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  مقاله پژوهشي
  

 مختلف توريهاي آغشته شده با پيروتروئيدها بر روي نژاد هاي حساس و اثراتبررسي 
  مقاوم آنوفل استيفنسي

    
  ** نواب موسوي،  * محمدحسن حجتيدكتر 

  
  ١١/٣/٨٥:   ،  پذيرش ١٧/١١/٨٤: دريافت 

  

  :چكيده
ئيد داراي اثرات بيولـوژيكي متعـددي هـستند كـه باعـث              پشه بند هاي آغشته شده به حشره كش هاي پيروترو          :مقدمه و هدف    

 مطالعه حاضر اثر حـشره كـشي ، تحريـك كننـدگي و جلـوگيري از خونخـواري       .محافظت افراد در مقابل گزش پشه ها مي شوند     
 ) DUB234(و مقـاوم   ) BEECH( توريهاي آغشته شده به حشره كشهاي  پيروتروئيد را درآزمايشگاه بر روي  نژاد هاي حـساس 

  .آنوفل استيفنسي مورد مطالعه قرار داده است
 سـانتيمترآزمايش   25×25×25 روزه بطور انفرادي در يك قفس بـه انـدازه            3-5در اين مطالعه تجربي پشه هاي ماده         : روش كار 

بـر  به محض نشستن پشه بر روي  ضلع فوقاني  قفس كه با حشره كش پيروتروئيد آغشته شده بود و شروع خونخـواري                        . شدند
روي دست  آزمايش كننده، ساعت ثانيه شمار به كار ميافتاد و زمان صرف شده قبل از اولين پرواز و همچنين مجموع زمانهـايي                        

 دقيقه تست بر روي قسمت آغشته شده قبل از هر پرواز نشـسته بـود را ثبـت و بـراي محاسـبه                        15كه بعد از آن پشه در مدت        
  . ستفاده قرار گرفت مورد ا(Accumulated time)مجموع زمان

 بر اساس زمان صرف شده قبل از اولين پرواز اختالف معني داري بين پـشه هـاي حـساس و مقـاوم كـه از طريـق توريهـاي                              :نتايج
ميـانگين   .اين اختالف در مورد دلتامترين معنـي دار بـود  . آغشته شده با پرمترين و آلفاسايپرمترين خونخواري كرده بودند نبود

  . مورد هر سه حشره كـش تـست شـده در پـشه مقـاوم بطـور معنـي داري طـوالني تـر از پـشه حـساس بـود                        مجموع زمان  در   
  درصد خونخواري پشه هاي مقاوم از طريق توري آغشته شده به پرمترين و دلتـامترين در مقايـسه باپـشه حـساس بيـشتر بـود          

 در مورد آلفا سـايپرمترين بـرعكس و از نظـر آمـاري              اين موضوع . هر چند اين اختالف فقط در رابطه با پرمترين معني دار بود             
ميزان مرگ و مير در پشه حساس با پرمترين و آلفاسايپرمترين باال بود اما پشه مقاوم در مقابل اين اثر مقاومـت                   . معني دار نبود  

  . نمود
ان طوالني تماس آنها بـا توريهـاي         نتايج ما اين ايده را كه كاهش تحريك پذيري در پشه هاي مقاوم و متعاقب آن زم                 :نتيجه نهائي 

آغشته شده به حشره كش، دوز باالي مورد نياز براي كشتن اين پشه ها را جبران ميكند، تاييد نمي نمايد كه اين امر ميتواند اثرات 
هر . اشدمنفي بر روي محافظت فردي و يا اجتماعي مورد انتظار از پشه بندهاي آغشته شده با حشره كشهاي پيروتروئيد داشته ب

چند در افريقاي غربي جائيكه آنوفل گامبيه در طبيعت مقاومت بااليي دارد ، هنوز توريهاي آغشته شده به حشره كش  بخوبي بر                       
  .روي آنها موثر ميباشد

   

   دلتامترين / پرمترين  / آنوفل استيفنسي/ آلفاسايپرمترين  : كليد واژه ها
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  :مقدمه 
آغـشته شـده بـه حـشره كـش هـاي            پشه بند هـاي           

