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 چکیده

بیمارسـتان شـهید   . شهري است که در انتقال عوامل بیماري زا و ایجاد آلرژي نقـش زیـادي دارد    ترین آفت    سوسري آلمانی مهم   :زمینه و هدف  
پـژوهش  آلـودگی،  این علت تداوم در مورد تی انجام مطالعا با توجه به عدم .پاشی منظم به سوسري آلمانی آلوده است      به رغم سم  بهشتی زنجان   

  .  انجام شد1383 تا 1382با هدف تعیین حساسیت سوسري آلمانی در بیمارستان شهید بهشتی زنجان طی سال حاضر 
ه هاي سوسري آلمانی به صورت تصادفی به روش دستی از بیمارستان صـید و در آزمایـشگاه     نمون  ي نیمه تجربی،     در این مطالعه   :روش بررسی 

هـاي   نـر . داري شدند و هر یک از دو گروه سوسري آلمانی بیمارستان و سوش حساس آزمایشگاهی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند              نگه
گرم پرمترین بر مترمربع سنجش زیـستی شـدند و تعـداد      میلی500 و 5/62،125،250، 25/31، 62/15بالغ تفکیک و در تماس سطحی با مقادیر        

  هـر کـدام از مقـادیر پرمتـرین در سـه تکـرار ده تـایی انجـام        . هـا شـمارش شـد    ي گـروه  هـاي مختلـف در همـه       هاي فلج شده در زمـان       نمونه
  ه هـا بـا آزمـون پروبیـت تجزیـه و تحلیـل شـدند        داد. انجـام گردیـد  ) سطح آغشته شـده بـا اسـتن     (و براي هر مقدار یک تکرار ده تایی شاهد          

هاي فلج شده تعیین و از طریق آن زمان فلج شـدن نیمـی از جمعیـت مـورد مطالعـه        بین زمان تماس و درصد نمونهي خطی رگرسیون و معادله 
(KT50)هاي مورد بررسی برآورد شد  در گروه. 

اي در تمـاس بـا پرمتـرین در     نشان داد که مقاومت به اثر ضـربه )  مورد180هد و  شا60( تایی 240ي   سوسري در دو دسته480 بررسی   :ها  یافته
  هـاي    میلی گرم پرمترین بر متر مربع، نمونه هـاي بیمارسـتان نـاهمگن بودنـد و نمونـه       62/15در دوز تماسی    . هاي بیمارستانی وجود دارد     نمونه

  بـا حـدود اطمینـان    ( دقیقـه  6/63هـاي بیمارسـتانی     در نمونـه   KT50در ایـن دوز میـزان       ). =0004/0P(شـدند     مقاوم از حساس تفکیـک مـی      
هـاي   بود و نسبت مقاومت در نمونه) 65/26 تا 28/20 درصد 95با حدود اطمینان    (  دقیقه   42/22و در سوش حساس     ) 67 تا   37/60 درصد   95

 .رسید می) 96/2 تا 72/2 درصد 95با حدود اطمینان  ( 83/2بیمارستانی به 

هاي جدید و ارزیـابی   کش ي ماهیت ژنتیکی مقاومت، مقاومت متقاطع در مقابل حشره      با توجه به وجود مقاومت به پرمترین، مطالعه        :گیري  نتیجه
 .باشد ها در کنترل سوسري ضروري می آن

 . سوسري آلمانی، سطح حساسیت، پرمترین، زنجان: واژگان کلیدي

  
  مقدمه

سیع اسـت   سوسري آلمانی یک آفت شهري، با پراکنش و       
کــه بــه دالیــل  کــوچکی جثــه، ســازش پــذیري زنــدگی در  

، )1(اي و رفتـاري خـاص         هاي مسکونی، عادت تغذیـه      محیط
هاي  و بروز واکنش ) 2(زا    تواند سبب  انتقال عوامل بیماري       می

شـود، بـه عـالوه فعالیـت آن در محـیط هـاي              ) 4،3(آلرژیک  

  شره شناسی پزشکی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجانح دكتراي *
  کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی، مربی دانشگاه علوم پزشکی زنجان  **

