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بررسی وضعیت آلودگی به الرو مگسهای هیپودرما در گاوهای کشتار شده در کشتارگاه
سراب
یوسف داودی
استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد سراب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سراب ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتYosef.davodi@yahoo.com :
(دریافت مقاله 32/7/31 :پذیرش نهایی)33/33/38 :

چکیده
این بررسی در چهار فصل به مدت  1سال در کشتارگاه سراب روی گاوهای کشتارشده انجام شد .در گاوان کشتاری بررای یرافتن
الروهای مرحله دوم و سوم ،زیر پوست و سطح الشه و برای جستجوی الروهای مرحله اول سطح داخلی مری از ابتدا تا انتهرای نن و
کانال نخاعی از ابتدای مهرههای گردنی تا انتهای استخوان خاجی مورد بازرسی قرار گرفرت .طری ایرن مطاعهره ،در  354رأس گراو
کشتاری بررسی شده الروهای مرحله اول انگل هیپودرما بوویس برای اوعین بار در نذر ماه در کانال نخاعی پیدا شدند ( 3/34درصرد
و به مدت  3ماه این نوع الروها در کانال نخاعی گاوهای کشتار شده وجود داشتند .نعودگی کانال نخاعی به این الروها در بهمن مراه
همان سال به حداکثر خود یهنی  3/2درصد رسید .الروهای مرحله دوم و سوم هیپودرما بوویس و هیپودرما عینرهنتروم در بافرتهرای
زیرجلدی و سطح الشه گاوهای کشتار شده اوعین بار در اسفند ماه مشاهده شدند ( 3/13درصد و تا مرداد ماه سال بهد این الروها در
بافت زیرجلد دیده میشدند .حداکثر فراوانی نعودگی بافت زیرجلدی گاوهای کشتاری به این الروهرا در فرروردین مراه برود (3/21
درصد  .نتایج این مطاعهه نشان داد که نعودگی به هیپودرما بوویس و هیپودرما عینهنتوم در گاوهای منطقه سراب وجود دارد و بر ایرن
اساس بهترین زمان از بین بردن الروهای هیپودرما در این منطقه ماههای مهر و نبان هر سال میباشد.
کلید واژهها :گاوهای کشتاری ،هیپودرما ،هیپودرموزیس ،سراب.

مقدمه
هیپودرموزیس ( )Hypodermosisیکی از بیماریهای

مرس هیپودرمکا ایاکاد مکیشکود .گوگکههکای هیپودرمکا
بککوویس ( )Hypoderma bovisو هیپودرمککا نی ککهآتککو

مهم گاو در جهان است .این بیماری شککیی از میکازیس

( )Hypoderma lineatumدر گکاو اامکا ایکن بیمکاری

است که در مهکه داران خکوگره و اگاکان بکا هروهکای

هات د .مرسهای ماد بانغ هیپودرما پس از جفتریهی با
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مرسهای گه ،از بهار تا اوایا فصا تاباتان روی موهای

در اگتهای هدامی پوپ از آن خارج و بالفاصیه جفتریهی

بدن گاو تخمرذاری کهد و هروهای مهحیه اول طکی 2

کهد و تخمگذاری را آغاز میک د .این مرکسهکا هکادر

انی  7روز از تخم خارج و به داخا بدن گفوذ مکیک کد.

به تغذیه گنود و طول امه کوتاهی دارگد .رهخه حیاتی

هروهای خارج شد از تخم گوگه هیپودرما بکوویس بکه

اگرا حدوداً یک سال به طول میاگاامد که  8تا  11مکا

سمت بافتهکای رهبکی اپیکدورال بکین سکختشکامه و

آن در بککدن گککاو بککه شکککا اگرککا سککپهی مککی شککود

ضهیع کاگال گخاای گاحیه کمکهی-سکی های و هروهکای

(.)Panadero et al., 2007; Pruett et al., 1990

مهبوط به گوگه هیپودرما نی هآتو به طهف بافکت همن کد

گوگههای مختیف هیپودرما هم در مهاحکا هروی و هکم

ساککت زیککه مخککاط فیککی خیفککی دیککوار مککهی ی ککی

دوران بیوغ ،احشا را تحت تافیه ههار میده کد .مرکس

محاهای استهاحت زماتاگه ( )Winer resting siteایکن

بانغ باای ایااد مزاحمت در گاو در ه را رها شکد و

دوگوگه اگرا مهاجهت میک د ( Agaev and Bagirov,

م اه به کاهش تونید شیه و وزن شد میشود .هروهای

1989; Baron and Colwell; 1991; Panadero et al.,
 .)2007هروهککای مهحیککه اول هیپودرمککا را از دسککامنه

