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  ده يچک
ها،  کش  حشرهيري به کارگ.كند هاي خطرناكي را منتقل مي بيماري  از انسانيکه با خونخواراست  ين انگل خارجيتر  کک انسان مهم:هدفنه و يزم

ي لکنتر يها ن برنامهيوتدج در ين گونه نسبت به سموم راي ايها تيت جمعين سطح حساسييتع .شود ين ناقل محسوب ميکنترل ا ي وهين شيتر مهم
  .رسد ينظر م به يضرور

 يآور جـان جمـع   خدابنده و ماهنشان اسـتان زن يها  شهرستاني کک از اماکن داخلي  زندهيها  نمونه١٣٩٣ تا آبان ١٣٩٢ور ي از شهر  :روش بررسي 
ـ  سـاعت م ٢٤ و بعد از افتهي ن تماسيهالوترين و المبداسي مختلف پرمتر يبا دوزها  ک و يها تفک  ن آن يانسان از ب   کک   يها نمونه. شدند زان تلفـات  ي

  .ت شديز پروبيآنال مختلف سموم يدر تماس با دوزها ،ها ر تلفات نمونهيمقاد. ديگردها مشخص  آن
) Ctenocephalides canis( کک سگ )درصد٢/٧( ،)Pulex irritans( ن کک انسادرصد) ١/٨٨( ، نمونه کک١٠٧٤  ازين بررسيدر ا :ها افتهي

 نسبت بـه  کک انسان يها تيجمعپاسخ  مشخص کرد که يست سنجيج زينتا. بود) Ctenocephalides felis(کک گربه ) درصد ٧/٤( يو مابق
 نيپرمتـر  يبـرا  خدابنده و ماهنشان يها شهرستان در LD50 ريمقاد .بود کساني استان زنجان ييمناطق روستان در يهالوتري المبداس ن و ي پرمتر ومسم
ـ . شددهيد متر مربع ميکروگرم بر سانتي ۸۷/۲۱ تا   ۵۴/۰ نيالوترهيمبداسال و براي  متر مربع  ميکروگرم بر سانتي   ۱۵/۲۹۵ تا   ۴۰/۲۸۸ بيترت به ش ي که ب
  . استن سمومي ايزي برابر دوز تما۵ار 

در منـاطق  انـسان   کـک  يها تيمعجن سموم در   ينگر وجود مقامت به ا    ايب ،يمورد بررس  يديوئرترياسموم پ   LD50 ريمقادباال بودن    :نتيجه گيري 
ـ  کنتـرل ا  ير متفاوت برا   تاثي سمي سموم با مکان   يري مبارزه، و به کارگ    يها استير س ييتغ  لذا . است ياتمطالع  ي در منطقـه ضـرور  ين انگـل خـارج  ي

  .سر استي ميقات بعديها در تحق  آنيست سنجيثر بعد از زو ميها کش انتخاب حشره است يهيبد. باشد يم
   يست سنجي ز،نيهالوتري المبداس،ني پرمتر،کک انسان : كليديگانواژ

  
  مقدمه

ــي )linnaeus Pulex irritans( کـــک انـــسان         يکـ
  يخـوار   انسان است که با خون     ي خارج يها ن انگل يتر از مهم 

  
  
  
  
  

  
 فوسي چون طاعون و تي خطرناکيها يماريانتقال ب از انسان و
ــ زي بهداشــتمــشکالت ــه  را بــيادي   . )۱ و٢( آورد يوجــود م

  
  
  
  
  

 زنجان ، دانشگاه علوم پزشکي زنجانزشکی،ی پ دانشکده گروه حشره شناسی پزشکی، ،پزشکی دانشجوي کارشناسي ارشد حشره شناسي -۱

   زنجان ، پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي زنجانی  دانشيار گروه حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، دانشکده دکترای تخصصی حشره شناسی پزشکی،-۲
  زنجان ، پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي زنجانی شکدهدان مربي گروه حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين،  کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی،-٣
 زنجان ،زنجان پزشكي علوم دانشگاه ،کارشناس مسوول مرکز بهداشت زنجان ، حشره شناسی پزشکیارشد  كارشناس-٤



   و همكارانفهيمه پورراستگوي حقي
 

  ١٣٩٥خرداد   ارديبهشت و,١٠٢ ي شماره, ٢٤ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

79 

ا پراکنـده اسـت و قـادر اسـت بـه      ين کک در تمام مناطق دن يا
  وانـات مختلـف  يابد و از ح ي پرورش   يسرعت در اماکن انسان   

ـ  باکتر يهـا   و گذشته از انتقال عفونت     دي نما يخوار خون ، يياي
ـ  حاصله از ايها يماريت بي تثب ي برا يمخزن هـا در   ن عفونـت ي

 يهـا   از کـک   درصـد  ٩٧ن گونـه    يا .)۳( جوامع مختلف باشد  
دهد  يل م ياماکن مختلف را در مناطق شمال غرب کشور تشک        