 دکتراي حشره شناسی پزشکی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ***
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معه حساس  بیمارستانی خیلی خطرناك بوده و به سالمتی جا          
ي زندگی نسبتاً کوتاه و  این سوسري دوره ). 5(صدمه می زند 

قدرت زاد و ولـد بـسیار بـاالیی دارد و قـادر اسـت از انـواع                
به این ترتیب به رغم باال بـودن  . مختلف مواد آلی تغذیه نماید   

سطح بهداشتی جامعه متاسفانه جمعیت آن در اماکن مسکونی         
 ). 1(د باش و بیمارستانی در حال افزایش می

هـا، یکـی از       کـش   ي شیمیایی بـا بـه کـارگیري حـشره           مبارزه
هاي مطلوب و موثر کنترل سوسري آلمانی است و حتی    روش

ي اصـلی       ي تلفیقـی، شـیوه      ي مبـارزه    هاي پیـشرفته    در سیستم 
تکـرار  ). 1(هاي مـصنوعی اسـت     کش  مبارزه استفاده از حشره   

 سوسـري   ي وسـیع سـموم در مبـارزه بـا           چند ساله و استفاده   
) 7،6(ها گشته اسـت      آلمانی، سبب بروز مقاومت در سوسري     

هاي خانگی، دومـین رتبـه    به طوري که این آفت بعد از مگس     
 ). 7(ها دارد  کش را در  مقاومت به حشره

بر اساس آخرین گزارشات سازمان جهانی بهداشت، مقاومـت   
ت به طور وسـیع در اغلـب   .د.کش د سوسري آلمانی به حشره  

مقاومـت ایـن سوسـري نـسبت بـه          . نیـا وجـود دارد    مناطق د 
ي آلی نظیر ماالتیون، فنیتیون، دورسـبان         هاي فسفره  کش حشره

و دیازینون در کشورهاي کانـادا، آمریکـا، پانامـا، انگلـستان و         
هم چنین مقاومت این آفت نسبت به       . لهستان دیده شده است   

ا، هاي کارباماتی و پیرتروییدي در کـشورهاي کانـاد     کش حشره
). 8(دانمارك، ژاپن، انگلستان و آمریکا در حال گسترش است 

زنی و کـشندگی،   هاي پیرتروییدي با خاصیت ضربه    کش حشره
اي فرموالسـیون سـموم هـستند کـه           از ترکیبات اصلی و پایـه     

ها به کار  نزدیک به سی سال است که در امر مبارزه با سوسري
خـصوص  مـصرف طـوالنی ایـن ترکیبـات بـه       ). 1(می روند   

هـاي    پرمترین منجر به ظهور و گسترش مقاومت در جمعیـت         
). 6(سوسري آلمانی گشته و تاثیر سمپاشی را کمتر کرده است 

هــاي حــساس  آلــودگی شــدید محـیط  ،تـداوم ایــن وضـعیت  
هــاي  هــاي گوارشــی و واکــنش ، شــیوع عفونــتبیمارســتانی

هاي گـزاف را بـه      ، بروز مسمومیت ها و صرف هزینه      آلرژیک

کش پیرتروییدي پایا و مقاوم  پرمترین  اولین حشره. ارددنبال د 
 در مبـارزه بـا   1970ي  دهـه در برابر نور خورشید است که از        
ایـن  ). 9(رود    ها به کـار مـی      آفات بهداشتی به ویژه  سوسري     

هـاي   کش مثل سایر سموم پیرتروییدي با تاثیر بر کانـال      حشره
ــشرات     ــرگ ح ــث م ــصبی باع ــستم ع ــتالل سی ــونی و اخ   ی

کاربرد بیش از سی سال پرمترین و حـشره         ). 11،10(شود   می
هـا   ظهور جمعیت مقاوم سوسري کش هاي پیرتروییدي باعث     

هـا بـه دو    سوسـري ). 10(دنیا شـده اسـت     در مناطق مختلف    
) (Knokdown resisiance [Kdr]ي فلـــج نـــشدن  شـــیوه

و ) 15ـ22(ي اکسیداز   هاي تجزیه کننده    یمو تولید آنز  )12ـ14(
. دهنـد   در برابر پرمترین مقاومـت نـشان مـی        ) 23ـ27 (استراز

