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چکیده
این . دگردمی یجاداCalliphoridaeهاي خانواده توسط برخی از مگس.Apismellifera Lزنبورعسل هايدر نوزاد میاز جلدي

ها آن هايیت شده و چشمؤصورت در باز ره ها بدر این بیماري شفیره. شودشفیرگی می يدر اواخر دوره عفونت کشنده باعثبیماري 
ایستگاه هاي کم جمعیت و داراي ملکه مسن متعلق بهیکی از کلنی در 1394سال  فروردین ماه دراین آلودگی .یابدتغییر رنگ می

ها به نمونه ،به منظور بررسی و تشخیص قطعی. دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز مشاهده گردید يآموزشی و پژوهشی دانشکده
. تشخیص داده شدعسلزنبور نوزادهايجلدي در میازیس آزمایشگاه منتقل و با توجه به مشاهدات بالینی و  بررسی میکروسکوپی، 

کامل مگس  يو همچنین حشرهپارازیتویید اولسن  نوزادشان انتهایی به وقوع پیوسته و  ها و خصوصاًشان ينوزاد میري در حاشیه
ها عملی هاي آلوده از کندو و سوزندان آندرمان این آلودگی با حذف قاب .در کندو مشاهده گردید الروگذاريزنی و در حال پرسه

هاي روشبه کار بستن بهترین اقدام رسد به نظر می ،اگرچه تا کنون هیچ روش قابل قبولی براي درمان آن توصیه نگردیده است. گردید
م با أسوزاندن و مدفون کردن تو هاي آلوده با روشسازي شانحذف و معدوم و توصیه شده عمومیهاي گیريپیش و محافظتی

خطر آلودگی به این انگل  ،گونه ضدعفونی قبل از استفادهها بدون هیچها در فضاي آزاد و استفاده از آنقرار دادن شان. پاشی استآهک
.دهدرا افزایش می

خوزستان ،Calliphoridaeمگس زنبورعسل، میازیس، : کلمات کلیدي

مقدمه
هاي بدن حیوانات یا انسان ها یا بافتبه آلودگی اندام.

ها، میاز یا مراحل نوزادي مگسحاصل از فعالیت انگلی 
میازیس بر اساس محل آلودگی و قرار  .گویندمیازیس می

میاز : گرفتن نوزاد در بدن حیوانات به انواع مختلف
 -ايحلقی، روده-، زیر پوستی، بینی)جلدي(پوستی

 Hall(شودبندي میتناسلی طبقه -داخلی یا ادراري

و صنایع  ي علوم دامیدانشکدهگروه علوم دامی، فیزیولوژي دام، کارشناس ارشد *1

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم درمانگاهی، دانشکده استاد2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکدهپاتوبیولوژيدانشیار گروه 3
، دانشگاه کشاورزي و و صنایع غذایی ي علوم دامیدانشکدهگروه علوم دامی، دانشیار 4

بندي میازها بر اساس طبقه ی،لحاظ بیولوژیکاز .)1995
از این دیدگاه . شودارتباط بین میزبان و انگل انجام می

تقسیم  3و تصادفی2، اختیاري1میازیس را به میاز اجباري
در میازیس اجباري، انگل خارجی براي تکمیل . کنندمی

در حالی که تکاملی به یک میزبان زنده نیاز دارد يمرحله
در بدن موجود زنده یا مواد  پارازیتازیس اختیاري، در می

1- Obligatory
2- Facultative
3- Accidental

رامین خوزستاندانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی  غذایی 
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 به دو نوع میازیس اختیاري. کندجان رشد و نمو میبی
در نوع اولیه انگل خارجی . شوداولیه و ثانویه تقسیم می

به زندگی انگلی خارجی سازش یافته است و توانایی 
خوار در مواد تولید میاز را دارد اما گاهی به شکل گنده

. کندحیوانات زندگی می يدر حال فساد و الشهآلی 
انگل خارجی مولد میازیس ثانویه در حالت طبیعی به 

تواند میاز نمی خوار زندگی نموده و معموالًشگل گنده
هاي قبلی طور ثانویه آلودگیه ایجاد کند اما ممکن است ب

