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چکيد ه 

 )Oestridae( بیامری هیپودرموز یک بیامری انگلی در گوسفند و بز می باشد که ناشی از مگس های جنس پرژوالسکیانا از خانواده اوسرتیده
است. پوست حیوانات اگرچه به ظاهر ارزش ناچیزی از کل وزن یک حیوان را شامل می شود ولی تبدیل آن به یک فرآورده چرمی  با ارزش 
باال، اهمیت ویژه ای به آن می بخشد. زیان های مهم این انگل سوراخ کردن و تخریب بافت پوست بوده که یکی از معضالت صنایع چرم سازی 
است، و خسارات مالی فراوانی را ساالنه به این صنعت واد می کند. این بررسی در کشتارگاه جنوب کرمان )جیرفت( جهت تعیین میزان 
.Przhevalskiana spp صورت پذیرفت. بدین منظور سطح خارجی الشه و سطح داخلی پوست  آلودگی به بزهای کشتار شده به الرو مگس
بز های کشتار شده مورد بازرسی قرار گرفت. در این بررسی مجموعا 2400 رأس در طی چهار فصل سال ) هر فصل 600 رأس( معاینه شد. 
مجموعاً 201 راس )8/37 درصد( آلوده بودند که 44 راس )1/83 درصد( شامل جنس نر و 157راس )6/54 درصد( شامل جنس ماده بود. این 
اختالف در میزان آلودگی در بررسی های آماری معنی دار نبود. اما آلودگی در فصل زمستان نسبت به فصول دیگر، معنی دار )p > 0/05( بوده 

و عدد P برابر 0/04 می باشد. 
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 )Przhevalskiana spp.( بررسي فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا
در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت
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Hypodermosis is a parasitic disease in sheep and goats caused by Przhevalskiana ssp. flies. Animal skin, although 
it does seem to incorporate a small amount of the whole animal's weight, but makes it an high-value leather prod-
uct give it a special importance. The important losses of this parasite are cut a hole and destruction of the skin 
tissue, that is one of the significant  problems of leather industry.This study was carried out in southern kerman 
slaughterhouse)jiroft( to determine the amount of infestation in goats slaughtered by larvae of  Przhevalskiana ssp. 
For this purpose, the external surface of the carcass and the internal surface of the shellfish skin were examined. In 
this survey a total of 2400 goats were examined during the four seasons of the year (600 heads per season). Totally of 
201)8.37%( were contaminated of which 44)1.83%( were male goats and 157)6.54 %( of female goats have infected.  
this difference in the amount of contamination was not significant in surveys. Infection (contamination) was signifi-
cantly higher in winter than in other seasons.

Key words: CGoat, Przhevalskiana, Hypodermosis, Hypoderma, Jiroft slaughterhouse

مقدمه
به  که  می روند  شامر  به  جهانی  مشکالت  جمله  از  انگلی  بیامری های 
می باشند.  مطرح  دام ها  تولیدات  و  سالمت  در  بزرگ  مانع  یک  عنوان 
انگل های خارجی  یا  انگل های داخلی  بیامری ها ممکن است توسط  این 
که به سطح بدن حمله می کنند ایجاد شوند. از جمله انگل های خارجی، 
مگس ها می باشند که دارای اهمیت فراوانی هستند)3، 9، 11، 22(. الرو 
این مگس ها با مهاجرت خود در داخل بدن و ایجاد منافذ تنفسی بر روی 
سطح پوست دام، خسارات سنگینی به صنعت چرم سازی وارد کرده و از 
طرف دیگر موجب اسرتس و کاهش تولیدات در دام می شود )7، 17، 18(.

