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هاي تهران  هاي سوسري آلماني برخي از بيمارستان بررسي سطح حساسيت سوش

نسبت به سموم بنديوكارب، كاربايل، ماالتيون و كلرپيريفوس با روش تماس 

  )1386- 87( سطحي

1مجتبي ليموئي
  2؛ حسين لدني2؛ حسن نصيريان3؛ جواد حيدري2؛ منصوره شايقي*

  چكيده
اين مطالعه .  دهدكش توسعه  نسبت به سموم حشره راا ممكن است مقاومت سوسري آلمانيه كش  استفاده مكرر از حشره:زمينه

فسفره  هاي كاربامات و كش  نسبت به حشرهها شده سوسري آلماني از بيمارستان آوري هاي جمع سوش منظور تشخيص مقاومت به

  .شدطراحي 

كش كاربامات  ها نسبت به دو حشره يمارستانشده سوسري آلماني از ب آوري  سوش جمع9وضعيت مقاومت در : ها روش

تشخيص داده  اي ، با روش آزمايش ظروف شيشه)يفوسكلرپير و ماالتيون(كش فسفره  و دو حشره ) كارباريل وبنديوكارب(

ها با سطح حساسيت  سطح حساسيت هر يك از سوش، كش  نسبت به سموم حشره، نر بالغهاي  سوشبراي تشخيص مقاومت. شد

  .مقايسه شدها با يك غلظت تمايزي  از تماس آنل اص مير ح اساس ميزان مرگ وبر ،اس شاخصيك سوش حس

ترتيب  هاي تمايزي به  نشان داد كه غلظت،كش با نرهاي بالغ سوش حساس هاي مرگ و مير چهار حشره  نتايج آزمون:ها يافته

mg/m(كلرپيريفوس از عبارتند
mg/m( بنديوكارب ،)263/6

mg/m(ون ماالتي ،)34/66 2
mg/m( و كارباريل )214/179

2 11/390.( 

ها نيز طيف وسيعي از تحمل را  برخي از سوش. بودند دو سوش به بنديوكارب و دو سوش به كاربايل مقاوم ، نر بالغ سوش9از 

  .نسبت به مااليتون و كلرپيريفوس نشان دادند

 داراي كارآيي الزم در كنترل ،هاي سوسري آلماني شعلت توسعه مقاومت در سو به ،هاي كاربامات كش حشره :گيري نتيجه

 كه شود پيشنهاد مي. شود ها توصيه نمي كش حشرهاستفاده از اين هاي ارگانوفسفره،  كش همقاومت به حشر به دليل افزايش .نيستند

اي گروه پيروتروئيد ه كش  تا امكان مصرف تناوبي اين تركيب با حشرهمطالعه شودهاي مقاومت نسبت به كلرپيريفوس  مكانيسم

  .مورد ارزيابي قرار بگيرد

  سوسري آلماني، مقاومت به حشره كش، سموم كاربامات، سموم فسفره:ها كليدواژه

 »27/5/1388 :پذيرش  16/1/1388  :دريافت«

   دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دانشكده بهداشت،شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين حشرهگروه . 1

   دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت،شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين حشرهگروه . 2

  ، دانشگاه علوم پزشكي كردستانبيجارشهرستان مركز بهداشت . 3

   0831-8262005 :، تلفنكرمانشاه، ميدان ايثار، جنب بيمارستان فارابي، دانشكده بهداشت:دار مكاتبات هده ع*

Email: mojtabalimoee@yahoo.com
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  مقدمه
شمار  ه بهداشتي بمهم يكي از آفات 1وسري آلمانيس