پيروتروئيد داراي اثرات بيولـوژيكي متعـددي هـستند كـه           
اين . باعث محافظت افراد در مقابل گزش پشه ها مي شوند         

  : اثرات شامل موارد زير مي باشند
پشه هايي كه در تماس با پشه بند هاي آغشته شـده            ) الف

 قرار مي گيرند ممكن است كشته شوند در نتيجه تـراكم و           
متوسط عمر جمعيت هـاي منطقـه اي پـشه هـاي انـسان              

  ).1(دوست كاهش مي يابد 
پشه ها بطور فيزيكي به وسيله پيروتروئيـدها تحريـك          ) ب

شده و احتمال خون خواري آنها كاهش يافتـه و يـا باعـث              
  ).2،3(مي شود كه اماكن انساني را ترك كنند

پشه بندهاي آغشته شده به حشره كشهاي پيروتروئيـد         ) ج
. مانع ورود قسمتي از جمعيت پشه ها به خانه ها مي شوند           

از آنجايي كه حشره كشهاي پيروتروئيد اثر تدخيني ندارند         
ايــن اثــر ممكــن اســت ناشــي از اثــر خــود حــشره كــش  
پيروتروئيد نباشد بلكه ناشي از بخارات ماده حـالل حـشره           

 گزارش  (Somboon)با اين وجود سومبون     ). 4(كش باشد   
ه حشره كشهاي پيروتروئيد داراي يك سـري        كرده است ك  

اثراتي هستند كه به وسيله هوا و از طريق گرد و غبار آلوده 
  ).5(به حشره كش عمل مي كنند

مشاهده شده است كه پشه هـاي كوليـسيني كـه بـر                   
 DDTروي سطوح سمپاشي شده به وسـيله حـشره كـش            

استراحت مي كننـد بعـد از مـدت زمـان كوتـاهي تمـاس               
  .ك شده و اين سطوح را ترك مي كنندتحري
ضرورت تحقيق بر روي اثرات  حشره كـش بـر رفتـار                   

 سال پيش به وسيله سازمان بهداشـت        40پشه ها بيش از     
  ).6(جهاني مورد تاكيد قرار گرفته است 

كميته تحقيق حشره كشهاي سازمان بهداشت جهاني             
 پشه ها   يك روش موقتي براي تعين ميزان تحريك پذيري       

چنـدين  ). 6(به وسيله حشره كشها را توصيه نموده اسـت          
 بـا   DDTمطالعه بر روي ميزان تحريك پذيري پشه ها بـه           

استفاده از روش فوق و يا با مختـصري تغييـر در آن قبـل               
. ويا بعد از توصيه سازمان بهداشت جهاني انجام شده است         
 نتايج اين بررسي ها نشان داده اسـت كـه ميـانگين زمـان             

زمان صرف شده در تماس با حشره كش تا قبـل           (تحريك  
ذهاي غـ  بـر روي كا    DDTبـا افـزايش دوز      ) از اولين پـرواز   

در ). 7،8(آغشته شده بـه حـشره كـش كـاهش مـي يابـد             
  ايـــــــ تحريك پذيري نژاد ه(Shalaby)مطالعه شاالبي

  
 تقريبـا   DDTحساس و مقاوم آنوفـل كوليـسيفاسيس بـه          

 شـودهري   وRahman)(رحمـان   بـر عكـس  ).9(مشابه بود 
)(Choudhary            گزارش نموده اند كـه تحريـك پـذيري بـه 

DDT        در يك نژاد هندي مقاوم به DDT   آنوفل استيفنسي 
 از آنجـايي    .)10(كمتر از تحريك پذيري نژاد حساس بـود         

داراي اثر تحريك    پرمترين نظير پيروتروئيد كشهاي حشره كه
وز هاي باالتر ممكن    كنندگي بر روي رفتار پشه مي باشد د       

است باعث تحريك پذيري بيشتر و مرگ و مير كمتر شوند     
در حاليكه در حالت ديگر دوز پايين ممكن است به كاهش           

 ).11،12(و افزايش مرگ و مير منجـر شـود        پذيري تحريك
اين موضوع توسط حجتي و كرتيس در شرايط نزديـك بـه      

