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     پژوهشی  
  
  

  ـــــدرانــــــــوم پـزشکـــــــی مــازنــــــه دانشـــــگاه علـمجلـــ
   )83-90   ( 1385   سال  و اسفندبهمن    56نزدهم    شماره شادوره 

83  1385بهمن و اسفند  ، 56      دوره شانزدهم ، شماره                                              مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

 متیل  دورکنندگی لوسیون دافع حشرات دیاثر مقایسه و تعیین
   مقابل پماد سنگر در و خارجی و ایرانی DMP)ِ(فتاالت

Culex pipiens شرایط آزمایشگاهیدر   

  

   (.Ph.D)**** افشین زرقی   (.Ph.D)*** شهرام عال    (.Ph.D)**  پناهییونس      (.Ph.D) *+  خوبدلمهدی
 

  چکیده
هـای منتقلـه      های پیشگیری از بیماری     ترین راه  ها و حفاظت افراد از گزش آنها یکی از مهم           کنترل پشه  : سابقه و هدف  

باشـد کـه بـه تنهـایی و یـا در              خطرترین مواد دافـع حـشرات مـی         یکی از کم   )DMP( متیل فتاالت   دی. باشد  ها می   بوسیله پشه 
 ساختمطالعه لوسیون دی متیل فتاالت که به تازگی در کشور           ین  در ا . گیرد  ترکیب با سایر مواد دافع مورد استفاده قرار می        
 و  Culex pipiens در مقابل دهی و اثربخشی  از لحاظ مدت زمان حفاظت،و فرموله شده است بامشابه خارجی و پماد سنگر

  .گیرد میدر شرایط آزمایشگاهی مورد ارزشیابی قرار 
 Screen cage آزمایشگاهی روش از ،باشد ز نوع کارآزمایی بالینی می ا کهیا  مطالعه مداخلهایندر  : ها مواد و روش

برای این منظور سه . استفاده شد،ریزی شده است ها طرح دهی مواد دافع در مقابل پشه که برای برآورد مدت زمان حفاظت
استفاده از داوطلب  و با  Cx.pipiens خارجی و پماد سنگر در مقابل، ایرانیDMPنوع ماده دافع حشرات شامل لوسیون 

 آغشته شده و سپس برای تعیین مدت ،ساعد داوطلبین به مقدار مشخصی از مواد دافع. انسانی مورد آزمایش قرار گرفت
  .زمان حفاظت دهی و اثربخشی در داخل قفس در معرض گزش پشه ها قرار گرفت

   ،  Cx. pipiensدر مقابــل  ایرانــی  درصــدDMP 60دهــی لوســیون دافــع حــشرات  مــدت زمــان حفاظــت : هــا یافتــه
چنـین مـدت زمـان اثربخـشی      هم. نداشتداری با مشابه خارجی و پماد سنگر   دقیقه تعیین شد که اختالف معنی     299 ± 03/7

 DMP دقیقه برآورد شـد کـه بـا لوسـیون     333  ±16/10 ترکیبی، Cx. pipiens ایرانی در مقابل DMPلوسیون دافع حشرات 
از  ،ترکیبی Cx.pipiens ایرانی در مقابل     DMPمدت زمان اثربخشی لوسیون     . داشتدار    ف معنی خارجی و پماد سنگر اختال    

 به  Cx.pipiensدهی و اثربخشی پماد سنگر نیز در مقابل           مدت زمان حفاظت  . بود خارجی و پماد سنگر کمتر       DMPلوسیون  
  . ساعت تعیین شد8 و 5/5ترتیب در حدود 

را در )  ساعت5در حدود (دهی قابل توجهی  ایرانی حفاظت)  درصدDMP) 60در این بررسی لوسیون  : استنتاج
باشد و از  دهی در مقابل این گونه مناسب می  بنابراین برای حفاظت، در شرایط آزمایشگاهی ایجاد نمودCx.pipiensمقابل 

السیون آن تغییراتی صورت  ولی الزم است در فرمو.باشد این نظر دارای پتانسیل الزم برای رقابت با مشابه خارجی می
  .بگیرد تا شاخص مدت زمان اثربخشی آن نیز افزایش یابد

