنفسی خلفی 
و زوائد دهانی که در قسمت قدامی قرار داشتند و بر اساس مقایسه با کلید 
تشخیص استادارد)7( مشخص شد نوزادهای جدا شده از ضایعه، نوزادهای 
مگس L. sericata هستند. در عكس رادیولوژی نیز لیز و از بین رفتن کامل 
قسمت جلویی استخوان فک پایین و افتادن اکثر دندان های پیشین و پسین 
فــک پایین و باال به همراه نكروز و گانگرن شــدن تمام بافت لثه در اطراف 

دندان ها کامال مشهود و قابل توجه بود )شكل 2(.
بحث

مگس L. sericata متعلق بــه خانواده کالیفوریده بوده که از انگل های 
خارجی موجود در گوشــت و جسد حیوانات می باشد و نوزاد آن باعث میاز 
در انســان و گیاهخواران می شــود )12(. گونه های این نوع مگس گسترش 
جهانی دارند )16(. الرو مگــس L. sericata ندرتا به بافت های زنده حمله 
می کند. این نوع میاز اختیاری اســت و آن را معموال Strike می نامند که در 
اثــر نوزادهای گونه های متعدد جنس های Lucilia رخ می دهد )1(. عواملی 
کــه وقوع میازهای ناشــی از L. sericata را در گوســفند تحت نفوذ دارند 
شــامل عواملی هستند که شــیوع فصلی مگس را کنترل می کنند که خود 
تابعی از درجه حرارت و رطوبت می باشــد )1(. در Strike myiasis دو نوع 
الرو موجود می باشد: الرو های که دارای ترشحات قوی پروتئولیتیک هستند 
و باعث هضم نســوج می گردنــد و الرو هایی که از مایعــات متعفن حاصل 
 از نســوج نكروتیک تغذیه کرده و آنزیم پروتئولیتیــک کمتری دارند )1(.

L. sericata مهم ترین مگس عامل میاز اولیه در انگلســتان می باشد که آن 
هم بیشــتر عالقه به گوســفند زنده دارد )1(. در انســان میاز ناشی از این 
مگس برای اولین بار در ســال 1826 توســط ماگن گزارش شــد )5(. در 
بررســی پیر علی خیر آبادی و همكاران )2009( برای نخسین بار در کشور 
آلودگــی با الرو مگس L. sericata در یک قالده جغد از شــهرکرد گزارش 
گردید. تالری و همكاران )2004( میاز زخم ناشی از مگس L.  sericata در 
انســان را گزارش کردند. گوسفند اغلب در ناحیه کپل و اطراف دم به علت 
بیشتر بودن احتمال آلودگی دمبه به خاك، مدفوع و ادرار دچار حمله مگس 
می شــود)1(. زخم های ناشی از ضربات، تصادفات، جراحی، گزیدگی سگ و 
غیره به همراه رطوبت باال و گرما می تواند شــرایط الزم برای بروز این نوع 
میاز را فراهم نماید )1،14(. در انسان عقب ماندگی ذهنی، سن باال و عادت 
به خوابیدن با دهان باز از جمله مهم ترین عوامل مســتعدکننده میاز دهانی 
ذکر شده اند. با در نظر گرفتن این عوامل، ابتال به میاز در موارد خاصی قابل 

انتظار می باشد )2(. 
گزارش حاضر اولین گزارش میاز محوطه دهانی به همراه لیز استخوانی 
در بز هــا می باشــد و همچنین اولین گزارش میاز محوطه دهانی بز اســت 
که توســط نوزاد مگس L. sericata ایجاد شــده اســت که خود باعث دو 
چندان شدن اهمیت گزارش می شود. در بز های گله مذکور استفاده از جیره 
غذایی نامرغوب با قسمت های گیاهی تیز، آسیب رساننده و برنده که دارای 
ساختارهای خار مانند هستند مطرح است. بنابراین و با توجه به مطالب یاد 
شده، آموزش دامداران در جهت اجتناب از تغذیه با گیاهان آسیب رساننده 
و کنترل شــرایط ایجاد کننده زخم ها در جهت پیشــگیری از ابتالی تعداد 
زیادی از دام ها به این بیماری می تواند نقش به ســزایی در کاهش خسارات 

اقتصادی داشته باشد. 
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