 500 و 200بند هاي آغشته شده با دوزهاي  با پشه  طبيعي
ميلي گرم در متر مربع پرمترين در مورد آنوفل استيفنسي          

نتايج نشان داد كه تحريك پذيري پـشه هـاي          . بررسي شد 
مقاوم خيلي كمتر از پشه هـاي حـساس بـود و دوز بـاالتر               

 ).13(تحريك كنندگي بيشتري را در پشه ها ايجـاد نمـود          
اثر تحريك كنندگي كاغذهاي     همكاران و(Chandre)شاندره

 درصد پرمترين را بر روي آنوفـل گامبيـه       1غشته شده به    آ
آزمايش نمودند و گزارش كردند كه اثر تحريـك كننـدگي           
پرمترين براي پشه هاي حساس خيلي بيشتر از پشه هـاي           

 و همكـاران    (Henry)هنري  ). 14( بود kdrمقاوم داراي ژن    
 درصد آنوفلهـا داراي     94گزارش نموده اند كه هنگامي كه       

 بودند اثر محافظت كنندگي پشه بند هاي        kdrت  ژن مقاوم 
شده بخوبي زماني بود كه ميزان اين ژن در جمعيت          آغشته

اين اثرات حيرت انگيز تماما بخاطر      ). 15(پشه ها كمتر بود   
   kdrكاهش تحريك پـذيري پـشه هـا بعلـت ژن مقاومـت              

مي باشد كه باعث مي گردد پشه ها براي مدت طوالني تر            
هـاي آغـشته شـده اسـتراحت كننـد و           بر روي پـشه بنـد       

اگـر  . سرانجام مقدار كشنده حشره كش را برداشت نماينـد        
اين موضوع بعنوان يك پديـده عمـومي مـورد تائيـد قـرار              

باشد كه اگر بعـضي از اشـكال         مفهوم بگيرد مي تواند بدين   
مقاومت در ناقلين ماالريا ايجاد شود نمـي توانـد بـر مـوثر              

ه به حشره كش تـاثير گـذار        بودن پشه بندهاي آغشته شد    
باشد كه برخالف نگرانيهاي اوليه اي است كه معتقد بودند          

اسـتراتژي   بـر  مهلكي ضربه است ممكن بروز اينگونه مقاومت  
   .جهاني بهداشت براي پيشگيري از ماالريا باشد سازمان

از اينــرو مطالعــه حاضــر اثــرات كــشندگي و تحريــك       
 توريهاي آغشته شده به     كنندگي و جلوگيري از خونخواري    
  د را بر روي نژاد هايـــــحشره كشهاي مختلف پيروتروئي
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حساس و مقـاوم آنوفـل استيفنـسي  در آزمايـشگاه مـورد              
  .بررسي قرار داده است

  :روش كار
مـواد و روشـهاي زيـر مـورد         در اين مطالعـه تجربـي             

  :استفاده قرار گرفتند
استيفنــسي از  روزه آنوفــل 3-5 پــشه هــاي مــاده ـــ الــف

نژادهاي زير كه فقط با گلوكز تغذيـه شـده بودنـد در ايـن               
  .مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند

Beech :  اد حساس از هند كه بـه پرمتـرين و سـاير            ژيك ن
ــادي در     ــدت زي ــراي م ــوده و ب ــساس ب ــشها ح ــشره ك ح

  .آزمايشگاه نگهداري شده است 
  :Dub234        دبـي جمـع      نژاد مقاوم به پرمترين كه ابتـدا از 

آوري شده و در دانشكده پزشكي گرمسيري ليورپول بـراي         
و  ) selection( ايجاد مقاومت به پرمتـرين تحـت انتخـاب          

يـك كلنـي از ايـن نـژاد در          ). 16(جداسازي قـرار گرفـت      
دانشكده بهداشت و پزشكي گرمسيري لندن نگهداري و از         

 در مرحلــه بلــوغ تحــت انتخــاب و 1994 تــا 1989ســال 
/.% 25 از طريق تماس با كاغذ آغشته به پرمترين        جداسازي

 1994از سـال    . و به مدت يك ساعت قرار ميگرفتـه اسـت         
زمان تماس توسـط نگارنـده ايـن مقالـه  افـزايش يافـت و           
نسلهاي متوالي پشه هاي بالغ نر و ماده تـازه متولـد شـده              