اين حشرات در . رود كه داراي انتشار جهاني است مي

سر  هها ب ها و بيمارستان ها، هتل اماكن مسكوني، رستوران

كه از غذا و مدفوع انسان تغذيه  ييجا برده و از آن

زا را از طريق  كنند، قادرند بسياري از عوامل بيماري مي

اهميت اين موضوع زماني . مكانيكي به انسان انتقال دهند

ها از طريق  شود كه تردد آزادانه سوسري روشن مي

 و ورودشان ها ي ساختمانها هاي فاضالب و توالت كانال

عالوه بر .  مورد توجه قرار گيرد،به محل سكونت انسان

اخل ها در د اين، سوسري آلماني از منابع مهم آلرژن

 و در ايجاد و تشديد آلرژي و استها  اماكن و بيمارستان

  ).1( سزايي دارد ه نقش ب،آسم

هاي كنترل  ها در برنامه كش استفاده گسترده از حشره

اين حشرات، سبب گرديده كه پديده مقاومت نسبت به 

سموم مختلف در اين گروه از آفات بهداشتي توسعه يابد، 

ل يها از مسا كش ه حشرهكه امروزه مقاومت ب طوري هب

گونه در دنيا وجود دارد   اي است كه در كنترل اين عمده

 منجر به عدم دستيابي به نتيجه ،و در برخي از موارد

  ).4 و2(دلخواه در مبارزه با سوسري آلماني گرديده است 

در ايران نيز مقاومت سوسري آلماني نسبت به چندين 

ازينون و اكتيليك  نظير دي،هاي مختلف كش از گروه حشره

ها و پرمترين از  از گروه فسفره، فايكام از كاربامات

  ).5 و 3( پيروتروئيدها گزارش گرديده است

كه سوسري آلماني از نظر بهداشتي  با توجه به اين

ها  تواند برخي از بيماري ز اهميت فراوان است و مييحا

را به روش مكانيكي به انسان انتقال دهد، لذا در اغلب 

منظور   به،كش كنترل آن از سموم حشرهبراي  ،اط دنيانق

هاي اماكن آلوده استفاده  سمپاشي ابقايي درزها و شكاف

  ).6( گرديده است

 مستلزم اجراء ،كسب موفقيت در كنترل اين حشره

كش در  دقيق يك برنامه مديريت مقاومت به سموم حشره

اين برنامه به نوبه خود بر . آفات بهداشتي است

 ياز طرف. گاهي از وقوع مقاومت استوار استآ پيش

با شناسايي   جز،كش مديريت مقاومت به سموم حشره

اثر شدن سموم  هاي مختلفي كه سبب بي مكانيسم

گردد،  كش در داخل بدن سوسري آلماني مي حشره

ات اندكي تاكنون در ايران مطالع .پذير نيست امكان

 به سموم هاي مقاومت نسبت ي مكانيسميمنظور شناسا به

فسفره و كاربامات در سوسري آلماني و وجود مقاومت 

براي .  بين تركيبات مذكور انجام پذيرفته است2متقاطع

اي مناسب جهت مديريت مقاومت به  دستيابي به برنامه

 الزم است ابتدا مطالعاتي ،سموم مذكور در اين حشره

هاي مختلف اين گونه  تشخيص مقاومت در سوشبراي 

منظور بررسي سطح  بنابراين مطالعه حاضر به. عمل آيد هب

حساسيت سوسري آلماني نسبت به سموم فسفره و 

  . كاربامات انجام پذيرفته است

 

  ها مواد و روش
هاي سوسري آلماني از   نمونه،در اين مطالعه

 3آوري با دست هاي مورد مطالعه با روش جمع بيمارستان

سپس در. يدآوري گرد گير جمع ز تله زندهو استفاده ا

1. Blattella geramanica   2. cross resistance  3. hand catch
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 حاوي نان، نشاسته، قند و 1اي آزمايشگاه در ظروف شيشه

