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Abstract 

 

Background and purpose: Anopheles mosquitoes are of particular importance because they 

transmit malaria. Implementing the malaria elimination program reduced its incidence in recent years in 

Iran. However, in the last decade, almost an annual average of 15 thousand cases was recorded. So far 24 

species of Anopheles are collected in Iran of which 8 species are confirmed as malaria vectors. Despite 

the implementation of programs to combat malaria, it is still endemic in Iran due to various reasons 

including insecticide resistance among Anopheles.   

Materials and methods: A review of published literature (1921-2015) was performed in 

electronic databases including Google Scholar, PubMed, SID, Ovid Medline, Web of Science, Irandoc, 

and the World Health Organization (WHO) web site. The search keywords were Anopheles, malaria, 

resistance, vectors, and mechanisms. A total of 160 articles and thesis were found from which 60 met the 

inclusion criteria. 

Results: Anopheles stephensi was found resistant to DDT, Dieldrin and Malathion and becoming 

resistant against deltamethrin. However, no reports have been found on resistance in An. Fluviatilis, An. 

Superpictus, and An. Sacharovi against DDT, Dieldrin, Malathion, and Deltamethrin. Different studies 

indicated that An. Maculipennis, An. Dthali, and An. culicifacies are resistant to DDT. 

Conclusion: Insecticide resistance is becoming a serious thtreat to the effectiveness of malaria 

control measures, this is specially crucial as the country embarked on the malaria elimination programme, 

therefore, monitoring insecticide resistance in the main malaria vectors in Iran is of paramound 

importance. 
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 مـــروری

 مروری بر مقاومت پشه های آنوفل ناقل ماالریا به 

 حشره کش ها در ایران
 

      2و1محمد یوسف مقدم

       3فرزاد متولی حقی

      3محمود فاضلی دینان

      3الییکوواس نصیبه حسینی

 4احمدعلی عنایتی

 چكیده
اي برخوردار هستنند  در باشند، از اهمیت ویژهلیل این که ناقلین بیماري ماالریا میهاي آنوفل به دپشه و هدف: سابقه

باشند  ماالریا به دالیل مخنلف از جملته مااومتت ماالریا میها ناقل قطعی گونه از آن 8گونه آنوفل صید شده که  42ایران 
 ها، هنوز در کشور حذف نشده است کشها به حشرهآنوفل

در این مطالعه که به روش مروري انجتا  شتد، بتا استن اده از کلمتاد کلیتدي ماننتد آنوفتل، ماالریتا، ها: مواد و روش
هاي مرتبط، مجالد معنبر پزشکی غیره و جسنجو در ایننرنت، سایتمااومت، ناقلین، حشره کش، مکانیسم هاي مااومت و 

و غیتره،  WHO، ستایت Google Scholar ،PubMed ،SID ،Ovid Medline, Web of Science، irandocو بهداشتنی، 
ننخاب و مورد منبع ا 61دریافت و در نهایت تعداد  0032تا سال  0011هاي مااله و پایان نامه مننشر شده طی سال 061تعداد 

  ناد، ت سیر، تجزیه و تحلیل قرار گرفت
مااو  و نسبت به دلنامنرین به سمت مااومتت  Malathionو  DDT،Dieldrinآنوفل اسن نسی نسبت به سمو  یافته ها: 

نستبت بته ستمو   An. Sacharoviو An. Fluviatilis، An. Superpictusهنتوز گزارشتی مبنتی بتر مااومتت  رود،پیش می
DDT، Dieldrin ،Malathion  وDeltamethrin ها نشتان از مااومتت ایتن نتاقلین بته بررسیچنین هموجود ندارد   ایران در
 دارد  DDTکش حشره

هتاي مبتارزه بتا نتاقلین تبتدبل شتده استت  ایتن به تهدیدي در برابر اثربخشتی روشها کشحشرهمااومت به  استنتاج:
 اي است  بنابراین ارزیابی مااومتت بته مه حذف ماالریا در ایران داراي اهمیت ویژهخصوص با در نظر گرفنن برناموضوع به

 ها در ناقلین ماالریا مورد تأکید است کشحشره
 

 آنوفل، مااومت، ماالریا، حشره کش، ایران واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 سلستتله هتتايتتترین ردهبتتزر  از یکتتی حشتتراد

اي، گونته تنتوع نظتر آینتد کته ازمتی شتمار بته جانوري
شتوند  در ایتن متیپرشمارترین رده این سلسله محسوب 

 ماالریابه دلیل این که ناقلین بیماري  آنوفل هايرده، پشه
 

 E-mail: Ahmadali_Enayati@yahoo.com      جاده فرح آباد، مجنمع دانشگاهی پیامبر اعظم، دانشکده بهداشت 01ساري: کیلومنر  -احمدعلی عنایتیمولف مسئول: 

 ایران ساري، مازندران، پزشکی علو  دانشجوي ارشد حشره شناسی، کمینه تحایاد دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه  0
 دانشگاه علو  پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ،  کارشناس حشره شناسی4

 شنی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو  پزشکی مازندران، ساري، ایراناسنادیار، گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، مرکز تحایااد علو  بهدا  0
 ایران ساري، مازندران، پزشکی علو  بهداشنی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علو  تحایااد مرکز ناقلین، با مبارزه و پزشکی شناسی حشره گروه اسناد  2

   : 01/04/0032تاریخ تصویب :             01/04/0032حاد : تاریخ ارجاع جهت اصال            0/00/0032تاریخ دریافت 
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ویتژه اي برختوردار هستنند  از بتین  اهمیت باشند، ازمی