ن مناطق ي در ا،يوانات اهلي ح يها ککاز    درصد ٩٨ش از   يو ب 
ـ مطالعات اول ).٤( ن گونه استيشامل ا  ه کـه در چهـل سـال    ي

ـ  ی بـات کلـره   ي مقاومت به ترک   ،افتهير انجام   ياخ  همچـون   ي آل
DDT    ـ  مـنظم کنتـرل ماالر     يهـا   را که در برنامه ا در منـاطق    ي

ر يـ ن مقاومت غ  ين ا يهمچن. کار رفته نشان داده است    ه  ع ب يوس
. )٥ (گـزارش شـده اسـت    از جهان    يعيران در مناطق وس   ياز ا 

ـ ييايميکنتـرل شـ   ن يتــر  از مهـم يکـ ي سـموم  يريکــارگه  و ب
ـ ابـا    .هاسـت   مبارزه با کـک    يها وهيش ـ  ن حـال  ي  يريکـارگ ه   ب

وجود  هتواند ب  ي را م  يل مختلف يها مسا  نآ ي هيرو ينامناسب و ب  
 ي و اختـصاص ي با اثر انتخاب   يديئرترويا پ يها کش حشره .آورد

هـا    انـسان  يبـودن بـرا    ضـرر    کم و   ،ها يمارين ب ي ناقل يبر رو 
ر در کنترل آفات ي سال اخي هستند که در سيباتين ترک يتر مهم

ـ م اوکـاربرد مـدا   . اند  شتهع کاربرد دا  ي در سطح وس   يبهداشت  ني
صورت   که بهيبات کلره آلي مقاومت به ترکي بات و سابقه  يترک

، هستندگذار اثر يديئرتروياسموم پمت به ومتقاطع در بروز مقا
ن ي در ا  .باشندن سموم   ي کاهش اثر ا   عللن  يتر  مهم توانند از  يم
ک و  يپ  ين که از ت   يهالوترين و المبداس  يب پرمتر ي دو ترک  انيم

 يبـات ين ترک يتر شوند، مهم  ي محسوب م  يديرتروئيدو سموم پا  
 کنتـرل کـک     يبـرا  يسازمان بهداشت جهان  توسط  هستند که   

 يها يبررس .)٦-١١( ندا شنهاد شده يانسان در مناطق مختلف پ    
ت يتواند سطح حساس ي ميبات به خوب  ين ترک ي ا يست سنج يز

ـ در جمع  يديرتروئيابه سموم پ     را هـا   مختلـف کـک    يهـا  تي
ـ  ين که برا  يبا ا  .مشخص کند  ن يـي  مناسـب، تع   وم سـم  يمعرف
ـ  کک به سـموم مختلـف و ب        يها تيت جمع يسطح حساس  ان ي

هـا   ح کنتـرل کـک  يت صـح يري مـد ي برا يدوز مناسب کاربرد  

ن رايها در ا  تاکنون مطالعات مربوط به ککيول،  استيضرور
وفـور بـوده و   ن يـي تع و کيتنها محـدود بـه مطالعـات فونـست     

موم را در سم  اين سي جامعي که دوز مناسب کاربرد  ی همطالع
انجـام نـشده     شنهاد کند، يها پ   اماکن جهت مبارزه با کک     يپاش
ـ   .)۴ و۸ و۹( تاس ـ  چنـد سـال اخ     يطـ  ياز طرف ـ ر بـه دل   ي ل ي

گـسترش ارتباطـات،   ، شهرهادر اطراف    ينينش هيگسترش حاش 
، اشـتغال  نيده گرم شدن زمـ ي و پدييرات آب و هوا  ييتغبروز  
هـا در جـوار امـاکن      داميدار  و نگـه يان بـه دامپـرور    ييروستا
 بـه خـصوص   ،عتدلـه مها در منـاطق    ک به ک  ي آلودگ ،يمسکون
افته است و بـا توجـه بـه مـشکالت     ي شي افزاييروستامناطق  
ضرورت کنتـرل آن و   ،ککن  يابه   ي حاصل از آلودگ   يبهداشت

 پـژوهش  ثرو مـ يهـا  کش  حشرهي نهينبود اطالعات الزم در زم 
ن يـي  و تعجامعـه  ي سـطح بهداشـت  ی، بـه منظـور ارتقـا     حاضر
  .انجام گرفته است ،ي منظم کنترليها برنامه

  
   يروش بررس

ت ي لغا١٣٩٢از تابستان  :ها  نمونهيو نگهدار يجمع آور     
 نفره که مجهز    ٣تا٢ های مي توسط ت  ، کک يها نمونه ١٣٩٣آبان  

 از  ي انـسان  ي  طعمـه  ي وهيند، بـه شـ    بودد،  يبه لباس سرهم سف   
 خدابنـده و    يهـا  مختلف شهرسـتان   ي روستاها يوانياماکن ح 

.  شـدند يآور جمـع  ي اخالق پزشکيت کدها ياماهنشان با رع  
قه در داخـل  يدق ٣ تا ٢ افراد داوطلبانه به مدت ،ين بررسيدر ا 

