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 دلتامترین روی پشه خاکیهای سی کارایی قالده های سگ آغشته بهبرر
 کانون لیشمانیوز احشایی در شهرستان بجنورد

 

 4مهدی محبعلی -3یاور راثی -2محمد رضا عبایی -1حامد رمضانی اول ریابی

  چکیده
مخـازن ایـن    ین  یکی از مهمتـر   که  درکانونهای آندمیک لیشمانیوز احشائی ایران سگهای خانگی        :زمینه و هدف  

  انتقــال بــه ســایر ســگها و انــسان      پــشه خاکیهــا  توســط رابیمــاری بیمــاری محــسوب مــی شــوند،   
 سـگها،   شـیمیایی    واکـسیناسیون سـگها،  درمـان        شـامل   در دنیـا   ماریییپیشگیری از   عمده روشهای    .می دهند 

 نتـایج  کـه  مـی باشـد   یدپیروتروئیـ ، آغشته سازی سگها با صابونها و شـامپوهای  حذف سگهای آلوده شناسایی و 
امروزه کاربرد قالده های آغشته به دلتـامترین بـه علـت خـواص      . شده است گزارش   ختلفی از کارایی این روشها    م

  .قرار گرفته است به لیشمانیوز احشائی مورد توجه مفید آن در پیشگیری از ابتال سگها
ـتان        ر   د Scaliborشاخص های کارایی قالده های       در این پژوهش   :روش بررسی  ـانون لیـشمانیوز احـشایی اس ک

وزن و عدم ابتال به لیشمانیوز احـشائی         ،مشابه از لحاظ سن، نژاد     سگ   6برای این منظور،    . خراسان شمالی  بررسی شد    
بـه  سـگ   3  در ابتدای فصل انتقال،  بهقالده ها.  شدنددر دو گروه تیمار و شاهد به طور تصادفی گروه بندی    انتخاب و   

هـر    گـذاری و دو هفته بعد از قالده.  سگ فاقد قالده نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند          3ته شد و    تیمار بس عنوان  
ـاهد        از   یکی به هنگام غروب آفتاب    85-86 ماه روز یکبار  از تیر ماه لغایت شهریور        15 ـار و ش ـا   سگ های گـروه تیم  ب

ـابی      خاکی های صید شده      با پشه در داخل پشه بندهای مجزا       رعایت جایگزینی آنها در هر نوبت      بـه  از روستاهای انتخ
 مجدداً صید و به تفکیک در دو گـروه  زنـده و   پشه بندها پشه خاکیها از داخل     سپس  . داده شدند تماس   ساعت   2مدت  

  . ساعت قرائت شد24و نسبت مرگ و میر پشه های خونخورده و نخورده بعد از مرده به آزمایشگاه منتقل شدند 
ـا در           نتایج ن  :یافته ها  ـار   شان داد شاخص نسبت خونخواری پـشه خاکیه ـاهد     و% 4/13-6/27 گـروه تیم   در گـروه ش

ـاخص ممانعـت از       ). >005/0p( اختالف موجود معنی دار مـی باشـد          وده و   ب  %2/54-3/59) فاقد قالده ( ـین ش همچن
ـتالف    بدست  % 37-8/44 و% 3/51-2/66خونخواری پشه خاکیها از سگهای گروه تیمار و شاهد به ترتیب             آمد که اخ

ـای خونخـورده از              ). >p 01/0( گروه معنی دار می باشد    دو  مشاهده شده در     گـروه  نسبت مرگ و میر در پـشه خاکیه
بدست آمـد   %  17/6 تا   04/1در سگهای فاقد قالده      در گروه شاهد   و % 88/21تا  % 42/20ی دارای قالده    سگهاتیمار  

)004/0p< .(    رکیبیدامنه تغییرات شاخص اثرات ت )      ـار     ) میـر  خاصیت ممانعت از خونخواری و مرگ و در سـگهای تیم
     . )>002/0p(محاسبه شد % 83/45تا % 74/40  و در سگهای شاهد%62/86تا  % 37/72

حاکی از اثرات ترکیبی قابل توجه قالده هـای سـگ آغـشته بـه دلتـامترین از نظـر                    این پژوهش    :نتیجه گیری 
    . خاکی های مواجه یافته با سگ های گروه تیمار می باشدممانعت از خونخواری و مرگ و میر پشه

   پشه خاکی؛قالده آغشته به دلتامترین ؛ لیشمانیوز احشایی؛ سگ: هاکلید واژه
  )1388 سـال    بهار؛  1؛ شماره   15دوره  (درمانی گناباد     پزشکی و خدمات بهداشتی     دانش؛ فصلنامه دانشگاه علوم     افق

  4/3/1388: پذیرش    13/2/1388 :ی اصالح نهای  18/4/1387 :دریافت
                                                 

 خدمات بهداشتی درمانی گناباد  کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشگاه علوم پزشکی و -1
 یتو تحقیقات بهداشتی تهران تکارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و انس -2
  یتو تحقیقات بهداشتی تهران تمبارزه با ناقلین، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و انس ی پزشکی و گروه حشره شناس،استاد نویسنده مسؤول؛  -3

   یتو تحقیقات بهداشتی تهرانت دانشکده بهداشت و انس- خیابان قدس -تهران: آدرس
 Rassiy@sina.tums.ac.ir: پست الکترونیکی       021- 88951393 :نمابر             021- 88951393: تلفن