  
  دهی  مدت زمان حفاظت، پماد سنگر، DMP ،متیل فتاالت  دی، Culex pipiens: واژه های کلیدی 

  
  

    بهداشت نظامیتحقیقاتمرکز  ,پژوهشکده طب رزمی ... بقیه اپزشکی علوم دانشگاه *
 Email com.yahoo@khoobdel :  مرکزتحقیقات بهداشت نظامی ،پژوهشکده طب رزمی ، ... دانشگاه بقیه ا،خیابان مالصدرا -تهران :ول ئمولف مس  +      

  گروه داروسازی بالینی, دانشکده داروسازی,  مازندرانپزشکیوم  علدانشگاه ***    ی شیمیاییها بیآس تمرکزتحقیقا، وهشکده طب رزمیپژ ...ا  بقیهپزشکی علوم  دانشگاه**
  شیمی داروییگروه , دانشکده داروسازی, شهید بهشتی پزشکی علوم دانشگاه ****

  29/6/85:              تاریخ تصویب9/2/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 24/12/84:  دریافت تاریخ
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 دورکنندگی لوسیون دافع حشرات

  

84  1385بهمن و اسفند  ، 56      دوره شانزدهم ، شماره                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

  مقدمه
د نفر در مناطق گرمسیری دنیا در بیش از دو میلیار

, ها از قبیل ماالریا های منتقله به وسیله پشه معرض بیماری
. )1(تب هموراژیک دانگ و فیالریازیس قرار دارند

های  های زیادی در زمینه تهیه واکسن برای بیماری تالش
ج ـه نتایـدام بـک چـون هیـی تاکنـ ول،هـرفتـام گـوق انجـف

ترین  امروزه یکی از مهم. )2( استنرسیدهبخشی  رضایت
 ،ها و حفاظت افراد از گزش آنها های کنترل پشه راه

بروز برخی از . )3(باشد استفاده از مواد دافع حشرات می
عوارض جانبی در استفاده طوالنی مدت از مواد دافع 

 باعث شده است که توجه محققین عالوه بر مواد ،رایج
 دافع شیمیایی دیگر از  به برخی از مواد)4(دافع گیاهی

ماده دافع . معطوف گردد) DMP(متیل فتاالت  قبیل دی
DMPلوسیون،کرم های مختلف از قبیل  در فرموالسیون ، 

امولسیون و اسپری و معموال در ترکیب با سایر مواد دافع 
اشکال . حشرات در بازارهای خارجی وجود دارد
ل توجه از لوسیون با توجه به قدرت اثر باال و پذیرش قاب

سوی مصرف کنندگان نسبت به اشکال کرم، کارآیی 
 تولید شده DMPبه همین دلیل هم . )5(تری دارند بیش

 ماده .در داخل کشور به شکل لوسیون فرموله شده است
 فتاالت در طول جنگ جهانی دوم و بعد از  متیل دافع دی

آمیزی هم  آن مورد استفاده قرار گرفت و نتایج موفقیت
در طول سه دهه اخیر ماده دافع . )6(گزارش شداز آن 

 دهی نسبتاً به لحاظ حفاظت) DEET( تولوامید  اتیل دی
های مختلف  طوالنی مدت و طیف تاثیر وسیع بر گونه

 توانسته است جایگزین آن  DMPحشرات در مقایسه با
 ولی امروزه با بروز عوارض جانبی و آثار سمی ،)7(شود

کارگیری از ه  ب،(DEET)ه دافع ناشی از استفاده از ماد
 در. )9،8(تردید مواجه نموده است این دافع را درآینده با

های جنگ تحمیلی و پس از آن ماده دافع  طول سال
اتیل تولوامید تحت  متیل فتاالت در ترکیب با دی دی

وسیله رزمندگان مورد استفاده قرار ه عنوان پماد سنگر ب

صورت خالص ه ت بمتیل فتاال  ولی لوسیون دی،گرفت
   .و به تنهایی مورد آزمایش و استفاده واقع نشده است

