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  د.خميس عبود المحمديد.خميس عبود المحمدي          حشرات طبية وبيطرية حشرات طبية وبيطرية 

  قسم االنتاج الحيواني 

  للذباب المتطفل ((للذباب المتطفل ((  )التدوٌد)التدوٌد 

هو اصابة االنسجة الحٌة لٌرقات الذباب التابعة الى ثنائٌة االجنحة   Myiasis التدوٌد

Diptera   فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة الفرٌقٌا وامرٌكا ،والذباب واسع االنتشار

والمناطق االخرى من العالم .فً اكثر االحٌان تكون االصابة تحت الجلد او تحدث فً الجروح  

 وكذالك االنؾ والمعدة .

 تسبب بالذباب مال "تصنٌؾ التدوٌد 

لحٌة لالنسان او الحٌوان االنسجة اارٌة ( تصٌب العوامل االجبارٌة )الطفٌلٌات االجب-1

المتسبب بواسطة الٌرقات التً تكون متطفالت على الحٌوان تصٌب بشكل عرضً  .التدوٌد

 , Dermatobia , oestrus ,Hypoderma , Gastrophilusاالنسان وهذه تشمل 

chrysomia ) 

تتطور فً  هذه  Sarcophagidaeالعوامل شبه متخصصة اختٌارٌة /تشمل عوائل لذباب -2

ررة تتطفل على الجروح واالنسجة المتض ارٌة ،الٌرقاتاالنسجة المتحللة وتعتبر طفٌلٌات اختٌ

للجروح وتشمل هذه  خرى وبع  هذه االنوا  تكون فرٌدة بالؽوو االنسجة المتاخمةاال

 .:             Lucilia , Calliphora , Muscaالمجموعة 

العرضً ٌحدث عندما تكون الذبابة فً مرحلة  تخصصة عرضٌة /التدوٌدعوامل ؼٌر م -3

عندما ٌتناول ؼذاء ملوث اوتاتً من خالل المالمسة للمسالك البولٌة وتضم هذه البٌضة 

.ربما تكون مشاركة بٌن :        Arcophagida , Calliphoridae , Muscidaeالمجموعة 

 هذه االنوا  .

                       Oestrus ovis                Oestriidae    انؾ االؼنام         *نؽؾ

فً جمٌع انحاء العالم ،عندما تكون االؼنام والماعو بصورة كثٌرة وتهاجم  ٌحدث هذا النؽؾ

بشكل رئٌسً االؼنام والماعو واالبل، وبصورة عرضٌة الخٌول والماشٌة والكالب واالنسان 

 اجن.،ولكن التصٌب الخناوٌر والدو

المسالك االنفٌة للحٌوان توضع البٌ  فً مسالك انؾ االؼنام والٌرقات توحؾ ضمن 

حٌث التستطٌع اكمال دورة حٌاتها بدون العائل المتطفل انؾ االؼنام اجبارٌة التطفل  ،والنؽؾ

 علٌه والتحتاج الى الجروح لوضع البٌ  .

                  Biology & Life cycle"الباٌولوجٌا ودورة الحٌاة 



ملم ،مع شعر تشبه النحل وٌكون لونها اسود رصاصً  12-11ٌبلػ طول الذبابة البالؽة من 

ٌوم تكون كافٌة للتواوج والتكاثر  31-15فً جمٌع حٌاتها فقط لمدة  براغ ،البالؽة التتؽذى

 االناث تلد ٌرقات حٌث التضع بٌ  ولكن البٌ  ٌفقس عن ٌرقات .

عات صؽٌرة بداخل المسالك ٌرقة والتً توضع بشكل دف 511فوق ى ٌمكن ان تضع االنث

تمر خالل المسالك االنفٌة عندما تهاجم .وتستمر الٌرقات بالنمو  ٌة ،والٌرقات الٌافعةالتنفس

ٌوم تعتمد على 31مسالك بحدود تؽادر ال ملم طوال .الٌرقات الناضجة31حجم  واالنسالخ لؽاٌة

فات لك حتى الربٌع القادم .عندما الواحاشهر بداخل المسا 9او تبقى فوق  حرارة الطقس درجة

 ساعة . 24ن نفسها وتبدا بطور العذراء خالل قط خارج االنؾ على االر  تحاول دفتس

شهر تبدا بالؽات الذباب بالبووغ خارج طور العذراء ،وعادتا الٌكون لها اكثر من  2-1بعد 

 جٌل /السنة .2

           .Damage &Economic import*الضرر والخسارة االقتصادٌة   

ث الذباب التً تتمٌو عندما ٌصاب الماعو واالؼنام ٌكون فٌها رد فعل قوي باتجاه وجود انا-1