 یتو تحقیقات بهداشتی تهرانت گروه انگل شناسی پزشکی، عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت و انس،استاد -4
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  مقدمه
بیماری لیشمانیوز احشایی یک بیمـاری انگلـی مـزمن          
  است که بوسیله تـک یاختـه ای از جـنس لیـشمانیا ایجـاد               

    ،نشانه های تب، بزرگی غدد لنفاوی     می شود این بیماری با      
الغری پیشرونده و ضـعف تظـاهر مـی کنـد کـه              ،کم خونی 

تب مداوم یا بی نظـم آن       . ده است معموالً بدون درمان کشن   
ممکن است بتدریج و یا ناگهانی شروع شده و روزانه اغلـب            

یـک مرحلـه بـا تـب کـم        در فاصله آنها     دو حداکثر دارد که   
 در دو ( کشور جهـان   88 این بیماری در     .)1(می شود   دیده  

انتشار دارد که هر ساله نـیم میلیـون          )دنیای قدیم و جدید   
بـه  ی خـانگی    سگها .)2( ال می شوند  فر به این بیماری مبت    ن

عنوان مهمترین مخازن بیماری محسوب می شـوند کـه در           
 لیشمانیوز احشایی شانس گـزش و آلـوده          اندمیک کانونهای

کـه ایـن    ) 3( شدن آنهـا توسـط پـشه خاکیهـا وجـود دارد           
و  )4( آنتی بادی باالیی دارند     لزوماً تیتر  سگهای آلوده شده  

نی به مکان دیگـر انتقـال داده و         به راحتی بیماری را از مکا     
 سـاده تـرین راه      بنـابراین . باعث آلودگی انسانها مـی شـوند      

از آلوده شدن آنها به بیمـاری       حفاظت سگها   کنترل بیماری   
تولید واکسن برای مقابلـه بـا لیـشمانیوز احـشائی در             .است

 ولـی بـه علـت گـران         بررسی شده است  خلیل  انسان توسط   
کسنی مناسب و اختصاصی برای     بودن این روش در تولید وا     
   .)6,5( سگها توصیه نگردیده است

در اروپا بعـضی مواقـع سـگ هـا بـه وسـیله ترکیبـات                
 .)8,7,6( گیرند  بار تحت درمان قرار می     آنتیموان برای چند  

اما این طریقه به لحاظ استفاده از داروی مـشابه در درمـان             
عفونت های انسانی چندان مناسب نیست چون درمان سگ         

دین روش سبب پیدایش انگل های مقاوم بـه دارو خواهـد            ب
   .)10,9 (شد

، اجرای سیاسـت هـا و قـوانین         در اکثر مناطق آندمیک   
دولتی مبنی بر نابودی تمامی سگ هایی اسـت کـه از نظـر              

تحقق علت دو امر به   د ولی ایننانگل شناسی مثبت می باش
عـدم مقبولیـت از     ،  منـابع مـالی    محـدویت    - 1 :نمی پذیرد 

 و ی اهلـی وی صاحبان سگها به علت از بین رفـتن سـگها      س
بـرای انهـدام    الزم  دسترسی بـه ملزومـات و تجهیـزات         عدم  
بین رفتن سگهایی که فاقد عالئم بـالینی    عدم از  - 2ها    سگ

 چنگـالی شـدن     ریزش موهای پشت سگ، الغـری،     ( بیماری
 کـه در    یی پشه خاکی ها   .)13,12,11(  هستند ...)ناخنها و   

زندگی می کننـد بـا      ) ناقلین آندوفاژ (مسکونی   نداخل اماک 
، مرغداری ها و غیره بـه کمـک         ، اصطبل ها  سمپاشی منازل 

  خاکی حشره کش های ابقایی قابل کنترل هستند ولی پشه        
است   محل استراحت آنها خارج از اماکن مسکونی        ی که یها

با این  ) ناقلین اگزوفاژ ( دنمی باش  و بیشترین ناقلین بیماری   
 با ایـن شکـست محققـین        .)8,6( ل کنترل نیستند  روش قاب 

بـر روی سـگها را پیـشنهاد        استفاده موضعی حـشره کـشها       
کردند که این روش نیز به علت عدم کاهش جمعیـت پـشه             

 و نیاز به تکرار های مرتب آغشته         خون خواری کرده   خاکیها
سازی سگها در طول فصل انتقـال بیمـاری کـه مقـرون بـه               

از قالده های    و پیشنهاد گردید     شدثر واقع ن  ؤم صرفه نیست 
   .)14,6(  استفاده گرددلتامتریندآغشته به 

برای اولین   لتامتریندهای آغشته به     از قالده استفاده  
 در  و همکـاران    کلیـک کنـدریک    توسـط 1997سـال  بار در 

 که یک گونـه  Phelebotomus perniciosus فرانسه روی
کـه در    پیشنهاد شـد   و) 8( صورت گرفت    آزمایشگاهی بود 

مدیترانه و نواحی شرقی آن این روش کنترل پشه خاکیهـا           
ــاقلین لیــشمانیوز   مــی توانــد ســگها را در مقابــل گــزش ن

 احشایی حفاظت کند و در طول فصل انتقال باعث مـرگ و           
در مطالعــه ای کــه  .میــر پــشه خاکیهــای خونخــوار شــود