 یــده اظتــان حفــدت زمــم در ایــن مطالعـــه
)protection time ( و اثربخشی)Failure time (لوسیون 

 ایرانی  درصدDMP (60( فتاالت متیل دافع حشرات دی
ط ـشرای  در)ورـل کشـده در داخـه شـسنتز و فرمول(

 تعیین Cx.pipiens  (complex)آزمایشگاه در مقابل
گردیده و با مشابه خارجی آن و پماد سنگر مورد مقایسه 

 .گیرد قرار می

  

  مواد و روش ها
 ای بررســـــی حاضـــــریک مطالعـــــه مداخلـــــه   

)interventional (از نوع کارآزمایی بالینی می باشد.  
  

  : ها پرورش پشه
گاه از پشۀ های بیواسی در آزمایش  انجام تستجهت

موجود در ( سوش تهران ) کمپلکس(پینس کولکس پی
انسکتاریوم دانشکدۀ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

 10های بالغ با محلول ساکاروز  استفاده شد پشه) تهران
 70-80  تغذیه شدند و در شرایط رطوبت نسبیدرصد
  . درجه سانتیگراد پرورش یافتند26-28 و دمای درصد

ریزی   روزه و تخم7-8نخوردۀ  نهای مادۀ خو پشه
  .بودند) پاروس نولی(نکرده 
  

   :  تهیه مواد دافع
 در بخش  کشور فتاالت ساخت داخل متیل دی

شیمی دارویی دانشکدۀ داروسازی دانشگاه شهید بهشتی 
.  فرموله گردید درصد60سنتز شده و به صورت لوسیون 

 60( شامل دی متیل فتاالت DMPاجزای اصلی لوسیون 
 50 (80، توئین ) درصد25(، ایزوپروپیل الکل )رصدد

. همگی به نسبت وزنی بودند)  درصد10(و آبن ) درصد
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   و همکارانمهدی خوبدل                              پژوهشی  
  

 

85  1385 بهمن و اسفند ، 56   دوره شانزدهم ، شماره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران      

لوسیون مذکور دارای برگه آنالیز بوده و تاییدیه وزارت 
  .بهداشت را نیز اخذ نموده است

از )  درصد60( متیل فتاالت خارجی لوسیون دی
پانی  وابسته به کمShijinazhuang Unison Coشرکت 

Teamax International Lt  پماد  .گردیدخریداری
  .سنگر نیز از شرکت تولید دارو تهیه گردید

  
  : داوطلبین 

) EPA(طبق توصیه آژانس حفاظت محیط زیست 
 با )11،10(  داوطلب4 تعداد ،چنین مطالعات مشابه و هم

جهت انجام تست ) سال24-32( سال 26میانگین سنی 
ی الزم درخصوص انجام تست ها آموزش. ندانتخاب شد

داده شد و از داوطلبین رضایت نامه کتبی و آگاهانه اخذ 
داوطلبین پس از معاینه توسط پزشک متخصص . شد

پوست وانجام تست حساسیت پوستی نسبت به مواد دافع 
حشرات که بر روی پوست عضله داخل بازوی آنها 

  .شدندانتخاب  ،گرفت انجام می
  

  : دهی و اثر بخشی  زمان حفاظتگیری مدت  روش اندازه
فس ـ قیــایشگاهــآزمروش ور از ــن منظـرای ایـب

 )1999( Barnardکه به وسیلۀ )cage) Screenغربالگری
روش .  استفاده شده،مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت

 به عنوان روش WHO از سوی 2000فوق در سال 
 )PT( استاندارد برای تعیین مدت زمان حفاظت دهی

  بهPTدست آوردن  هبرای ب. )12(مواد دافع معرفی شد
  : ترتیب مراحل زیر انجام شد

ــتاندارد     ــاد اسـ ــه ابعـ ــست بـ ــصوص تـ ــس مخـ قفـ
 200 گردید و سـپس تعـداد   تهیهمتر    سانتی) 38×38×40(

 روزه کـه  7-8نخـورده   پـاروس خـون   عدد پشه مادۀ نولی   
 ساعت گرسنه نگه داشته شده بودنـد، بـا          12 - 24حدود  