هـا    جـذب شـده بـه لبـاس آن       يها اماکن حرکت کرده و کک    
 که کـف    يتري ل ٢ و به ارلن     يآور  جمع يراتور برق يتوسط آسپ 

. شـد  يمـ ده شـده بـود منتقـل        يها پوش  ست کک يآن با بستر ز   
 ي پزشـک ي وم دانشکدهينسکتاريبه ا شده   يآور مع ج يها نمونه

 ط اسـتاندارد  يدر شـرا   يسنج ستي ز يتا بررس و  زنجان منتقل   
 و   درصـد  ٦٠و رطوبـت  گـراد    ی سانتي   درجه ٢٨ تا ٢٦ يدما(

 نــوزاد رت ي لهي و بــه وســيدارنگهــ) ١٢:١٢ ييدوره روشــنا
   .نددش يه ميتغذ

   ن شامليرـ پرمت)stock( محلول مادر :ها  نمونهيست سنجيز



  ارزشيابي سطح حساسيت کک انسان 
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و محلـول مـادر     درصـد ۹۵ن ي از پرمتـر  درصـد ۴۰ن يپرمتـر 
 در   درصـد  ۱۲ن  يهالوتري از المبداس   درصد ۸ن  يهالوتريالمبداس
ـ    يتـر  حالل ـ لن ته ي کلـرو ات ال از  يرقـت سـر   هـشت   . ه شـد  ي

لن ي کلروات يتر محلول(ق کننده   ي محلول رق   با  مادر يها محلول
هرکـدام از  .  شدساخته) کيکون به نسبت سه به يو روغن سل 

متـر   ي سـانت ۲۴×۵/۱۲ها    سطح آن  ي  واتمن که اندازه   يکاغذها
 بـه صـورت     يسـم  يهـا  محلـول از  تر  يل يلي م ۳ توسط   ،ندبود

ـ در زهـا   دن آنكـر کنواخت آغشته شدند و پس از خشک    ي ر ي
هـا    آن يمحلول بر رو  ) غلظت(مشخصات  ه  يط سا يهود و مح  

ز نـوزاد   کـک کـه ا     ی زنـده  يها نمونه. شدد  ي ق يبا مداد مشک  
به روش اصالح شده سـازمان     ند  بود کرده   يموش خون خوار  

ـ ادر  . مورد آزمون قرار گرفتند   ) ۱۲( بهداشت   يجهان ن روش  ي
ـ  به جار ش    کک ی  زنده يها نمونه ) متـر  ي سـانت  ۱۵×۶۰( يا شهي

ـ يتوسط آسپانتقال و    عـدد بـه   ۱۵تـا  ۱۰ تعـداد  بـه  يراتور برق
 ياخل آن کاغذها که در د   يمتر ي سانت ۲۴×۸ يا شهي ش يها لوله

هـا بـه    نمونه.  منتقل شدند  بود ي سم يها  محلول ابشده  آغشته  
 و رطوبت   ۲۸ تا۲۶ يک، دما يط تار يک ساعت در شرا   يمدت  

هـا بـه     سـپس نمونـه   . وم قرار گرفتنـد   ينسکتاري در ا   درصد ۶۰
 آن با کاغـذ واتمـن بـدون      ي که سطح داخل   ي نگهدار يها لوله

ن عمل در سه تکرار بـر       يا. ده شده بود، منتقل شدند    يسم پوش 
ر يدر ز ها   نمونه ساعت   ۲۴پس از   . افتيهر غلظت سم انجام     

ــا يومياستر ــزرگ نم ــا ب ــکوپ ب ــ ۳۰ ييکروس ــورد بررس  ي م

و مـشخص  کـک انـسان    يهـا  نمونهزان تلفات يمقرارگرفته و  
.  کـک از مطالعـه خـارج شـدند        يهـا  ر گونـه  ي سـا  يهـا  نمونه
جـاد کـرده    ي ا صددر ۱۰۰ تا   ۵  از ي از سموم که تلفات    ييدوزها

  . انتخاب شدندي مورد بررسيعنوان دوزها بودند، به
 مختلف کـک انـسان در       يها زان تلفات گروه  يم :ها ز داده يآنال

ن يهالوترين و المبداسـ   ي مختلف سموم پرمتر   يتماس با دوزها  
ـ پروبيپر افـزار  توسط نرم   و در ز شـدند  يآنـال  )Priprobit(ت  ي

ــاد آن ــاگــر پيو د LD90 و LD50ر يهــا مق ــاريارامتره  ي آم
 سـموم   ر مختلـف  يزان تلفات در تماس بـا مقـاد       ي م يهمبستگ

  .مشخص شد
  
  ها هتافي

   شـد کـه    يآور  نمونـه کـک جمـع      ١٠٧٤ ين بررسـ  يدر ا      
 کـک   درصـد ٢/٧کک انسان،   )  نمونه ٩٨٦(ها    آن  درصد ١/٨٨