ناقتل  گونته 11گونه آنوفل شناسایی شتده در دنیتا،  260

 آنوفتل گونته 42بیماري ماالریا می باشند  در ایتران نیتز 

 قطعتی نتاقلین عنتوان بته هتاآن از گونته 8که  شده صید

 تترینمهتم از یکتی ماالریا ( 4، 0)اندشده شناسایی ریاماال

 33 کتته در استتت جهتتان در واگیتر هتتاي ع تتونیبیمتاري

 ایتن ( 0)وجتود دارد کشور جهان بته صتورد آنتدمی 

ایتران  ع ونی هايبیماري تریناز پر اهمیت بیماري یکی

 حتدود ستاالنه منوستط طتور به اخیر دهه باشد که درمی

استتت  ایتتن آمتتار در ستتال نمتتوده  الرا مبتتن ن تتر هتتزار 01

  از (2)بیمار از کل کشتور بتوده استت 103، تعداد 4100

 وجتود ایتران هاي گذشنه دور نیتز ایتن بیمتاري درزمان

ایرانتی شتناخنه شتده بتوده استت  در  اطباء و براي داشنه

کناب مادس ایرانیان باستنان )اوستنا( بته عالبتم بیمتاري 

پزشتکان معتروف و  ( 1)شده است لرز اشاره و تب مانند

مشتتهور ایرانتتی ماننتتد ابتتوعلی ستتینا در کنتتاب قتتانون و 

خوارزمشتتاهی در  ذخیتتره استماعیل جرجتتانی در کنتاب

 تب سال قبل، به عالبم بیماري ماالریا مانند 0111حدود 

از طترف   (6)دانتلرز اشاره نمتوده و تب نوبه، تب تایب،

و  ضتعف ایجتاد دلیتل وفتور بتاال، بته دیگر این بیمتاري

 فعالیتت فیزیکتی مبنالیتان، کتاهش ختونی،کتم ناتوانی،

غیتره، بتیش از ستایر  و کشاورزي فصل در بیماري بروز

شتیوع ایتن بیمتاري در  .است توجه بوده مورد هابیماري

ایتتران بتته حتتدي بتتاال بتتوده کتته دکنتتر نلیکتتان، پزشتت  

مظ رالتتدین شتتاه، در کنتتاب ختتود بتته نتتا  راهنمتتا بتتراي 

نویسد: نود درصد مرد  گیالن می مسافرین و سکنه ایران

و مازندران مبنال به ماالریا می باشند، به طوري که کسبه 

هتتاي ختتود را بتته دستتت ایتتن منتتاطه همتته روزه دکتتان

شاگردان خود می سپارند و بته منتازل متی رونتد و تتب 

گردند و سپس شاگردان ساعت بعد برمی 4-0کنند و می

یان افتراد مشتهور براي تب کردن به منازل می روند  از م

آن زمان که درگیر این بیماري شده ولی جان سالم بتدر 

بردند، می توان به شاه عباس، فنحعلی شتاه و ناصترالدین 

شتتاه قاجتتار اشتتاره نمتتود  اهمیتتت بیمتتاري در ایتتران در 

گذشنه به حدي باال بوده است که از آن به عنتوان یکتی 

ر مهم کشور و یکی از عوامل بسیااز بزر  ترین بالیاي 

(  1)انتتدنمتتودهمتتر  و میتتر و کتتاهش جمعیتتت یتتاد متتی

هاي پالسمودیو  شامل ماالریه، اوالته، ویتواکس و انگل

فالسیپارو  عامل ایجاد بیماري ماالریا متی باشتند کته در 

ایران گونه هاي ویواکس، فالستیپارو  و ماالریته، عامتل 

خونی لرز، تب، کمشوند و با عالبم محسوب میبیماري 

اوقاد بتا عتوارش شتدید و کشتنده همتراه متی  وگاهی

 ( 8)باشد

اولین بررسی و مطالعه رستمی دولنتی در خصتوص 

بیماري ماالریا، توسط التشتیف و گتروه آن در دي متاه 

در رشت و بندرانزلی )بنتدر پهلتوي ستابه( انجتا   0011

شد که بر اساس این گزارش، بیماري ماالریتا در منتاطه 

 ستتال   در(3)اشتتنه استتتفتتوب بتتا شتتدد بتتاالیی وجتتود د

 ایتران بتراي دولتت تااضتاي بته بنتا ژیلمور ، دکنر0010

 ست ر ایران به ع ونی هايبیماري و ماالریا بیماري مطالعه

بیمتاري  تترینشایع کرد  براساس گزارش ایشان، ماالریا

از  ن تر میلیون 1 تا 2 ساله،ایران بود که هر  کشور ع ونی

یران بته ایتن بیمتاري ا میلیون ن ري آن زمان 00جمعیت 

ها، بعتد از جنت  گردیدند  در ادامه این فعالیتمبنال می

جهانی دو ، گروه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به 

ایران اعزا  شدند و بعد از بررستی و مطالعته بیمتاري در 

روسنا در مناطه شمال، جنوب و مرکز کشور به این  064

در منتاطه  کشتور جمعیتت درصتد 11 ننیجه رسیدند که

کننتتد و در معتترش خطتتر ایتتن متتی ماالریتتاخیز زنتتدگی

آغاز برنامه جدي مبارزه با بیماري  ( 1)بیماري قرار دارند

بتتا اعتتزا  تعتتدادي از  0042ماالریتا را متتی تتتوان از ستتال 

پزشکان وزارد بهداري و ارتش به خر  آباد بتراي طتی 

 هاي ماابله با بیماري ماالریا )مبارزهدوره آموزشی روش

با الرو و دارودرمانی( دانست که منجر به اجتراي برنامته 

مبارزه در شهرهاي شیراز، اصت هان، کرمانشتاه، ستنند ، 

گردید و براي اولین بتار  0041بوشهر و شمیران در سال 

، سم پاشی روسناي مامازان ورامین به طور 0046در سال 

آزمایشی با محلول ن نی ددد انجا  شد و سپس در سال 
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 و همکارانمقدم وسفیمحمد      

 313    4311، اسفند  431دوره بيست و پنجم، شماره                      مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                   

 مــــروری

مناطای از بلوچسنان مورد سم پاشی قرار گرفت  ، 0048

به دلیل ننایج مطلوبی که در ننیجته ستم پاشتی در زمینته 

کاهش شدد بیماري به دست آمد و به منظور گستنرش 

اداره  0048ماالریتا، در ستال هاي مبارزه با بیماري برنامه

مبارزه با بیماري ماالریا در وزارد بهداري تاستیس شتد 

اي برنامه عمومی مبارزه با ماالریا از سال که منجر به اجر

ستال و بتا هتدف بررستی  1به مدد  0006تا سال  0043

شناسی، عملیاد سم پاشتی و عملیتاد مراقبتت در حشره

و در نهایت به توصیه سازمان جهانی سطح کشور گردید 

بهداشت و با تصویب دولتت وقتت، برنامته ریشته کنتی 

ح کشور رسماً آغتاز در سط 0006بیماري ماالریا از سال 

  (3)شد

در بخشی از منتاطه کشتور  0006این برنامه از سال 

وبا هتدف خاتمته دادن بته انناتال ماالریتا، پتا  کتردن 

و در نهایت از بین بردن کامل عامل بیماري مناطه آلوده 

در کشتتور )ریشتته کتتن کتتردن بیمتتاري( در متتدد زمتتان 

مرحله شتامل مراحتل آمتادگی، حملته،  2محدود و طی 

 سمپاشتتی ستتنحکا  و نگهتتداري طراحتتی و از طریتتها

 هتتايمحتتل بتتردن بتتین از آنوفتتل، هتتاي استتنراحتمکتتان

سایر اقداماد  و بیماران درمان بیماریابی، آن، ریزيتخم

در بخشتتی از منتتاطه کشتتور شتتروع  0006متتوثر از ستتال 

هاي بعد و براساس برنامته گردید و قرار بود در طی سال

ه کشتور تحتت پوشتش ریزي صورد گرفنه، کل منتاط

برنامه قرار گیرد و در نهایت در پایان برنامه، بیمتاري در 

بته دالیتل  کتن شتود  ولتیکشور بته طتور کامتل ریشته

ناقلین به حشره کش ها کته بتا  مخنلف، منجمله مااومت

 جنتتوبی منتتاطه اسن نستتی )ناقتتل مهتتم مااومتتت آنوفتتل

)در اواخر همان سال اول اجراي برنامه(  کشور( به ددد

تتداو  هتا کتشروع و به تدریج در برابتر ستایر حشترهش

 کنتتی، علتتی رغتتم کتتاهش چشتتمگیریافتتت  برنامتته ریشتته

بیماري در کشور، ننوانست به هدف نهایی خود یعنتی از 

که این موضوع ( 01، 1)بین بردن کامل بیماري دست یابد

منجر به تغییر برنامه ریشته کنتی بته برنامته  0026در سال 

دولتتت جمهتتوري استتالمی ، 0081 کننتترل شتتد  در ستتال

ایران برنامه حذف ماالریا را به منظور حذف بیمتاري تتا 

متتتیالدي تصتتتویب و بتتته مرحلتتته اجتتترا  4141ستتتال 

  مناس انه چالش مهم مااومت تا بته امتروز، (00)گذاشت

هاي جدید و متوثر، رغم تولید و ساخت حشره کشعلی

چنتان هاي مااومت در ناقلین، همبه دلیل توسعه مکانیسم

گریبانگیر اکثر برنامه هاي مبتارزه بتا بیمتاري ماالریتا در 

 باشد سراسر دنیا می

 

