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استان مازندران، شهرستان بابلسر،ميدان معلم، مركز علمي كاربردي شهيد حسن پور بابلسر-3

93 آذر : يرشپذ يختار            93آبان : يافتدر يختار                        دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد باهنركرمان گروه انگل شناسي مقطع ارشد-4

چكيده:

ميگن، مگسي از خانواده ساركوفاژيده مي باشد كه  سنوتينيا تريكوسپيس قادر به ايجاد پديده مياز مي باشند. مگس هابرخي از 

به خوبي بعنوان يكي از انگل هاي داخلي بدن زنبور عسل بعنوان عامل مياز شناخته شده و گاهي مي تواند مشكالت جدي 

ماه  براي زنبورها ايجاد نمايد. در بررسي حاضر، زنبورهاي عسل يك زنبورستان در منطقه رشتخوار استان خراسان رضوي در

كندو به صورت تصادفي  20شهريور مورد بررسي قرار گرفتند. پس از مشاهده تعدادي الروهاي كوچك در روي بدن زنبورها

عدد زنبور از هر كندو بطور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت. تعدادي الرو مگس  در مرحله سوم بر  20انتخاب گرديد. سينه

قدامي عضالت سينه ديده شد كه بر اساس ريخت شناسي و با استفاده از كليد  روي سطح داخلي بدن وداخل بخش هاي پشتي

الزم به ذكر است كه اين اولين گزارش از  ميگن تشخيص داده شدند. سنوتينيا تريكوسپيستشخيص اين الروها مربوط به مگس 

 .حضور آپي ميازيس ناشي از مگس فوق  در ايران مي باشد
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 مقدمه      

برخي از مگس مي باشند. مگس ها جزء حشرات و از راسته ديپترا

ها در مرحله الروي به صورت آفت گياهي يا انگل جانوري 

ها مي توانند ايجاد مياز نمايند. مياز  برخي از آن .زندگي مي كنند

 عبارت از نوعي آلودگي اعضاء و بافت هاي مختلف حيوان و

انسان با الرو برخي از مگس ها مي باشد، كه به دو شكل اجباري و 

اختياري ديده مي شود. اين الروها حداقل در بخشي از مراحل 

مختلف زندگي خود بر روي بافت هاي زنده يا مرده تغذيه مي 

مگس ها درخانواده . انواع (Bermejo et al 1996 )نمايند

ي از آن ها، خانواده هاي مختلف تقسيم بندي مي شوند كه يك

ساركوفاژيده است كه جزء مگس هاي براكي سرا هستند. اين 

گونه دارد و بيشترآن ها گنده خوارهستند.  2500خانواده بيش از 

بعضي از آن ها انگل ملخ و سوسك مي باشند كه مي توانند به 

عنوان پارازيتوئيد در زيست فناوري  و كنترل آفات نيز مورد 

يرند. اما برخي  از آن ها انگل حيوانات وحشرات استفاده قرار گ

) 1841ميگن ( سنوتينيا تريكوسپيس مفيد مانند زنبور عسل هستند.

به خوبي به عنوان يكي از انگل هاي داخلي زنبور عسل شناخته 

شده و گاهي  )Apimyiasisشده كه باعث مياز زنبور عسل (

 )مي تواند براي جمعيت هاي زنبور، خطر جدي ايجاد نمايد

Morse and Nowogrodzki, 1990, Roeha and 

Delgado, 1986)  اين انگل بيشتر در مناطق گرم  آفتابي .

مديترانه  ديده مي شود و در  بسياري از كشور ها بويژه كشور هاي

 اين يره) پراكنده  است.( اسپانيا، روماني ، ايتاليا، تونس و غاي 

مگس ماده به  مگس  فقط در مرحله الروي زندگي انگلي دارد.

وگاهي به زنبور هاي بامبل و زنبور هاي  زنبورهاي گردشگر و نرها

 Simintzis )حمله مي كندsolitary)عسل با زندگي انفرادي (

1949, Giordani 1956). 

ها رفتار و روش مگس ماده، الرو گذار است و در حمله به زنبور 

) مگس 1949هاي ويژه اي دارد. بر اساس مطالعات سيمنتزيس(

ماده بالغ در زمان هاي آفتابي از روز در سقف كندوهاي عسل كه 

مستقيما در معرض تابش آفتاب قرار دارند مستقر مي شود، ازآنجا 

 به سمت زنبورشيرجه زده و يك يا دوعدد الرو را رها مي كند.

