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خالصه
آلَدگی ارگاىّای هختلف تذى اًعاى تا الرٍ هگط (هیاز) از ًماط هختلف خْاى گسارغ ؼذُ اظت .هیاز چؽموی
ًَ ،ع خارخی ؼاهل گرفتاریّای پلک ٍ هلتحوِ تَدُ ٍ در ًمَع داخلمی
تِ دٍ دظتِ داخلی ٍ خارخی تمعین
الرٍ تِ داخل چؽن ًفَر هیکٌذ .در ایي همالِ چْار هَرد هیاز خارخی چؽمن از اظمتاى یمسد گمسارغ همیگمردد.
تیواراى تا عالئن کٌصًکتیَیت حاد هراخعِ کردُ ،هیاًگیي ظٌی آًْا  34ظال ٍ ّوگی هرد تَدًذ .تواهی تیوماراى در
حاؼیِ یا خارج ؼْر هثتال ؼذُ تَدًذ .در هعایٌِ تر رٍی هلتحوِ چؽوی ٍ لرًیِ آًْا تعذادی الرٍ دیذُ هیؼمذ کمِ
پط از خارج کردى آًْا عالئن تیواری در عی چٌذ ظاعت ترعرف گردیذ .در توام هَارد عاهل تیواری اٍظمترٍض
اٍیط تَد.
واژههای کلیدی :اٍظترٍض اٍیط ،هیاز ،ایراى ،هیاز چؽوی

ظیٌَضّا ،حلك ٍدظمتگاُ ادراری تٌاظملی ًیمس ٍخمَد دارد
(.)1-3،5
آلَدگی چؽوی  %5ایمي همَارد را تؽمکیل همیدّمذ.
ؼای تریي عاهل هیاز چؽوی اٍظترٍض اٍیمط )(oestrus ovis
اظت (.)1،5،7
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بحیرایی ٍ ّوکاراى

تأثیر هَاجِْ با دٍد دست دٍم سیگار بر کَتیٌیي شیر هادر ٍ ادرار شیرخَار

ترای درهاى اتتذا لغمرُ تتراکماییي در چؽمن چکاًمذُ ٍ
ظپط الرٍّا تا فَرظپط از چؽن خارج ؼمذًذ .تیوماراى تما
تدَیس لغرُ آًتیتیَتیک ٍ اظترٍئیذ هرخ همیؼمذًذ .در
هعایٌا رٍز تعذ عالئن کاهالً ترعرف ؼمذُ تمَد .الرٍّمای
خارج ؼذُ در ٍیالّای کَچک حماٍی اتماًَل  70درصمذ
لممرار دادُ ؼممذُ ٍ تممرای تررظممی تممِ آزهایؽممگاُ تخممػ
اًگلؼٌاظی داًؽکذُ تْذاؼت داًؽگاُ علَم پسؼمکی ؼمْیذ
صممذٍلی یممسد ارظممال ؼممذًذ .تؽممخی در توممام هممَارد
 Oestrus ovisتَد .تؽخی الرٍ هرحلِ اٍل تر اظماض هماّر
دٍکی ؼکل ،یک خفت لالب دّاًی تیرُ رً ٍ تذى چٌذ
لعوتی الرٍ دادُ ؼذ ( تصَیر ؼوارُ .)1