  .راتور دستی وارد قفس گردیدنداسپی

 DMPاز فرم تجاری لوسیون دافع میلی لیتر  1مقدار 
ساعد (بر روی ساعد چپ )  گرم1در مورد پماد سنگر (

متر  سانتی 550-650افراد بالغ بسته به جثه آنها در حدود 
فرد داوطلب از ناحیه آرنج تا مچ دست ) .مکعب است
  .مالیده شد

لب دستکش التکس  دقیقه فرد داوط5پس از 
پوشیده و ساعد خود را داخل قفس حاوی پشه وارد 

ها قرار   دقیقه در معرض گزش پشه3 تا به مدت نمود
 30سپس دست خود را بیرون آورده و به مدت . گیرد

 دقیقه تماس و نیم 3تناوب تست . داددقیقه استراحت 
  :  تا زمانی کهدادهساعت استراحت را ادامه 

  . دقیقه تست اتفاق افتد3یا دو گزش در یک  -
ای متوالی با فاصلۀ   دقیقه3یا دو گزش در دو تا تست  -

  .ساعت انجام گیرد نیم
افتد و در  می دقیقه یک گزش اتفاق 3اگر در طول 

گزش دیگری نیز ) با نیم ساعت فاصله(  دقیقه بعدی3
، در این صورت فاصلۀ زمانی استعمال گرفت میصورت 

دهی در   عنوان زمان حفاظتماده دافع تا گزش اول به
 دقیقه 3شد و اگر پس از گزش اول در  نظر گرفته می

 فاصلۀ استعمال PT، زمان افتاد نمیبعدی گزش اتفاق 
  .شد میماده دافع تا دریافت گزش دوم محاسبه 

دریافت دومین (دهی  پس از اتمام زمان حفاظت
ادامه ) bites10( ، تست را تا دریافت گزش دهم)گزش
وسیله مدت زمان اثربخشی ماده دافع تعیین  ینه اا ب تداده
  .گشت می

طبق تعریف مدت زمان اثربخشی یک ماده دافع به 
فاصلۀ زمانی استعمال ماده دافع تا دریافت گزش دهم 

تر  مدت زمان اثربخشی مواد دافع طوالنی. شود اطالق می
باشد و معموالً از این   دهی آن می از مدت زمان حفاظت

ای که  ای مقایسه دو یا چند ماده دورکنندهشاخص بر
دهی یکسان و یا نزدیک به هم  مدت زمان حفاظت
  .)13(شود دارند، استفاده می
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 دورکنندگی لوسیون دافع حشرات

  

86  1385بهمن و اسفند  ، 56      دوره شانزدهم ، شماره                                               مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

کنترل ( داوطلب به عنوان شاهد) راست(ساعد دیگر
 خالص از اتانول ml1شود، مقدار  درنظر گرفته می) منفی

 و سپس دستکش )10-12(بر روی سطح آن مالیده شد
 ،چنین در طول تست قبل از شروع تست و همپوشیده و 

 وارد قفس تست ، ثانیه30هر ساعت یک بار به مدت 
ند و ستنش که بر روی ساعد می هایی تعداد پشه. دیگرد می

شمارش ) Probe وLanding(د ردنک یا اقدام به گزش می
. بود می ثانیه 30 عدد در 10 حداقل دبای د که مییگرد می

  .)10(ارزش بود   تست بیدرغیر این صورت ادامۀ
در این آزمایش هر داوطلب در یک روز یک بار و 

در هر بار . نمود میفقط با یک دافع در تست شرکت 
هر یک از . شد میهای جدید استفاده  تست نیز از پشه

داوطلبین در یک روز دیگر نیز مجدداً تست را تکرار 
 4نمودند و در مجموع برای هر یک از مواد دفع، با  می

گردید و میانگین   بار تکرار می8ها  نفر داوطلب، تست
در نهایت کلیه داوطلبین با سه نوع . شد آن محاسبه می

 خارجی و پماد سنگر ، ایرانیDMPماده دافع لوسیون 
 الزم به ذکر است که فاصله .شدند میمورد تست واقع 