در آذرشــهر اســتان  1999و همکــاران در ســال هالبیــگ 
میزان کارایی این قالده ها را       انجام دادند بایجان شرقی   آذر

سگها از گزش پـشه     % 80 ماه اعالم کردند و با این روش         8
ــدند   ــت ش ــا محافظ ــه    .)15( خاکیه ــل ک ــشور برزی در ک

ــدمیک اســت    ــت ان ــه حال ــشمانیوز احــشایی در آنجــا ب   لی
بـه دلتـامترین طـی چنـدین تحقیـق          قالده هـای آغـشته      

بود که سـگهای دارای   که نتایج حاکی از این یابی شدند ارز
 و مرگ و میـر      داشته تیتر آنتی بادی پایین    قالده ها      این

   .)16( می یابد چشمگیریآنها کاهش 
که قالده هـای آغـشته      در مطالعه ای دیگر در ایتالیا       

   مـــورد ارزیـــابی قـــرار گرفـــت نتـــایج بـــه دلتـــامترین
   بـه طوریکـه صـاحبان       خـوب آنهـا بـود     حاکی از کـارایی     

ــگها را تـــشویق بـــه ــتفاده از ایـــن قـــالدهسـ ــا اسـ    هـ
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ارزیابی با هدف     حاضر  مطالعه  با این توضیحات   .)17( کردند
  فیلدی قالده های سگ آغشته به دلتامترین از جنبـه هـای            

فصل انتقال بیمـاری در کانونهـای آلـوده          درحشره شناسی   
 کـه مـصادف     1386و1385  تابستان  طی شهرستان بجنورد 

 نتـایج نـشان داد    رفت و   صورت گ  بود با فعالیت پشه خاکیها    
که این نوارهای آغشته به دلتامترین می توانند تماس بـین           

انتقال بیمـاری بـه      و پشه خاکیها را کاهش دهند و از        سگها
  .انسان در فصل فعالیت پشه خاکیها جلوگیری کنند

  
  بررسیروش 

تـا شـهریور    1385مـاه  تیر از مطالعهبه منظور انجام این  
ز بهداشـت شهرسـتان بجنـورد        بـا همکـاری مرکـ      1386ماه  

وکشکاباد  کیکانلو روستاهای ینگه قلعه، قلعه عزیز، حصه گاه،      
که موارد مثبتی از بیماری لیشمانیوز احشایی داشتند و  وفور          

    تـست  جهـت . انتخـاب شـدند    در آنهـا بـاال بـود       کیهاپشه خا 
 بـین   از .اسـتفاده شـد   ) 8( کلیـک کنـدریک    از متد قالده ها   
   هــم نــژاد و  ســگ10تعــداد  گــاه  روســتای حــصهســگهای

باالی یکسال   سگ به علت سن      4ولی   شدانتخاب  هم جنس   
پوست سگ دارای سن باال ضخیم بوده و  قابل نفـوذ حـشره     (

از مطالعـه   ) کش نیست و کمتر به بیماری مبـتال مـی شـوند           
 سگ بـاقی مانـده جهـت تـشخیص عـدم       6  از  و خارج گردید 

پـس از بیهـوش کـردن از         ،آلودگی آنها به لیشمانیوز احشایی    
ا در شرایط استریل نمونه سرم خون جهـت         آنهخون محیطی   

به آزمایشگاه انگل شناسی     و تهیه   آگلوتاسیون مستقیم  تست
قبل از بستن قالده های     . دانشکده بهداشت تهران منتقل شد    

آغــشته بــه دلتــامترین بــرای حفــظ ســالمتی پرســنل تــیم  
کوانتـل و آلبنـدازول      تحقیقاتی به صاحبان سگها داروی پارازی     
و توصـیه گردیـد کـه        جهت خوراندن آن به سـگها داده شـد        

.  ساعت در شـرایط بهداشـتی دفـع شـود          48مدفوع سگها تا    
بـه   قالده های مورد استفاده از جـنس پلـی وینیـل کلرایـد و           

 میلـی گـرم     1000 گـرم وزن و دارای       25رنگ سفید بود که     
ارج شـدن از    الده هـا پـس از خـ        ق .حشره کش دلتامترین بود   

  بوسیله قالب روی آن بـه انـدازه گـردن سـگها تنظـیم              لفاف  
مکان اجرای تست در روستای حصه گاه و اصـطبلی           .می شد 

بدون سابقه سم پاشی با وفور پشه خاکی بود که دو پشه بند             

متر در دو نقطه مختلف نصب شد و دو          80/1×3×5/2به ابعاد   
 ناک داون شده    پرده جهت جمع آوری پشه خاکیهای احتماالً      

  صـید  پـشه خـاکی جهـت تـست            .آنها انداختـه شـد     در زیر 
قالده ها از اماکن داخلی روستاهای انتخابی به روش هند کچ           

 روز متوالی انجام شد     3و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر طی           
پشه خاکیهای صید شـده در شـرایط رطوبـت مناسـب بـه               و

ذیه می گردیدند   تغ% 5 با آب قند   آزمایشگاه منتقل می شد و    
از .  ساعت قبل از تـست آب قنـد برداشـته مـی شـد              12ولی  

 دقیقه شب که مصادف بود با شروع فعالیت پشه          7:30ساعت  
جـازه صـاحب سـگ و بـا داروی          خاکیها ابتدا سگ شاهد بـا ا      