 نمااومت به حشره کش ها و مکانیسم هاي آ
افزایش توانایی رویتارویی  عبارد است از مااومت

 چرختتهدر هتتر مرحلتته از  حشتترهیتت  گونتته ختتاص از 

کتته در  از حشتتره کتتش يزوزنتتدگی در برابتتر میتتزان د

ی و شتترایط معمتتول آن گونتته را از بتتین حالتتت طبیعتت

نوعی دیگري از مااومتت، ممکتن استت   در (04)بردمی

اي به واسطه مااومت به ی  نوع حشره کتش، بته حشره

تاکنون در معترش تمتاس کش که حشرهنوع دیگري از 

با آن قرار نگرفنه است، نیز مااومت نشان دهد که به آن 

گوینتتتد  یمتتت (Cross resistance)مااومتتتت مناتتتاطع 

تشابهاد موجود بتین ستمو  آلتی کلتره و پایرتروییتدها 

)خصوصاً از نظر مکانیسم اثر( موجتب افتزایش احنمتال 

ها وجود مااومت منااطع بین این دو گروه از حشره کش

گردیده است  هرچند در مطالعه اي که در زمینه بررستی 

مااومت آنوفتل اسن نستی در جنتوب ایتران انجتا  شتد، 

مشتاهده ن مااومتت بته د د د و پیرتروییتدها بی یارتباط

در مطالعته دیگتري کته در زمینته ولتی  (،02، 00)نگردیتد

بررسی مااومت آنوفل اسن نسی جنوب ایران به ماالتیون 

و احنمتتال مااومتتت مناتتاطع آن بتتا پریمی تتوس منیتتل 

)اکنلی ( انجا  شد، وجود ایتن نتوع مااومتت گتزارش 

سم هتاي مااومتت در ، مکانی  به طورکلی(01، 04)گردید

  حشراد به چهار دسنه ذیل تاسیم می شوند:

هتا در مکانیسم هاي بیوشیمیایی: این مکانیسم -الف

ننیجتته دخالتتت آنتتزیم هتتاي منتتابولیزه کننتتده خصوصتتاً 

اکستتیدازها، استتنرازها و گلوتتتاتیون اس ترانستت رازها در 

شود که طی آن با افزایش ماتدار بدن حشراد ایجاد می
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هتا، ها در بدن حشراد یتا افتزایش فعالیتت آناین آنزیم

کتتش در بتتدن حشتتره خنثتتی و بتتی اثتتر مولکتتول حشتتره

 ها عبارتند از:ترین آنکه مهم (06)شودمی

نوع از این آنتزیم هتا در  011اکسیدازها: بیش از  -0

اند که با اکسیداسیون بتر روي بدن حشراد شناسایی شده

کش و در کش، باعث اکسیده شدن حشرهمولکول حشره

 ( 04،01)شوندننیجه خنثی شدن آن 

 ها باعث تجزیه ترکیباد داراياسنرازها: این آنزیم -4

ها، خصوصاً انواع کششوند  اغلب حشرهپیوند اسنري می

هتا ها و پیروتروییتدها، توستط ایتن آنتزیمها،کاربامادفس ره

مااومتت بته آنهتا ایجتاد شوند و در ننیجته تجزیه و خنثی می

این مااومت یتا بته وستیله افتزایش شتدد فعالیتت  ردد گمی

پتذیرد و یتا از طریته کتاهش سترعت متی آنزیم صتورد

مهتار شتده توستط آنتزیم کتش حشترهآزادسازي مولکول 

کته بته آن مااومتت از نتوع  افند  مورد اخیترآنزیم ات اب می

sequestration تتر دیگتري پدیده پیچیده گویند، توسطمی

که عبتارد استت از افتزایش  gene amplificationبه نا  

هتتاي ژن مربتتو  بتته تولیتتد آنتتزیم در تعتتداد کپتتی نستتخه

  (04)دهداسنراز، رخ می

ترانستت رازها: تتتاکنون بتتیش از -اس-گلوتتتاتیون -0

ها در بدن حشراد شناستایی ژن مربو  به این آنزیم 011

هتاي مخنلتف و در مراحتل ها در بافتاند  این آنزیمشده

د بته ماتادیر من تاود وجتود دارنتد کته گوناگون حشرا

ها را با گلوتاتیون کشترکیباد چربی دوست مانند حشره

باشد، ترکیب و مهار نموده و سپس از که آب دوست می

  (04،08،03)نمایندمیطریه سیسنم ادراري، دفع 

هاي مربو  به تغییر محل هدف حشتره مکانیسم -ب

تغییتر محتل اثتر  ها، حشراد باکش: در این نوع مکانیسم

حشره کش در بدن خود، مانع اثر حشره کش و در ننیجه 

  باشد:شوند که شامل موارد ذیل میبروز مااومت می

0-KDR) Knockdown Resistance:)  در این نتوع

هتتاي پتتروتنین کانتتال ستتدیمی اکستتونمااومتتت، در ژن 

هایی مانند ددد کشهاي عصبی که محل اثر حشرهسلول

هتتاي باشتتد، بتته دلیتتل موتاستتیونروبیتتدها متتیو انتتواع پیرت

افنتد و در ننیجته ایتن پتروتنین، میاي، تغییري افناب ناطه

حساسیت خود را نسبت به مولکول حشره کش از دستت 

 ( 04،41،40)شودمیها، مااو  داده و در برابر حشره کش

4-(GABA) Gamma-aminobutyric acid در ایتتن :

عصتبی کته  هتايکانال کلر سلولتغییر در ژن نوع مکانیسم، 

هایی مانند لیندین، دیلدرین، اندرین، کشمحل اثر حشره

افنتد و در ننیجته متیباشتد، ات تاب اندوسول ان و غیره می

 (04)ها می گردد کششرهمنجربه مااومت به این نوع ح

0-(AAChE) Altered Acetylcholinesterase در :