رفتار اين عيت قبلي خود برگشته و بعد از مدتي مگس ماده به موق

را تكرار مي كند.گاهي اوقات در ساعات آفتابي روز الرو گذاري 

. مگس ماده مي ثانيه تكرار مي شود(Boiko 1958 ) 10تا  6هر 

عدد الرو در طول دوره زندگي خود توليد  800تا  700تواند 

نبور عبور كرده و ء  نازك بين سر و سينه زالرو ها از غشا نمايد.

ايجاد مياز مي كند. الرو ها بعد از نفوذ به عضالت سينه وارد 

مرحله دوم زندگي مي شوند و تا زماني كه زنبور زنده باشد از 

همولنف زنبور تغذيه مي كنند. اين الرو ها سفيد رنگ بوده و 

بخش دهاني آن ها سياهرنگ و داسي شكل مي باشد و اندازه آن 

روز پس از  4تا 2يلي متر است. پس از مرگ  (م x0 5/1/5ها 

انگلي شدن) الرو شروع به تغذيه از بافت هاي جامد ميزبان مي 

كند. و وارد مرحله سوم زندگي مي شود. همچنين الرو  براي ادامه 

تغذيه مي تواند مستقيما وارد محوطه شكمي شود يا اين كه ديواره 

محوطه شكمي وارد بدن سينه را سوراخ كرده و دوباره از ديواره 

شده و پس از مصرف مواد جامد داخل شكم، بدن را ترك كند. 

ممكن است در صورت وجود زنبور مرده ديگر، الرو وارد بدن آن 

 9تا  8شده و از آن نيز تغديه كند تا به حداكثر اندازه خود، حدود

ميلي متر برسد. سپس بدن زنبور را ترك كرده  و وارد زمين يا 

 Boiki) روز 7-12ود و پس از دگرديسي كه حدود خاك مي ش

طول مي كشد  (Giordani 1956 )روز 16و حداكثر  (1958

به مگس بالغ تبديل مي گردد. گاهي حشره داراي يك زمستان 

گذراني به حالت خفته است. مگس بالغ از نظر ظاهري شبيه مگس 

ه ميلي متر مي باشد كه  با وجود خطوط را 5-8خانگي و به طول 

راه سفيد روي سر و بين چشم ها از ديگر مگس ها قابل تشخيص 

 Morse & Nowogrodzki, 1990, Rocha )است

and Delgado 1986) . 

با توجه به رفتار توليد مثلي مگس، اوج آلودگي در فصل گرم 

سال، زماني كه كندو ها در معرض تابش كامل خورشيد قرار 

 .(Bermejo et al. 1996 )دارند ديده مي شود
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 ها :مواد و روش     

بدنبال مشاهده تعدادي الرو كوچك در سطح بدن زنبورهاي يك 

زنبورستان در منطقه رشتخوار خراسان رضوي در شهريور ماه سال  

كندو از زنبورستان  مذكور به طور تصادفي  20تعداد  1389

عدد زنبور بطور جداگانه مورد  20انتخاب شده و از هر كندو 

قرار گرفت. سينه هر زنبور از مقطع عرضي قطع گرديده بررسي 

 24درصد براي مدت  KOH(10ودر محلول هيدروكسيد پتاسيم (

درجه در انكوباتور نگهداري شدند. پس از  37ساعت در دماي 

شفاف شدن،  برش ها و مايع درون ظرف به وسيله ميكروسكوپ 

ر مورد بررسي قرا (Zumpt, 1965)تشريح  و كليد تشخيص 

منافذ تنفسي خلفي و ضمايم دهاني الروها گرفت. در پايان از 

 تصوير برداري شد. 

 : نتايج و بحث     

بر اساس مشاهده شاخص هاي ريخت شناسي از قبيل مخفي بودن 

منافذ تنفسي خلفي، مستقيم بودن شيارهاي تنفسي در داخل پريترم، 

زائده تنفسي و شكل اسكلت سري  5شكل منافذ تنفسي قدامي با 

حلقي ( سفالوفارنژيال )  الروهاي مشاهده شده در سطح و داخل 

ميكروسكوپ،  اين الروها مربوط به ناحيه سينه با استفاده از استريو

ميگن تشخيص  سنوتينيا تريكوسپيسمرحله سوم الروي مگس 

 ).4تا  1داده شدند ( تصاوير 

با توجه به عدم حضور مدارك ديگري مبني بر وجود اين مياز در 

نبور زنبورهاي ايران، بنظر مي رسد كه، اين اولين گزارش مياز ز

 عسل ناشي از مگس فوق  در ايران است.
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گزارش هاي مختلفي از آلودگي با اين مگس در نواحي مختلف 