تواند دیده شود و میـزان     در سطوح مختلفی می    Kdrمقاومت  
این مقاومت در برابر دو . آن بستگی به فشار تماس با سم دارد

ي آلی و پیرتروییدي وجـود دارد      هاي کلره   کش گروه از حشره  
ه خصوص ي آلی ب هاي کلره     کش  هایی که به حشره     و جمعیت 

تواننـد بـه      ت مقاومند، در مقابل سموم پیرتروییدي نیز می       .د.د
 ). 28-30(صورت متقاطع مقاوم باشند 

در مطالعات انجام شـده از منـاطق مختلـف ایـران خـصوصاً               
هاي متفـاوتی    تهران، جمعیت هاي سوسري آلمانی، حساسیت     

ـ 41(نسبت به پیرتروییـدها نـشان داده انـد             بیمارسـتان  ). 31ـ
بهشتی زنجان با قـدمت بـیش از پنجـاه سـال بـه رغـم          شهید  

از هـایی     سمپاشی منظم، آلودگی به سوسري آلمانی در بخـش        
ــی ــشاهده م ــاري زا در   آن م ــرام بیم ــه اج ــودگی ب ــود و آل   ش

  ولـی تـاکنون در ایـن بیمارسـتان     ) 42(ها مسلم شده است       آن
اي که علت تداوم آلودگی را در زیر فشار سم پاشی بـا         مطالعه
هاي پیرتروییـدي مـشخص سـازد، انجـام نیافتـه و        کش  هحشر

  . سـطح حـساسیت آن نـسبت بــه پرمتـرین نامـشخص اســت     
ــساسیت     ــات و ح ــود در مطالع ــاقض موج ــه تن ــه ب ــا توج   ب

ها نسبت به پرمترین و مـشخص نبـودن           متفاوت این سوسري  
هاي سوسري آلمانی در بیمارستان   وضعیت حساسیت جمعیت  

لعـه بـا هـدف تعیـین سـطح          شهید بهـشتی زنجـان، ایـن مطا       
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حساسیت به پرمترین در بیمارستان شهید بهشتی زنجـان طـی       
 انجام گرفت تا بتوان از نتایج آن به منظور 1383 تا 1382سال 

 . ي موفق مبارزه استفاده کرد تدوین برنامه

  
 روش بررسی 

   سوسـري آلمـانی نـر     480ي نیمه تجربـی،       در این مطالعه  
  شـدند  ) 42-44(تی صـید     به صورت تصادفی بـه روش دسـ       
ي سـانتی گـراد،        درجـه  31و در شرایط آزمایشگاهی، دمـاي       

   ســاعت  12ي نــوري    درصــد و دوره51رطوبــت نــسبی  
   240. ســاعت تــاریکی نگــه داري شــدند   12روشــنایی و 

ي   نمونه240نمونه از سوسک ها از بیمارستان شهید بهشتی و     
ــد  ــشگاهی بودن ــساس آزمای ــوش ح ــدام . دیگــر از س ــر ک   ه

  و شــاهد ) نمونــه180( هــا بــه دو گــروه مــورد  از ایـن دســته 
  تعیـین سـطح حـساسیت مطـابق     . تقـسیم شـدند  )  نمونـه 60(

اي  دستورالعمل اسـتاندارد آزمـون زیـست سـنجی اثـر ضـربه           
(Knockdown bioassay)  بـــه کــار رفتـــه توســـط ســـایر 

با اندکی اصالحات به شرح زیر انجام     ) 46،45،8،  47(محققین
  گـرم از پرمتـرین        میلـی  26/121 بررسی میـزان     در این . یافت

]Permethrin: Analytical standard 93.6% cis/trans 

60/40, Zeneca [ لیتر استن حل کرده و پنج رقت  میلی40را با
هاي سمی تهیه  لیتر از محلول  میلی4سریال از آن تهیه شد و با 

 200به حجـم  (اي  اي استوانه  شده، سطح داخلی ظروف شیشه    
به ترتیب  )  سانتی متر مربع   227لیتر و به مساحت داخلی        میلی