هیستاى عثیعی الرٍ گَظفٌذ ٍ تس تَدُ ٍلی هگط گماّی
اًعاى را ًیس هَرد حولِ لمرار همیدّمذ .تیوماری درهٌماعك
رٍظتایی ٍ ؼرایظ تذ التصادی  -اختواعی ؼای تراظت .هیماز
چؽوی در ًماط هختلف دًیما ٍ از خولمِ ایمراى ،پاکعمتاى،
افغاًعتاى ،کَیت ،اردى ،عرتعتاى ظعَدی ٍ عراق ٍ تعمذادی
از کؽَرّای ارٍپایی ،اهریکمای ؼموالی ،اظمترالیا ٍ ؼموال
افریما گسارغ ؼذُ اظت ( .)1،3،6،8،9 ،14-17در ایي همالمِ
ها چٌذ هَرد هیاز چؽوی را از اظتاى یسد ارائِ هیکٌین.
گزارش موارد
توام تیواراى تا ؼکایت از عالئن التْاب چؽوی تِ هغمة
ؼخصی هراخعِ کردًذ .تواهی آًْا هرد تَدُ ٍ هیاًگیي ظمٌی
آًْا  34ظال تَد (داهٌِ 20-59 :ظمال) .ظمِ همَرد اتمتال در
فصل تْار ٍ یک هَرد در فصل تاتعتاى دیذُ ؼمذ .هیماًگیي
تعذاد الرٍّا در ّر تیوار ( 5/25داهٌِ 1-10 :عمذد) تمَد .در
تیوار اٍل گرفتاری چؽوی دٍ عرفِ ٍ در ظایر تیواراى یمک
عرفِ تَد .ؼرح حال تیواراى تمریثاً هؽاتِ تَد ٍ آًْما اهْمار
هیکردًذ ٌّگام گمردغ در تیاتماىّمای اعمراف هیثمذ ٍ
اردکاى اتتذا هگعی تِ چؽن آًْا ترخَرد کمردُ ٍ تالفاصملِ
دچار درد چؽن ،ظَزغ ،احعاض خعمن خمارخی ،لرهمسی،
اؼک ریسغ ٍحرکما خعمن خمارخی در داخمل چؽمن
ؼذُاًمذ .در چٌمذ همَرد تیوماراى تمِ اؼمتثاُ تما تؽمخی
کٌصًکتیَیت درهاى ؼذُ تَدًذ.
در هعایٌِ تا اظلیت لوپ ادم خفیف پلکّما ،کومَزیط
ٍگاّی پعَدٍهوثراى ٍخَد داؼت .تعذاد هتغیمری الرٍ تمر
رٍی هلتحوِ یا لرًیِ دیذُ هیؼذ .عَل الرٍّما حمذٍد 1-2
هیلیهتر تَد .الرٍّا هاّری ؼفاف تا ظر ظیاُ رًم داؼمتِ،
تِ ًَر حعاض تَدُ ٍ ٌّگام ترخَرد تما ًمَر اظملیت از آى
فرار کردُ ٍ در زیر پلکّا ٍ یا چیي خَردگیّای هلتحومِ
هخفی هیؼذًذ .ظایر هعایٌا ظگواى لذاهی ٍخلفمی عثیعمی
تَد ٍ گرفتاری داخل چؽوی دیذُ ًؽذ.