 5 سـاعت و نهايتـا       4 و   3 ساعت و بعـد      2ابتدا براي مدت    
 پرمترين قرار گرفتندو در هر نسل پشه        ساعت در تماس با   

هاي زنده مانده براي توليد نسل بعدي مورد استفاده قـرار           
 پـشه   1997 در سـال     Selectionدر پايان عمـل     . ميگرفت

 برابــر مقاومــت بــه پرمتــرين در 34 داراي Dub234هــاي 
ــا پــشه حــساس   ــد Beechمقايــسه ب ــه .  بودن مقاومــت ب

 و kdr- type دو مكانيـسم  پيروتروئيد در نژاد دبي ناشي از
  ).17،18(متابوليكي گزارش شده است 

توريهاي پشه بند صد در صـد از پلـي    : توري پشه بندـب  
 سوراخ به ازاي هـر ايـنچ مربـع          156استر به رنگ سفيد با      

ــد    ــده بودن ــاخته ش  Dutch Mosqutoes Netting(س

Co.Bangkok Siam. (   
شه بند بـه     حشره كشها و روش آغشته كردن توري پ        ـج  

 ، EC  10  % ،Fendonaآلفــا ســايپرمترين :حــشره كــش
BASF  ،  پرمترينEC  10 %  ، Roussel Uclaf  در حـال 
ســاخت % SC    5دلتــامترين ، Agr Evos( UKحاضــر 
Vapcoاردن .   

  سانتيمتـــر 50×50تكه هايي از توري پشه بند پلي استر 

  
ــرين   ــا پرمت ــع  200(ب ــر مرب ــرم در مت ــي گ ــ)  ميل ا ، آلف

و يـا دلتـامترين     )  ميلي گرم در متر مربع     20(سايپرمترين  
با در نظر گرفتن ميزان جذب )  ميلي گرم در متر مربع   25(

مايع بعد از غوطه ور كردن و چالندن يك تكه از تـوري بـا               
سطح  مشخص آغشته شدند و هر تكه از توريها بر چـسب             

 دقيقـه در محلـول حـشره كـش        5زده شده و براي مـدت       
بعـد از آغـشته     .  گرديدو سپس كامال چالنده  شد      غوطه ور 

كردن ، توريها براي خشك شدن به طـور مـسطح بـر روي              
كاغذ آلومينيوم قرار داده شدند و سپس در يـك اطـاق بـا              

  . ساعت آويزان شدند48تهويه خوب به مدت 
ــايش ــدگي و   : روش آزم ــك كنن ــر تحري ــسه اث ــراي مقاي ب

ه بـه حـشره     جلوگيري از خونخواري توريهاي آغـشته شـد       
كش هاي مختلف پيروتروئيد بر روي پـشه هـاي نژادهـاي            
حساس و مقـاوم آنوفـل استيفنـسي ايـن پـشه هـا بطـور                

ــدازه    ــه ان ــك قفــس  ب ــل ي ــرادي در داخ  25×25×25انف
سانتيمتر در تماس با حشره كش قرار داده شدند و پشه ها 
اين امكان را داشتند كه از طريق ضلع فوقاني قفس كه بـا             

آغشته شده بود و در تماس با دسـت آزمـايش           حشره كش   
بدين منظور يك پـشه مـاده را        . كننده بود خونخواري كند   

كه بر روي گلوكز تغذيه كرده بود به آرامـي بـا اسـتفاده از               
آسپيراتور به داخل قفس رها كرده و آزمايش كننده دست          
خود را از ناحيه ساعد بر روي قسمت فوقاني قفس بر روي            

بـه محـض   . ه به حشره كش  قـرار ميـداد        توري آغشته شد  
اينكه پشه بر روي توري آغشته شده مي نشـست و شـروع             
به خونخواري بر روي دست آزمـايش كننـده ميكـرد يـك             

ساعت ثانيه شمار بكار انداخته ميشد و زمان صـرف شـده             
 -Time taken before the first take(قبل از اولين پـرواز  

off  ( ني كه پشه بـر روي تـوري   همچنين زما. ثبت ميشد
 دقيقـه زمـان   15آغشته شده قبـل از هـر پـرواز در طـول         