 کـک   درصد٧/٤ يو مابق) Ctenocephalides canis(سگ 
 نمونه کـک  ٤٤٣ تعداد .نددبو) Ctenocephalides felis( گربه

 نمونـه  ٢٢٧ها از شهرستان ماهنـشان و       عدد آن  ٢١٦انسان که   
 ي بـا دوزهـا  د شـده بودنـد،  يز شهرسـتان خدابنـده صـ   گر ا يد

ن يها در کمتر ر تلفات آنيافتند و مقادي تماس نيمختلف پرمتر
در )  درصــــد۲۰(ن دوز يشتريــــو ب)  درصــــد۳۱۲/۰(دوز 

 درصد ۱۰۰ و ۶/۳ب يشان به ترت خدابنده و ماهنيها شهرستان
  )۲ و ۱جداول ( .ده شديد

  
  

  ن در شهرستان خدابندهي مختلف سم پرمتريها  کک انسان در تماس با غلظتيها نمونه) درصد(زان تلفات ي م:۱جدول 
  )درصد( ريمرگ و م  )تعداد( تلفات  تعداد  )تريل يليگرم بر م يليم( غلظت

۱۲/۳  ۳۰  ۲  ۶/۶  
۲۵/۶  ۳۰  ۴  ۳/۱۳  
۵/۱۲  ۳۲  ۶  ۸/۱۸  

۲۵  ۳۲  ۱۴  ۷/۴۳  
۵۰  ۳۰  ۱۶  ۳./۵۳  
۱۰۰  ۳۰  ۲۶  ۶/۸۶  
۲۰۰  ۳۲  ۳۲  ۱۰۰  
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  ن در شهرستان ماهنشاني مختلف سم پرمتريها  کک انسان در تماس با غلظتيها نمونه) درصد(زان تلفات ي م:۲ جدول
  )درصد( ريمرگ و م  )تعداد( تلفات  تعداد  )تريل يليگرم بر م يليم( غلظت

۱۲/۳  ۳۱  ۱  ۲/۳  
۲۵/۶  ۳۴  ۴  ۷/۱۱  
۵/۱۲  ۳۶  ۶  ۷/۱۶  

۲۵  ۳۲  ۱۶  ۰/۵۰  
۵۰  ۳۰  ۲۰  ۷/۶۶  
۱۰۰  ۳۰  ۲۴  ۰/۸۰  
۲۰۰  ۳۴  ۳۴  ۱۰۰  

  

 کک انسان در تماس بـا       يها زان تلفات نمونه  يت م يز پروب يآنال
 يهـا  تيـ دهد، کـه جمع    ين نشان م  ير مختلف سم پرمتر   يمقاد

ن هومـوژن   يکک انسان هر دو شهرستان در پاسـخ بـه پرمتـر           
ـ  ا يها برا   آن يزان فاکتور ناهمگن  يتند و م  هس ن دو شهرسـتان   ي
ـ  .)<۲۵/۰P( اسـت    ۸/۰ و   ۲۸/۱ب  يترت به زان تلفـات   يـ ن م ي ب

 ين همبـستگ ير مختلـف سـم پرمتـر   يها و تماس با مقاد  نمونه
 در دو شهرسـتان     ي همبـستگ  ي معادلـه ). ۱نمودار( وجود دارد 

ــه ــورت  ب ــتان خدابنــده ( =X  ۸۹/۱ Y-۶۱/۴ص   و) شهرس
۵-X  ۳/۲=Y) ـ ) شهرستان ماهنشان  ي دوز کـشنده  . باشـد  يم

ــر ــر نيپرمت ــين ب ــ از جمعيم ــه ي ــورد مطالع  در )LD50(ت م
  ميکروگرم بر سانتي متر مربع  ۱۵/۲۹۵ شهرستان خدابنده برابر  

ميکروگرم  ۱۸/۳۸۰ تا   ۰۸/۲۲۹ ، درصد ۹۵نان  يو با حدود اطم   
هـا در   ت کـک يـ ن دوز در جمع   ي ا .باشد يم بر سانتي متر مربع   

ميکروگرم بـر سـانتي متـر        ۴۰/۲۸۸تان ماهنشان برابربا    شهرس
ــع ــدود اطممرب ــا ح ــاني و ب ــد۹۵ن ــا ۸/۲۲۳  درص  ۰۷/۳۶۳ ت

ــع  ــر مرب ــر ســانتي مت ــمقا. محاســبه شــد ميکروگــرم ب  ي سهي
 کک در تماس يها تيزان تلفات جمعي مي همبستگيپارامترها

ن در دو شهرستان مورد مطالعه نـشان     ير مختلف پرمتر  يبا مقاد 
ـ  دو جمع  ي مورد بررسـ   يکه پارامترها دهد   يم  يت همپوشـان  ي

ر مختلف دوز يمقاد. ن مشابه استيها به پرمتر  دارد و پاسخ آن   
 مربوطـه در  ي آمـار ي درصـد بـه همـراه پارامترهـا    ۹۵کشنده  
  . ذکر شده است۳جدول 