شهرستان جیرفت یکی از شهرستان های جنوب کرمان بوده و دارای سه 
اقلیم جغرافیایی متفاوت؛ رسد کوهستانی، معتدل کوهستانی، و گرم و 
مرطوب بوده که به ترتیب مربوط به مناطق ساردوئیه، دلفارد ونواحی 
دشت جیرفت است. ارتفاع شهرستان از حداقل ۶8۰ مرت در شهر جیرفت 
به 388۶ مرت در بلندی های ساردوئیه می رسد. پایین ترین دمای ثبت شده 
ثبت  باالترین دمای  و  به منطقه رسبیژن 3۰- درجه در زمستان  متعلق 
منطقه   .)12  ،5( است  جیرفت  تابستان  در  سانتی گراد  درجه   +5۰ شده 
جنوب کرمان با دارا بودن 11249۰2 راس بز )بر اساس آخرین آمار در 
دسرتس( یکی از  مناطق دامپروری کشور بوده دامپروری شغل بسیاری 

از مردم منطقه را تشکیل می دهد. از این رو کنرتل و پیشگیری بیامری 
بهبود  در  بسزایی  نقش  می تواند  انگلی  بیامری های  بخصوص  دام ها  در 
اقتصاد مردم این منطقه داشته باشد )14(. از جمله مشکالت دامداری ها 
روی  مگس ها  از  فراوانی  تعداد  وجود  سنتی،  دامداری های  به خصوص 
بدن دام یا در محیط آغل یا طویله می باشد. این مگس در بهار و تابستان، 
به  بسته  بدن  مختلف  نواحی  خارجی  پوشش  روی  بر  تخم گذاری  برای 
در  که  صدایی  با  و  می دهد  قرار  تهاجم  مورد  را  میزبان  انگل،  گونه ی 
هنگام پرواز ایجاد می کند باعث اضطراب، بیقراری و فرار دام ها می گردد. 
رشایط بد بهداشتی جایگاه دام از یک طرف و عدم آگاهی های الزم از 
نحوه زندگی، تکثیر و افزایش مگس ها و روش کنرتل آنان از سوی دیگر، 
مولد  مگس های   .)17  ،2( می گردد  دام ها  در  تلفاتی  و  موجب خسارت 
میاز در سه خانواده اسرتیده، کالیفوریده و سارکوفاژیده قرار می گیرند. 
تا کنون هفت گونه از مگس های مولد میاز در نشخوارکنندگان اهلی و 
وحشی شناخته شده است. جنس پرژوالسکیانا از خانواده اسرتیده یکی از 
عوامل ایجادکننده میازیس يا گراب بزي از ميازهاي زير جلدي می باشد 
و گونه های پرژوالسكيانا کروزی، آگاگری و يا سايلنوس را  شامل می شود 
کردن  به سوراخ  را مجبور  آن  انگل هیپودرما  زندگی  21(. چرخه   ،24(
پوست می کند. وقتی مگس بالغ بر روی موهای گوسفند و بز تخم گذاری 
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می کند، تخم پس از تفریخ با سوراخ کردن پوست به داخل بافت همبند 
و  سه  دو،  یک،  الروی  مراحل  گذشنت  طی  و  می شود  وارد  پوست  زیر 
مهاجرت های الروی, دوباره به زیر پوست بر می گردد و در بافت همبند 
زیر پوست جایگزین می شود )1، 1۶(. این انگل چون نیاز به تنفس هوازی 
دارد، با سوراخ کردن پوست و قرار دادن منفذ تنفسی در این سوراخ عمل 
تنفس را انجام می دهد. پس از طی مراحل تکاملی که تقریبا 8 ماه طول 
می کشد از پوست بیرون آمده و در روی زمین در مدت 7-3 روز تبدیل 
به پوپ شده و در خالل 11۶- 2۰روز مگس بالغ از پوپ خارج می شود 
و فعالیت جفت گیری و تخمگذاری را آغاز می کند )24، 2۰(. سوراخ های 
پوست و یا به عبارت دیگر جایگاه الرو مرحله سه در زیر پوست بیشرت 
در دو طرف خط پشتی در پوست، یعنی بهرتین محل برای تولید چرم 
دیده می شود. این خود یکی از مهم ترین آثار هیپودرموز در کاهش ارزش 
پوست می باشد )9، 2۰(. از این رو نگارنده با در نظر گرفنت ابعاد علمی و 
اقتصادی این معضل بخش دام و صنعت، تحقیقاتی را ازدی ماه94 تا مهر 
ماه 95 درکشتارگاه جیرفت آغاز منود و به بررسی پراکندگی، پیشنهادات 

درمانی و راه کنرتل و ریشه کنی پرداخت.