گـرم پرمتـرین     میلی62/15 و 5/62،25/31، 250،125و500با  
ها بـا   هوش سازي سوسري بعد از بی  . مربع آغشته شدند    بر متر 

هـاي نـر بـالغ تفکیـک و بـه درون       اکسید کربن، سوسـري    دي
بـا چنـد    سـاعت  2هاي آزمایش هدایت و بعد از یک تـا           لوله

هاي آزمـایش، ده سوسـري نـر بـه داخـل          تکان آهسته به لوله   
شدند و بالفاصله بعد از رها       هاي آغشته شده هدایت می      شیشه

هاي فلج   سازي، زمان یادداشت و در هر سه دقیقه تعداد نمونه         
هـر  . یادداشت مـی شـد    ) Knockdown(شده و ضربه خورده     

ون شدند و بـراي     کدام از مقادیر آغشته شده در سه تکرار آزم        
سـوش حـساس   . هر مقدار نیز یک تکرار شاهد لحاظ گـشت    

تهیه شـده از آزمایـشگاه حـشره    (سوسري آلمانی آزمایشگاهی 
نیـز مثـل روش    ) شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران     

فوق با مقادیر مختلف پرمترین آزمون شد و در این گروه نیـز         
 تماس با مقـادیر   هاي فلج شده و ضربه خورده در        تعداد نمونه 

ها توسط  تجزیه و تحلیل داده. مختلف پرمترین مشخص شدند
و ) پارامترهاي آماري برازش و خط رگرسـیون      (آنالیز پروبیت   

   انجــام یافــت Priprobit ver 1.63بــه کــارگیري نــرم افــزار 
ي خطی همبستگی، شیب خط  و بعد از تعیین معادله) 48، 49(

مبداء به همراه انحـراف معیـار   و انحراف معیار آن و فاصله از     
  آن براي برازش خط رگرسیون، زمـان الزم بـراي فلـج شـدن           

  مطالعــه  هــاي مــورد    و ضــربه خــوردن نیمــی از نمونــه   
)Knock down Time [KT50] ( درصـد   95با حدود اطمینان 

هـاي    جمعیـت KT50 تعیین و با نسبت   ،براي حد باال و پایین    
س، نـسبت مقاومـت   سوسري آلمانی صید شده با سوش حسا  

(Resistance rate)برآورد شد . 

  
  ها  یافته

 تـایی   240ي     سوسري آلمانی نر در دو دسته      480بررسی  
ــورد  ( ــاهد و م ــروه ش ــري) در گ ــتان   از سوس ــاي بیمارس   ه

شهید بهشتی زنجان و سوش حساس آزمایشگاهی، نـشان داد          
ــروه ــه در گ ــرین،   ک ــا پرمت ــاس ب ــال تم ــه دنب ــورد ب ــاي م   ه
هـاي    نسبت نمونه .  وجود دارد  (Kdr)اي    ثر ضربه  مقاومت به ا  

ــر ضــربه  ــت اث ــده و پروبی ــج ش ــان در   فل ــا گذشــت زم   اي ب
  هـاي بیمارسـتان شـهید بهـشتی و سـوش حـساس بـه                 نمونه

  نمودارهــاي هنگــام تمــاس بــا مقــادیر مختلــف پرمتــرین در 
 . نشان داده شده است) 2(و ) 1(

ی در تماس   اي در جمعیت هاي دو گروه مورد بررس        اثر ضربه 
   مختلف پرمترین یکنواخت نبود و پاسخ هاي هر دو          با مقادیر 

  ).P= 004/0( بود (Heterogene)جمعیت به صورت ناهمگن 
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  )دقیقه(زمان فلج شدن 
  

سوسـري آلمـانی     ي  هاي فلج شده و ضربه خورده        نمونه  نسبت: 1نمودار  
  میلـی گـرم   (رمتـرین   مختلف پبیمارستان شهید بهشتی در تماس با مقادیر 

  1382ـ83، زنجان )بر متر مربع                          
  

  بررســی شــیب خــط رگرســیون گــروه هــاي مختلــف مــورد 
  هـاي بیمارسـتانی بـا هـم مـوازي          در سوش حساس و نمونـه     