 راسها. بواسطة اوها الممٌو وتقوم بهو

 . نتٌجة الضؽط على المسالك النفٌة الشخٌر بقوة-2

 وتحاول الهروب ،هذا السلوك ٌوعج الراعً االعتٌادي . رجلهااتخفً راسها بٌن -3

 منوعجة نتٌجة تهٌج االؼشٌة المخاطٌة واالفراوات المخاطٌة .باالؼنام تكون -4

 انسداد المسالك االنفٌة بالٌرقات . تورم فً االنؾ وصعوبة التنفس نتٌجة ٌنتج عن العطس-5

 ٌل انتاج الصوؾ واللحم والحلٌب .ربما تؤدي الى سوء التؽذٌة وخسارة فً الوون وتقل-6

 ٌحدث الموت وخصوصا الحٌونات الفتٌة اذ لم تؽادر الٌرقات هذه المسالك .-7

ظروؾ متعفنة او لربما تصل الٌرقات الى دماغ  ٌحدث الموت بسبب تسمم الدم ،تتم حدوث-8

 العائل .

              Contral*المكافحة 

كفاءة عالجٌة جٌدة وتوفر وجرعات فموٌة تعطً كحقن ا  Ivermactineاستخدام مادة -1

 لها حماٌة عدة اسابٌع ضد اعادة االصابة .

 ،ضد نؽؾ        Clasantel , Nitroxinil , or, Rafoxanidsجرعات اوحقن من مواد -2

 انؾ االؼنام .

التً تكون ناجحة االستخدام مثل   Trichlorpanمثل ركبات الفسفور العضوٌة مالقلٌل من -3

 . injectionاو كحقن   Pour-onsصب االضافات 



            Hypoderma  bovis"ٌرقات الماشٌة 

تصٌب الماشٌة وتوجد فً النصؾ الكرة الشمالٌة وتوجد اٌضا فً اوربا واسفل شمال افرٌقٌا 

سان .وتسبب التدوٌر ن.وٌرقات الذباب تصٌب بشكل عرضً االؼنام والماعو والخٌول واال

سبب التطفل وتكون اجبارٌة التطفل الٌمكن اكمال التطفلً لؽٌر بالؽات الذباب ،ولكن الٌرقات ت

 دورة حٌاتها بدون عوائلها .

 (            Biology &Life cycle)باٌولوجٌا ودورة الحٌاة  

للما شٌة انها التع   ملم ،وبالؽةالذبابة ؼٌر ضارة 15-12البالؽة تبدو وكانها نحلة طولها 

 والتتؽذى .والتلدغ والتسبب اي ضرر .والبالؽة التمتلك اجواء فم وظٌفٌة 

بٌضة ،البٌضة تتصل بقوة 8-5االنثى تضع البٌ  بشكل مفرد على الشعر بشكل سطور الشعر

 ٌرقات توحؾ اسفل عن  ٌوم 7-3بٌضة ،ٌفقس البٌ  811الشعر فتضع االنثى خالل حٌاتها 

الضام بٌن العضالت ،تتؽذى وتذوب على  بعد تهاجر تصاعدٌا على طول النسٌجلدخول الجلد ،

 تثقب جلد العائل من جهةبعد اكمال هجرتها شهر حتى اوائل الشتاء ،4-2عد البروتٌنات ب

جسم العائل ردة فعله شهرا ،تنسلخ مرة ثانٌة 2-1الظهر ،للتنفس خالل الثقب تبقى من 

سم ،الٌرقة بداخل الكٌس لونه ابٌ  3-2ً حول الٌرقة ،تظهر تورمات بتكوٌن كٌس نموذج

سم .فً الربٌع الٌرقات 3،تدرٌجٌا ٌتحول الى اللون معتم او اسود ،الٌرقات الناضجة اكثر من 

الناضجة توحؾ خارجا ،من خالل الثقب التنفسً ،تسقط على االر  لتدفن نفسها وتصبح 

 ٌوم . 91-11من   Adultها تتحول الى عذراء خالل الساعات القلٌلة ،وبعد

 رد سارة االقتصادٌة بسبب الذباب المؽ*الضرر والخ

 ٌرقات الذباب ضارة جدا للماشٌة .-1

 الماشٌةمن خالل الهروب الجماعً . تؤدي الى رعب -2

 ل الحٌونات التتؽذى بشكل صحٌح .تسبب جهد عالً وتجع-3

 ا .كؽم ٌوم1ٌحلٌب فوق ال كؽم وانتاج21تقلل الوون فوق اواقل من -4

 الحٌونات ربما تجرح انفسها .-5

 ٌمكن ان تحدث اجها  لذرٌة االبقار .-6

عدة مئات االكٌاس التً تنتج اصابة الماشٌة فً المناطق المتوطنة ربما تؤدي الى تطور-7

 ات االلم .تقرح

 اعداد الثقوب تقلل من قٌمة الجلود التجارٌة .-8

                  Contral*المكافحة ٌرقات الماشٌة 



ٌرقات الماشٌة تؤدي الى استئصال فً عدة دول لالمبٌدات الجهاوٌة الفسفورٌة العضوٌة -1

 فً اوربا وتكون قتلها بنجاح للطور االول للٌرقات من خالل الرش وصب االضافات .