چنین تکرار آن برای   نوع ماده دافع و هم3زمانی تست 
در طول این . ماه بود ، حداقل دو هفته تا یکهر داوطلب

مدت عالوه بر این که تاثیر ماده دافع به طور کامل از 
داد تا در یک فاصله  رفت، به داوطلب اجازه می بین می

زمانی کوتاه با مقدار زیادی از ماده دافع مواجه پیدا 
از سوی دیگر در این فاصله زمانی فرصت پرورش . نکند
 پس از .شد یز در انسکتاریوم فراهم میهای جدید ن پشه

شد که  پایان هر روز تست، به داوطلبین توصیه می
  .استحمام کنند

  
  : ها  آنالیز داده

و مدت ) PT( دهی برای مقایسه مدت زمان حفاظت
مواد دافع مختلف با یکدیگر از ) FT( زمان اثربخشی

) (Tukeyو تست توکی ) ANOVA(آنالیز واریانس 
  ه ـاده از برنامـز با استفـا نیـه ز دادهـآنالی. دـاده شـاستف

  

  . انجام گرفتSPSS (version 12)افزاری  نرم
  

  یافته ها
  : دهی  مدت زمان حفاظت

 ایرانی DMPدهی دافع حشرات  مدت زمان حفاظت
. برآورد شد  دقیقهCx.pipiens  ،03/7 ± 299 مقابل در

 دهی د که مدت زمان حفاظتابررسی آماری نشان د
DMPل ـ ایرانی با پماد سنگر و مشابۀ خارجی آن در مقاب

  .1 شماره جدول ،شتدار ندا  اختالف معنی،ن گونهـای
  
دهی و اثربخشی لوسیون دی  دت زمان حفاظتم  :1 شماره جدول

   Cx.pipiensو پمادسنگر درمقابل خارجی، ایرانی)DMP(تفتاال لمتی
  مدت زمان

  انواع دافع
  )دقیقه(دهی حفاظت

  انحراف معیار ±گین میان
  )دقیقه(اثربخشی 

  انحراف معیار ±میانگین 
DMP333±16/10  299 ± 03/7   ایرانی        a 

DMP442±10/8  310±34/10   خارجی  
 b       477±19/17  326±26/6  پماد سنگر

  )).>05/0P(  اختالف معنی دار وجود داردb و aبین ( 

  
   ) : FT(مدت زمان اثربخشی
  ایرانی در مقابلDMPبخشی لوسیونمدت زمان اثر

Cx.pipiens 16/10±333دست  هنتایج ب . دقیقه تعیین شد
 لوسیون FTد که میزان اد آمده از آنالیز آماری نشان می

DMPداری با این میزان برای پماد   ایرانی اختالف معنی
به عبارت دیگر زمان . داردسنگر و مشابه خارجی 

 ایرانی در مقایسه با دو ماده دافع مذکور DMPاثربخشی 
 دو ماده دافع پمادسنگر FTبین . دیرس زودتر به پایان می

شت، داری وجود ندا مشابه خارجی اختالف معنی و
  .1 شماره جدول
  

  بحث
 ایرانی در مقابل DMPدر این مطالعه لوسیون 

Cx.pipiens ساعت 5 در شرایط آزمایشگاهی در حدود 
لذا این لوسیون قابلیت . د نموددهی ایجا حفاظت
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با توجه . باشد پیشگیری از گزش گونه مذکور را دارا می
 در مناطق شهری اکثر Cx. pipiensهای  به اینکه پشه

نقاط کشور و برخی مناطق روستایی وجود دارند و 
 بنابراین برای ،)14(دهند  گونه غالب را تشکیل میعمدتاً

ی در مقابل گزش حفاظت نیروهای نظامی و مردم عاد
تواند   ایرانی کاندید مناسبی میDMP لوسیون،ها این پشه
  .باشد

دهی  که برای تعیین میزان حفاظت الزم به ذکر است
 ،ها های پشه  ایرانی در مقابل سایر گونهDMPلوسیون 