  ). =95/0P(نبود 
هم چنین در هر دو جمعیت با افزایش دوز تمـاس پرمتـرین،             

ــزایش   ــم اف ــیون ه ــط رگرس ــیب خ ــت ش ــی یاف   در دوز.  م
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )دقیقه(زمان فلج شدن 
  

   سـوش حـساس     ي  هضربه خـورد  و  هاي فلج شده      نسبت نمونه : 2نمودار  
  ،)میلـی گـرم بـر متـر مربـع         (آلمانی در تماس با مقادیر مختلف پرمترین        

  1382ـ83                                زنجـــــان 

 ، کمترین شـیب  که هر دو جمعیت   ( میلی گرم    62/15تماسی  
، )خط رگرسیون بین زمان تماس و درصد پروبیـت را داشـتند    

شیب خط دو جمعیت مورد بررسی با یکدیگر یکنواخت نبود      
و در نمونه هاي بیمارستان شهید بهشتی شیب خط رگرسـیون    

 ).=P 0001/0(کمتر از شیب سوش حساس تهران بود 

در آزمون   ) Probit( پارامترهاي آماري برازش خط رگرسیون      
اثر ضربه اي سوسري هاي آلمانی بالغ هر دو گروه، در تماس        

در دو . آمـده اسـت  )1(با مقادیر مختلف پرمتـرین در جـدول     
جمعیت مورد مطالعه که با مقـادیر مختلـف پرمتـرین تمـاس            
داشتند با افزایش دوز پرمترین، شیب خط رگرسـیون افـزایش    

در .  کــم مــی شــدKT50یافــت ولــی مقــادیر بــرآوردي  مــی
 میلی گرم   62/15هاي بیمارستان شهید بهشتی که با دوز          نمونه

بر متر مربع تماس داشتند، میانگین وانحراف معیار شیب خط           
 بـا   KT50  بـود و میـانگین        19/0 و   84/3رگرسیون به ترتیب  

 دقیقـه    60/63 ) 99/66 تـا    37/60( درصد   95حدود اطمینان   
  گین و انحراف معیار در این گروه هم چنین میان. برآورد گردید 

گرم به ترتیب   میلی 500شیب خط رگرسیون در تماس با دوز        
 درصـد  95 بـا حـدود اطمینـان     KT50 و میزان    36/0 و   06/6

 .  دقیقه تخمین زده شد83/14) 91/16 تا 01/13(

 میلی گـرم تمـاس      62/15در سوش حساس تهران که با دوز        
 59/4سـیون  یافته بود میانگین و انحراف معیار شیب خط رگر        

 38/20( درصد 95 با حدود اطمینان KT50 و میانگین 25/0و 
چنین در این سوش  هم.  دقیقه برآورد گشت   42/22) 65/24تا  

گرم تماس یافته بود میـانگین و انحـراف           میلی 500که با دوز    
 بـا  KT50 و مقـادیر    38/0و   57/6 رگرسیون    خطمعیار شیب   

 دقیقـه   77/6) 93/7 تـا    77/5( درصـد  بـه       95حدود اطمینان   
نسبت مقاومت نمونه هاي بیمارستان شـهید بهـشتی        . رسید می

در قیاس با سوش حساس تهران در تماس با دوزهاي مختلف 
میـانگین ایـن نـسبت در دوز    .  بـود  83/2 تـا    42/1ي    در دامنه 

 83/2 میلی گرم پرمترین، بیشترین مقدار را داشته و به           62/15
   تـا  72/2ي     درصـد در دامنـه     95رسید و با حدود اطمینان        می

ونه
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 1382 ـ 83اي نرهاي بالغ سوسري آلمانی در تماس با مقادیر مختلف پرمترین، زنجان  هاي آماري آزمون اثر ضربه شاخص: 1جدول 

  هاي صید شده از بیمارستان شهید بهشتی نمونه    سوش حساس تهران  دوز تماس 
  )ر مربعگرم بر مت میلی(