مواد و روش کار
.Przhevalskiana spp نیاز بود که به کشتارگاه  برای بررسی و ارزیابی الرو
مسئولین  با  الزم  هامهنگی های  از  پس  که  شود،  مراجعه  جیرفت  دام 
محرتم کشتارگاه جیرفت عملیات از تاریخ اول دی ماه 94 رشوع شد. این 
بررسی در دو خط کشتار بز انجام شد. محقق در روزهای مختلفی )که به 
صورت تصادفی انتخاب می شد( از فصول پاییز و زمستان و بهار و تابستان 
از ابتدای زمان رشوع  به کار کشتارگاه در محل حارض گشته و به بررسی 

گوسفندان و بزهای ذبح شده پرداخت.
و  نژاد،  جنسیت،  شامل  دام  هر  به  مربوط  اطالعات  ابتدا  کشتارگاه  در 

تخمین سن آنها از روی وضعیت دندان ها و تعداد بز کشتار شده در هر 
روز ثبت می گرديد. در مرحله بعد پس از ذبح دام، در هنگام جدا کردن 
سطوح  پوست،  زیر  همبند  بافت  پوست،  داخلی  سطح  الشه  از  پوست 
مختلف الشه و ژالتین سطح عضالت مورد مشاهده و ارزیابی دقیق قرار 
به  دام  برای هر  نوع ضایعه موارد مشاهده شده  تعیین  از  گرفت. پس 
با  برخورد  به محض  دام  در هر  گردید.  ثبت  و  یادداشت  طور جداگانه 
انگل، برخی از منونه ها را در ظروف محتوی الکل 7۰ درجه و 5 درصد 
تشخیص  برای  و  گرفت  قرار  درصد   1۰ فرمالین  در  برخی  و  گلیسیرین 
دانشکده  شناسی  انگل  آزمایشگاه  به  مورفولوژیکی  ارزیابی  و  جنس 

دامپزشکی شهرکرد انتقال داده شدند.
کشتار  دام  تعداد  شده،  کشتار  دام  نوع  تفکیک  به  موجود  پرونده های 
شده، تعداد دام آلوده، ماه، فصل و سال در جداول جداگانه ای دسته بندی 

شدند. 
نتایج  تحلیل  و  تجزیه  برای  کای  مربع  آزمون  از  آماری  بررسی  جهت 
استفاده شد و مقادیر )p>۰/۰5( به عنوان سطح آماري معني دار درنظر 

گرفته شد.

نتايج
رأس  ماه 2۰۰  برای هر  کشتارگاهی  بررسی  برای  الزم  منونه های  تعداد 
مشاهده  موارد  کل  تعداد  مجموع  در  سال  طول  در  که  گردید  تعیین 
شده 24۰۰ رأس شد. تعداد موارد بررسی برای هر فصل ۶۰۰ رأس بود. 
جهت بررسی این تعداد در روزهایی که به صورت تصادفی تعیین شد 
در کشتارگاه حارض و در خط کشتار بز ارزیابی انجام گرفت. با توجه به 
آن ها،  دقیق  سن  از  هایپودرموز  به  مبتال  دام های  صاحبان  آگاهی  عدم 
با مشاهده  اما  نشده  زمینه حاصل  این  در  استناد  قابل  آماری  اطالعات 
فرمول دندانی بزهای کشتار شده ی مبتال، سن اغلب آنها در محدوده ی 

.Przhevalskiana spp )بزرگنامیی 5 برابر( شکل 1- الرو مرحله سوم
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.Przhevalskiana spp )بزرگنامیی 10 برابر( شکل 2- منفذ تنفيس مگس 

.Przhevalskiana spp در سال 94-95 جدول 1- نتایج آلودگی در بز های کشتار شده در کشتارگاه جیرفت به الرو