  

د شده از مناطق مختلف يک انسان ص کيها ن در نمونهير مختلف پرمتري تلفات در تماس بامقادي همبستگي آماري پارامترها:۳جدول 
  استان زنجان

۱) :X2(۲ -يفاکتور ناهمگن) :a (۳ -فاصله از مبدا) :b (۴ -يگب خط همبستيش) :LD50 (۵–ت ي از جمعيميدوز کشنده مؤثربر ن) :LD90 ( تي درصد از جمع۹۰دوز کشنده مؤثربر  

  )X2( P  ۲)a  (۱ تعداد  شهرستان
(SE)  

۳)b(  
(SE)  

۴ LD50)cf % ۹۵( 

  ميکروگرم بر 
  متر مربع سانتي

۵ LD90)cf % ۹۵( 

ميکروگرم بر 
  متر مربع سانتي

LD99 )cf % ۹۵(  

  ميکروگرم بر 
  متر مربع سانتي

  -۶۱/۴  ۲۶/۰  ۲۸/۱  ۲۱۶  خدابنده
)۵۳/۰(  

۸۹/۱  
)۲۱/۰(  

۱۵/۲۹۵  
)۱۸/۳۸۰–۰۸/۲۲۹(  

۳۸/۱۳۸۰  
)۸/۲۳۹۸-۹۵۵(  

۸۷/۵۰۱۱  
)۹۷/۱۱۷۴۸-۳۸/۲۸۱۸(  

  -۵  ۵۱/۰  ۸/۰  ۲۲۷  ماهنشان
)۵۴/۰(  

۲,۰۳  
)۲۱/۰(  

۴۰/۲۸۸  
)۰۷/۳۶۳-۸/۲۲۳(  

۱۲۰۲  
)۲۶/۱۹۹۵-۸۷۱(  

۰۷/۳۹۸۱  
)۳۸/۸۵۱۱-۲۲/۲۳۴۴(  
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ن در مناطق مختلف ير مختلف سم پرمتري کک انسان در تماس با مقاديها نمونه) تيبر حسب پروب(زان تلفات ي م:۱نمودار 

  . خدابنده و ماهنشانيها شهرستان
  

 عــدد از شهرســتان ٢٥٢  کــه نمونــه کــک انــسان٥٠٢تعــداد 
دو  گـر شهرسـتان خدابنـده بـود، در        ي عـدد د   ٢٥٠ماهنشان و   

 يهـا   بـا غلظـت    يي تـا  ٣٦ تـا  ٣٠ يها تکرار هر کدام با گروه    
ن يتـر  نييپـا . تمـاس داده شـد    ن  يهالوتريسم المبداسـ  مختلف  
  درصد۳ ي مورد بررسيها تيدر جمع)  درصد ۰۳۱/۰(غلظت  

 يهـا   برنمونـه   درصـد  ۹ شهرسـتان ماهنـشان و       يهـا  بر نمونه 
)  درصـد ۴(ن غلظـت  يشتريب. شهرستان خدابنده تلفات داشت  

وجـود آورده بـود    ه تلفات ب   درصد ۱۰۰ت  يز در هر دو جمع    ين
  )۵ و ۴جداول (

  
  ن درشهرستان خدابندهيهالوتريسم المبداس  مختلفيها  کک انسان در تماس با غلظتيها نمونه )درصد(زان تلفات ي م:۴ جدول

  )درصد( ريمرگ و م  )تعداد( تلفات  تعداد  )تريل يليگرم در م يليم( غلظت
۳۱/۰  ۳۲  ۳  ۳/۹  
٦٢/٠  ۳۲  ۶  ۸/۱۸  
٢٥/١  ۳۰  ۷  ۳/۲۳  
٥/٢  ۳۰  ۱۶  ۳/۵۳  

٥  ۳۱  ۲۳  ۲/۷۴  
١٠  ۳۲  ۲۸  ۵/۸۷  
٢٠  ۳۳  ۳۲  ۹/۹۶  
٤٠  ۳۲  ۳۲  ۱۰۰  
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  ن در شهرستان ماهنشانيهالوتريبداسسم الم  مختلفيها  کک انسان در تماس با غلظتيها نمونه)درصد(زان تلفات ي م:۵جدول 
  )درصد( ريمرگ و م  )تعداد( تلفات  تعداد  )تري ليلي گرم در ميليم( غلظت

۳۱۲/۰  ۳۳  ۱  ۳  
۶۲۵/۰  ۳۱  ۵  ۱/۱۶  
۱۲۵/۰  ۳۰  ۷  ۳/۲۳  
۲۵/۰  ۲۹  ۱۵  ۷/۵۱  
۵/۰  ۳۰  ۲۱  ۷۰  