گراد و رطوبت نسبي   درجه سانتي27±2آب در شرايط 

 ساعت پرورش داده 12 درصد و دوره روشنايي 10±60

  .شدند

تا  1368سال يك سوش حساس آزمايشگاهي از 

كنون در انسكتاريوم دانشكده بهداشت دانشگاه علوم 

داري  كش نگه  بدون تماس با حشره،پزشكي تهران

در  2عنوان سوش حساس هاز اين سوش ب. شود مي

 مختلف استفاده گرديد و نتايج حاصل از ياه آزمايش

 حاصله از سوش ههاي وحشي با نتيج آزمايشات سوش

  . مورد مقايسه قرار گرفت،مذكور

 سوش سوسري آلماني كه 6 سوش وحشي شامل هن

 3آوري گرديد و  هاي تهران جمع از برخي بيمارستان

سوش وحشي ديگر كه در انسكتاريوم موجود بود، مورد 

  :ها عبارت بودند از  اين سوش.مطالعه قرار گرفتند

  )ره( سوش سوسري آلماني بيمارستان امام خميني -1

 لوندسوش سوسري آلماني بيمارستان ا -2

 سوش سوسري آلماني بيمارستان بهارلو -3

 سوش سوسري آلماني بيمارستان مدرس -4

 سوش سوسري آلماني بيمارستان نارمك -5

 سوش سوسري آلماني بيمارستان دكتر مفيد -6

 سوش سوسري آلماني ساختمان شهيد كالنتري -7

 سوش سوسري آلماني درمانگاه خيريه اميرالمومنين -8

) ره(لماني بيمارستان امام خميني سوش سوسري آ -9

 درانسكتاريومموجود 

كش ماالتيون  كش گروه فسفره، حشره از سموم حشره

 و  درصد90 با درجه خلوص Technical gradeصورت  هب

 و از  درصدTechnical grade 97صورت  هكلرپيريفوس ب

صورت  ههاي كارباريل ب كش  حشره،گروه كاربامات

Technical grade 98صورت  ه و بنديوكارب بصد در

Technical grade 97ساخت شركت سياناميد  ( درصد

عنوان حالل استفاده  هو استون ب) 3اگرو مرگر هندوستان

  .شد

صورت   به4سنجي  زيستياه آزمايشدر اين مطالعه 

  : انجام شدذيل

 5آزمون مرگ و مير با استفاده از روش تماس سطحي

كار گرفته  به 1995 و همكاران در سال 6 شارف توسطكه

 سطوح داخلي ،براي اين منظور). 7( انجام پذيرفتشد، 

كش محلول در  اي با غلظت معيني از حشره ظروف شيشه

 با چرخاندن ظروف مذكور در زير .استون آغشته گرديد

 تبخير شده و اليه يكنواختي از سم در ،هود، استون

  .سطوح داخل ظرف باقي ماند

 پس از بيهوشي ،ده از كلنيهاي نر بالغ جداش سوسري

اي   دقيقه با ظرف شيشه30مدت   به،اكسيدكربن با گاز دي

كش تماس داده شد و سپس مطابق با  آغشته به حشره

 براي مدت ،و همكاران  شارفكار رفته توسط هروش ب

 ساعت در ظروف عاري از سم حاوي غذا و آب 24

 10 شامل ،براي هر آزمون چهار تكرار. داري شدند نگه

 سوسري 10تماس (سوسري نر بالغ و يك آزمون شاهد 

  مرگ . در نظر گرفته شد) نر بالغ با ظروف آغشته به استون

1. glass jar   2. susceptible strain   3.Cyanamid Agro merger Co 

4. Bioassay test   5. surface contact method  6. Scharf
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كش ثبت  اس با حشره ساعت پس از تم24ها  و مير نمونه

  ).7( گرديد

آوري شده  هاي جمع هاي نر بالغ از تمام سوش نمونه

 به ، با روشي كه در باال توضيح داده شد،ها از بيمارستان

 دقيقه با غلظت تمايزي هر يك از 30مدت 

سپس . هاي مورد مطالعه تماس داده شدند كش حشره

 1اريد  ساعت دوره نگه24ها پس از  درصد مرگ و مير آن

  .ثبت گرديد

.  نيز تعيين شد2 غلظت تمايزي،در مطالعه حاضر

كش است كه  غلظت تمايزي حداقل غلظتي از سم حشره

 دقيقه 30 پس از مدت زمان ثابت ،در سوش حساس

 ولي .مرگ و مير ايجاد نمايد درصد 99 به ميزان ،تماس

 مانند  زنده مياين غلظتحشرات مقاوم پس از تماس با 

تعيين اين غلظت، آزمايشات مقدماتي با براي ). 11(

كش مورد مطالعه و سوش حساس انجام گرفت و  حشره

گرم ماده مؤثر سم  غلظت تمايزي در مقياس ميلي

سپس سطح . كش در متر مربع مشخص گرديد حشره

ها با  شده از بيمارستان آوري هاي جمع حساسيت سوش

  .غلظت تمايزي تعيين شده مورد سنجش قرار گرفت

  
  فته هايا

در اين مطالعه بر اساس نتايج حاصل از آزمون مرگ و 

هاي  كش مير با روش تماس سطحي، غلظت تمايزي حشره

  ).1جدول (مورد مطالعه براي سوش حساس تعيين گرديد

  ظتـترين غل ينيردد پاـگ يـم  هـطوركه مالحظ انـهم

  