اي ایجاد شده هاي ناطهنوع مااومت، در اثر موتاسیوناین 

 هتايکتشاسنراز که محل اثر حشرهکولین در ژن آنزیم اسنیل

باشد، تغییراتی ایجاد می شود که ها میفس ره و کارباماد

ایجاد مااومت در ماابتل  منجر به از بین رفنن حساسیت و

   (04،44)گرددمیهاي فوب کشحشره

هتاي رفنتاري: در ایتن نتوع مااومتت، مکانیسم - 

هتتا در کتتشحشتراد تحتتت تتتاثیر فشتتار ناشتتی از حشتتره

درازمدد، رفنارهاي خونخواري و اسنراحت ختویش را 

هتا کشتغییر داده و بدین ترتیب خود را در ماابل حشره

  ( 04)دنماینمحافظت می

کش بته بتدن و هاي کاهش ن وذ حشرهمکانیسم -د

افزایش دفع آن: این نوع مااومت در اثر تغییتراد ایجتاد 

شده در جلد بتدن حشتراد کته باعتث کتاهش ضتریب 

کش به بدن و از سوي دیگر با افزایش دفتع جذب حشره

هتتا از بتتدن کتته بتتا افتتزایش ناتتش آفرینتتی کتتشحشتتره

-اس-ماننتتد گلوتتتاتیوناي کننتتدههتتاي منتتابولیزهآنتتزیم

 ( 04)افندباشد، ات اب میترانس رازها همراه می

 

 روش هاي تشخیص مااومت
شناستتایی و تشتتخیص مااومتتت حشتتراد در برابتتر 

شتود کته هتاي مخنل تی انجتا  متیها با روشکشحشره

براساس نوع حشره، دوره زندگی آن، مکانیسم احنمتالی 

باشتد  متیهاي مورد استن اده، من تاود مااومت و روش

 شوند:دسنه ذیل تاسیم می 0ها به این روش
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 مــــروری

هتا هاي کالسی : پایه و اساس ایتن روشروش -0

دهتد  متی( تشتکیل Bioassayهتاي حساستیت )را تست

هتاي مخنل تی وجتود دارد ها، کیتبراي انجا  این تست

هتاي استناندارد هتا، کیتتتترین و معنبرتترین آنکه مهم

هتا، شد  یکی از ایتن کیتتباسازمان جهانی بهداشت می

باشد کته حتاوي دو هاي بالغ میکیت زیست سنجی پشه

هتا( اي به رن  سبز )براي نگهداري پشهنوع لوله اسنوانه

ها با کاغذهاي آغشتنه بته و رن  قرمز )براي تماس پشه

ستن، پشته هتم 011باشد  در ایتن روش، کش( میحشره

ه حتاوي لولت 2جنس و تغذیه شتده بتا آب قنتد را در هم

کتش بتا دوزهتاي مشتخص وارد آغشنه بته حشترهکاغذ 

پشه(، به متدد زمتان تعیتین شتده  41نموده )در هر لوله 

تمتتتاس داده و ستتتپس ننتتتایج متتتر  و میتتتر را قرابتتتت 

پشه دیگر را نیتز در دو لولته بته  011چنین نمایند  هممی

گیرند  ننایج به دست آمتده را بتا عنوان شاهد در نظر می

ي )پروبیت( مورد تجزیته و تحلیتل قترار هاي آمارروش

کاربرد این روش براي تشتخیص وجتود ( 04،40)دهندمی

باشتد ولتی یا عد  وجود مااومت در پشه مورد نظتر متی

مااومتت بته کمت  ایتن روش قابتل شناستایی مکانیسم 

هاي کالسی  تشخیص یکی دیگر از روش نخواهد بود 

ي بتا باشتد کته تتا حتدودمااومت، تست سینرژیست می

توان مکانیسم مااومت را نیز حدس کم  این روش می

ها، متواد کمکتی هستنند کته بتراي مهتار زد  سینرژیست

هتتا و در ننیجتته کتتشکننتتده حشتترههتتاي منتتابولیزهآنتتزیم

هتا اضتتافه کتش بته آنکشتندگی حشترهافتزایش قتدرد

شتتوند  در ایتتن روش، حشتتره متتورد نظتتر را ابنتتدا بتتا متتی

تمتاس داده و متر  و میتر کش فاقد سینرژیستت حشره

کش حتاوي کنند و سپس با حشرهحاصل را شمارش می

سینرژیست مشخص، تماس داده و متر  و میتر حاصتل 

را محاسبه نموده و ننتایج را آنتالیز پروبیتت نمتوده و در 

نهایت اگر چنان چه شاخص خط رگرستیون مربتو  بته 

کش به اضافه سینرژیست با ختط رگرستیون تست حشره

کتش تنهتا در ستوش حستاس و تستت حشترهمربو  بته 

تتوان داري داشنه باشتد، متیمااو  اخنالف آماري معنی

ننیجه گرفت که ماده سینرژیست به کار رفنه در کتاهش 

یا سرکوب مااومت ناش داشنه است و به عبارتی با ایتن 

توان با در نظر گرفنن نوع متاده سینرژیستت بته تست می

مااومتت حشتره را  تتا حتدود زیتادي مکانیستمکار رفنه 

 ( 04)شناسایی نمود

ها با اسن اده در این روشهاي بیوشیمیایی: روش -4

بته شتده، نستبت هاي دقیه بیوشتیمیایی طراحتی از تست

هاي مخنلف مسنول مااومتت در بتدن گیري آنزیماندازه

هتتا در گتتردد  امتتروزه ایتتن تستتتحشتتراد اقتتدا  متتی

نرپلیت ریتدر میکروتینرپلیت و از طریه دسنگاه میکروتی

هتاي هتا شتامل تستتتترین آنشتود کته مهتمانجا  متی

، استتنرازها، گلوتتتاتیون اس ترانستت راز و منواکستتیژنازها

 ( 04،42،41،46)باشداسنیل کولین اسنراز می 

با استن اده از ایتن هاي بیولوژي مولکولی: وشر -0

در بتدن مولکولی و نیز بیان ژن ات تاب ها، تغییراد روش

 شتود را شناستاییمنجر به پیدایش مااومت متیحشراد که 

تتر بتراي تشتخیص هتا بتیشنمایند  کاربرد این روشمی

تترین باشتد کته مهتممااومت از نوع تغییر محل اثتر متی

( و PCR) Polymerase Chain Reactionشتامل هتا آن

Micro Array ( 04)باشدمی 

بتتتروز و رهتتتور مااومتتتت در نتتتاقلین در برابتتتر 

 تترینیکی از مهمجدید،  قدیم وهاي سلهاي نکشحشره

هتاي مبتارزه بتا بیمتاري ماالریتا مشکالد سر راه برنامته

 ( 41)باشتدمتیدر مناطه ماالریا خیز سراسر دنیا  خصوصاً

ها از همان ستال کشایران نیز مااومت در برابر حشرهدر 

ایتن کنی بیماري ماالریتا، پدیتد آمتد و آغاز برنامه ریشه

 در ماطع محتدودي ازها کشتغییر حشره مااومت شاید با

تغییتر مکانیستم بتا  ولی مجدداگردید، زمان کمرن  می

 مااومت توسط ناقلین، مجدداً تبدیل به ی  مشتکل اساستی

مناطه جنتوب و  در اکثراً حاضر، ماالریا شد  در حالمی

 بلوچسنان، و سیسنان هاياسنان ایران شامل شرقی جنوب

 شتمالی هتايکانون هم در رديو موا هرمزگان و کرمان

آذربایجان( شامل  جمهوري و مرزي ایران )مناطه کشور

 آذربایجان و شرقی اردبیل، آذربایجان گیالن، هاياسنان
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 دراین مااله با بررسی منون و تحایاتاد(  8)دارد اننشار غربی