میازیس تصادفی . موجود زنده را مورد تهاجم قرار دهد
بسیار کمیاب بوده و انگل به شکل تصادفی 1یا متفرقه

را مورد حمله قرار داده و یا  بممکن است میزبان نامناس
ها میازیس ایجاد شودبا بلعیدن تصادفی تخم مگس

)Lane and Crosskey 1993(.
درمیازمولدهايگونهترینمهم به طورکلی

 و Oestridae ، Sarcophagidaeهاي خانواده
Calliphoridae خانواده در .دارندقرارOestridae که

الروها شوندنامیده مینیز ي آن واربل یا بوت هامگس
Sarcophagidaeخانواده در .هستنداجباريانگلهمگی

 گذارند،میکه در فضوالت، الشه و مواد آلی فاسد تخم 
 اهمیت داشتهWohlfahartia و Sarcophagaدو جنس 

عامل ایجاد میازیس که به دلیل آنکه دومی در دامپزشکی 
Calliphoridaeدر خانواده .تر استباشد مهممی گوشت

 و Calliphora ، Lucilia ، Chrysomyaکه چهار جنس 
Cochliomyiaدو در ایجاد میازیس جلدي دخالت دارند ،

Chrysomyaيگونه bezziana و
Cochliomyiahominivorax جباري اعامل ایجاد میازیس

James(باشنداختیاري می انگلبقیهو  خوبدل و ،1974
.)1382همکاران

یک به عنوان عسلمیازیس تا کنون در زنبوربیماري 
 .گزارش گردیده استدر زنبورهاي کامل  انگل داخلینوع 
و  1996، 1951،1959،1986هاي بیماري در سالاین 

به ترتیب در فرانسه، اتحاد جماهیر شوروي،  2009

1- Miscellaneous

مشاهده  در ایران 2014پرتقال، اسپانیا، اردن و در سال 
ولی تحقیق . )1393نبیان و همکاران (ه استگردید

در  عفونت کشنده حاضر نوعی از میازیس را که باعث
است را گزارش نوزادهاشفیرگی در  ياواخر دوره

عمل آمده وضعیت بیماري ه هاي بطبق بررسی. نمایدمی
عسل تا کنون در ایران بررسی میازیس جلدي در زنبور

 )1365احمدي و عبادي  ،Ahmadi 1984(نشده است
اي توسط زنبورداران در ید نشدهأیت ياهولی گزارش

هاي جنوب و جنوب غربی کشور وجود دارد که با استان
.عالیم این بیماري مطابقت دارد

تاریخچه و روش تشخیص
یکی از  در 1394سال  فروردین ماه دراین آلودگی 

مسن متعلق به يهاي کم جمعیت و داراي ملکهکلنی
دامپزشکی  يایستگاه آموزشی و پژوهشی دانشکده

 ي دیگرکندو دودانشگاه شهید چمران اهواز و سپس در 
هاي باوي و دزفول در سطح استان خوزستان، در شهرستان

یکی از  يکلنی مذکور در حاشیه. مشاهده گردید
که به منظور هاي انتهایی دچار نوزاد میري گردیدهشان

دامپزشکی  يدانشکدهها به آزمایشگاه تر نمونهبررسی بیش
منتقل و با توجه به مشاهدات بالینی دانشگاه شهید چمران 

یازیس م مشکوك به بیماريو بررسی میکروسکوپی،
در . تشخیص داده شدعسلزنبور نوزادهايجلدي در 

 ها و خصوصاًشان يمیري در حاشیهاین مشاهده نوزاد
الرو سن اول . )3شکل(وقوع پیوسته بوده شان انتهایی ب

زنی کامل مگس در حال پرسه يانگل و همچنین حشره
به کمک استریومیکروسکوپ با . در کندو مشاهده گردید

و 20-40نماییکانونی و بزرگ يتنظیم فاصلهقابلیت 
تصاویر  يدوربین دیجیتال سینکرونیزه شده با لوپ به تهیه

الرو سن اول این انگل بر روي . میکروسکوپی اقدام شد
نشان داده )2شکل(زنبورها  يبندهاي انتهایی شکم شفیره