جکدی اگکدا هکایی از

(آذرما ) به ب د میتکوان در ایکن مککانهکا یافکت .ایکن
هروها  2انی  4ما در این محاها میماگ د و ب کد از آن
هروهای مهحیه اول از اواخه ژاگویه (دی ما ) و مکار
(اسف د ما ) از را بافت همن د شهوع به مهاجهت گهکایی
کهد و در طی یک دور  2تا  3ماهه به بافتهکای زیکه
پوست پشت گاوان ی ی محا استهاحت بهار ( Spring

 )resting siteمیرس د و بهطور آگزیماتیکک یکک کاگکال
ت فای کورک (ماهای بکاز پوسکتی) در پوسکت ایاکاد
میک د و مهحیه هوازی اگرا آغاز میگهدد .هرو مهحیه
اول طی دوبار پوستاگدازی بی دته شد و رگک

آگهکا از

سفید به زرد و سپس بکه ههکو ای تغییکه مکیک کد و بکه
مهحیه سو هروی میرس د .به گوزاد مهحیه دو و سو
گکها

( )Grubگفتکه مکیشکود ( Colwell and Baron

 .)1990; Nelson, 1986مهحیه واربیی ( )Warbleبین 1
تا  2ما طول میکشد و هروهای کامالً رشد یافته کاگکال
ت فای را بزرگ میک د و بکه زمکین افتکاد و در خکا
تندیا به پوپ کالهدار با پیرمانهای تیه میشوگد .پس
از پایان مهحیه پوپی مرسها با ها دادن یکک سکهپو
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درحال مهاجهت م اه به آسکی
میزبان به ویژ مهی ،سیاتم ااصا

مهککزی ،پوسکت و

گاهی مهگ در افه توکامی و شو

آگافیالکتیک شد و

موج

خاارات اهتصادی زیادی مکیگکهدد ( Khan et

 .)al., 2006رهخه زگدگی این اگرا با توجه به موه یت
جغهافیایی و شهایط آ

و هکوایی هکه م ه که متفکاوت

است و بهای اجهای کارهای ک تهنی و یکا ریشکهک کی در
هه م ه های هز است در ابتدا رهخه حیکاتی اگرکا در
آگاا دهی کاً بهرسکی شکود .ب کابهاین ،مهان که حاضکه در
شههستان سها

ککه از گکواحی مهکم دامپکهوری کشکور

ایهان میباشد و مازاد تونید دا آن به اسکتانهکای دیرکه
ارسال میشود ،اگاا گهدید تا به اسکا

اطالاکات بکه-

دست آمد اهدامات پیشکریهی و درمکاگی م اسک

اییکه

این اگرا اگاا گیهد.

مواد و روشها
این مهان ه در کشتارگا گیمه ص تی شههستان سها
که در  3کییومتهی شهه سها

ههار دارد اگاکا شکد .در

این تح یق ،بازرسی کشتارگاهی در رهار فصکا سکال و
بهطور متوسط هه هفته یکنار اگاا گهفکت .مشخصکات
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گاوها شاما گژاد ،ج س دا و سن ت هینی مشخص شد

گموگههکای جمکعآوری شکد بکهای تشکخیص گوگکه

و گاوهای کشتارشد از گظه وجکود هروهکای هیپودرمکا

هیپودرما به بخکش اگرکاش اسکی داگشککد دامپزشککی

مورد بازرسی ههار میگهفت د و کییه اطالاات بکهدسکت

داگشرا آزاد اسالمی واحد تنهیز م ت ا گهدید و توسکط

آمد فنت میگهدیکد .در ککا 453 ،رأ
 117رأ

گاوهکا شکاما

گاو با سن زیه  2سکال و  333رأ

گکاو بکا

سن بیشته از  2سال مورد بهرسکی ههارگهفت کد ککه 251
رأ

از آگهککا از ج ک س گککه و  212رأ

همکار اگراش ا

مورد ش اسایی ههار گهفت د

از ج ک س مککاد

یافتهها
در این بهرسی کشتارگاهی جم اً  453رأ

گاو مورد

بازرسی ههار گهفت .اونکین بکار در آذرمکا سکال 1331

بودگد.
بهای یافتن هروهای هیپودرما سکه داخیکی پوسکت،

هروهای مهحیه اول هیپودرما در کاگال گخاای پیدا شکد.