تصویر .1الرٍ هرحلِ اٍل

oestrus ovis

بحث
هیاز چؽوی ًاؼی از ریختِ ؼذى الرٍ هگمط در داخمل
چؽن اًعاى اظت .هیاز چؽموی در ًمماط هختلمف دًیما ٍ از
خولِ پاکعتاى ،افغاًعتاى ،کَیت ،اردى ،عرتعتاى ظمعَدی ٍ
عراق گسارغ ؼذُ اظت .ؼای تریي عاهل هیماز چؽموی در
اًعاى هگط  Oestrus ovisاظت .ایي هگط در ًماط هختلمف
ایراى ًیس ؼای تَدُ ٍ تاعث خعار التصادی فراٍاًمی ًیمس
هیؼَد .تِ ایي هگط ،هگط ظمیٌَض تیٌمی گَظمفٌذ یما
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هریف گرفتِ ٍ خارج ؼًَذ .در تعضی هماال گسارغ ؼذُ
لغرُ تیحعی تاعث فلح الرٍ ٍتعْیل خرٍج آًْا همیؼمَد
( )7،13اها چٌیي اثری در تیواراى ها دیذُ ًؽذ.
تیواری هعوَالً خَغ خین تَدُ ٍلی عَارض خذی هاًٌذ
زخن لرًیٍِ ،رٍد الرٍ تِ داخل کرُ چؽمن ،اًمذٍفتالویت ٍ
ًاتیٌایی ًیس گسارغ ؼذُ اظمت ( .)3،7،18،19تٌماترایي تایمذ
درهاى تیواری تِ صَر خذی پیگیری ؼمَد .خَؼمثختاًِ
ّیچ کذام از ایي عَارض در تیواراى ها دیذُ ًؽذ.
تیواری در کؽاٍرزاى ٍ چَپاًاى ،تٍِیصُ در فصل تْمار ٍ
تاتعتاى ،ؼای تَدُ ٍ تٌاترایي آهَزغ ایي افمراد ٍ رعایمت
تْذاؼت در هحل کار آًْا اّویمت زیمادی دارد .تؽمخی
اؼتثاُ ًیس ؼای اظت ٍ تٌماترایي آهمَزغ کمادر تْذاؼمتی
درهاًی ٍ آؼٌایی آًْا تا ایي تیواری تٍِیصُ در اهماکٌی کمِ
تیواری ًعثتاً ؼیَع دارد ًیس هْن تَدُ ٍ از عَارض احتومالی
خلَگیری هیکٌذ.

هگط ظعپَ ًیس گفتِ هیؼَد .هیستاى عثیعی الرٍ ،گَظمفٌذ
ٍ تس تَدُ ٍ اًعاى هیستاى تصادفی آى همیتاؼمذ (.)5،10،11
هگطّای هادُ در زهاى هٌاظة تعذاد زیمادی الرٍ تمر رٍی
تیٌی گَظفٌذاى رّا هیکٌٌذ .ایي هگط عالٍُ تر گَظمفٌذ ٍ
تس ،اًعاى را ًیس هَرد حولِ لرار همیدّمذ .هعومَالً هگمط
الرٍّایػ را هعتمیواً درٍى چؽن پاؼیذُ ٍ الرٍ هرحلمِ اٍل
در اًعاى تاعث تیواری هیؼمَد .آلمَدگی چؽمن از عریمك
دظت آلَدُ ًیس هوکي اظت .الرٍ در چؽن اًعماى لمادر تمِ
رؼذ ًثَدُ ٍ اگر از چؽن خارج ًؽَد حذاکثر عمی دُ رٍز از
تیي همیرٍد (.)5،10،12آلمَدگی دّماى ،حلمك ٍ گمَغ
خارخی ًیس گسارغ ؼذُ اظت .تیواری در فصَل گرم ظمال،
تْار ٍ تاتعتاى ؼای تر اظت ( )1،3کِ در تیوماراى گمسارغ
ؼذُ ًیس تِ ّویي ترتیة تَد .تؽخی تر اظاض هعایٌِ تالیٌی
ٍ دیذى الرٍ هیتاؼذ .ؼعتؽَی چؽن تما ظمرم فیسیَلمَشی
هؤثر ًیعت .زیرا الرٍ تا لالبّایػ تِ ظمختی تمِ هلتحومِ
هیچعثذ ٍ تایذ تعذ از تیحعی هَضعی الرٍّا تما فَرظمپط
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Abstract
Myiasis of different organs has been reported from various regions in the world. Infection of the eye might
appear as eyelids problems or conjunctiva (ophthalmomyiasis externa), or the larvae may invade into the eye
(ophthalmomyiasis interna). We report 4 human cases of external ophthalmic myasis from Yazd province, in
central region of Iran. All of them referred with symptoms of acute conjunctivitis. Mean age of patients was
34 years. All of them were male and from rural areas. Multiple larvae were observed over the bulbar
conjunctiva and cornea. After removing larva, symptoms relieved within a few hours. The organisms were
identified as Oestrus ovis.
Keywords: Myiasis, Eye infections, Larva, Diptera, Iran
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