۱  ۳۲  ۲۸  ۵/۸۷  
۲  ۳۳  ۳۲  ۹/۹۶  
۴  ۳۲  ۳۲  ۱۰۰  

  
ر مختلف ي در تماس با مقادها زان تلفات نمونهيت ميز پروبيآنال

 ي مورد بررسـ   يها تين نشان داد که جمع    يهالوتريسم المبداس 
ـ در پاسخ به سم همگن هـستند و م     در يزان فـاکتور نـاهمگن  ي

ها  زان تلفات نمونه  ين م يب). <۸۷/۰P( بود   ۴۱/۰ تا   ۲۳/۰ها   آن

 آن بـه    ي  وجـود داشـت و معادلـه       ي همبـستگ  يبا دوز تماسـ   
)  شهرستان خدابندهيها ر نمونهب( =X ۸۱/۱Y-۴۳/۲ صورت

 .بـود )  شهرستان ماهنشان يها بر نمونه ( =X ۹۸/۱Y-۷۶/۲ و
  ).۶ و جدول۲نمودار (

  

  
ن در مناطق مختلف يهالوتريرمختلف سم المبداسي کک انسان در تماس با مقاديها نمونه) تيبر حسب پروب(زان تلفات ي م:۲ نمودار

   خدابنده و ماهنشانيها شهرستان
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ـ  از جمع  يمـ ين بـر ن   يهالوتري المبداسـ  ي دوز کشنده  ت مـورد   ي
ــ ــه) LD50 (يبررسـ ــا در نمونـ ــده  يهـ ــتان خدابنـ    شهرسـ

نـان  يبا حدود اطم   (ميکروگرم بر سانتي متر مربع     ۸۷/۲۱برابر  
متر  ميکروگرم بر سانتي   ۵۴/۲۴و) ۱۹/۳۰ تا   ۱۳/۱۵( درصد ۹۵

در  )۶۲/۳۱ تـا    ۰۵/۱۹ ( درصـد  ۹۵ نـان يبـا حـدود اطم    ( مربع
 ير مختلـف پارامترهـا    يمقـاد  .رستان ماهنشان برآورد شـد    شه

ر مختلـف سـم     ي تلفات در تماس بـا مقـاد       ي وهمبستگ يآمار
 ي سهيــمقا . ذکــر شــده اســت۶ن در جــدول يهالوتريالمبداســ
 کک در تماس يها تيزان تلفات جمعي مي همبستگيپارامترها

ن در دو شهرستان مورد مطالعه نـشان     ير مختلف پرمتر  يبا مقاد 
ـ  دو جمع  ي مورد بررسـ   يدهد که پارامترها   يم  يت همپوشـان  ي

  .ن مشابه استيها به سم پرمتر دارد و پاسخ آن
  

د شده از ي کک انسان صيها ن در نمونهيهالوترير مختلف سم المبداسي تلفات در تماس با مقادي همبستگي آماريپارامترها: ۶جدول 
  مناطق مختلف استان زنجان

  

  
  
  

  بحث
ها را در   غالب کک ي  حاضر کک انسان، گونه    ي در مطالعه      

د شـده را    ي ص يها  کک  درصد ٨٩ل داده و    ي تشک ياماکن داخل 
 يانسان در منـاطق مطالعـات     باال بودن وفور کک     . شد يمشامل  

ـ استان زنجان به فـراهم بـودن ز         بـه   ي، دسترسـ  يستگاه الرو ي
ن ي در اي با اماکن انسانيواني اماکن حيکي و نزديوانيزبان حيم

ن گونه به صـورت     يز ا يه ن يدر مطالعات اول  . منطقه ارتباط دارد  
ـ  غالب از مناطق مختلـف ا       ی گونه   ران گـزارش شـده اسـت    ي

 و همکــارانش انجــام ي کــه رهبــريا در مطالعــه. )٤ و٨-١٠(
 شـده از امـاکن      يآور  جمـع  يهـا   از کـک    درصد ٨/٩٢ دادند،
ـ  ي در مناطق مختلف ايوانيو ح  يانسان  يران، کک انـسان معرف

ـ . شده است   ي کـه از رو ييهـا   از کـک  درصـد ٦/٨٤ن يهمچن
در . )١٣(د شده کـک انـسان گـزارش شـده اسـت       يان ص يماک

 يهـا   و همکـارانش بـر کـک       ي هم که توسل   يگري د ي مطالعه
ـ  در منـاطق مختلـف ا   ي اهلـ  يها  شده از سگ   يرآو جمع ران ي

را )  درصد ٥/٢٦ (ين وفور نسب  يشتريانجام دادند، کک انسان ب    
ـ بـا ا   . )١٤(گر کک داشت    ي د يها نسبت به گونه   ن حـال در    ي

کارانش کـه در امـاکن مختلـف اسـتان      خوبدل و هم   ي مطالعه
   کـک انـسان  يافتـه، وفـور نـسب   يراحمد انجام يه و بو  يلويکهگ

 کـک را از    يهـا   نمونـه  هـا  آن .گزارش شده است    درصد ٢/٧
از .  کرده بودند  يآور  جمع ي جوندگان و اماکن خارج    يها النه
 يري گرمـس  يهـا آب و هـوا       آن ي  مورد مطالعه  ي  منطقه يطرف