تتتاکنون بتته بررستتی مااومتتت  0011انجتتا  شتتده از ستتال 

 .ها پرداخنه شده استکشههاي ایران در برابر حشرآنوفل
 

 مواد و روش ها
 شتد، بتا انجتا  متروري روش که بته مطالعه در این

 ماالریتتتا،  آنوفتتتل، کلیتتتدي شتتتامل: از کلمتتتاد استتتن اده

مکانیستم بتا جستنجو در  وکتش ناقلین، حشتره مااومت،

و  پزشتکی معنبترمجتالد  بتا مرتبط هايایننرنت و سایت

 ، Google Scholar ،PubMed ، SIDبهداشتتنی شتتامل

Ovid Medline ،Web of Science ،Irandoc ستایت  و

WHO  منبتع علمتی شتامل کنتاب، ماتتاالد،  061تعتداد

 ستال تتا 0011 هايسال طی ها و گزارشاتی کهنامهپایان

در زمینته ماالریتا،  هاي فارستی و انگلیستیبه زبان 0032

هتاي ریشته کنتی ، پشتهمبارزه با بیماري، برنامهتاریخچه 

هتا در هتا، مااومتت آنوفتلکتشل، مااومت، حشرهآنوف

گردید  منابع و مااالد آوري شده بود، جمعایران مننشر 

غیرمتترتبط حتتذف و منتتابع متترتبط بتتا ماالریتتا، آنوفتتل و 

و منبتع ماالته  61تعتداد در نهایتت  مااومت مطالعه شتد 

گرفنن هتدف مطالعته و بتا توجته بته نیتاز علمی با در نظر 

د، ت سیر، تجزیته و تحلیتل قترار گرفتت اننخاب و مورد نا

  ( 0)تصویر شماره 
 

 یافته ها
 8تعیتین هویتت و  آنوفل گونه 42 در ایران تاکنون

گونتته ذیتتل بتته عنتتوان نتتاقلین قطعتتی ماالریتتا معرفتتی 

  (:4)اندشده
1- Anopheles stephensi (A. stephensi)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 مااالد اننخاب و جسنجو فلوچارد: 1تصویر شماره 

SID: 

مقاله 121  
 

 کل مااالد  تعداد

 حاصل از جسنجوي 

 اولیه در منابع:

 مااله 101 

PubMed: 

مااله 66  

Medline: 

مقاله 45  

Irandoc: 

مااله 66  

Web of Science Ovid: 

 مقاله 45

Google Scholar: 

مقاله 112  

WHO: 

 مقاله 22

 مااالد تا حدودي مرتبط با موضوع:

 مااله 040

 مااالد حذف شده پس از محدودکردن جسنجو:

 مااله 402

 مااالد بالاوه مرتبط با موضوع:

 مااله 441 

مااالد حذف شده پس از ارزیابی عناوین و 

 مااله 36خالصه مااالد:

مااالد وارد شده به مطالعه براي بررسی معیارهاي 

 مااله 011  ورود و خرو :

کل مااالد مرتبط وارد شده به مطالعه پس از بازبینی 

 مااله 61رفرنس ها: منن و بررسی 

 مااالد حذف شده به دلیل تکراري بودن:

 مااله 02

  مااالد حذف شده پس از ارزیابی منن:

 مااله 20

د حذف شده پس از ارزیابی معیارهاي ورود و مااال

 مااله 31خرو : 

 ااالد وارد شده به مطالعه براي بازبینی منن:م

 مااله 030 
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2-Anopheles culicifacies (A. culicifacies) 

3-Anopheles fluviatilis (A. fluviatilis) 

4-Anopheles superpictus (A. superpictus) 

5-Anopheles dthali (A. dthali) 

6-Anopheles sacharovi (A. sacharovi) 

7-Anopheles maculipennis s.l. (A. maculipennis  (  
8-Anopheles pulcherrimus. (A. pulcherrimus) 

 

هاي ناقل در ناا  مخنلف ایران من اود اننشار گونه

 و به شرح ذیل می باشد: 

0- A. Maculipennis: هتتتاي گونتتته از استتتنانایتتتن

 گتتیالن، اردبیتتل، شتترقی، آذربایجتتان غربتتی، آذربایجتتان

 فتارس، اصت هان، خراستان بتزر ، گلستنان، مازندران،

 زنجتتان، کردستتنان، کرمانشتتاه، بویراحمتتد، و کهگیلویتته

تهران گزارش  شمال و خوزسنان اسنان در شهرسنان ایذه

هاي شتمالی کشتور گردیده است و ناقل اصلی در اسنان

  (4)معرفی شده است

4-A. Sacharoviهتاي : این آنوفل، ناقل مهم اسنان

 ( 4)باشداز اسنان فارس میهایی شمالی کشور و بخش

0-A. Stephensi : گونه غالب و ناقل اصتلی منتاطه

جنوب و جنوب شرقی ایران خصوصتاً استنان هرمزگتان 

بوشتهر،  بلوچستنان، و هتاي سیستنانباشد و در استنانمی

 ایتال  بویراحمتد، و کهگیلویه خوزسنان، فارس، کرمان،

 ( 4)کرمانشاه نیز وفور و اننشار دارد جنوب و

 

 
 ناشه پراکندگی آنوفل ماکولی پنیس: 2تصویر شماره 

 
 ناشه پراکندگی آنوفل ساکارووي :3تصویر شماره 

 

 
 ناشه پراکندگی آنوفل اسن نسی :4تصویر شماره 

 

 
 ناشه پراکندگی آنوفل کولیسی اسیس :5صویر شماره ت
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  پراکندگی آنوفل دتالیناشه  :6تصویر شماره 

 

 
 شه پراکندگی آنوفل فلوویاتلیسنا :7تصویر شماره 

 

 
  ناشه پرکندگی آنوفل سوپرپیکنوس :8تصویر شماره 

 
 

