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  کوتاه    گزارش  
  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

   )125-128   (1386 سال    خرداد و تیر    58  شماره  دهم هفدوره 

125  1386خرداد و تیر  ، 58هم ، شماره هفد      دوره                                                         ه دانشگاه علوم پزشکی مازندران                        مجل

 های کش حشرههای آلمانی نسبت به  بررسی سطح حساسیت سوسری
  1383پیرتروئید در بیمارستان های شهر ساری در سال 

  
  (.B.Sc) ****      رقیه صفری (.Ph.D) ***      احمدعلی عنایتی (.Ph.D) **       محمد کرمی(.M.Sc) *+فرزاد متولی حقی

 
  چکیده

. لین مکانیکی هستند که در انتقال عوامل بیماریزای مختلف نقش بسزایی دارنـد            ها از جمله ناق    سوسری :و هدف سابقه  
هـای امـام     هـای پیـر تروئیـد در بیمارسـتان         کـش  هـا نـسبت بـه حـشره         تعیین سطح حساسیت سوسـری      به منظور  حاضرمطالعه  
  . انجام گرفت1383وبوعلی در سال ) ره(خمینی

های  آوری سوسری مطالعه پس ازجمع  دراین.گرفت انجام) Contact(آزمایشات به روش تماسی کلیه :ها مواد و روش
کش  رهـوع حشـده با سه نـآوری ش عـهای جم نمونه .دـشاهد تقسیم شدن روه مورد وـها به دو گ ها، نمونه آلمانی از بیمارستان

 آزمایش در یها نهنمو.  درصد مورد آزمایش قرار گرفتند92 درصد و سایپرمترین 98 دلتا مترین - درصد92پرمترین 
های آغشته به استون بدون سم در  های شاهد با بوکال کش حل شده در استون و نمونه  تایی با استفاده از حشره10های  گروه
تحلیل  نتایج حاصله مورد تجزیه و.  ساعت نتایج مورد قرائت قرار گرفت24های مورد نظر تماس داده شدند و پس از  زمان

  . محاسبه گردیدLT50 - LT90اس ترسیم گردید و نقاط مقرار گرفت و خط رگرسیون و زمان تآماری به روش پروبیت 
: دست آمد   نتایج زیر به   های موردنظر و آنالیز پروبیت،     های فوق در زمان    کش ها با حشره   پس ازتماس سوسری   :ها  یافته

LT50  89/8 برای سـوش حـساس        و 87/19ن بوعلی   ، بیمارستا 24/20های پرمترین در بیمارستان امام خمینی        کش  برای حشره 
 8/8 برای سوش حساس      و 60/17، بیمارستان بوعلی    30/19مترین در بیمارستان امام خمینی      دلتاهای   کش حشرهو برای   دقیقه  

 .هدقیقـ  64/8 برای سـوش حـساس       و 66/18، بیمارستان بوعلی    64/19مترین در بیمارستان امام خمینی      چنین سایپر  همدقیقه و   
LT90  05/34 ،   88/40 ،   59/42  دقیقه و در بیمارسـتان بـوعلی       38/37،  21/41،  91/42های بیمارستان امام خمینی      برای سوش 
هـای پیرتروئیـد بـر روی     کش نسبت مقاومت حشره . دست آمد ه   دقیقه ب  17/ 28،  43/18،  58/17برای سوش حساس    و  دقیقه  

 2/2 و در بیمارستان امام خمینی بـرای پرمتـرین         15/2ی سایپرمترین    و برا  2 برای دلتا مترین     23/2سوش بوعلی برای پرمترین     
  . بوده است27/2 و برای سایپرمترین 19/2 برای دلتامترین
های  کش های آلمانی با حشره  در نژادهای سوسریRRهای مقاومت نین نسبتچ و هم LT90-LT50با توجه به  :استنتاج

ها دارای تحمل  کش ها نسبت به این حشره ش مشخص گردید که سوسری دلتا مترین وسایپرمترین مورد آزمای-پرمترین
)Tolerance (های دیگر  کش  این تحقیق استفاده از حشره،هستند و با توجه به گسترش روند مقاومت به پیر تروئیدها در دنیا

های  ستفاده از روشرخشی و اچتر را مانند بهسازی محیط و مدیریت محیط سمپاشی متناوب و  های کنترل مناسب و روش
  .دهد جهت کنترل آفت مورد تأکید قرار میرا تلفیقی 
  

   حساسیت، مقاومت،های پیرتروئید کش  حشره،سوسری :واژه های کلیدی 
  
  