بایست مطالعات جداگانه و اختصاصی برای هر گونه  می
 Cx.pipiensمطالعه حاضرفقط مختص. گیرد پشه صورت

ها  های پشه بوده و قابل تسری و تعمیم به سایر گونه
  .)15(باشد نمی

داری در  مطالعه نشان داد که اختالف معنینتایج 
 ایرانی در DMPدهی، لوسیون  مدت زمان حفاظت

 وجود Cx.pipiens خارجی در مقابل DMPمقایسۀ با 
 ایرانی قابل DMPبنابراین لوسیون دافع حشرات . ندارد

  .باشد ا مشابه خارجی میرقابت ب
 ایرانی در مقایسه DMPدهی  مدت زمان حفاظت

  مادۀ مؤثره. نداشتداری  با پماد سنگر نیز اختالف معنی
  اتیل  فتاالت و دی متیل  ترکیبی از دی،پماد سنگر

باشد و لذا در یک مقایسه میزان  می) DEET(تولوآمید 
 DMP مادۀ مؤثره پماد سنگر در حدود نصف مادۀ مؤثره

باشد ولی با این وجود هر دو دافع مورد بحث  ایرانی می
این مسئله به احتمال زیاد به . باشد  یکسان میPTدارای 

نوع مادۀ مؤثره پماد سنگر مربوط است که عالوه بر 
 تولوآمید نیز  اتیل  فتاالت دارای مادۀ دافع دی متیل دی

در  DEETمطالعات قبلی نیز ثابت کرده است که . هست
مقابل بیشتر   در غلظت یکسان درDMPمقایسه با 

تری  دهی طوالنی حشرات مدت زمان اثربخشی وحفاظت
  .)16(دارد

بر طبق این مطالعه، مدت زمان اثربخشی لوسیون 
DMPپینس کمتر از   ایرانی در مقابل کولکس پیDMP 

ود این که هر دو لوسیون دارای با وج. باشد خارجی می
 آنها PTمتیل فتاالت هستند و  ی مادۀ مؤثرۀ د درصد60

 دو لوسیون FTداری با یکدیگر ندارد ولی  اختالف معنی
DMPدار است  ایرانی و خارجی دارای اختالف معنی .

 خارجی در مقابل DMP لوسیون FTبه طوری که 
 ایرانی DMP ساعت بیشتر از 8/1پینس  کولکس پی

ره در که نوع و میزان مادۀ مؤث  با توجه به این،باشد می
 در FTبودن  هر دو ماده دافع یکسان است، طوالنی

DMP خارجی نسبت به DMP ایرانی را به احتمال زیاد 
توان به  نوع فرموالسیون و ترکیبات جانبی لوسیون  می

چون نوع فرموالسیون در دوام و . خارجی مرتبط دانست
  .)17(بقای مواد دافع بر روی پوست مؤثر است

  
ز شده در داخل کشور از دو متیل فتاالت سنت دی

  :جهت حائز اهمیت است
از لحاظ بسیاری از شاخص فنی از قبیل مدت زمان  -1

متیل فتاالت ایرانی اختالف  دهی دی حفاظت
  .داری با مشابه خارجی ندارد معنی

توان در ترکیب مواد  متیل فتاالت سنتز شده می از دی -2
فع کننده دیگر از قبیل پماد سنگر و سایر مواد دا دور

ترکیبی و یا به صورت لوسیون خالص با درصدهای 
  .مختلف استفاده کرد

  
به  DEETهای گذشته تا به امروز دافع  در طول دهه

دورکننده شناخته کارآمدترین مادۀو ترین پرمصرف عنوان
این دافع در فرموالسیون و درصدهای . )18(شده است

نی  طوال به دلیل استفادۀ. مختلف مورد استفاده می باشد
ها از   از این دافع، برخی پشه مدت و در سطح گسترده

نسبت ) Anopheles albimanus(قبیل آنوفل آلبیمانوس 
که   درحالی،اند پیدا کرده) tolerance( تحمل، DEETبه
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های  که اکثرگونه مطالعات آزمایشگاهی نشان داده است
  .)15( حساس هستندDMPها در مقابل  پشه