 ناشه پرکندگی آنوفل پولکریموس :9تصویر شماره 
 

2-A. Culicifacies: گونه در سیستنانپراکندگی این 

 تتا و فارس کرمان، جنوب خراسان، جنوب بلوچسنان، و

ت و بته حدودي در استنان هرمزگتان مشتاهده شتده است

عنتوان ناقتل اصتلی بیمتاري ماالریتا در شتمال و جنتوب 

 ( 4)باشداسنان سیسنان و بلوچسنان مطرح می

1-A. dthaliگونته در منتاطهترین وفتور ایتن: بیش 

 بلوچستنان، و سیستنان محتدوده در زاگرس کوه جنوبی

باشتد و کرمانشتاه متی استنان و خوزسنان فارس، کرمان،

 محتالد، یتزد، ن آنوفتل درگزارشاتی مبنی بر حضور ای

 ( 4)اص هان نیز وجود دارد و طبس همدان،

6-A. Fluviatilis: جنتوبی مناطه حضور این گونه در 

فتارس  و خوزسنان کرمان، بلوچسنان، و سیسنان جمله از

شود و به عنوان ناقل ماالریاي نیمه پایتدار در مشاهده می

  (4)کشور معرفی شده است

1-A. Superpictus :ندگی این ناقل در فتالدپراک 

 اي جنتوبمناطه تپته و شمال کوهسنانی مناطه مرکزي،

 بلوچسنان، بنتدرعباس، و کشور شامل مناطای از سیسنان

 غترب، ایتوان ایتال ، تبریتز، همتدان، بشاگرد، جیرفتت،

 و نهاونتتد مشتتهد، ستتبزوار، فتتردوس، ورامتتین، تهتتران،

 ( 4)است گزارش شده برازجان

8-A. Pulcherrimus :هتتاي یتتن آنوفتتل از استتنانا

بخنیاري، فارس، گلسنان، هرمزگان، ایال ، و چهارمحال 

کرمانشاه، خوزسنان، کهکیلویه و بویراحمتد، مازنتدران، 

 ( 2)بلوچسنان گزارش شده است و خراسان شمالی وسیسنان
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هاي مبارزه با ناقلین که در صده اخیر هر چند برنامه

 راریتا در کشتور در کشور اجرا شد، اننشتار بیمتاري ماال

محدود نمود، ولی به دالیل مخنل ی این بیماري در ایران 

کن نگردید و در حال حاضر هر ساله در مناطای از ریشه

 هاي سیسنانجنوب و جنوب شرب کشور )خصوصاً اسنان

و بلوچستتنان،کرمان و هرمزگتتان( متتواردي از بیمتتاري 

  (48)شود ماالریا مشاهده می

 

 فل اسن نسیبررسی مااومت آنو -0
 کنیترین دالیل عد  موفایت برنامه ریشهیکی ازمهم

ماالریتتتا در ایتتتران، بتتتروز مااومتتتت نتتتاقلین در برابتتتر 

مااومتت در پدیتده  ( 43)باشتدمتیهاي متوثر کشحشره

یعنی همان ستال  0006ها، از اواخر سال کشبرابر حشره

 مااومتکنی ماالریا در ایران، با بروز آغازین برنامه ریشه

جنتوبی  کش ددد در منتاطهآنوفل اسن نسی در برابرحشره

هاي فارس، خوزسنان و کرمتان آغتاز کشور شامل اسنان

هاي ها و مطالعاد صورد گرفنه در سالگردید  بررسی

-اس -گلوتاتیون آنزیم فعالیت افزایش بعد نشان داد که

ترانس راز در بدن آنوفل اسن نسی، عامل اصلی مااومتت 

مااومتت در برابتر   بتروز (01)استتبتوده نسبت به ددد 

ددد و از طرف دیگر بتروز اپیتدمی بیمتاري ماالریتا در 

بعضی از مناطه جنتوبی کشتور ماننتد آبتادان، شتادگان، 

بهبهان، بوشهر، بندرلنگه و بندرعباس سبب شد تا با نظتر 

کارشناسان ایرانی و کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، 

ه کش دیلدرین، جایگزین در مناطه جنوبی کشور، حشر

کش ددد گردد، ولتی مناست انه سته ستال بعتد از حشره

، مواردي از مااومتت بته 0003کاربرد دیلدرین، در سال 

کتش دیلدرین در منتاطه تحتت ستم پاشتی ایتن حشتره

 مشاهده گردید و آنوفل اسن نسی به دیلدرین نیز مااومتت

ده هتاي انجتا  شتمطالعاد و بررسیدر  ( 01،00)نشان داد

هتتاي بعتتد مشتتخص شتتد کتته مااومتتت آنوفتتل در ستتال

اسن نستتی در ماابتتل دیلتتدرین، از نتتوع تغییتتر محتتل اثتتر 

GABA هتاي باشد  بروز مااومتت جدیتد، استنراتژيمی

کنی بیماري ماالریا را دچار مشکل نمتود، تتا برنامه ریشه

این که شوراي عالی بیماري ماالریا مجبور شتد در ستال 

برنامته ریشته کنتی تجدیتد نظتر  هايدر اسنراتژي 0021

در برنامتته ریتتزي جدیتتد منتتاطه کشتتور کتته در نمتتوده و 

منطاته  0منطاه تاسیم شده بودنتد، را بته  2برنامه اول به 

 :(3،04،00)نمایدذیل تاسیم 

 مناطه داراي آنوفل حساس به حشره کش ددد: -0

این مناطه شامل اسنان هاي گیالن، مازندران، آذربایجان 

بایجان غربی، خراسان، اسنان مرکزي، شتمال شرقی، آذر

هاي همدان، کرمانشاه، اص هان و کرمان بودند که اسنان

هاي به کتار چنان یکی از اسنراتژيپاشی با ددد، همسم

 ( 00)بودرفنه در این مناطه 

مناطه داراي آنوفل حساس به ددد ولی داراي  -4

 هان،مشکل: این گروه شامل مناطه جنوبی کرمانشاه، اصت 

 هاي خوزسنان و سیسنان و بلوچسنانهمدان و شمال اسنان

بتتروز مااومتتت بتته بودنتتد کتته هنتتوز پدیتتده مااومتتت 

 هاي ددد و دیلدرین، این سمو  فاقد اثتر کتافیکشحشره

برعلیه ناقل بودندو لتذا عمتالً ستم پاشتی در ایتن منتاطه 

 منوقف گردید و فاط از اقداماد درمانی آن هم به صتورد

 ( 00)شدبراي مبارزه با بیماري اسن اده میپراکنده 

مناطه داراي آنوفل غیرحساس به ددد و حشره  -0

هتاي کش هاي آلی کلره: در این مناطه که شامل استنان

 خوزسنان، سیسنان و بلوچسنان، فارس، کرمان، هرمزگتان

هتاي کتشو بوشهر بود، بته دلیتل بتروز مااومتت حشتره

ا نداشتت، لتذا عمتالً ددد و دیلدرین، دیگر اثر کتافی ر

ستتم پاشتتی در ایتتن منتتاطه منوقتتف گردیتتد و فاتتط از 

اقداماد درمانی آن هم به صورد پراکنده بتراي مبتارزه 

 ( 02)شدبا بیماري اسن اده می

، برنامه مبارزه با ماالریتا 0021تا  0020هاي بین سال

کش ددد و سایر اقتداماد پاشی با حشرهمعطوف به سم

اس و اقداماد درمتانی بتدون ستم مراقبنی در مناطه حس

پاشی در مناطه غیرحساس بود  از طرف دیگر، مطالعاد 

کتش متوثر اي بتراي یتافنن حشترههاي گسنردهو بررسی

براي مبارزه با ناقل بیماري در مناطه غیرحساس، توستط 

هتتاي کنتتی ماالریتا و ایستتنگاهکارشناستان ستتازمان ریشته
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بتود  در مهرمتاه انسنینو تحایااد بهداشت در حال انجا  