تعداد دام مورد بررسیتاریخ مراجعه )ماه(
تعداد موارد آلودگی  

)%(
تعداد موارد آلودگی جنس 

نر)%(
تعداد موارد آلودگی جنس ماده )%(

16 )8(5 )2/5(21)10/5(200مهر

12 )6(3 )1/5(15 )7/5(200آبان

19 )9/5(8 )4(27)13/5(200آذر

41 )20/5(11 )5/5(52 )26(200دی

24 )12(7 )3/5(31)15/5(200بهمن

16 )8(4 )2(20 )10(200اسفند

9 )4/5(3 )1/5(12 )6(200فروردین

7 )3/5()1 )80/5 )4(200اردیبهشت

---200خرداد

---200تیر

1 )0/5(-1 )0/5(200مرداد

12 )6(2 )1(14 )7(200شهریور

157 )6/54(44 )1/83(201 )8/37(2400جمع
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.Przhevalskiana spp در سال 94-95 جدول 2- نتایج آلودگی در بزهای کشتار شده در کشتارگاه جیرفت بر حسب فصل به الرو

.Przhevalskiana spp در سال 94-95 شکل 3- نتایج آلودگی در بز های کشتار شده در کشتارگاه جیرفت به الرو

تعداد موارد مثبتتعداد دام مورد بررسیفصل

63  )10/5(600پاییز

103  )17/16(600زمستان

20  )3/33(600بهار

15  )2/5(600تابستان

1 تا 2 سالگی بوده و تعداد اندکی از آنها سن بیشرت از 2 سال داشتند. 
در بررسی های آزمایشگاهی مشخص شد که تنها جنس شایع در بزهای 
.Przhevalskiana spp بود. الروهاي مرحله اول داراي بدين گرزي  آلوده،
شكل، در انتهاي خلفي باريكرت  می باشند كه به يك جفت اسپرياكل ختم 
تقسيم   بندها  اتصال  محل  در  خارهايي  با  بند   ١١ به  بدن  و   می شود 
 می شود و در عرض چندين ماه در بافت زيرجلدي ناحيه پشت و تهيگاه 
دام به الرو مرحله دوم و سوم تبديل می شود. در جريان تبديل شدن از 
كيتني،  تجمع  دليل  به  الروها  بدن  سوم،  مرحله  به  نوزادي  دوم  مرحله 
بوده  اکرث الروها در مرحله سوم الروی  پژوهش  این  در  تريه  می گردد. 
و تشخیص  آن ها  بر اساس وجود منافذ تنفسی خلفی )شکل 1( و شکل 

پریرتم صورت گرفت. 

در  بز  در  هیپودرموز  بیامری  یکساله ی  بررسی  این  از  حاصل  نتایج 
کشتارگاه جیرفت در طی بهمن ماه سال 94 تا دی ماه سال 95 در جداول 

زیر ارائه می گردد.
بر این اساس میزان آلودگی بزهای کشتار شده در کشتارگاه جیرفت به 
این میزان  از  اعالم می گردد که  پرژووالسکیانا %8/37  الرو مگس جنس 
آلودگی جنس  به  مربوط   %۶/54 و  نر  به جنس  مربوط  آلودگی   %1/83

ماده می باشد.
طی این بررسی متام موارد آلودگی به الرو .Przhevalskiana spp در بز، 
در زیر جلد مشاهده شد و اثری از وجود این الرو در مناطق دیگر نبود.
هامنطور که مشاهده می شود، میزان آلودگی بزهای کشتارگاه جیرفت به 
الرو مگس .Przhevalskiana spp در فصل زمستان نسبت به فصول دیگر 
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بیشرت می باشد. در بررسی آماری مشخص شد که باال بودن آلودگی بزهای 
کشتار شده در کشتارگاه جیرفت در فصل زمستان نسبت به فصول دیگر، 

معنی دار )p>۰/۰5( بوده و عدد P برابر ۰/۰4 می باشد.
نر  به جنس  نسبت  ماده  در جنس  آلودگی  است،  که مشخص  هامنطور 

بیشرت می باشد.