 بی هوش می شد که توسط یکی از پرسـنل تـیم بـه               زایلزین
مـار  همـین کـار بـرای سـگ تی        و  پشه بند شاهد منتقل شده      

 عدد ابتدا   100-150آنگاه پشه خاکیها به تعداد      و  انجام شده   
 زمان شروع رهـا سـازی،     و  سازی شده    در پشه بند شاهد رها    

درجه حرارت و رطوبت محیط ثبت می گردید و رهـا سـازی             
توسط یکی دیگر از افـراد تـیم    پشه خاکیها در پشه بند تیمار  

شه خاکیهـا    ساعت تماس پ   2 بعد از    .تحقیقاتی انجام می شد   
  با سگها ابتدا از پـشه بنـد شـاهد پـشه خاکیهـا جمـع آوری                 

خـون  می شـد و در کاپـسهای جداگانـه خـون خـورده هـا و        
 ریخته می شدند و همین کار برای پشه خاکیهـای           نخورده ها 

 سـاعت میـزان     24پشه بند تیمار انجام می شد سپس بعد از          
رم  وارد نــ  هــا داده.مــرگ و میــر آنهــا بررســی مــی گردیــد

 از روش    تجزیـه و تحلیـل داده هـا         جهت شدند و  SPSSافزار
 >01/0p  معنـی دار    در سـطح    جفت نشده  t-student آماری

   .استفاده شد
  

 ها یافته
 قبل از بستن قالده ها :گلوتاسیون مستقیمآنتایج تست 

  . و بعد از قالده گذاری نتایج تست منفی گزارش گردید
ی سگ آغشته به الده ها ق کارایی شاخص مهم4ارزیابینتایج 

  :به شرح ذیل بوددلتامترین 
  اولین نوبت  از :نسبت خونخواری پشه خاکیها -1
تا نوبت )  روز بعد از بستن قالده به سگهای تیمار17-14(

،  در طول فصل فعالیت پشه خاکی ها)  روز بعد44-42(سوم 
تعداد کل پشه خاکی صید شده مواجهه یافته با سگ های 
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 عدد بوده است 422 و با سگهای گروه تیمار 258گروه شاهد 
 146که تعداد پشه خاکی خونخورده  از سگهای گروه شاهد 

   .)1جدول (  عدد بوده است84 های گروه تیماراز سگ عدد و
  

مقایسه نسبت خونخواری پشه خاکی هـا در مواجهـه بـا            : 1جدول
در ) نقالده آغشته به دلتامتری   (و تیمار   ) بدون قالده (سگهای شاهد   

  تله های پشه بندی، شهرستان آشخانه استان خراسان شمالی
  

روزهای 
بعد از 
بستن 
 قالده

نوع 
 تست

تعداد کل  
پشه 

خاکیهای 
 تست شده

تعداد پشه 
خاکیهای 
 خون خورده

نسبت 
 خونخواری

8/56 46 81 شاهد  17-14 6/27 42 152 تیمار   
3/59 48 81 شاهد  32-28 8/17 23 128 تیمار   
2/54 52 96 شاهد  44-42 4/13 19 142 تیمار   
6/56 146 258 شاهد 0/19 84 422 تیمار کل   

  دامنه تغییرات نسبت  پشه های خونخورده در         
و در % 3/59تا % 2/54بین ) بدون قالده(سگ های شاهد 

نسبت ) قالده آغشته به حشره کش دلتامترین(سگهای تیمار 
نسبت . برآورد شد% 6/27تا % 4/13ری بین خونخوا

با قالده آغشته به (خونخواری پشه خاکیها از سگهای تیمار 
 برابر کمتر بوده 1/4 تا 2/2 در مقایسه با شاهد) دلتامترین

آنالیز آماری نشان داد که نسبت خونخواری طی سه . است
در  سگهای )  روز44-42  و 32-28، 14-17(دوره ارزشیابی 

  اختالف ) با قالده( تیمار گروه شاهد و نیز سگهای گروه
ولی اختالف نسبت )  1نمودار(معنی داری نشان نداد 

خونخواری پشه خاکیها در سگهای شاهد و تیمار معنی دار 
  .)>005/0p(می باشد 

اثرات قالده آغشته به دلتامترین در ممانعت از  -2
  از اولین نوبت  در سه مرحله :خونخواری پشه خاکیها

تا نوبت ) بستن قالده به سگهای تیمار روز بعد از 17-14(
در طول فصل فعالیت پشه خاکی ها،  )  روز بعد42-44(سوم 

های شاخص ممانعت از خونخواری پشه خاکی ها از سگ 
) با قالده آغشته به دلتامترین( و تیمار )بدون قالده(شاهد 

دامنه تغییرات نسبت ممانعت از . گرفت مورد بررسی قرار
تا % 0/37بین ) بدون قالده(ای شاهد خونخواری در سگ ه

 قالده آغشته به حشره کش(و در سگهای تیمار % 8/44
آنالیز آماری  .برآورد شد% 2/66تا % 3/51بین ) دلتامترین

از خونخواری طی سه دوره نشان داد که نسبت ممانعت 
در  سگهای گروه )  روز44-42  و 32-28، 14-17(ارزشیابی 

اختالف معنی داری ) با قالده(تیمار شاهد و نیز سگهای گروه 
ولی اختالف نسبت ممانعت از ) 2نمودار(نشان نداد 