، سم پاشی شهرستنان بنتدرعباس بتا متاالتیون 0020سال 

آغاز گردید تا این که بعد از کسب ننایج مطلوب و قابل 

، حشره کش متاالتیون بته 0021قبول، در نهایت در سال 

کش موثر براي منتاطه غیرحستاس اننختاب عنوان حشره

پاشی در ایتن منتاطه بتا استن اده از گردید و عملیاد سم

هاي ماالتیون )براي آنوفل اسن نستی( و ددد کشحشره

هاي ناقل( بته صتورد مننتاوب انجتا  )براي سایر آنوفل

خوب و قابل قبولی در زمینه کاهش گردید و ننایج خیلی

  (3،00،02)موارد بیماري ماالریا در این مناطه به دستت آمتد

 ، در مناطه جنوبی ادامه0016اسن اده از ماالتیون تا سال 

داشت تا این که مااومت آنوفل اسن نسی به ماالتیون در 

در بندرعباس ات اب افناد  با مطالعاد صورد  0016سال 

گرفنه در زمینه بررسی مکانیستم مااومتت، استنرازها بته 

 عنوان عامل اصلی و اکسیدازها به عنوان عامل کمکتی در

 ( 01)بروز مااومت آنوفل اسن نسی به ماالتیون معرفی شتدند

 کتش پروپوکستور )بتایگون(،ه دنبال بروز مااومت، حشرهب

 گردید  استن اده جایگزین ماالتیون در بندرعباس و میناب

در مناطه جنوبی  0011کش پروپوکسور تا سال از حشره

 درصتد از منتاطه 61پاشی با سم 0010ادامه داشت  در سال 

ایتن  کتش المبداستی هتالوترین،اسنان هرمزگان با حشتره

 مورد آزمایش قرار گرفت و به دلیل ننایج قابل کشحشره

، پروپوکستور از 0011قبول، در نهایت در نیمه دو  سال 

کتش برنامه مبارزه با ماالریاي بندرعباس حذف و حشره

 ( 01)لوترین جایگزین پروپوکسور گردیدالمبداسی ها

 کش المبداسی هالوترینپاشی این مناطه با حشرهسم

 ، دلنتامنرین0080که درسالیافت تا اینسال ادامه  6به مدد 

 ( 03،08)کش المبداسی هالوترین گردیدجایگزین حشره

هتاي اخیتر در ستایر در سالبر اساس مطالعاد انجا  شده 

کتتش ددد، حشتتره 0ناتتا  ایتتران، آنوفتتل اسن نستتی بتته 

 و عمتالً( 00)باشتددیلدرین و ماالتیون مااو  و یا منحمل می

 هاي ایران علیه ایتنتر قسمتهاي فوب در بیشکشحشره

ناقل کارایی الز  را از دست داده است، ولی با مطالعاد 

هتاي جنتوبی تر قسمتهاي صورد گرفنه در بیشو بررسی

آنوفل اسن نسی به  ایران و سایر ناا  ماالریاخیز، حساسیت

دلنامنرین و بندیوکارب به اثباد رسیده استت و کش حشره

 تترکش دلنامنرین در بتیششرهخوشبخنانه در حال حاضر ح

ناتتا  ماالریتتاخیز ایتتران هنتتوز علیتته آنوفتتل اسن نستتی از 

  مویتد ایتن موضتوع، (08)باشدالز  برخوردار میکارایی 

 در چابهار در جنوب استنان 4101اي است که سال مطالعه

و بلوچسنان درخصوص بررسی وضتعیت بیمتاري سیسنان 

اته نستبت بته ماالریا و سنجش حساستیت نتاقلین ایتن منط

ها انجا  گردید و حساسیت آنوفتل اسن نستی کشحشره

کش دلنامنرین را تایید نمود و مشخص گردیتد به حشره

کش فوب علیه این ناقل هنوز از کارایی الز  و که حشره

  هرچندکته در مطالعتاد (03)استتقابل قبول برختوردار 

هتایی مبنتی بتر ایتن هاي اخیر اسنان هرمزگان، نشانهسال

اسن نسی در منتاطه بشتاگرد و ستیاهو دربرابتر آنوفل که

رود، کش دلنامنرین بته ستمت مااومتت پتیش متیحشره

چنین در سایر ناا  دنیتا ماننتد نیزگزارش شده است  هم

هند نیز گزارشاتی مبنی بر مااومتت آنوفتل اسن نستی بته 

هتتتتاي پایروتروییتتتتدها مننشتتتتر شتتتتده کتتتتشحشتتتتره

هشداري براي مستنولین  توانداین میکه  (21،20،24)است

و برنامه ریزان برنامته حتذف بیمتاري ماالریتا در کشتور 

  (0گردد )جدول شمارهمحسوب 

 

 0006لیست حشره کش هاي مورد اسن اده علیه آنوفل اسن نسی جنوب ایران از سال  :1جدول شماره 
 

 رفرنس مکانیسم مااومت حشره کش جایگزین سال مااومت سال شروع نوع حشره کش حشره کش ردیف

 (44) اس ترانس راز گلوتاتیون آنزیم فعالیت افزایش دیلدرین 0006 0006 آلی کلره ددد 0

 GABA (02)تغییر در گیرنده  ماالتیون 0003 0001 آلی کلره دیلدرین 4

 (01) اسنرازها پروپوکسور 0016 0021 آلی فس ره ماالتیون 0

 (01)  بداسی هالوترینالم - 0016 کارباماد پروپوکسور 2

 (06،01)  دلنامنرین - 0011 پیروتروبید المبداسی هالوترین 1

    - 0080 پیروتروبید دلنامنرین 6
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 پنیس بررسی مااومت آنوفل ماکولی -4
 بوسیله اولین گزارش در خصوص مااومت این ناقل

انجا  شد   بر اساس  0316منوچهري و همکاران در سال 

کتش ددد در متزارع پنبته اده از حشرهاین گزارش اسن 

کتش در شمال ایران منجتر بته بتروز مااومتت بته حشتره

  مجتدداً در (20)مذکور در آنوفل ماکولی پنیس گردید 

توستتتط چاوشتتتین و  4100اي کتتته در ستتتال مطالعتتته

همکارانش در آذربایجتان غربتی انجتا  گردیتد، ستطح 

کش حساسیت آنوفل ماکولی پنیس نسبت به شش حشره

چهار گروه اصلی شامل پرمنرین و دلنامنرین از گتروه  از

پایروتروبیتتتدها، پروپوکستتتور و بنتتتدیوکارب از گتتتروه 

هتتا، متتاالتیون از ارگانوفستت ره و دیلتتدیرن از کاربامتتاد

گروه ارگانوکلره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که 

حتتاکی از پتتیش رفتنن بتته ستتمت ننتایج بتته دستتت آمتده 

کش پرمنرین، دلنامنرین و ه حشرهمااومت این ناقل به س

کتتش پروپوکستتور، دیلتتدرین و مااومتتت بتته ستته حشتتره

  (22)باشدبندیوکارب و ماالتیون می

 