اشی از استفادۀ طوالنی بروز برخی از عوارض ن
زمان آن با سایر  و یا خطر کاربرد هم DEETمدت از 

های  که در بررسی علت تداخل اثره  ب،ترکیبات شیمیایی
 DEETچنین معرفی   هم،)8( آزمایشگاهی به اثبات رسید

ن ـگمیـدوستیـی پیریـالکسـروفیـوپـمکراه داروی ـبه هم
نوان یکی از  به ع(Pyridostigmine bromide)بروماید 

تواند تا حدود   می،فارس عوامل احتمالی سندرم خلیج
را به عنوان مادۀ  DEETزیادی استفاده گسترده از 

زیرا در سال . )9(دورکننده حشرات تحت تأثیر قرار دهد
تعداد زیادی از ,  در جنگ اول بین امریکا و عراق1991

سربازان امریکایی به سندرم خلیج فارس مبتال شدند که 
وجود ه در طی آن مشکالتی در سیستم عصبی آنها ب

 هزار سرباز امریکایی 10آمد که باعث مرگ بیش از 
با توجه به اینکه هیچ فاکتور اتیولوژیکی مشخصی . شد

 به عوامل مختلفی ،برای این بیماری شناسایی نگردید
مشکوک شدند که یکی از آ نها کاربرد توام ماده دافع 

DEET زیرا ثابت . تیگمین بروماید بودو داروی پیریدوس
شده است دو ماده مذکور در آزمایشگاه در دوزهای باال 

با یکدیگر ) سینرژیستی( دارای خاصیت تشدیدکنندگی
هستند و بر روی سیستم عصبی حیوانات آزمایشگاهی 

لذا اتکا بر یک ماده دافع هرچند . )19( دارندءاثرات سو
 دهی نسبتاً طوالنی که اثر حفاظت DEETآل همانند  ایده

در . باشد داشته باشد، زیاد منطقی نمی)  ساعت10-6(
 ایرانی که دارای عوارض جانبی DMPاین راستا لوسیون 

  .تواند مورد توجه قرار گیرد  می،باشد می) safe(کمتر 

 کلیه ، به طور مستمرسال مطالعه در طول یک
داوطلبین مورد معاینه پزشک متخصص پوست قرار 

  .گونه عوارض جلدی در آنها مشاهده نشد  هیچگرفتند و
شود برای افزایش مدت زمان اثربخشی  پیشنهاد می

ایرانی به فرموالسیون این ترکیب مواد  DMPلوسیون 
Slow releaseافزوده شود .  

نهایت اینکه مطالعۀ حاضر نشان داد که لوسیون 
 سنتز و فرموله شده در  درصد،DMP 60دافع حشرات 
های الزم برای  دارای پتانسیل و ویژگی ،داخل کشور
بنابراین، این لوسیون در . باشد  خارجی می رقابت با مشابه

کنار پماد سنگر قابلیت استفاده برای حفاظت نیروهای 
 ولی قبل ، را داردCx.pipiensهای  نظامی از گزش پشه

بایست در شرایط صحرایی  می, از استفاده در سطح وسیع
ی طبیعی گونه فوق و نیز در شرایط ها و درمقابل جمعیت

  .طبیعی محیط نیز مورد ارزشیابی قرار گیرد
  

  سپاسگزاری
 ،...ا از حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی بقیه

داشت ــات بهـز تحقیقـ مرک،ده طب رزمیـکـپژوهش
از . نماییم نظامی در خصوص انجام این تحقیق تشکر می

یقی قدردانی های ارزنده سرکار خانم دکتر شا مشاوره
از آقایان دکتر افشین زرقی و دکتر علیرضا . نماییم می

 ایرانی را در DMPشفاعتی که لوسیون دافع حشرات 
از آقای دکتر نامداری . اختیار ما قرار دادند سپاسگزاریم

, خارجی مساعدت فراوان نمود که در تهیه لوسیون
عه کننده در این مطال از داوطلبین شرکت. نماییم تشکر می

 الهیاری و مهندس ، حسین کاشفی،آقایان حامد رمضانی
  .ابطحی سپاسگزاریم
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