بافت زیهپوستی ،کاگال گخاای و مهی مورد بازرسی ههار

حداکثه آنودگی کاگال گخاای در بهمن ما بود بهطوری-

گهفت د .ب د از جدا کهدن پوست دا هکا ،سکه داخیکی

که در این مکا از 31رأ

پوست و سه هشه بهای پیدا ککهدن هروهکای مهحیکه

( 1/2درصد) از گاوهای کشکتار شکد در کاگکال گخکاای

دو و سو هیپودرما نی هآتو و هیپودرما بوویس بهرسی

خود واجد هروهای مهحیه اول هیپودرما بودگد .پکس از

سکهد

آن ،ت داد موارد روبه گ صان گذاشت و در اسف د ما بکه

شاتشو ،سپس در امتداد محور طونی خود با هیچی بکاز

( 1/13درصککد) کککاهش یافککت .آخککهین تککاریخی کککه

شد و تما طکول مکهی از سکه داخیکی بکهای یکافتن

هروهای مهحیه اول در کاگال گخکاای یافکت شکدگد 27

هروهای مهحیه اول هیپودرما نی کهآتکو مکورد بازرسکی

اسف د ما سال  1331بود .آنودگی بکا هروهکای مهحیکه

آن ب کد از خکارج گمکودن

اول هیپودرما بوویس طی بازدیدهای  3ما زماکتان گیکز

ام اء و احشا و ش ه شدن هشکه در امتکداد خکط وسکط

همر ان دید مکیشکد .در مکورد هروهکای مهحیکه اول

ستون ف هات ،در بازرسی کاگال گخاای ،بافتهای رهبی

هیپودرما نی هآتو در زیه مخاطهی مهی ،با وجکود آگککه

اپیدورال واهع شد در بین پهی اوست مهه ها و سخت

تما طول مهی ها مکورد بازدیکد هکهار مکیگهفت کد ،امکا

شامه از شهوع مهکه هکای گکهدن تکا اگتهکای مهکه هکای

هیچگوگه هروی یافت گشد .اونکین بکاری ککه هروهکای

ااککزی بککهای یککافتن هروهککای مهحیککه اول هیپودرمککا

هیپودرما در پوسکت مشکاهد شکدگد در اسکف دما سکال

بوویس مورد جاتاو ههار مکیگهفت کد .هروهکای پیکدا

گاو بازرسکی شکد ،

میشد .مهی هه گاو کشتارگا شکد ابتکدا بکا آ

دهیق ههار میگهفت .مت اه

گکاو بهرسکی شکد  3 ،رأ

 1331بود .در این زمان از  33رأ

شد در گاوهای تحت مهان ه با استفاد از پ س از محا

در  5رأ

ههارگیهی خود جدا و در ظهوف پالسکتیکی مخصکو

مورد مشاهد هکهار گهفکت .در طکی فکهوردین مکا بکه

ههار داد میشدگد .هروهای مهحیه دو و سو در انکا

حداکثه میزان خود ( 1/21درصد) افزایش یافکت .ب کداز

 71درجه حکاوی  %2گییاکیهین گرکهداری مکیشکدگد و

آن تا شههیور ما سال  1331ت داد منتالیان به هیپودرمکا

هروهای مهحیه اول بالفاصیه ب د از جدا کهدن به فهیزر

از

م ت ا میشدگد.

(13/88درصد) هروهای هیپودرما در پوسکت

کاهش پیدا کهد .در مهداد مکا سکال  1331در  1رأ
 41رأ

گاو تحت بهرسی ( 1/13درصکد) هرو مهحیکه
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سو یافت شد و میزان آنودگی در شههیور ما بکه صکفه

بککود و هروهککای مهحیککه دو و سککو جککدا شککد از

رسید (جداول  1و .)2

بافتهای زیهپوستی و پوسکت گاوهکای تحکت بهرسکی

مت یق به دو گوگه هیپودرما بوویس و هیپودرما نی هآتکو

هروهای مهحیه اول که از گخاع گاوهای کشتار شکد

تحت مهان ه جمعآوری شد ،از گوگه هیپودرمکا بکوویس

بود.