ـ  زي با اماکن مـسکون    يوانيکن ح  اما ي داشت و فاصله    اد بـود ي
، ي حاضر مشخص شد که در مناطق مطالعـات    ي در مطالعه  .)۸(

ـ رتروئي کک انسان به سموم پا     يها تيپاسخ جمع  کـسان  ي يدي
 در دو   نيهالوترين و المبداسـ   يسم پرمتـر   LD50ر  يمقاد. است

  X2 تعداد  شهرستان
 

P  a 
(SE)  

b  
(SE)  

LD50 )cf % ۹۵( 
ميکروگرم بر 

  متر مربع سانتي

LD90 )cf % ۹۵( 
ميکروگرم بر 

  متر مربع سانتي

LD99 )cf % ۹۵(  
ميکروگرم بر 

  متر مربع سانتي
  -۴۳/۲  ۸۷/۰  ۴۱/۰  ۲۵۲  خدابنده

)۲۸/۰(  
۸۱/۱  

)۱۸/۰(  
۸۷/۲۱  

)۱۹/۳۰-۱۳/۱۵(  
۶۴/۱۰۹  

)۷۹/۲۱۳-۷۹/۷۰(  
۸۶/۴۱۶  

)۹۲/۱۲۵۸-۷۹/۲۱۳(  

  -۷۶/۲  ۹۶/۰  ۲۳/۰  ۲۵۰  انماهنش
)۳۰/۰(  

۹۸/۱  
)۲۰/۰(  

۵۴/۲۴  
)۶۲/۳۱- ۰۵/۱۹(  

۶۴/۱۰۹  
)۸۲/۱۶۹- ۴۳/۷۹(  

۰۷/۳۶۳  
)۳۱/۷۴۱-۸۷/۲۲۳(  



   و همكارانفهيمه پورراستگوي حقي
 

  ١٣٩٥خرداد   ارديبهشت و,١٠٢ ي شماره, ٢٤ي  ره ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني زنجـان، دو مجله

85 

ـ  بـه ترت   شهرستان خدابنده و ماهنشان     ٥/٢٩٥ تـا    ٤٠/٢٨٨ب  ي
ميکروگرم بـر    ۵۴/۲۴تا۸۷/۲۱ و تي متر مربع  ميکروگرم بر سان  
 مختلـف  ي منابع اطالعاتيدر بررس .ده شديد  سانتي متر مربع  

ـ رتروئير سموم مختلـف پا    يثا که ت  ي مشابه ي مطالعه  را در   يدي
 ي د، وجـود نـدارد و مطالعـه       ي نما يابيت کک انسان ارز   يجمع

ـ  ا ي برا ين بررس يحاضر اول  در . شـود  ين ناقـل محـسوب مـ      ي
ـ  کـک گربـه، م     ي و همکـارانش بـر رو      فرانـک  ي مطالعه   زاني
LD50 و LD90 گـرم بـر     ميلي٢٣ بين به ترتي سم پرمتريبرا

. )١٤( گزارش شده است   گرم بر متر مربع    ميلي ٦٠  و متر مربع 
ـ و همکـارانش ن بوسـارد  ج ينتـا  ـ  ي  ٢١٣١ه دهـد کـ   يز نـشان م

ـ  ين در جمع  يپرمترگرم بر متر مربع      ميلي   ش ازيت کک گربـه ب
 و همکارانش   ي قوام .)١٥(جاد کرده است    ي تلفات ا   درصد ٩٠

تـودوروس  ي اورن ي  کنـه  ي کـه بـر رو     ي مشابه ي ز در مطالعه  ين
زان يانجام دادند، م )Ornithodoros tholozani( يتولوزان
LD50 و LD90 ميکروگـرم   ٩٧ب يت حساس به ترتيدر جمع

 و در ميکروگرم بر سانتي متر مربـع   ٨٣٨ و   بر سانتي متر مربع   
 ٢٩٢٦ و ميکروگرم بر سانتي متـر مربـع    ٢٤٠ت متحمل   يجمع

الزم بـه   . )١٦( انـد  گزارش کـرده   متر مربع  ميکروگرم بر سانتي  
 LD90ن کـه دو برابـر دوز        ي پرمتر ي است که دوز کاربرد    ذکر

ست يـ ج زينتا .باشد يم ميکروگرم بر سانتي متر مربع    ٥٠ است
 مشخص نمود که    ين بررس ين در ا  يهالوتري سم المبداس  يسنج

LD50 وLD90  ب يـ ت کـک انـسان بـه ترت   ين سم در جمعيا
ــا ٨٧/٢١ ــع   ٥٤/٢٤ ت ــر مرب ــر ســانتي مت  ١٠٩  وميکروگــرم ب

 توسـط   که يا در مطالعه . اشدب يم متر مربع  ميکروگرم بر سانتي  
ر ي، مقـاد گرفـت  کک گربه انجـام     ي بررو فرانک و همکارانش  