   دانشکده بهداشت جاده خزرآباد،18 کیلومتر -ساری :ول ئمولف مس  +    دانشگاه علوم پزشکی مازندران )مربی(ت علمیأعضو هیکارشناس ارشد حشره شناسی،  *
 دانشگاه علوم پزشکی مازندران )استادیار(ت علمی أعضو هیدکترای حشره شناسی،  ***    دانشگاه علوم پزشکی مازندران )استادیار(ت علمی أعضو هی، سم شناسیمتخصص  **

  درانزنکارشناس پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ما ****
  16/3/86:              تاریخ تصویب22/9/84: رجاع جهت اصالحات             تاریخ ا27/7/84: ت ریافتاریخ د
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 حساسیت سوسری های آلمانی به حشره کش ها

  

126  1386خرداد و تیر  ، 58هم ، شماره هفد دوره                                                              مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                        

  مواد و روش ها                مقدمه
ها گروهی از حشرات هستند که به عنوان  سوسری

ی ـزای قارچـاریـل بیمـوامن مکانیکی بسیاری از عـناقلی
های  لـای و تخم انگ هـی، تک یاختـی، ویروسـباکتریای

ودن ـوب بـبا وجود مطل .)5 تا 1(کنند ل میـلف عمـمخت
های شیمیایی در کنترل حشرات، با مصرف مداوم  روش
لف ـای مختـه کش کش یا حشره ک حشرهـرویه ی و بی
ابه ـج نسبت به آن و یا سموم مشـتدریه ن است بـممک

  .)7،6،3(مقاومت ایجاد شود
  و Krzemisk در لهستان توسط1996مطالعه سال 

Liniewicz  های پرمترین، بند یوکارپ و  کش با حشره
 در مالزی توسط 1996 و مطالعه سال )8(پروپکسور
G.V.Leeهای  کش  وهمکاران بر روی مقاومت به حشره

پروپکسور، بندیوکارپ، دی کلروفوس، سایپرمترین و 
ها نسبت به پرمترین   نشان دادند که سوسری)9(پرمترین
ن بر در حالی که مطالعه موسوی وهمکارا. اند مقاومت

پروپکسور و  -های دلتامترین کش روی سمیت حشره
های آلمانی نر بالغ در  پریمفوس متیل بر روی سوسری

های  کش شهر تهران نشان دادکه دلتامترین ازگروه حشره
پیر تروئید از سمیت بیشتری برخوردار است و نسبت به 

. )10(دو حشره کش دیگر نیز حساسیت نشان دادند
یت  روی سم1990ّدر سال  Abd.Elghafarمطالعات 

ات و ـاربامـک -رهـی فسفـروه آلـگ ایـه کش رهـحش
در . )11(پیرتیروئیدها، موثر بودن پیرتیروئیدها را نشان داد

های آلمانی مقاومت زیادی به  مطالعات لدنی سوسری
این تحقیق برای دستیابی به . )4(پرمترین نشان دادند

 کشف احتمالی اهدافی چون اطالع از وضعیت کنونی و
های آلمانی و رفع مشکالت  تولرانس و مقاومت سوسری

 انجام 1383های شهر ساری در سال  بهداشتی بیمارستان
  .گرفت

 Experimentalاین پژوهش یک مطالعه تجربی 
ها  های آلمانی از بیمارستان سوسری گیری نمونه .است

برداری با دست و  به صورت تصادفی به روش نمونه
نژاد . انجام شد) کارتن عاج دار(اری با تله برد نمونه

حساس آزمایشگاهی از انسکتاریوم دانشکده بهداشت 
شرایط آزمایشگاه  ها در نمونه. تهران تهیه گردید

نگهداری وطبق روش استاندارد سازمان جهانی بهداشت 
   در درجه حرارتی معادل Contact)(به روش تماسی 

 مورد 60±10االی  درجه سانتی گراد و رطوبت ب22 2±
های پیرتروئید  کش تست سطح حساسیت نسبت به حشره

های پرمترین  کش در این بررسی از حشره. قرار گرفتند
 درصد 93رمترین پ درصد و سای98 درصد دلتامترین 92

  درصد مرگ و10(زمان تماس حداقل . استفاده گردید
ه ب) میر  درصد مرگ و90( و زمان تماس حد اکثر) میر

 ها و نیز بعد با توجه به سطح داخلی بوکال. مددست آ
 حجم حشره کش مورد نیاز محاسبه و با m2/ 7mg دوز

ای  ها شیشه استفاده از سمپلر محلول سمی به داخل بوکال
ه شدند تا در ـل آغشتـور کامـطه وح آن بـسط ه وـریخت