با وجود رنگ زیبا و  حشرات کامل مگس. شده است
دانه به درون فضاي کندو رخنه کرده و با فسفري خود، دز
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بر روي  الروگذاريگیري زنبورهاي پرستار به غافل
 يدر ادامه). 1شکل(دند کرعسل اقدام میزنبور نوزادهاي

کار با آویزان کردن تعدادي شان یک و دو ساله در اطراف 
ها ها و سپس قرار دادن آن شانزنبورستان به جلب مگس

در برخی از کندوهاي ضعیف و کم جمعیت به منظور 
.تر اقدام گردیدبررسی بیش

گیريبحث و نتیجه
تلف شده زنبور نوزادهاي، تصاویري از 3در شکل

نوزاد . عسل مبتال به بیماري میازیس ارائه شده است
شان انتهایی به وقوع  ها و خصوصاًشان يمیري در حاشیه

انگل و همچنین مگس کامل  اولالرو سن .است پیوسته
ي در کندو به تصویر کشیده گذارالروزنی و در حال پرسه

 عتسربه زنبورهاي بالغ  ،معمولبه طور . شده است
تشخیص داده  را به هر نوع بیماري مبتال آلوده و الروهاي 

 Bailey and Ball(سازندها را از کندو خارج میآنو 

شود که  زنبوردار متوجه بیماري می زمانیبنابراین  ،)1991
الروهاي سالم زنبور. بروز کرده استحاد  صورته ب

ها به روز پس از بسته شدن سر سلولچهار تقریباًعسل 
در حالی که ، در)Winston 1991(شوند یل میشفیره تبد

به سمت خارج سلول  شفیره سراین آلودگی در حالتی که 
ها زنده بوده تغییر رنگ چشم يقرار گرفته و تا مرحله
و یا تا حدودي باز مانده است و  است درب سلول کامالً

از  شفیرهرنگ . گردیده استدر این حالت نوزاد تلف 
-اي قهو و سپسسفید مرواریدي به زرد کمرنگ 

مرده در یک وضعیت ایستاده یافته و تغییر خاکستري
 بدونو به آسانی  کاملبه صورت نوزاد . )3شکل(است 

شده جدا  آنبه راحتی از سلول بچسبد يبه دیوارهکه آن
رسد بعید به نظر می. شود از سلول برداشته می و با پنس

در زنبورهاي بالغ ایجاد  بیماري حاضر بتواندکه عامل 
 نوزادهاياین بیماري عموماً. دنمایعفونت تحت بالینی 

شفیرگی را مبتال ساخته و سبب  يعسل در مرحلهزنبور
بیماري توسط الروهاي . گرددها میتلف شدن آن

در .گرددایجاد میCalliphoridaeهاي خانواده مگس
بالغ  هايرسد که مگسبه نظر میهاي انتقال  راهخصوص 

مومی محل پرورش در هاي هدر کف حجر ریزيتخمبا 
مسن و فرسوده و یا الرو گذاري مستقیم روي هايقاب

و با استقرار الروهاي  شوند میها آنسبب ابتالي، نوزادها
ها تولید سن اول روي آخرین بندهاي شکمی در شفیره

الروهاي مگس . گرددها میبیماري کرده و سبب مرگ آن
هاي روي پوشش خارجی بندهاي آخر شکمی شفیره

-بیماري.)2شکل(زنبورهاي عسل نشان داده شده است

افتد واتفاق میکارگر  در نوزادنر و هم  در نوزادهم ییزا
 يدر حاشیهسالم  هايسلولدر بین  هاي آلودهسلول
هاي  سرپوش سلول. دنباشمیپراکنده هاي کناري شان

 این.)3شکل(و یا تا حدودي باز مانده است آلوده کامالً
با جریان شهد و وفور ودر اواخر بهار  بیماري معموالً

زنبورها به طور . دنمایمیفروکش افزایش جمعیت
مومی  هايحجره، معمول در هنگام نظافت و پاکسازي

ها طور کلی شانه عسل و بزنبور يریزي ملکهمحل تخم
کنند و حتی سازي میگونه آلودگی را پاكرا نظافت و هر