خونخواری پشه خاکیها در سگهای شاهد و تیمار معنی دار 
  .)>013/0p(می باشد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

نسبت خونخواری پشه خاکی ها متعاقب مواجهه با سگ های : 1نمودار
در تله های   )  دلتامترینده آغشته به    با قال ( و تیمار ) بدون قالده (شاهد  

  ، شهرستان آشخانه استان خراسان شمالیپشه بندی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 اثرات ممانعت از خونخواری پشه خاکی هـا در مواجهـه بـا              :2نمودار

  ) قالده آغشته به دلتامترینبا (و تیمار ) فاقد قالده(سگهای شاهد 
   خراسان شمالی،  شهرستان آشخانه استان در تله های پشه بندی
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  :پشه خاکیها میر و مرگ نسبت برآورد - 3
ه گروه از پشه خاکی ها خون نسبت مرگ و میر در س

 تعداد کل .و کل بررسی شد) خالی(، خون نخورده خورده
 عدد و در 5پشه خاکی ها خون خورده مرده در گروه شاهد 

دامنه تغییرات .  عدد بوده است32 های گروه تیمار سگ
  میر در پشه خاکی ها خون خورده مرده درنسبت مرگ و 

بدون ( دوره ارزشیابی طی فصل انتقال در سگ های شاهد 3 
قالده (و در سگهای تیمار % 70/3تا % 04/1بین ) قالده

تا % 24/7این نسبت بین ) آغشته به حشره کش دلتامترین
  ). 3نمودار( برآورد شد% 45/8

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

ری و مرگ و میر پشه خاکی هـای         مقایسه نسبت خونخوا  : 3نمودار
و ) بـدون قـالده   (خون خورده متعاقب مواجهه با سگ های شـاهد          

در تلـه هـای پـشه بنـدی،         ) با قالده آغشته بـه دلتـامترین      (تیمار  
  شهرستان آشخانه استان خراسان شمالی

  

دامنه تغییرات نسبت مرگ و میر در پشه خاکی های 
 فصل انتقال در  دوره ارزشیابی طی3خون نخورده مرده در 

در این  %47/2بین صفر تا ) بدون قالده(سگ های شاهد 
دامنه تغییرات نسبت مرگ و میر در .  نیز تعیین شدتحقیق

 دوره ارزشیابی طی 3پشه خاکی های خون نخورده مرده در 
بین صفر تا ) بدون قالده (فصل انتقال در سگ های شاهد

حشره کش قالده آغشته به (و در سگهای تیمار % 47/2
برآورد شد % 84/14تا % 97/11این نسبت بین ) دلتامترین

   .)4نمودار(
 دوره ارزشیابی طی فصل 3نسبت مرگ و میر کل در 

%  17/6 تا 04/1بین ) بدون قالده(انتقال در سگ های شاهد 

) قالده آغشته به حشره کش دلتامترین(و در سگهای تیمار 
  .د شدبرآور% 88/21تا % 42/20این نسبت بین 

پشه ( آنالیز آماری نشان داد که نسبت مرگ و میر کل 
 سه دوره طی)  خاکی های خون خورده و خون نخورده

در  سگهای گروه )  روز44-42  و 32-28، 14-17(ارزشیابی 
اختالف معنی داری ) با قالده(شاهد و نیز سگهای گروه تیمار 

ل در ک ولی اختالف نسبت مرگ و میر) 5نمودار (نشان نداد 
دارای (پشه خاکیها به تفکیک در سگهای شاهد و تیمار 

   .)>004/0p (معنی دار می باشد) امترینقالده آغشته به دلت
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

   نسبت پشه خاکی هـای خـون نخـورده مـرده  متعاقـب              :4نمودار
با قالده آغشته به    (و تیمار   ) بدون قالده   (مواجهه با سگهای شاهد     

ای پشه بندی،  شهرستان آشـخانه اسـتان         داخل تله ه  ) دلتامترین
  خراسان شمالی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

پشه خاکی ها مواجهه یافته با   میر مقایسه نسبت مرگ و: 5نمودار
)  تامترینبا قالده آغشته به دل(و تیمار  )  قالدهبدون(سگ های شاهد 

  ، شهرستان آشخانه استان خراسان شمالیداخل تله های پشه بندی
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، اثرات ترکیبـی     طی این تحقیق   :ت ترکیبی برآورد اثرا  -4
قالده هـا روی    ) میر خاصیت ممانعت از خونخواری و مرگ و      (

بـا قـالده    (پشه خاکی های مواجهه یافتـه بـا سـگهای تیمـار             
 گـروه    با برآورد شد و نتایج   ) آغشته به حشره کش دلتامترین    

  ت اثـرات ترکیبـی بـین       دامنـه تغییـرا   . شاهد مقایسه گردیـد   
ــد از44-42 و 28-32، 17-14 ــالده در    روز بعـ ــستن قـ بـ

 و در سـگهای     %83/45تـا   % 74/40گروه شاهد بـین     سگهای  
، بوده است که بر این اسـاس      % 62/86تا  % 37/72گروه تیمار   

 برابر  بـیش از گـروه        8/1 تا   1/1اثرات ترکیبی در گروه تیمار      
 اثـرات   آنـالیز آمـاری نـشان داد کـه نـسبت          . شاهد می باشد  

 44-42  و    32-28،  14-17( دوره ارزشیابی    ترکیبی طی سه  
بـا  ( در سگهای گروه شاهد و نیز سـگهای گـروه تیمـار             ) روز