LD50 و LD90 ــرا ــامتر يبـ ــم دلتـ ــون  ي سـ ــه همچـ ن کـ
ــ ــموم پان ازيهالوتريالمبداس ــتروئي س ــهيدي ــت، ب ــترت  اس   بي

ـ بگرم بر متر مربـع        ميلي ١٥  و گرم بر متر مربع     ميلي ٣٨/٠ ان ي
 سـموم   LD50ر  ي مقـاد  ي سهين حال مقا  يبا ا . )١٤(شده است   

گـر  ين د ي محققـ  يهـا  افتهي حاضر با    ي  در مطالعه  يديرتروئيپا
ش ي کک انسان در استان زنجان بيها تيدهد که جمع ينشان م

گــر بــه ســموم ين ديک گربــه و نــاقلت کــيــ برابــر جمع٥از 
ـ ا.  مقـاوم اسـت    يديرتروئيپا ش در مقاومـت    ين مقـدار افـزا    ي

 را در Target Site Resistance دخالـت عامـل   ي هيفرضـ 
ـ ب منطقه مورد مطالعه     يها بروز مقاومت کک   ـ  ي   کـه  کنـد  يان م

  . مشخص شوديتواند در مطالعات بعد ي مهين فرضي ايدرست
  
  يريجه گينت

 اسـتان   ي وفور کـک انـسان در منـاطق مطالعـات          باال بودن      
ـ زنجان به فراهم بودن ز     زبـان  ي بـه م   ي، دسترسـ  يستگاه الرو ي

ن منطقه ي در اي اماکن انسانه بيواني اماکن حيکي و نزديوانيح
توانـد ناقـل     ي م ين گونه به راحت   ي که ا  ييجا از آن . ارتباط دارد 

، ک باشـد  يفوس انـدم  ي چون طاعون و ت    ي خطرناک يها يماريب
 ي، بهـساز  ي سـطح بهداشـت    ی مردم، ارتقـا   يها يش آگاه يافزا
ن بـه همـراه   ي مبـارزه بـا نـاقل      يت اصول مهندس  يط و رعا  يمح
 در  ين انگل خـارج   ي مبارزه با ا   ي برا ي کنترل يها ن برنامه يتدو

 حاضر مـشخص شـد   ي در مطالعه  .شود يشنهاد م يپن منطقه   يا
ـ رتروئي کک انسان به سـموم پا      يها تيکه جمع  ومـت  مقا يدي

ممکن است در اثر فشار کـاربرد مـداوم         ن مقاومت   يو ا . دارند
ـ  ي ا مقاومت متقاطع با سموم کلره     ي و   يديرتروئيسموم پا   ي آل

 دارند و در يديرتروئي با سموم پايسم اثر مشابهيباشد که مکان 
هـا، کنتـرل آفـات        دام ي خـارج  يهـا   کنتـرل انگـل    يها برنامه
 .انـد  کار رفتـه  ن منطقه بهياا در ي ماالريماري و کنترل ب يبهداشت

ـ  جد يهـا  کـش  انتخاب حشره  است   يهيبد ـ   ي ثر بعـد از   ود و م
هـا در    آنيست سنج ين مقاومت و ز   ي ا يت مولکول ين ماه ييتع

  سر استي ميقات بعديتحق
  

  ر و تشکريتقد
باشـد و    ي ارشـد مـ    ينامه کارشناس  انين مقاله منتج از پا    يا     

دانـشگاه  قـات   يتحق و   يسندگان از معاونت محتـرم فنـاور      ينو
تـشکر و   ،  ين اعتبار پژوهش  يبه لحاظ تام   زنجان   يعلوم پزشک 

  .دکنن ي ميقدردان
  
  



  ارزشيابي سطح حساسيت کک انسان 
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Background and Objective: Human flea is assumed as the most dominant ectoparasite associated with 

transmitting diseases via biting humans. Insecticides are widely employed to curb this vector. Assessment of 

susceptibility level of populations to various pesticides is necessary for taking appropriate control measures. 

Materials and Methods: Subsequent to collection of human flea from indoor areas of Khodabandeh and 

Mahneshan districts, located in Zanjan province from August 2013 to November 2014, the fleas were kept 

under standard laboratory conditions. The samples were exposed to inconsistent doses of Permethrin and 

Lambdacyhalothrin and consequently their mortality rates were assessed after 24 hours.  

Results: Out of 1074 collected fleas, 88.1% were Pulex irritans, 7.2% Ctenocephalides canis and 4.7% C. 

felis. Bioassay results gave evidence to homogeneity of study population. LD50 values of permethrin and 

lambdacyhalothrin were 288.40 – 295.15 µg/ cm2 and 21.87 – 24.54 µg/cm2, respectively.  

Conclusion: High levels of LD50 values of pyrethroides of human flea in the studied area indicated the 

requirement for more attention of health workers to control the vector and further research is necessary to 

assess the resistance status of human flea to alternative effective insecticides. 
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