RR50   
   KT50  شیب خط رگرسیون  (SE)  ) درصد95حدود اطمینان (

    KT50   شیب خط رگرسیون(SE)    ) درصد95حدود اطمینان (
  ) درصد95حدود اطمینان (

  60/63) 37/06ـ99/66(  84/3) 19/0(    42/22) 38/20ـ65/26(  59/4)25/0(  83/2) 72/2ـ96/2(  562/15
  45/30) 13/28 ـ92/32(  96/3) 27/0(    91/15) 28/14ـ84/17(  94/4) 30/0(  92/1) 68/1ـ97/1(  5/31

  09/28) 69/28ـ69/30 (  21/4) 34/0(    79/12) 36/11ـ39/14(  32/5)43/0(  19/2) 13/2ـ26/2(  62
  46/18) 69/16ـ39/20(  91/4) 28/0(    99/12) 51/11ـ66/14(  47/5) 45/0(  42/1) 39/1ـ45/1(  125
  18/19) 93/17ـ26/22(  07/5) 51/0(    19/9) 00/8ـ54/10(  64/5) 42/0(  17/2) 11/2ـ24/2(  250
  3/14) 01/13ـ91/16 (  06/6) 36/0(    77/6) 7/5ـ 93/7  (  57/6) 38/0(  19/2) 13/2ـ25/2(  500

RR50 =   نمونه هاي فلج شده%  50برآورد نسبت مقاومت از میزان ، SE =انحراف معیار،KT50  =ها زمان الزم براي فلج شدن و ضربه خوردن نیمی از نمونه 

  
  در گروه هاي دیگر مورد بررسی نیز نسبت        .  قرار داشت  96/2

ــه    ــت و در دامن ــسانی داش ــعیت یک ــاً وض ــت تقریب   ي مقاوم
نـسبت مقـاومتی کـه از روي    .  تغییـر مـی کـرد   19/2 تا   42/1

KT50    ،محاسبه شده بود، در مقادیر مختلف تماس با پرمترین   
  ). 1جدول (در دو گروه وضعیت یکسانی داشت 

  
 بحث
راساس نتایج تحقیق، نمونه هاي صید شده از بیمارسـتان         ب

شهید بهشتی در مقابل مقادیر مختلف پرمترین مقاومت داشتند 
ها کمتـر از شـیب خـط رگرسـیون           و شیب خط رگرسیون آن    
 بـه  30بـا کـاهش دوز تماسـی از       . سوش حساس تهران بـود    

گرم بر متر مربع، کاهش شدیدي در شـیب خـط              میلی 62/15
گـرم پاسـخ       میلـی  62/15در دوز تماسی    . یده شد رگرسیون د 

اي ناهمگن بود و به       جمعیت مورد بررسی در آزمون اثر ضربه      
ي  هاي حساس، نیمه حـساس و مقـاوم در دامنـه        راحتی نمونه 

در مطالعـات انجـام یافتـه از        . شدند  وسیع از یکدیگر جدا می    
 میلی گـرم بـر متـر مربـع      20تا  15مناطق مختلف تهران، دوز     

تعیین مقاومـت سوسـري آلمـانی معرفـی شـده اسـت             جهت  
 در  KT50ي حاضـر میـزان        از آنجا کـه در مطالعـه      ). 32ـ34(

ي وسـیعی    میلی گرم بر متر مربـع دامنـه       62/15تماس با دوز    
هاي مقاوم    توان جمعیت   دارد، بنابراین با این دوز به راحتی می       

د هاي حساس جدا کرده و در مطالعات ژنتیکی مور    را از نمونه  
نسبت مقاومت در نمونه هاي صـید شـده از          . بررسی قرار داد  

بیمارستان شهید بهشتی در مقایـسه بـا سـوش تهـران در دوز              
.  بـود 83/2مربع، برابر  گرم پرمترین بر متر      میلی 62/15تماسی  

در مطالعات انجام یافته از نقاط مختلف ایـران حـساسیت بـه             
ــتان  ــط از بیمارسـ ــرین فقـ ــزارش   پرمتـ ــاري گـ ــاي سـ   هـ

هاي انجام یافته از کاشان تحمل به  در بررسی). 39(شده است 
ــت     ــده شــده اس ــرین دی ــه). 36(پرمت ي مــذکور  در مطالع

مورد ارزیابی قـرار گرفتنـد و از     ) نر و ماده  (هاي بالغ     سوسري
هاي ماده مقاومت باالیی نسبت به نرها دارند،  آنجا که سوسري