كشور  )، اين مياز را در 1986دنيا وجود دارد. روما و ميرادلگا (

ماه سپتامبر گزارش كردند. همچنين سيمنتزيس و  پرتغال در

) بيشترين ميزان آلودگي را در ماه اگوست از 1951فياسون (

) شيوع 1996جنوب فرانسه گزارش نمودند. برمجو و همكاران (

نمودند.   اسپانيا عمدتا در ماه جوالي اعالمآلودگي را  در جنوب 

 23) 2009در بررسي انجام شده توسط الغزاوي و همكاران (

درصد از جمعيت هاي زنبورعسل پرورش دهندگان كشور اردن 

) 2011آلوده به نوزاد اين انگل بوده اند. همچنين پيرز و همكاران(

را در چندين منطقه پرتغال به طور  سنوتينياشيوع گونه هاي مگس 

كردند. آن ها بيشترين ميزان  درصد گزارش 2/10ميانگين 

آلودگي را مربوط به  ماه هاي جوالي و سپتامر دانسته اند. پيازا 

) آلودگي به اين انگل را از جمعيت هاي زنبور 2000وهمكاران(

عسل در ايتاليا گزارش كرده اند و نشان داد ندكه درصد آلودگي 

ين در مكان هاي آفتابي با خاك شني باالتر است. آن ها علت ا

مسئله را ناشي از مناسب تر بودن  اين گونه مناطق براي زمستان 

 گذراني شفيره و الرو اعالم كرده اند.

نتايج بررسي هاي فوق با مشاهدات  اين بررسي  از نظر شرايط 

زماني و نشانه ها مطابقت داشته است. در مورد بيماري زايي و 

آسيب شناسي اين انگل نظرات گوناگون وجود دارد. 

) اين انگل را يكي از آفات مهم زنبور عسل در اتحاد 1959بويكو(

جماهير شوروي  و همچنين عامل تلفات باالي زنبور ها ي برخي 

پرورش دهندگان در اكراين مي داند. اما سيمنتزيس وفياسون 

حالت غير سنوتينيا ) نشان دادند كه جمعيت هاي آلوده به 1951(

به جزكاهش جمعيت اندك طبيعي از خود نشان نمي دهند و 

) هيچ 1955جيورداني(موارد ديگري مشاهده نشده است ، همچنين 

% زنبور هاي آن آلوده  80نشانه غير طبيعي از جمعيت هاي كه تا 

 بودند گزارش نكرده است. 

اثري بر طول  سنوتينيا) نشان داد كه آلودگي به 1951سيمنتزيس(

ي چون افزايش مرگ و عمر زنبورها ندارد. در بررسي حاضر اثرات

مير زنبورها ، كاهش قدرت پرواز ، وكاهش قدرت نيش زدن در 

زنبورهاي آلوده مشاهده شد كه بنظر مي رسد اثبات ارتباط اين 

نشانه هاي باليني با حضور الروها نيازمند بررسي هاي بيشتر مي 

در سنوتينياباشد.از آنجا كه اين تحقيق اولين گزارش آلودگي به 

باشد پيشنهاد مي شود كه  خصوصيات زيست شناسي ،  ايران مي

بيماري زايي و همچنين واكنش هاي زيستي بين انگل و زنبور هاي 

 عسل بومي ايران مورد بررسي بيشتر قرار گيرند.
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Abstract: 

Some Flies can cause myiasis. Senotainia tricuspis Meigen of Sarcophagidae family is 

a well known endoparasite of the honey bee. It causes apimyiasis which can sometimes 

be quite serious. In current study, we observed a lot of number white fly larvae on 

body surface and in the anterior dorsal part of the honey bees, thoraxes in one of the 

apiaries from Khorasane- Razavi ( Rashtkhar). The bees samples were collected during 

2011 and the thoraxes of 20 bees taken from each 20 hive were examined individually 

to look for dipteral larvae ( myiasis) parasitization.   Based on their morphology they 

were recognized as Senotainia tricuspis Meigen  using characterization key. It should 

be noticed that this is the first report about the presence of apimyiasis caused by this 

fly in Iran. 

Key words: Apimyiasis , Senotainia tricuspis Meigen, Iran 
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