بحث 
سن  از  هایپودرموز  به  مبتال  دام های  صاحبان  آگاهی  عدم  به  توجه  با 
دقیق آن ها، اطالعات آماری قابل استناد در این زمینه حاصل نشده اما 
آن ها  اغلب  مبتال، سن  کشتار شده ی  بزهای  دندانی  فرمول  مشاهده  با 
در محدوده ی 1 تا 2 سالگی بوده و تعداد اندکی از آن ها سن بیشرت از 2 
سال داشتند. البته این موضوع دلیلی بر وقوع کمرت بیامری هایپودرموز 
در دام های مسن نبوده و می توان علت آن را تعداد کشتار کمرت دام های 

باالی 2 سال در این کشتارگاه دانست. 
در بررسی های آزمایشگاهی مشخص شد که تنها جنس شایع در بزهای 
.Przhevalskiana spp بود. الروهاي مرحله اول داراي بدين گرزي  آلوده،
شكل، در انتهاي خلفي باريكرت  می باشند كه به يك جفت اسپرياكل ختم 
تقسيم   بندها  اتصال  محل  در  خارهايي  با  بند   ١١ به  بدن  و   می شود 
 می شود و در عرض چندين ماه در بافت زيرجلدي ناحيه پشت و تهيگاه 

دام به الرو مرحله دوم و سوم تبديل می شود. در جريان تبديل شدن از 
مرحله دوم نوزادي به مرحله سوم، بدن الروها به دليل تجمع كيتني، تريه 
الروها  در  ظاهری  ویژگی های  برخی  اساس  بر  گونه  تفکیک   می گردد. 
آن  روزنه های  و  است  دندانه دار  که  تنفسی خلفی  منافذ  )مانند: وجود 
می شود-  مشاهده  کوچک  از شکاف های هاللی  فراوانی  تعداد  بصورت 
پنجمین  در  یکدیگر  از  آن ها  فاصله ی  و  وجود و شکل خارهای سطحی 
و....(  پریرتم  شکل   - بدن-  روی  بر  عرضی  –وجود خطوط  بدنی  قطعه 

انجام شد )24(.
الزم به ذکر است که برای تفکیک گونه ها مشاهده منافذ تنفسی خلفی و 
نحوه قرارگیری روزنه ها کنار یکدیگر جزء مهم ترین کلیدهای تشخیصی 

می باشد )24(.
در مورد ابتالء گوسفند به بیامری هیپودرموز, با توجه به اینکه در طی 
یک سال بررسی دو رأس گوسفند مبتال به این بیامری مشاهده شد، باید 
اذعان داشت که تراکم پشم گوسفند، تجعد پشم و شاید نداشنت استعداد 
میزبانی می تواند از عواملی باشد که بیامری را نتوان در گوسفند دید )19، 
23(. همچنین این امکان وجود دارد که این دو رأس گوسفند در اثر چرای 

همراه با گله بز و در اثر ابتال تصادفی، آلوده شده باشند.
روی  بر  که  ساله  یک  بررسی  کل  در  بیامری  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
تعداد24۰۰ رأس بز کشتار شده در کشتارگاه جیرفت انجام پذیرفت، 2۰1 

.Przhevalskiana spp در سال 94-95 جدول 3- نتایج آلودگی در بزهای کشتار شده در کشتارگاه جیرفت بر حسب جنسیت دام به الرو

.Przhevalskiana spp در سال 94-95 شکل 4- نتایج آلودگی در بز های کشتار شده در کشتارگاه جیرفت برحسب فصل به الرو 

آلودگی در جنس ماده )%(آلودگی در جنس نر )%(تعداد دام مورد بررسی

24001/83(44()6/54(157
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.Przhevalskiana spp در سال 94-95 شکل 5- نتایج آلودگی در بز های کشتار شده در کشتارگاه جیرفت برحسب جنسیت دام به الرو

این  از  که  گردید  کشتار شده مشاهده  بزهای  پوست  در  آلودگی  مورد 
میزان 44 مورد )1/83%( آلودگی مربوط به جنس نر و 157 مورد )%۶/54( 