جدول  -1وضعیت آلودگی به هیپودرما و ابتال به هیپودرموزیس در ماههای مختلف سال ،در گاوهای کشتارشده در کشتارگاه سراب
فصل

زمان

تعداد گاو

فروانی  /تعداد و درصدآلودگی

بازرسی ( ماه)

بررسی شده

مری

درصد

کانال نخاعی

درصد

زیر پوست

درصد

فهوردین ما 31

34

1

1/11

1

1

7

21

اردینهشت ما 31

27

1

1/11

1

1

4

15

خهداد ما 31

45

1

1/11

1

1

3

13

تیه ما 31

43

1

1/11

1

1

2

4

مهداد ما 31

41

1

1/11

1

1

1

3

شههیور ما 31

31

1

1/11

1

1

1

1

مهه ما 31

47

1

1/11

1

1

1

1

آبان ما 31

31

1

1/11

1

1

1

1

آذر ما 31

41

1

1/11

1

3

1

1

دی ما 31

43

1

1/11

3

7

1

1

بهمن ما 31

31

1

1/11

3

21

1

1

اسف د ما 31

33

1

1/11

1

3

5

14

453

1

1/11

1/11

33

25

38

بهار
تاباتان

پاییز

زماتان

جمع کا

جدول  -2وضعیت آلودگی به هیپودرما و ابتال به هیپودرموزیس در فصول مختلف سال در گاوهای کشتارشده در کشتارگاه سراب
فصل