آزمايش سپري ميكرد، ثبت ميشد و براي محاسبه مجموع         
زمان سپري شده بر روي توري آغشته شده  بوسـيله پـشه     

.  بكـار ميرفـت    Accumulated timeدر طول آزمايش يـا  
س زمان سپري شده بر روي قسمتهاي آغـشته نـشده  قفـ            
  . بوسيله پشه در اين محاسبه مورد استفاده قرار نميگرفت

قبل از شروع آزمايش، آمادگي پشه بـراي خونخـواري                
بـراي  ايـن منظـور آزمـايش         . مورد سنجش قرار ميگرفـت    

 ثانيـه بـر روي قفـس        15كننده دست خود را براي مـدت        
نگهداري پشه ها قرار ميداد و نمونه مـورد آزمـايش ازبـين            

  موقعي .  كه آمادگي خونخواري داشتند صيد ميشدآنهايي
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 دقيقه شـروع    3كه آزمايش شروع ميشد اگر پشه در مدت         
تعـداد  . به خونخواري نمي نمود از آزمـايش حـذف ميـشد          

موقعي  و ميشد آزمايش ثبت  طول در شده پشه هاي سرنگون  
به پايان ميرسـيد پـشه هـاي    ) دقيقه15(كه زمان آزمايش  

سـپيراتور ازقفـس خـارج و در يـك          آزمايش شده توسـط آ    
ليوان كاغذي كه بوسيله يك توري پوشيده شده بود و يك           
تكه پنبه آغشته شده به گلوكز بر روي آن قـرار داده شـده              

رطوبت % 70-80 درجه سانتگراد و     28-30بود، در حرارت    
 سـاعت ميـزان مـرگ و ميـر          24نگهداري ميشد و بعـد از       

ت در آزمايـشگاهي بـا      كليـه آزمايـشا   . نهائي ثبت ميگرديد  
درجه حرارت و رطوبت فوق و با نور مصنوعي كه از سـقف             

يك ساعت قبـل از شـروع       . تابيده ميشد انجام گرفته است    
آزمايش پشه ها براي تطبيق با شرايط آزمايشگاه از محـل           

تعـداد  . به آزمايشگاه منتقل ميشدند    ) Insectary(پرورش  
دهـاي حـساس و     دفعات تكرار آزمايش براي هر يـك از نژا        

 بار بـراي  7 تا 4 بار و 20مقاوم و با هر يك از حشره كشها        
  .بود) آغشته نشده به حشره كش (توري كنترل 

ــزار          ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــاري ب ــاي آم ــام آناليزه   تم
SPSS  for windows11.01انجام گرفته است .  

 انجــام t-testمعنــي دار بــودن دو ميــانگين از طريــق       
گرفته است و معني دار بودن اختالف در مرگ و مير نهائي        

  . انجام شده استChi-square test   با
  :نتايج 
نتايج نشان مي دهد كه با توريهـاي آغـشته شـده بـا                    

پرمترين زمان صرف شده در تماس با حشره كش قبـل از             
اولين پرواز در پشه هاي مقاوم طوالني تر از پـشه حـساس         

ايـن  . هر چند اين اختالف از نظر آماري معني دار نبود         بود  
موضوع در مورد توريهاي آغشته شـده بـا آلفاسـايپرمترين           

با دلتامترين  . برعكس بود ولي از نظر آماري معني دار نبود        
اين زمان در پـشه هـاي مقـاوم بطـور معنـي داري خيلـي             

   . (p<0.01)طوالني تر از پشه حساس بود
Mean accumulated time  )  مجموع زمان سپري شده بر

روي توري آغـشته شـده بـا حـشره كـش در طـول زمـان                 
در پشه هاي مقـاوم در هـر سـه          ) آزمايش قبل از هر پرواز    

حشره كش آزمايش شده بطور معني داري طـوالني تـر از            
 درصـد  .  (p<0.01 – p>0.001)پـشه هـاي حـساس بـود    

يـق  خونخواري نژاد مقـاوم پـشه آنوفـل استيفنـسي از طر           
ــه پرمتــرين خيلــي بيــشتر        ــاي آغــشته شــده ب   توريه