مربوط به جنس ماده بود.
در  آلودگی  میزان  که  داد  نشان  آلودگی  فصل  توزیع  بررسی  همچنین 
از  زمستان نسبت به فصول دیگر به طور معنی داری )p>۰/۰5( بیشرت 

سایر فصول می باشد.
گزارشات متعددی از آلودگی بزهای ایران و جهان به الرو مرحله اول و 

.Przhevalskiana spp موجود است. دوم
گالیو و همکاران )1۰( در سال 2۰1۶ در جنوب ایتالیا به بررسی 58۰ الشه 
بز)551 راس ماده و 29 راس نر( کشتار شده طی دوسال پرداختند و در 
285 راس )49/1 درصد( از بزها، تعداد 1 تا 38 عدد الرو P. silenus جدا 
کردند و بیشرتین میزان آلودگی به الرو مرحله اول، دوم، و سوم را به 
ترتیب در ماه های آگوست نوامرب و مارس اعالم کردند. دلیرنقده )9( در 
سال 138۶ در بررسی 47۶ رأس بز در ارومیه، 7۶ رأس )1۶ درصد( را مبتال 
به هیپودرما یافت و تنها گونه ی شایع در بزهای آلوده را پرژوالسکیانا 
پرژوالسکیانا  الروهای  بار  اولین  برای  نامربده  کرد.  اعالم  سایلنوس 
سایلنوس را در مهر ماه در بافت زیر پوستی بزها یافت و حضور آن ها 
را تا اسفندماه در بافت زیر پوستی پشت دام ها مشاهده منود؛ به عالوه 
حداکرث ابتال را در بهمن ماه با 44 درصد ابتال ثبت کرد. تقی پوربازرگانی 
را  )2۰( در سال 1388 در کشتارگاه اصفهان 294 رأس گاو کشتار شده 
به الرو  آلودگی  تنها یک مورد  تعداد  این  از  که  داد  قرار  بررسی  مورد 
مرحله ی اول هیپودرمابوویس در کانال و یک مورد ابتال به الرو مرحله ی 
سوم هیپودرما لینه آتم گزارش منود. همچنین از 294 رأس بز معاینه شده 
بودند.  به هیپودرموز  ، 151 رأس )51/3۶ درصد( مبتال  این مطالعه  در 
بیامری  ابتال در شهریورماه )35 درصد( و حداکرث رخداد  بز کمرتین  در 

در آذرماه )71 درصد( مشاهده گردید. از نظر آماری اختالف معنی داری 
ابتال به هیپودرموز در بز  )p>۰/۰5( میان افزایش سن و کاهش میزان 

وجود داشت. 
محزونی )14( در سال 1371 در کرمان، میزان آلودگی در بز را %11/۰9 
بیشرتین و کمرتین  گزارش منود. عریان و همکاران )15( در سال 2۰۰9 
درصد آلودگی به هیپودرموز در شهرستان های شیراز، مرودشت و داراب 
را به ترتیب در بزهای با گروه سنی ۶ تا 24 ماه و بیشرت از 24 ماه گزارش 
کردند. باغبان )4( در سال 137۰ در بررسی خود در کشتارگاه اصفهان، 
فاقد اختالف  نر و ماده  آلودگی در جنس  اعالم منود که میزان متوسط 
ابتال  به  نسبت  یکسان  از حساسیت  دو جنس  و هر  می باشد  دار  معنی 

رنج می برند.
تأثیر رشایط آب  از آن جایی که چرخه ی زندگی مگس هیپودرما تحت 
مناطق مختلف  اقلیمی در  به وضعیت  توجه  لذا  قرار می گیرد  و هوایی 
اهمیت دارد )2۰(. تفاوت فصلی در شیوع مگس های ولگرد وابسته به 
کاهش  به  توجه  با   .)15( می باشد  مطالعه  مورد  اقلیمی منطقه  رشایط 
شیوع آلودگی در اواسط فصل بهار تا اواسط تابستان به نظر می رسد که 
فعالیت مگس های بالغ و مرحله پوپا در این فصول از سال باشد )14، 2۰(. 
بنابراین بهرتین زمان مناسب برای کنرتل مگس های بالغ و الروهای تازه 
هچ شده و کاهش بروز آلودگی از اواسط بهار تا اواخر تابستان می باشد 