ال ـشاهد بوک. دـک شونـ خش،اسبـانی منـرصت زمـف
ارقام . تون بدون حشره کش بودای آغشته به اس شیشه
 درصد بود 20میر شاهد آنها تا  هایی که مرگ و تست

  .  تصحیح گردیدAbbottبا استفاده از فرمول 
  

  درصدمرگ ومیر تست-درصد مرگ ومیر شاهد
  100 -             درصد مرگ و میر شاهد  درصد مرگ ومیرتصحیح شده  =

  

  یافته ها
ی آلمانی نژاد های نتایح آنالیز پروبیت سوسری ها

حساس آزمایشگاهی به روش تماسی با حشره کش های 
 1پرمترین، سایپر مترین و دلتامترین در جدول شماره 

  .آمده است
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   و همکارانفرزاد متولی حقی                                      کوتاهگزارش      
  

127  1386 خرداد و تیر ، 58 ، شماره هفدهم   دوره                                                         مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

 سایپر مترین و دلتامترین در آزمایشگاه دانشکده بهداشت ،سوسری های آلمانی با حشره کش های پرمترینتعیین سطح حساسیت : 1جدول شماره 
  . 1383ال ساری در س

  

  RR  LT50 (D.F) 2×  β  α  حشره کش  نمونه
  -0131/0  92/3  )2(176/0  24/20±2/2  2/2  پرمترین  بیمارستان امام خمینی 

  -460/2  87/3  )2(66/1  87/19±49/23  23/2    بیمارستان بوعلی
  891/0  32/4  )2(50/1  89/8±265/0  -    سوش حساس 

  -29/2  89/3  )2(360/0  30/19±05/3  19/2  دلتامترین  بیمارستان امام خمینی 
  -568/0  47/4  )2(034/0  60/17± 68/0  2    بیمارستان بوعلی

  22/1  99/3  )2(210/0  8/8±99/0  -    سوش حساس 

  92/0  58/4  )2(136/0  64/19±1/59  27/2  سایپرمترین  بیمارستان امام خمینی 
  215/0  76/3  )2(458/0  66/18±45/3  15/2    بیمارستان بوعلی

  800/1  260/4  )2(104/0  64/8±62/0  -    سوش حساس 
 
RR= Resistance Ratio 
LT50 )= درصد موارد50زمان مرگ ومیر در  (  
X2 (D.F)= تست مجذور کای 
β= رگرسیون شیب خط  

 α =probit ضریب حاصل از آنالیز 

  بحث
کش پرمترین، دلتا مترین و سایپر  برای هر سه حشره

مترین و در هر سه سوش زمان مرگ ومیر تعیین گردید 
 نیز برای مقایسه سطوح RRو از اندکس نسبت مقاومت 

بدین ترتیب . های مختلف استفاده شد حساسیت سوش
 بود سوش 5/1که اگر نسبت مقاومت کمتر یا مساوی 

ن  بیRRموردتست حساس قلمداد گردید و اگر نسبت 
کش دارای تحمل است  شرهح بود سوش به 5/2 الی 5/1

 بود سوش نسبت به 5/2و اگر نسبت مقاومت بیش از 
. )2(حشره کش مورد تست مقاوم در نظر گرفته شد

گیری  توان نتیجه دست آمده میه  های بLT50باتوجه به 
های مورد  کش ها به حشره کرد که هیچ یک از سوش
با مقایسه مطالعه سال . دادنداستفاده مقاومت کامل نشان ن

های   توسط حقی و همکاران بر روی سوسری1375

های ساری نسبت به پیر تروئیدهای  آلمانی در بیمارستان
گیری کرد  توان نتیجه ر میـه حاضـایج مطالعـوق و نتـف

های پیرتروئید برای  کش که تداوم استفاده از حشره
حساسیت ر سطح ـی باعث تغییـلمانآری ـرل سوسـکنت

 حساس به وضعیت ًلمانی از حالت کامالآهای  سوسری
که   طوری  همان .یافته است  تغییر(Tolerance)متحمل 

 های پیرتروئید از سایر نقاط ایران کش حشره مقاومت به
. )11تا6(گردیده است  و یا سایر نقاط دنیا گزارش)5تا 1(

 که سوسری آلمانی عالوه بر پیرتروئیدها ثابت شده است
 فسفره و ،های کلره کش از گروه به یک یا چند حشره

ن بر ـبنابرای. )12(اومت نشان دادندـها نیز مق کاربامات
د ـط تاکیـازی محیـبهس رـنظی یـشیمیای رـای غیـه روش
  .)13(گردد می
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