  ي دارــــاين اختالف از نظر آماري معن. از نژاد حساس بود

  
اين مسئله در مورد حشره كش دلتامترين        . (p<0.001)بود

هر چند ايـن    . نيز صدق ميكند ولي اختالف معني دار نبود       
رابطه در مورد آلفاسايپرمترين بر عكـس و از نظـر آمـاري             

  .ي دار نبودمعن

در صد مرگ و مير در پشه هاي نژاد حـساس كـه در                    
تماس با حشره كشهاي پرمترين و آلفاسـايپرمترين بودنـد          
در مقايسه با پشه هاي نژاد مقاوم بطور معنـي داري بـاالتر       

مرگ و % 20با دلتامترين فقط  . (p<0.01 – p<0.001)بود 
پـشه  مير در پشه حساس ديـده شـد و مـرگ وميـري در               

  .مقاوم ثبت نگرديد
اثر سرنگون كنندگي اين حشره كشها فقط با پرمتـرين              

و آلفاسايپرمترين و در نژاد حساس ديده شد ولـي در نـژاد            
اين اختالف فقـط در     . مقاوم هيچ پشه اي سرنگون نگرديد     

در مورد دلتامترين هيچكـدام    . مورد پرمترين معني دار بود    
ول آزمـايش سـرنگون     از پشه هاي حساس و مقـاوم در طـ         

  .)1جدول (نشدند
  

ميزان تحريك كنندگي، ممانعت از خونخواري و : 1جدول 
قدرت حشره كشي توريهاي آغشته شده به حشره كش هاي 

  و مقاوم (Beech)مختلف پيروتروئيد بر روي پشه هاي حساس

(Dub234)آنوفل استيفنسي  
  

  دلتامترين
 25mg/m2  

آلفاسايپرمترين 
20mg/m2 

  پرمترين
 200mg/m2 

حساس p.v مقاوم حساس p.v مقاوم حساس p.v مقاوم

 

190 * 404 91 ns 50 108 ns 148 براي ) ثانيه(زمان 
 اولين پرواز

318 * 538 150 ** 323 184 * 349
مجموع زمان بر 

آغشته  روي توري
انسان و دست شده

70 ns 95 40 ns 25 30 ** 85 
درصد خونخواري 
از طريق دست 

  انسان

0  0 20 ns 0 80 ** 0   درصد سرنگون
 شده

20 ns 0 60 * 15 85 ** 5 
درصد مرگ و مير 

 ساعت 24بعد از 
 نگهداري

 
* P<0.01               ** P<0.001 

  
  :بحث
زمان سپري شده بر روي توريهاي آغشته شده قبل از                

  رــاولين پرواز و بويژه ميانگين مجموع زمان سپري شده ب
  ولـــــ هاي آغشته شده قبل از هر پرواز در طروي توري
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نتـايج   ) Mean Accumulated Time(دقيقه آزمـايش   15
قبلي مبني بركاهش تحريك پذيري آنوفل استيفنسي بعـد    

ــاب  ــد   ) Selection(از انتخ ــت را تايي ــاد مقاوم ــراي ايج ب
افزايش ظاهري تحريك پـذيري بـه       ). 13،19،20(مينمايد  

. اد مقاوم از نظر آماري معني دار نبود       آلفاسايپرمترين در نژ  
در مطالعه حاضر مـا اميـدوار بـه تاييـد مجـدد نظريـه اي                 
بوديم كه كاهش تحريك پذيري نژاد مقـاوم در تمـاس بـا             
توريهاي آغشته شده به حشره كشهاي پيروتروئيـد منجـر          
به زمان طوالني تر استراحت بر روي سطوح سمپاشي شده          

 حـشره كـش بوسـيله حـشره         ميشود و نهايتا دوز كـشنده     
برداشت ميشود و از اينرو نتايج خوب و تعجب برانگيز پشه           
بندهاي آغشته شده به حشره كش بـر روي نـژاد مقـاوم و              

  در افريقـاي غربـي توجيـه ميـشود    An gambiaeوحـشي  
ــر را      ) 21،22( ــن ام ــه اي ــن مطالع ــا در اي ــايج م ــه نت   ك