.)14 ،3(
میزان  که  می دهد  نشان  حارض  بررسی  نتایج  با  مذکور  نتایج  مقایسه 
آلودگی  با  ارتباط  در  می تواند  انگل  این  به  جیرفت  منطقه  در  آلودگی 
مناطق مذکور  باشد. در این بررسی مشخص شد که میزان آلودگی بزهای 
این  آماری  بررسی  در  گرچه  می باشد.  کمرت  ماده  بزهای  به  نسبت  نر 

تفاوت معنی دار نبود. 
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میزان  بررسی  به  در  آن ها   که  مشابه  بررسی های  با  نتیجه  این  مقایسه 
آلودگی جنس های نر و ماده اشاره شده است نشان می دهد که اصوالً در 
هیچکدام از بررسی های انجام یافته در ایران که در  آن ها  مقایسه آلودگی 
جنس های نر و ماده بزها به .Przhevalskiana spp مورد نظر بوده است، 
اختالف معنی داری بین دو جنس نر و ماده در ابتال به این انگل وجود 

ندارد)3(.

نتیجه گیری کلی
با توجه به مباحث قبلی و در نظر گرفنت چرخه ی زندگی و پاتوژنز بیامری 
جهت پیشگیری و کنرتل بیامری هیپودرموز در بز ، موارد زیر به عنوان 

پیشنهادات ارائه می شوند.
1-برای جلوگیری از تفریخ تخم و از بین بردن الرو در روی پوست باید 
تیر و مرداد( متام گله های گوسفند  در فصل شیوع بیامری )ماه خرداد، 
از  استفاده  با  یا  و  فسفره  ارگانو  سموم  با  سم پاشی  وسیله  به  را  بز  و 
دورامایسین،  آیورمکتین،  نظیر  الکتون  ماکروسیکلیک  داروهای  تزریق 

ماکسیدکتین و.. اقدام منود)2، 15(.
الروها  بر  کمرتی  نفوذ  قدرت  جلدی  شکل  به  ارگانوفسفره  سموم   -2
داشته، و بر روی  آن ها  تقریبا بی اثر هستند، به همین خاطر می توان از 
با دز ۰/2 میلی گرم بر کیلو گرم استفاده کرد، که بر  داروی آیورمکتین 
می تواند  دارو  این  می باشد.  موثر  سه  و  دو  یک,  مرحله  الروهای  روی 
الروها را از بین بربد و از سوراخ شدن پوست توسط الرو مرحله سوم 

جلو گیری مناید )،۶، 2، 13(.
مگس های  فعالیت  فصل  در  سیستمیک  ارگانوفسفره های  با  درمان   -3
هیپودرما به دو علت مهم است. اوالً با جلوگیری از تولید الرو مرحله اول 
و نفوذ آن به زیر پوست از تخریب پوست و بافت زیر جلدی در گوشت 
جلوگیری می کند و ثانیاً حساسیت الروهای تفریخ شده نسبت به سموم 
ارگانوفسفره سیستمیک از الروهای مراحل دو و سه بیشرت است )8، 22(.

4- ارائه دادن آموزش های الزم به دامداران نسبت به درمان گله های بز 
و گوسفند در فصل آلودگی برای جلوگیری از آثار زیانبار این بیامری در 

تولیدات دامی  آن ها  )9، 14(.
به  نسبت  کشور  مناطق  متام  در  دقیق تر  و  بیشرت  بررسی  و  تحقیق   -5
چرخه ی زندگی، تشخیص گونه و ارائه سیاست درمانی مناسب، در مناطق 

مختلف تا ریشه کنی بیامری )14(.
بیامری  اینکه  خاطر  به  گله  از  حذف  آن ها   یا  بیامر  دام های  درمان   -۶
هیپودرموز بیشرت در دام های الغر و ضعیف و دام هایی که سیستم دفاعی 

 آن ها  ضعیف شده دیده می شود )4(.
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