هاي تعيين غلظت تمايزي   نتايج حاصل از آزمون-1جدول 

كار رفته بر روي نرهاي بالغ سوسري آلماني سوش  ههاي ب كش حشره

   1386-87حساس در سال 

mg/m(غلظت تمايزي  كش نام حشره
2(  

  34/66 (SD=0)  بنديوكارب

 11/390(SD=0)  كارباريل

 14/179 (SD=0)  ماالتيون

 63/6 (SD=0)  كلرپيريفوس

  

كش كلرپيريفوس   به حشره،تمايزي براي سوش حساس

)mg/m
كش كارباريل   و باالترين آن به حشره)63/6 2

)mg/m
  .اختصاص دارد) 11/390 2

دكتر  هاي بيمارستان مدرس، كه سوشنتايج نشان داد

كش   نسبت به حشره،مفيد و ساختمان شهيد كالنتري

 بيمارستان امام خميني موجود در هاي  سوشكارباريل و

 كش بنديوكارب مقاوم هستند  نسبت به حشره،انسكتاريوم

  . )2ول جد(

  هاي بيمارستان دكتر مفيد، بيمارستان مدرس سوش

  كش ماالتيون  نسبت به حشره،و بيمارستان بهارلو

ها درجاتي از تحمل را نسبت  حساس بوده و بقيه سوش

هاي بيمارستان   سوش.دادندكش مذكور نشان  به حشره

كش   نسبت به حشره،دكتر مفيد و بيمارستان الوند

ها از درجاتي از  كلرپيريفوس حساس بوده و بقيه سوش

دار بودند كش مذكور برخور تحمل نسبت به حشره

 .)2جدول (

1. recovery    2. discriminative dose 



 

 

                                                           فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه -1388چهارم، زمستان هم، شماره سيزد سال - بهبود  

 

)341(  

 حساس و هاي گروه فسفره و كاربامات بر روي نرهاي بالغ سوسري آلماني سوش كش  مقايسه نتايج مرگ و مير حاصل از تأثير حشره-2جدول 