ولــی ) 6نمــودار(اخــتالف معنــی داری نـشان ندادنــد  ) هقـالد 
اختالف نسبت اثرات ترکیبی در پشه خاکیها بـه تفکیـک در            

) دارای قـالده آغـشته بـه دلتـامترین        (سگهای شاهد و تیمار     
  ).<016/0p (ر می باشدبسیار معنی دا

  
  
  
  
  
  
  
  

مقایسه اثرات ترکیبی قالده های آغشته بـه دلتـامترین           : 6نمودار
متعاقب مواجهـه بـا سـگ هـای         ) سوش فیلد (روی پشه خاکی ها     

و تیمار در تله هـای پـشه بنـدی، شهرسـتان            ) بدون قالده (شاهد  
   آشخانه استان خراسان شمالی

  
   بحث

      زه بــا لیــشمانیوز احــشائیر حــال حاضــر، راهکارهــای مبــارد
می شود منحـصر    ایجادLeishmania infantumکه توسط 

به تشخیص اولیه و درمان بیمـاران بـا داروی گـران قیمـت و        
رنامه هـای    ب .)18(  است 4بالقوه سمی آنتیموان پنج ظرفیتی    

در برخــی کــشورها کــه بیمــاری در حالــت  کــاالآزار کنتــرل
نظیـر  (زه با پشه خاکی ناقـل       آندمیک قرار دارد به روش مبار     

و کنتـرل مخـازن     ) سمپاشی امـاکن بـا حـشره کـش ابقـایی          
در . پایـه گـذاری شـده اسـت        )معدوم کردن سـگهای آلـوده     (

 واحد مسکونی و معـدوم      200000برزیل، علی رغم سمپاشی     
 سگ درسال، لیشمانیوز احشائی مشترک بین       20000کردن  

گذشـته  سـال    20انسان و گوشـتخواران رونـد صـعودی طـی         
از نظـر     سازی سـگهای ولگـرد     روش معدوم  ).6(داشته است   

است ال برانگیز بوده  ؤستامین امکانات و زمینه های اجتماعی       
خیم بیماری لیشمانیوز احشائی در سگها و عدم         سیر و ). 13(

 نیـاز بـه     )20,19(تمایل صاحبان سگها به معدوم سازی آنها        
لیـشمانیوز  رد  جایگزینی راهکارهای مناسب برای کاهش مـوا      

درمـان سـگهای آلـوده بـا        . ضروری سـاخته اسـت    را  احشائی  
ی بـاال  نـسبتاً  ه و عـود    هزینـ   به دلیـل     داروهای ضد لیشمانیا  

 در حین  انتظـار  .)6( موثر واقع نشده است   %)74تا   ( بیماری
روش های جدیـد بـرای      ) 5(واکسن ضد لیشمانیا     تولیدبرای  

از حمـام هـای دامـی     عبـور سـگها  نظیر  بیماری قطع انتقال  
و کــاربرد ) 23,22,21(آغــشته بــه حــشره کــش دلتــامترین 

  که  روی سگها تالش هایی است     حشره کش لوسیون  موضعی  
ــاری   ــرل بیم ــت کنت ــت در جه ــه اس ــورت گرفت ــرات  . ص اث

، نـه   حشره کش ها روی سگها     اربرد موضعی  ک یاپیدمیولوژیک
تنها بستگی به کاهش تعداد پشه خـاکی خونخـورده از سـگ     

انگـل  آلـوده بـه     رد  بلکه به نسبت بقـا پـشه خـاکی هـای              دا
                                                     .)24( لیشمانیا نیز بستگی دارد

 استفاده از قالده های آغشته به حشره کش  1997از سال  
ش موارد برای کاهرویکرد جدید کنترل لیشمانیوز احشائی 

ارآزمایی های تجربی نشان ک. ابتال سگ محسوب می شود
حشره کش روی بقا ثیر قالده های آغشته به أست که تداده ا

 کاربرد لوسیون ها عموماً بیشتر از پشه خاکی های خونخورده
  به صورت موضعی می باشد و اثر ابقایی طوالنی مدتی 

اب  متدولوژی این تحقیق در انتخبهبا توجه  )8(می دهد 
، نقاطی مورد توجه قرار گرفت اریروستاهای آلوده به این بیم

 که بیشترین وفور را در هندکچ نشان دهد و بر همین اساس
 و روستاهای) از شهرستان بجنورد(ینگه قلعه روستاهای 

از شهرستان آشخانه کیکانلو   گاه، قلعه عزیز وحصه کشکاباد،
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وهش ژپاجرای این جهت وفور پشه خاکی در آنها باال بود که 
  .انتخاب شدند

) Scalibor ®(در ارزشیابی  قالده آغشته به دلتامترین        
بـا  (تحقیق شاخص خونخواری پشه خاکیها از سگهای تیمـار          

برآورد شد  %  6/27تا  % 4/13بین  ) قالده آغشته به دلتامترین   
.  برابـر کـاهش نـشان داد       1/4 تـا    2/2که در مقایسه با شاهد      

 در  Fortalezaمطالعه مشابهی در روسـتائی در حومـه شـهر           
ــت  ــاخص   Cearaایال ــه ش ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــل ص  برزی

ــد از  Lutzomyia longipalpis  35خونخــواری  ــه بع هفت
از  81% (1/4بستن قالده آغشته به حشره کـش دلتـامترین،   