بیماري و آلودگی، با بیرون ریختن  يدر شرایط اشاعه
ولی . نمایندتلف شده، بیماري را کنترل می نوزادهاي

که یک منشاء ژنتیکی دارد، بر اساس شدت  1رفتار نظافت
. این بیماري تعیین کننده است يو ضعف آن در اشاعه

این ثري براي درمان ؤي مداروروش و هیچ تا کنون 
در این بررسی الروهاي  .توصیه نگردیده استبیماري 

شدند و شفیرگی تلف می يعسل در اواخر دورهزنبور
 1-3ها تعداد روي پوست بندهاي انتهایی شکم آن معموالً

). 1شکل(گردید اول انگل مشاهده می يالرو مرحله

1- Grooming
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عامل کالیفوریده يخانوادهتحت کاملمگس : 1شکل
بیماري میازیس جلدي در زنبورعسل

ي زنبور الرو سن اول انگل روي نوزاد تلف شده:  2شکل 
میازیسعسل در بیماري 

ي زنبور عسل به دلیل بیماري نوزادان تلف شده:  3شکل 
میازیس

 نوزادهاعفونیهاي به طور کلی درمان در بیماري
توصیه نشده و در خصوص این آلودگی هیچ روش قابل 

صورت تجربی ه ب احتماالًقبولی بیان نگردیده است ولی 
آلوده و یا انتقال کلنی به  هايشانتوان با حذف می

هاي صورت یک بچه کندوي طبیعی همراه با دادن شان
هاي جانشین به دستی همراه با مکمل يجدید و تغذیه

منظور تقویت کلنی یک روند درمان عملی را جستجو 
ه ولی با توجه به این امر که وجود هر کلنی آلوده ب. کرد

 يامکان اشاعهعنوان یک خطر بالقوه در طبیعت بوده و 
بیماري را به همراه خواهد داشت، بهترین روش حذف و 

سوزاندن و مدفون  هاي آلوده با روشسازي شانمعدوم
به هر حال تا جستجوي . باشدپاشی میم با آهکأکردن تو

تواند  که زنبوردار می اقدامیتنها یک روش درمان قطعی 
 و هاي محافظتیروشاین است که انجام دهد 

به نظر . نددببرا به کار  عمومی هاي توصیه شدهپیشگیري
ها ها در فضاي آزاد و استفاده از آنرسد قرار دادن شانمی

گونه ضدعفونی خطر ابتال به این پارازیت را بدون هیچ
.نمایدپذیر میامکان

تشکر و قدردانی
علوم دامی و صنایع  يدامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشکده ياستفاده از امکانات دانشکدهاین تحقیق با 

دکتر محمد سعید  یانآقاجناب هاي اساتید گرامی غذایی دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان و راهنمایی
. گرددصورت پذیرفت که تشکر و قدردانی می نسبو هادي هادي خادمیمجتبی مهندس ، دکتر عبدالرضا سیاهپوش،مصدق
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A cases report of myiasis in honey bee (Apis mellifera) broods in 
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Abstract
Cutaneous myiasis in honey bee broods is caused by some Calliphoridae family flies. This 

disease causes the fatal infections in late of pupae period. In this disease, pupae of honey bee
are seen in open forms and their eyes are discolored. The present infection was observed in 
April 2015 in one of the less populated colonies with the older queen belonged to education 
and research station of the veterinary faculty of Shahid Chamran university of Ahvaz. For 
evaluation and definitive diagnosis, the samples were transported to the laboratory and based 
on the clinical observations and microscopic evaluation, cutaneous myiasis was detected in 
broods of the honey bee. Brood die occurred in margin of frames and particularly in the final 
frame, and eggs and larvae as well as the third age of the parasite and also the adult flies with 
truancy and spawning were observed in the hive. The treatment of this infection was done by 
eliminating and burning the infected frames of hive. However, the acceptable method for 
treatment has not been recommended yet. It seems that the best way is the utilization of 
general prevention methods, elimination and destruction of infected frame by incineration and 
to bury accompanied by a lime application. Put the frames outdoors and use them without
disinfection, increases the risk of this parasite infection.
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