833

فروانی  /تعداد و درصد آلودگی

تعداد گاو
بررسی

مری

درصد

کانال نخاعی

درصد

زیر پوست

درصد

بهار

113

1

1/11

1

1

17

13

تاباتان

121

1

1/11

1

1

3

3

پاییز

118

1

1/11

1

1

1

1

زماتان

113

1

1/11

11

3

5

5

جمع کا

453

1

1/11

11

11

25

24
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بحث و نتیجهگیری

سو باید در تیهمکا سکال ب کد خکود را بکه پوسکت یکا

طنق گتایج این تح یق ،هروها بکهای گخاکتین بکار در

زیهجید دا بهساگ د .با توجه به ای که اونین زمان ح ور

اوایا آذر ما در کاگال گخاای مشکاهد شکدگد و طکی 4

هروهای مهحیکه دو و سکو در پوسکت گکاوان تحکت

ما در همان محا استهحترا زماتاگه (مکا هکای آذر ،دی،

مهان ه در اسف دما بود و هروها بکه مکدت  1-2مکا در

بهمن و اسف د) هابا مشاهد بودگد و حداکثه آنودگی در

همین محا استهاحت بهار میماگکد ،ب کابهاین از اواخکه

کاگککال گخککاای در بهمککن مککا بککود .ح ککور هروهککای

فهوردین ما سال ب د هروها شهوع بکه بیکهون آمکدن از

هیپودرما در بافت زیهجیدی پشت و پهیوها در اسف دما

پوست حیوان میک د و گیکز بکا درگظکه گکهفتن مهحیکه

رخ داد و تا مکهداد مکا ی کی در طکی دور ای  5ماهکه

شفیه ای ،اصوهً بایاتی از اوایا تاباتان مرسهای بکانغ

هروهای مهحیه دو و سکو در پوسکت پشکت حیکوان

در م ه ه سها

شهوع به ف انیت ک کد و تخکمگکذاری

مشاهد شدگد و حداکثه آنودگی در پوست در فهوردین

آگها آغاز شود که با مشاهدات ما در ایکن بهرسکی مهاب کت

ما بود .هز به ذکه است که هروهای مهحیه اول اگرکا

دارد .گتایج این بهرسی گشاگره آنودگی گکاوان شههسکتان

هیپودرما پس از سپهی شدن  2-3روز حانت کمکون در

سها

بکه هروهکای هیپودرمکا اسکت .در همکین راسکتا

زمانهای مختیف از تخمهای گذاشته شد توسط مرس

گزار هایی از آنودگی گاو به هیپودرما در سایه م کاطق

بککانغ هیپودرمککا خککارج و ماککیههای مختیفککی را بککا

کشور گیز وجکود دارد .باغنکان در سکال  ،1371در 1/33

سهاتهای متفاوت در بدن میزبان طی میک د و یا پکس

درصد و  1/85درصد از گاوهای کشکتاری اصکفهان بکه

از ر د هفته یا ر د ما (حداها  4هفته و حکداکثه 4–5

تهتی

آنودگی بافتهای زیهپوستی و کاگال گخکاای بکه

ما ) به محا استهاحت زماتاگه می رس د .هروهکا بکهای

هیپودرما بوویس را گزار

مدت سه ما در این مکان باهی میماگ د و در طکی یکک

گزار هایی از آنودگی گاوها به هروهکای هیپودرمکا از

دور  1-2ماهه به پشت گاوان (محا اسکتهاحت بهکار )

سایه کشورهای جهان گیز وجکود دارد .در کشکور ایتانیکا

میرس د ( .)Khan et al., 2007هروها به مکدت  2مکا

وهوع گیهای آنودگی به هروهای هیپودرما تا  85درصکد

کهد است (باغنان.)1371 ،

در کپاولهای تشکیاشد در بافکت زیکه جیکدی بکاهی

گزار

میماگ د ( .)White and Evans, 2002نذا ر ین به گظکه

 .)1990شیوع سکهمی آنکودگی گیکهای بکه هیپودرمکا در

میرسد ککه زمکان ف انیکت مرکس هیپودرمکا در م ه که

شککد اسککت

سها

شد اسکت ( Berkenkamp and Drummond,

بیژیککک بککه میککزان  48/7درصککد گککزار

بین خهداد ما تا تیهما میباشد و هروهکایی ککه

( .)Berkenkamp and Drummond, 1990بهآورد میزان

در آذرما به کاگکال گخکاای رسکید اگکد بایکد در حکوانی

خاارات حاصکا از اگرکا هیپودرمکا در گکاو در ایکهان

اسف دما همان سال به پوست بهس د و هروهایی ککه در

وجککود گککدارد ونککی پککایین بککودن خاککارت اهتصککادی

آذرما به کاگال گخاای رسید اگد (آخهین زمکان مشکاهد

هیپودرموزیس در دا های تحت مهان که شکاید بکه ایکن

هرو مهحیه اول در کاگال گخاای در این تح یق) پکس از

دنیا باشد که ت داد کمی از هروهای مشکاهد شکد در

طی مدت زمان ذککه شکد بکهای اسکتهاحت زماکتاگه و

زیککه پوسککت هیپودرمککا نی ککهآتککو بککود و م ککافاً ای کککه

مهاجهت و اهامت در زیه پوست و تندیا به هرو مهحیه

و هوای گه تکه

مرسهای بانغ هیپودرما نی هآتو در آ
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و هککوای

سهدته بیشته ف انیت میک د و رون شههستان سها

بککهای ک تککهل هیپودرمککوز در م ه ککه سککها

توسککط

از

هروکشها ،باید ب د از خارج شکدن هروهکا از تخکم و

م اطق کوهاتاگی و سهدسیه کشکور مکیباشکد ،ب کابهاین

هنا از رسیدن آنها به اا ای حیکاتی اهکدامات درمکاگی

پائین بودن فهاواگی آنکودگی بکه هیپودرمکا نی کهآتکو در

صورت گیهد .این زمان در گکاوان در شههسکتان سکها

میتواگد بهدنیا بهودت هکوا باشکد .گتکایج

اواخه تاباتان تا اوایا پائیز توصیه میشود و بایکد همکه

م ه ه سها

بهدست آمد از استانهای آذربایاانغهبی و مازگکدران و

گاوان این م ه که را هنکا از رسکیدن هروهکا بکه کاگکال

کهمککان گشککان مککیدهککد کککه فهاواگککی هروهککای مرککس

گخاای با هروکش یا آیورمکتین درمان گمود و دا هایی

هیپودرمککا بککوویس در م ککاطق مهتفککع باککیار بیشککته از

را که در اواخه زماتان و یا اوایا بهار گشاگههای ابتال به

هیپودرما نی هآتو است (اشهفی1338 ،؛ دنیهگ د 1338 ،؛

هیپودرموزیس را دارگد ،ماکدداً مکورد درمکان هکهار داد

محزوگی .)1371 ،در پایان ،میتکوان گتیاکه گهفکت ککه

(.)Halley, 1989; Nessel, 1989
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