% 79در گروه شاهد نسبت خون خورده       و  )  پشه خاکی  2022
 وکلیــک کنــدریک طــی تحقیقــی کــه  ). 16(بدســت آمــد 

 یــزان خونخــواری پــشه خاکیهــایهمکــاران انجــام دادنــد م
Phlebotomus Perniciosus از ســـگهای  قـــالده دار     

 گزارش شده است دامنه تغییرات شاخص ممانعت از         % 12-0
پشه خاکی ها از سگهای تیمـار       %  2/66تا  % 3/51خونخواری  

 برابـر  بیـشتر از       5/1حـدود   ) با قالده آغشته بـه دلتـامترین      (
، ایج تحقیقـی درکـشور برزیـل       نت .)8( گروه شاهد بدست آمد   

ده بـو %  5/96 نشان داد که متوسط اثر ممانعت از خونخواری       
 در تحقیق دیگری در جنـوب فرانـسه در منطقـه            .)25(است  

Cenennes       قالده های از جنس  PVC    آغشته به دلتامترین 
 میلیگـرم در گـرم بـه منظـور تعیـین کـارایی              40به میـزان    
ومینه بکار گرفتـه شـده    روی پشه خاکی های فلبوت   1حفاظتی

 پشه خاکی کـه روی سـگهای بـدون قـالده             100است از هر    
 پشه خاکی روی سگهای دارای      4خونخواری کرده بودند فقط     

 بنابرین نـسبت سـگهای محافظـت شـده از           .بوده است  قالده
 هفته بعد از نصب 34و این میزان تا %  96گزش پشه خاکیها 

ــژوهش ). 26(قــالده ادامــه یافــت   و همکــاران Halbigدر پ
 و% 51 از سـگهای قـالده دار   P. papatasiمیزان خونخواری 

 ).15(گزارش شده است     %49 یت ممانعت از خونخوار   یخاص
شاخص مهم دیگر در ارزشـیابی اثـر قـالده هـای آغـشته بـه                

وده که  به تفکیـک در  حشره کش تعیین نسبت مرگ و میر ب  
و کـل   ) خـالی ( خون خـورده و خـون نخـورده          پشه خاکیهای 

دامنه تغییرات نسبت مرگ و میر در پشه خاکی ها  . انجام شد 
                                                 

1- Protective efficacy 

آورد بر% 45/8تا  % 24/7خون خورده در سگ های تیمار بین        
.  از گـروه شـاهد مـی باشـد         بیـشتر  برابـر    7 تا   4/2که  گردید  

ــشه     ــر در پ ــرگ و می ــسبت م ــرات ن ــه تغیی ــین دامن   همچن
ن خاکی های خون نخورده در مواجهه بـا سـگهای تیمـار بـی             

 برابـر بـیش از      12 تـا      6برآورد شد کـه     % 84/14تا  % 97/11
نسبت مرگ و میر کل پشه خـاکی هـا          . گروه شاهد می باشد   

بـرآورد  % 88/21تـا   % 42/20در مواجهه با سگهای تیمار بین       
شد که بر این اساس، نسبت مرگ و میر کل در گـروه تیمـار               

یـن  در ا. از گـروه شـاهد مـی باشـد      برابـر  بیـشتر    20 تا   5/3
مطالعه نسبت مرگ و میر آنـی پـشه خاکیهـا در مواجهـه بـا                

 ساعت مدت مواجهه بسیار پـائین       2سگ های تیمار در طول      
)5/3 %M< (      خیری بعنوان شاخص   أبوده است و مرگ و میر ت

. ایشات شاهد مد نظر قرار می گرفـت       بهتری در مقایسه با آزم    
 در  آنالیز آماری نشان داد که اختالف نسبت مرگ و میر کـل           

دارای (پشه خاکیها بـه تفکیـک در سـگهای شـاهد و تیمـار               
. )>001/0p(معنی دار می باشـد      ) قالده آغشته به دلتامترین   

 Ceara در ایالـت     Fortalezaمطالعه مشابهی درحومه شـهر      
برزیل صورت گرفته است کـه شـاخص نـسبت مـرگ و میـر                

Lutzomyia longipalpis  35     هفته بعـد از بـستن قـالده
% 68 2 به حشره کش دلتامترین متوسط مـرگ و میـر          آغشته

 سـاعت اولیـه مـرده بودنـد         2بوده و نیمی از پشه خاکیها در        
همکاران انجام دادنـد      و  کلیک کندریک  در تحقیقی که  ). 16(

 کـه از سـگهای  قـالده    P. perniciosusمیـر   میزان مرگ و
  ).8( گـزارش داده انـد       %21 – 60دارخونخواری کرده بودنـد     

  شاخصی دیگر تحـت عنـوان اثـرات ترکیبـی          پژوهش  ن  در ای 
قالده های آغشته به حشره کش مورد توجه قرار گرفـت کـه             

به علـت   (در آن عالوه بر ممانعت از خونخواری پشه خاکی ها           
سبب بـروز مـرگ و      ) موانع فیزیولوژیک یا سد های شیمیایی     

  میـزان بقـا پـشه       ثیر در أیافتـه و تـ    معیت مواجهـه    میر در ج  
اثرات ترکیبـی در گـروه تیمـار        که  . ای ماده می شود   خاکی ه 