ــس    ــشگاه و در قف ــسي در آزماي ــل استيفن ــورد آنوف    در م
. پشه ها با ابعاد كوچك اشاره شـده در فـوق تاييـد ننمـود              

نتايج ما مجموع زمـان طـوالني تـر سـپري شـده يـر روي                
  سطوح آغـشته شـده بـه هـر سـه حـشره كـش آزمـايش                 
شده توسط پشه هاي مقاوم را حتي با آلفاسايپرمترين كـه           
نشانه اي از كاهش تحريك پذيري را بر اساس زمان صرف           

ــا حــش  ــاس ب ــده در تم ــرواز  ش ــين پ ــل از اول   ره كــش قب
بهرحال در دوره طوالني . مي كند نشان نداده است را تاييد

  نشستن بـر روي تـوري آغـشته شـده، پـشه هـاي مقـاوم                
. به اندازه و يا بيـشتر از نـژاد حـساس خونخـواري نمودنـد              

عليرغم اين مسئله مرگ و مير نهايي در نژاد مقـاوم كمتـر             
ــتالف     ــن اخ ــود و اي ــساس ب ــژاد ح ــا از  از ن ــراي دو ت    ب

از نظـر آمـاري     ) پرمتـرين و آلفاسـايپرمترين    (حشره كشها   
  .معني دار بود
  : نتيجه نهائي

نتايج ما اين ايده را كه كـاهش تحريـك كننـدگي در                   
پشه هاي مقاوم و متعاقب آن زمان طوالني تماس آنهـا بـا             
توريهاي آغشته شده به حشره كش، دوز باالي مـورد نيـاز            

اين پشه ها را جبران ميكند، مورد تاييد قـرار          براي كشتن   
نميدهد كه اين امر ميتواند اثرات منفي بر روي محافظـت            
فردي و يا اجتماعي مورد انتظـار از پـشه بنـدهاي آغـشته              

هرچند در افريقاي غربي    . شده با پيروتروئيدها داشته باشد    
جائيكه آنوفل گامبيه در طبيعت مقاومت بااليي نسبت بـه          

ه كش دارد هنوز توريهاي آغشته شده به حـشره          اين حشر 
  اين تناقض را مي توان .كش بخوبي بر روي آنها موثر است

  
به اين صورت توجيه نمود كه در مطالعه حاضر آزمايش در           
يك قفس به ابعاد خيلي كوچكتر در مقايسه بـا پـشه بنـد              
آغشته شده به حشره كش انجام گرفته است و بـر اسـاس             

ان اين مقاله پشه رهـا شـده در قفـس           مشاهدات نويسندگ 
بالفاصله و يا پس از سپري شـدن زمـان كوتـاهي بـر روي               
توري آغشته شده نشسته و اقـدام بـه خونخـواري بـر روي      
دست آزمايش كننده مي كند در صورتيكه در آزمـايش بـا            
پشه بند كامل ويا در افريقاي غربي پشه براي پيـدا كـردن             

يي از بدن كه در تمـاس       دست آزمايش كننده و يا قسمتها     
با پشه بند مي باشد محدوده وسيعي از پشه بند را با صرف 
زمان خيلي بيشتري جستجو مي كنـد كـه در ايـن مـدت              
. ميزان جذب حشره كش در پشه مقاوم افـزايش مـي يابـد       

بنابراين اختالف ميزان مرگ و ميـر در مطالعـه حاضـر بـا              
  . باشدقابل توجيه مي) 13(مطالعات انجام شده قبلي 

  :سپاسگزاري
ــاي         ــروه بيماريه ــان گ ــاري كاركن بدينوســيله از همك

عفوني و گرمسيري دانشكده بهداشـت و طـب گرمـسيري           
ــكي و    ــوزش پزش ــان و آم ــت و درم ــدن ، وزارت بهداش لن
دانشگاه علوم پزشكي تبريز كه بـا حمايـت مـالي خـود در              
طول دوره فرصت مطالعاتي  زمينه انجـام ايـن پـژوهش را             

  .ي اينجانبان فراهم نموده اند سپاسگزاري ميشودبرا
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