ي  وانـد در نتیجـه  ت ها در تعیین مقاومت مـی   بنابراین حضور آن  
 .ها تورش ایجاد کند ي آن مطالعه

ــران    ــف ته ــاي مختل ــتان ه ــه ازبیمارس ــام یافت ــات انج   مطالع
وجود مقاومت در سوسـري آلمـانی را آشـکار          ) 28،  31ـ34(

ایـن  . باشـد   مـی 12 تا 5/2ي   ساخته و میزان مقاومت در دامنه     
مطالعات تأییدي بر بررسی انجام یافتـه در بیمارسـتان شـهید            

مکانیـسم مقاومـت بـه پرمتـرین و حـشره           . باشـند   شتی می به
) 15(هاي پیرتروییدي به صور جهش ژن کانال سـدیمی            کش

و ) 15-22(، ایجاد آنزیم هاي اکسیداسیون (Kdr) فلج نشدن 
ها مقاومـت بـه صـورت         است که در بین آن    ) 23-27(استراز  

Kdr     این نوع مقاومـت معمـوالً از       ). 50-53( بیشتر نقش دارد
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یق غیر قابـل نفـوذ شـدن کوتیکـول بـراي حـشره کـش،                طر
تأثیر شدن حـشره کـش بـر نقـاط      حرکت شدن نمونه و بی     بی

ایـن مقاومـت ژنتیکـی اسـت و      . یابـد   مورد هدف صورت می   
با این حال انجام مطالعات . تواند به نسل بعدي منتقل گردد     می

بعدي می تواند نقش هـر کـدام از عوامـل فـوق را در ایجـاد               
از آنجا که تداوم سم پاشی چند ساله        . شخص سازد مقاومت م 

ها باعـث ظهـور      کش با یک حشره کش یا یک گروه از حشره        
هــاي امــاکن  و تــداوم آلــودگی) 7، 54، 55(جمعیــت مقــاوم 

کش ها مانع از گسترش  گیري مخلوط حشره گردد، و به کار می
، از ایـن رو جهـت کنتـرل موفـق         )56(شود جمعیت مقاوم می  

هـاي جدیـد و      کش شود که حشره   ی پیشنهاد می  سوسري آلمان 
ي کنترل سوسـري   هاي آلترناتیو در برنامه   کش  جایگزین حشره 

هم چنین با به کارگیري مخلوط حشره کش هـا،          . منظور شود 
هـاي   و کـاربرد طعمـه  ) 57(هاي کنترل با یکـدیگر    تلفیق شیوه 

، )58 ـ  60(هـا   زمان بـا بـه کـارگیري حـشره کـش      سمی هم
بدیهی اسـت   . هاي آلوده را پاك سازي کرد       ارستانتوان بیم   می

که براي کنترل موفق سوسري در بیمارستان انجـام تحقیقـات           

هـاي   ي تعیین مقاومت متقاطع در مقابل حـشره کـش       در زمینه 
هـاي جدیـد و       جدید و بررسی تاثیر به کارگیري حشره کـش        

 . ها الزم و ضروري است ي تلفیقی در کنترل سوسري مبارزه

  
  گیري نتیجه

با توجه به وجـود مقاومـت بـه پرمتـرین، جهـت کنتـرل               
آلودگی الزم است که ماهیت دقیق مقاومت در مطالعات بعدي     

هـاي جدیـد در مبـارزه بـا      ها و شیوه کش  مشخص و از حشره   
هاي کنترل،    قبل از اجراي برنامه   . سوسري آلمانی استفاده شود   

اومـت،  ي ماهیـت ژنتیکـی مق       انجام مطالعات علمی در زمینـه     
هـاي جدیـد و       کـش   وجود مقاومت متقاطع در مقابـل حـشره       

 .باشد ها در کنترل سوسري ضروري می ارزیابی آن

  
  تشکر و قدردانی

به این وسیله از معاونت محترم پژوهـشی دانـشگاه علـوم           
ي ایـن طـرح پژوهـشی       پزشکی زنجان به جهت تامین بودجه     

  . گردد تشکر و قدردانی می
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