زمـایی  آدر کار.  برابر بیش از گروه شاهد می باشد  8/1 تا     1/1
که در شرایط طبیعی و در محیط باز صـورت           قالده ها    فیلدی
 و  P. papatasiنشان داد که پیک فعالیت گونه هـای  گرفت 

P. kandelakii  ــه 21-22در ســاعت ــوده و پــس از آن ب  ب
                                                 

2- Average mortality  
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در مجمـوع نـسبت     . ت از انبـوهی آنهـا کاسـته مـی شـد           شد
  وP. papatasiخونخواری طی نیمه نخست شب  گونه های 

P. kandelakii ســگ دارای از% 14/7و % 4/29 بــه ترتیــب 
نتایج سنجش مـرگ و     . ده آغشته به دلتامترین برآورد شد     قال

هیچگونـه مـرگ و   )  ساعت نگهـداری 24بعد از (میر تاخیری   
  .نه های خونخورده مشاهده نشدنمو میری در

  
  نتیجه گیری

 به نظر می رسد سن سگ در این مطالعه عامـل بـسیار             
  مهم و تعیین کننده در کارایی قـالده آغـشته بـه دلتـامترین              

اد کـه   می باشد و مشاهدات فیلدی در این خـصوص نـشان د           
در پوست سگهای جوانتر بهتـر      کارایی حشره کش دلتامترین     

ین به نظر مـی رسـد اثـرات ممانعـت از            همچن. بروز می کند  
  بـر اثـرات کـشندگی آن       قـدم   خونخواری یا اثرات ترکیبـی م     

   از تــست بــا توجــه بــه نتــایج حاصــله در نتیجــه مــی باشــد 

  می توان گفت که ایـن روش       قالده های آغشته به دلتامترین      
 روشهای کنترل امروزی که     ی برای   می تواند جایگزین مناسب   

 و در فـصول  حبان سـگها نـدارد بـشود      مقبولیتی از سوی صـا    
  . انتقال بیماری از ابتال سگها جلوگیری کند

  
  تشکر و قدردانی 

جا دارد از پرسنل خوب و زحمتکش معاونـت بهداشـتی           
 محمـد رضـا ریحـانی و رضـا      شهرستان بجنورد، جناب آقـای    

فاضلی و همچنین از اسـتاد ارجمنـد گـروه حـشره شناسـی               
 دکتـر حـسن      جنـاب آقـای    پزشکی دانشکده بهداشت تهران   

 .تشکر نماییم ،  وطن دوست که راهنماییهای ارزنده ای نمودند      
، جنـاب آقـای دکتـر       سرکار خانم مهندس فاطمـه نیکپـور      از  

ــاد کــه    مرتــضی تجــددی معــاون بهداشــتی شهرســتان گناب
همکاری خوب و صمیمانه ای در طول این پـژوهش داشـتند            

  .یمینمامی تشکر 
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Efficacy of deltamethrin-impregnated dog collars 
against sandflies at endemic focus of Bojnord district, 

North Khorasan province 
 

H. Ramezani Awal R.1, MR. Abai2, Y. Rassi3, M. Mohebali4 

Abstract 
 

Background and Aim: Domestic dogs are the most important reservoir of visceral leishmaniasis 
(VL) at the endemic foci of Iran. The disease are transmission  to others dogs and human by 
sandflies, the logic of VL prevention in world is: dogs vaccination, chemical treatment dogs, 
diagnosis and eliminating of infected dogs,impregnated dogs with soaps that have been reported 
different degrees of success. Now using deltamethrin-impregnated dog collars have been pointed, 
because of  its impacts good in prevents of infected dogs to VL.  
 

Materials and Methods: In this study, the efficacy of indexs of dog collars (Scalibor®) was 
evaluated in North-Khorasan province.For this aim,6 dogs selected as well as had similar age, 
weight, race and not have VL. and randomly classified in two groups as treated and untreated; In the 
beginning of the transmission season, three DMC was separately fitted to 3 dogs and the other ones 
were considered as control (collarless) group. Two weeks after collar fited and any 15 days from 
June 2006 to September 2007 in evening one of collar and collarless dogs with their regard 
replacement  in any shift in. separatewere exposed to wild-caught sandflies during night time (2 h 
after sunset) using two separate bed nets. At the end of exposure time, the sand flies were re-
captured and transferred to inside netted caps and maintained at optimal condition for 24 hours in 
order to assess the mortality.  

Results: Data analysis revealed that the blood-feeding index was 13.4% - 27.6% for DMS fitted 
dogs, and 54.2% - 59.3% for control (collarless) dogs which the difference is statistically significant 
(p<0.005). Also the index of blood-feeding inhibition were 51.3% - 66.2% and 37% - 44.8% for 
collared and collarless dogs respectively and showed a significant difference (p<0.01). The mortality 
was 20.42%- 21.88% for sand flies fed on collared dogs, and 1.04% - 6.17% for those fed on control 
dogs (p<0.004). The range of combined effects (inhibition of blood-feeding and mortality) was 
found 72.37% - 86.62% for collared dogs, and 40.74% - 45.83% for control dogs. 
 

Conclusion: The findings of this study indicate the considerable effects of DMC on inhibition of 
blood-feeding as well as mortality of wild-caught sandflies. 
  
Keywords: Dog; Deltamethrin-Impregnated Collar (DMC); Sand flies; Visceral Leishmaniasis 
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