  1386-87هاي تهران در سال  شده از بيمارستان آوري هاي جمع سوش

  سوش  *كش حشره

  بنديوكارب  كارباريل  ماالتيون  كلرپيريفوس

  100  100  100 100  حساس

  45  5  20  100  بيمارستان الوند

  45  5/7  100  5/92  بيمارستان بهارلو

  45  5/7  20  5/67  بيمارستان امام خميني

  0  5  5/72  5/82  ام خميني موجود در انسكتاريوم بيمارستان ام

  40  0  30  75  ساختمان شهيد كالنتري

  5/57  5/2  5/42  5/87  درمانگاه خيريه اميرالمؤمنين

  5/42  0  100  70  بيمارستان مدرس

  5/42  0  100  100  بيمارستان دكتر مفيد

  15  10  5/92  50  بهزيستي نارمك

  .دباش  اعداد همه به صورت درصد مي*    

  بحث
هاي بنديوكارب، كارباريل،  كش حشره 1مقايسه سميت

 كه دادنشان در اين مطالعه،  ماالتيون و كلرپيريفوس

 بيشترين وداراي و كارباريل ترتيب كلرپيريفوس  به

 2 ليدست آمده با مطالعه هنتايج ب. هستندترين سميت  كم

  مذكور،محققين. است مشابه 1999سال و همكاران در 

 سوش از سوسري آلماني را نسبت به 23سيت سطح حسا

هاي كاربامات، فسفره و پيروتروئيد  كش از گروه  حشره9

 نتايج .با روش تماس سطحي مورد بررسي قرار دادند

را   LT95و   LT50ين ترين ي پا،نشان داد كه كلرپيريفوس

ها دارا بوده و بنابراين از  كش در مقايسه با ديگر حشره

  ).8( ردار استسميت بيشتري برخو

هاي مرگ و مير  مقايسه نتايج حاصل از آزمون

 بر اساس ،ها شده از بيمارستان آوري هاي جمع سوش

كش مورد مطالعه با سوش   حشره4غلظت تمايزي 

ها  دهد كه ميزان حساسيت اين سوش  نشان مي،حساس

كش ماالتيون و   بيشتر از حشره،كش كلرپيريفوس به حشره

 است) بنديوكارب و كارباريل( تكش كارباما دو حشره

و  لي اي كه توسط اين نتايج با مطالعه ).2جدول (

 1996 و همكاران در سال  لي و  1999همكاران در سال 

 مقاومت بسيار باال). 9 و 8( ري داردانجام پذيرفته سازگا

ويژه كارباريل را  ه ب،هاي كاربامات كش نسبت به حشره

 ،3رويه و خصوصي  بي،با سابقه مصرف طوالنيتوان  مي

 ماالتيون نيز داراي. مرتبط دانستتوسط افراد مختلف 

 ،سابقه مصرف طوالني بوده و در نتيجه فشار سلكسيون

 سوسري آلماني نسبت به اينبب گرديده كه مقاومت س

  ).3(توسعه يابد كش  حشره

  ي بهاً زيادـاسيت نسبتـ حس،العهـهاي مورد مط سوش
 

1. Toxicity    2. Lee     3. private
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 نتايج مطالعات. نشان دادندكش كلرپيريفوس  حشره

نشان داد كه بيان شدن  1998و همكاران در سال شارف 

 كه در بروز P450 MAبرخي از منواكسيژنازها نظير 

 در اثر ،كش كلرپيريفوس دخالت دارند مقاومت به حشره

بدنبال سلكسيون ( كش سيپرمترين استفاده مكرر از حشره

بنابراين مقاومت متقاطع . يابد كاهش مي) باسيپرمترين

هاي پيروتروئيد به  كش بين كلرپيرويفوس و حشره 1منفي

هاي  از طرف ديگر در جمعيت). 10( اثبات رسيده است

 مقاومت بااليي نسبت به سموم ،سوسري آلماني در ايران

 رومترين گزارش گرديده استپيروتروئيد از جمله سيپ

ست مقاومت متقاطع منفي باعث كاهش ممكن ا). 11(

 نسبت به كلرپيريفوس ،هاي مسئول مقاومت ميزان آنزيم

توجه به با .هاي سوسري آلماني شده باشد در جمعيت

به  هاي مورد مطالعه حساسيت نسبتاً زياد سوش

كلرپيريفوس و احتمال وجود مقاومت متقاطع منفي با 

ي مقاومت به ها شود مكانيسم گروه پيروتروئيد، توصيه مي

 پس از ،هاي پيروتروئيد كش كش و حشره اين حشره

هاي وحشي با سموم مذكور در  سلكسيون سوش

آزمايشگاه، با آزمايشات بيوشيميايي مورد مطالعه قرار 

هاي استراز و مونواكسيژناز در بروز  گرفته و نقش آنزيم

 نسبت به كلرپيريفوس و پيروتروئيدها مشخص ،مقاومت

در صورت اثبات مقاومت متقاطع منفي . )12 و 10( گردد

كش مذكور و پيروتروئيدهاي رايج در ايران،  بين حشره

كش پيروتروئيد  توان مصرف كلرپيريفوس و يك حشره مي

  .را در يك برنامه تناوبي عليه سوسري آلماني توصيه نمود

 كش ماالتيون در باتوجه به مقاومت به حشره

گردد مقاومت متقاطع   توصيه مي،العههاي مورد مط سوش

هاي ديگر گروه فسفره  كش كش مذكور و حشره بين حشره

كه مصرفشان در ايران رايج است، با استفاده از آزمايشات 

وسيله از   تا بدينبررسي شودسنجي و بيوشيميايي  زيست

عمل  هيي خودداري بآمصرف تركيبات فسفره فاقد كار

  .آيد

  

  گيري نتيجه
هاي گروه  كش دهد كه حشره مينتايج اين مطالعه نشان 

 در حال حاضر براي ،خصوص كارباريل ه ب،كاربامات

شود  مبارزه با سوسري آلماني كارآيي ندارد و توصيه مي

دليل مقاومت  به .ها متوقف گردد كش مصرف اين حشره

به ماالتيون و احتمال وجود هاي گروه فسفره  كش حشره

توصيه  روهبين تركيبات مختلف اين گ مقاومت متقاطع

  . خودداري گرددها نيز آن از مصرف شود مي
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