تكون  التًالتركٌبات االخرى التً تستخدم كاضافات للطعام وشرب الماء او لعق الصخور-2

 ناضجة فً حملة استئصاله وتقلل جوهرٌا من حدوث ٌرقات الماشٌة.

اكبر قٌاس استخدام تقنٌة الذكور العقٌمة التً طورت ضد الدٌدان الحلوونٌة فً لوالٌات -3

 . 1981المتحدة االمرٌكٌة وكندا فً عام 

كنٌن ودورما رمللٌرقات المحتوٌة )افة االن باستخدام المبٌدات الجهاوٌة الطرٌقة الحدٌث-4

من خالل الحقن   Macro cyclic lactone(، بطرٌقة  ivelmactinet  Dormactinٌن كت

او صب االضافات تسمح بمكافحة الٌرقات المهاجرة وتحمً الماشٌة لعدة اسابٌع ضد اعادة 

 االصابة .

           Gastrophilus intestinalisنؽؾ الخٌول   -ج

 جد تاثٌرات اولٌة للخٌول والحمٌروٌو  Gastrophilusمختلفة لل   اانو 9بالعالم ٌوجد 

 لجهاو الهضمً ،الٌرقات تسبب تدوٌد.اكثر نؽؾ الخٌول الشائع التً تكون تطفل داخلً ل

 اجباري بسبب متطلبات المعٌشة الكمال تطورها على العائل .

                      Description &life cycle*الوصؾ ودورة الحٌاة 

 جٌل واحد فقط ٌنتج سنوٌا . تكمل االستحالة بثالث اطوار ٌرقٌة.نؽؾ الخٌول 

ل على الشعر المفرد لالرجل االمامٌة بٌضة على جسم الخٌ 1111-151البٌ  االنثى تضع 

سم لونها اصفر ،البٌ  تلصق بالقرب من 0.13والبطن والجوانب واالكتاؾ ،طول البٌضة 

بالبووغ من قبل اللعق او الع  ،توحؾ الى الفم  تحفوقات تٌوم ٌر 11-7حافة الشعر ٌفقس 

ٌوم تنسلخ الٌرقة الى المرحلة الثانٌة  28تبقى تدفن نفسها فً لثة اللسان او بطانة الفم 

شهر بعد الطور  12-9بتحرك الى المعدة الطور الثانً والثالث تبقى متصلة بالمعدة من 

،الٌرقات تلجا الل الجهاو الهضمً فً البراو الثالث تنفصل من الجهاو الهضمً وتمر من خ

خالل الصٌؾ   Adultاٌام بوغ  11-2بعد   Pupaالى التربة او السماد الجاؾ لؽر  التعذر 

. 

 انج فً الطول تشبه النحلة لونها اسود واصفر الشعر .3/4و2/3الؽة تكون بٌن  *الب

 اٌام . 11 -7*االنثى تستؽرق حٌاتها من 

             Vetrinary significance"المهام البٌطرٌة 

ربما الجروح الناتجة من محاولة الخٌل لتخلٌص انفسها من تحوم الذباب وربما تحدث فً -1

 ل عن الرعً .نتٌجة االوعاجات الكبٌرة التً تؤدي الى توقؾ الخٌخسارة الوون 



للحٌوان  الضرر المباشر تحدث بعد دخول الٌرقات الى اجواء الفم والجهاو الهضمً -2

خالل الفم مما ٌؤدي الى التهٌج متقطع وتتطور الى جٌوب المقٌح فً ،الٌرقات تلجا من 

 ة ربما تتطور بسبب مساكن الٌرقات .االسنان ،وفقدان الشهٌ

 الٌرقات تكون باعداد كبٌرة فً المعدة تسبب اعترا  وتؤدي الى مؽص .-3

ضرار االنسجة المعوٌة او استهالك المواد االعداد الكبٌرة من الٌرقات تؤثر على العائل با-4

 الؽذائٌة فً القناة الهضمٌة .

          Control*المكافحة 

ة التً تحدث قبل بووغ ئٌالنهاٌا من هذه المساحة لمنع التطوراتالبراوٌنظؾ وٌنقل بعٌد -1

 الذباب .

 بٌ  النؽؾ ٌمكن ان ٌوال من جسم الحصان بعدة طرق .-2

طً بع  الل وضع البٌ  فً المناطق التً تؽمبٌدات حشرٌة ممكن تطبٌقها اسبوعٌا خ-3

 النؽؾ .

االجراءات الفمومٌة الطبٌة ٌمكن استخدامها لتقلٌل اعداد الٌرقات بداخل المعدة باستخدام -4

Ivermactin  مختلفة )سوئل ، جل ، اوبشكل اضافات (للطعام  تالتً تاتً بشكل تركٌبٌا

 االستخدام .الشائعة 

  

 

 

 

 

 

 

 