 فل فلوویاتلیسبررسی مااومت آنو -0
هاي صورد گرفنه در اسنان طی مطالعاد و بررسی

، آنوفتل فلوویتاتلیس بترخالف 0060هرمزگان در ستال 

 ددد، دیلدرین و متاالتیون آنوفل اسن نسی، نسبت به سمو 

همکتاران در  و همچنین عتدالت ( 21)استحساس بوده 

انجا  دادند، گزارش کردنتد  0018مطالعاتی که در سال 

 ددد، هتايکتشحشتره به که آنوفل فلوویاتلیس نسبت

المبداستی  و پرمنترین پروپوکستور، دیلدرین، ماالتیون،

 یت  کامالً حساس متی باشتد، بته طتوري کته هالوترین

هتا درصتد آن 011میتر  و متر  تمتاس موجتب ساعت

شاهی  0084ها، در سال   در ادامه این بررسی(26)شودمی

اي در شهرستتنان بنتتدرعباس انجتتا  و همکتتاران، مطالعتته

نستبت بته  دادند که موید حساسیت آنوفتل فلوویتاتلیس

 فنینرتیتون، متاالتیون، دیلتدرین، ددد، هتايکتشحشره

 ستی لوترین منترین، دلنتامنرین وبندیوکارب، پر پروپکسور،

 کلیتته بتته نستتبتبتتود  خوشتتبخنانه درحتتال حاضتتراین ناقتتل 

 ماالریتا بتا مبتارزه برنامه در شده مصرف هايکشحشره

 مبنتی گونه گزارشیهیچ تاکنون و بوده حساس ایران در

 آنوفتتل فلوویتتاتلیس ایتتران بتته رد مااومتتت وجتتود بتتر

 ( 21)است نشده ارابه هاکشحشره
 

 :سی مااومت آنوفل سوپرپیکنوسبرر -2
 ها در خصوص وضعیت حساسیتمطالعاد و بررسی

در  0060اي در ستال این ناقل در ایران بتا انجتا  مطالعته

اسنان هرمزگتان شتروع شتد  در ایتن مطالعته حساستیت 

آنوفل سوپرپیکنوس نسبت بته ستمو  ددد، دیلتدرین و 

ال در ستمطالعه اي دیگتري   (21)ماالتیون نشان داده شد

در اسنان ایال  نشان داد که آنوفتل ستوپرپیکنوس  0013

نسبت به ددد، ماالتیون و المبداسی هالومنرین حستاس 

  ( 28)باشدمی
 

 :اومت آنوفل دتالیبررسی ما -1
اي انجتا  شتد در اسنان هرمزگان مطالعه 0060در سال 

 که نشان داد آنوفل دتالی نسبت به سمو  ددد، دیلتدرین

هتا، بررسی  در ادامه این (21)س بوده استو ماالتیون حسا

، در چابهتتار در جنتتوب استتنان 4101در ستتال اي مطالعتته

 سیسنان و بلوچسنان در خصوص بررسی وضعیت بیمتاري

ماالریتتا و ستتنجش حساستتیت نتتاقلین منطاتته نستتبت بتته 

ها انجا  گردید و ننایجی کته بته دستت آمتد کشحشره

ددد ماتاو ، بته حاکی از این بود که این ناقل نسبت بته 

دلنتتامنرین حستتاس و بتته بایتته ستتمو  شتتامل متتاالتیون، 

المبداسی هالوترین و سی فلوترین به سمت  پروپوکسور،

  مشتابه ایتن مطالعته در همتان (03)رودمااومت پیش متی

( در بشاگرد هرمزگان در جنوب ایران انجا  4101سال )

هتاي کششد و مشخص شد که این ناقل نسبت به حشره

ندیوکارب و پروپوکسور حساس، ولی نسبت بته ددد، ب

هاي ماالتیون و دلنامنرین بته ستمت مااومتت کشحشره

   (21)رودپیش می
 

 :کاروويبررسی مااومت آنوفل سا -6
 ستتطح مطالعتتاد صتتورد گرفنتته در زمینتته بررستتی 
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در اسنان فارس در هاي آنوفل ساکارووي حساسیت پشه

 هتايکتشت به حشترهنسبگونه نشان داد که این 0016سال 

 درصتد 0، فنینروتیتون درصتد )آلتی فست ره( 1 ماالتیون

از حساسیت  کلره(درصد )آلی  2و د د د )آلی فس ره( 

  (23)باشدالز  برخوردار می

 

 ررسی مااومت آنوفل کولیسی اسیسب -2
، آنوفتتل 0381بتتر استتاس گتتزارش زعتتیم در ستتال 

 بتکش ددد مااو  ولی نستکولیسی اسیس نسبت به حشره

 وطتن 0018 ستال در  (43)به دیلدرین حساس بوده است

 ستطح بلوچستنان و سیستنان استنان در برهانی، و دوست

 متورد را ماالریتا مهتم ناقلین پذیريتحری  و حساسیت

 آنوفتتل گونتته کتته داد نشتان ننتتایج د دادنتت قتترار ارزیتابی

سمو  پایروتروبیدي تست شتده  به نسبت کولیسی اسیس

، در 4101سال این مطالعه، در مشابه   (11)باشدمی حساس

در خصتوص  چابهار در جنوب اسنان سیستنان و بلوچستنان

 بررسی وضعیت بیماري ماالریا و سنجش حساستیت نتاقلین

و ننایجی که بته  ها انجا  گردیدکشمنطاه نسبت به حشره

آمد حاکی از پیش رفتنن ایتن ناقتل بته بته ستمت دست 

، متتاالتیون، مااومتتت )تحمتتل( در ماابتتل ستتمو  ددد

پروپوکستتتور و حساستتتیت آن نستتتبت بتتته دلنتتتامنرین، 

ولتی   (10،14)باشتدو سی فلوترین متی المبداسی هالوترین

( در زمینه بررستی 4101اي که در همان سال )در مطالعه

هاي منطاه بشاگرد هرمزگتان در جنتوب مااومت آنوفل

ایران انجا  شد، نشان داد کته آنوفتل کولیسی استیس در 

طاتته بتته کلیتته ستتمو  تستتت شتتده شتتامل ددد، ایتتن من

بندیوکارب، پروپوکسور، ماالتیون و دلنتامنرین حستاس 

  (21،10)باشدمی
 

 بحث

نظربتته بررستتی هتتاي صتتورد گرفنتته در خصتتوص 

مااومت ناقلین بیماري ماالریا در ایران، متی تتوان ننتایج 

ارابتته  4حاصتتل ازمااومتتت را درقالتتب جتتدول شتتماره

  (12،11،16)نمود

ننایج حاصل از بررسی مااومت آنوفل هاي ناقل  :2شماره  جدول

 0032-بیماري ماالریا نسبت به حشره کش ها در ایران
 

Species DDT Dieldrin* Malathion Deltamethrin 

An, stephensi  به سمت مااومت مااو  مااو  مااو 

An. maculipennis  به سمت مااومت مااو  به سمت مااومت مااو 

An. sacharovi حساس حساس حساس حساس 

An. dthali  به سمت مااومت به سمت مااومت حساس مااو 

An. culicifacies  به سمت مااومت حساس حساس مااو 

An. fluviatilis حساس حساس حساس حساس 

An. superpictus حساس حساس حساس حساس 

 

بتتروز مااومتتت در نتتاقلین، امتتري از آنجتتایی کتته 

باشد، نکنه حابز اهمیتت بته کتار بتردن ذیر میناپاجنناب

هایی براي به تاخیر انداخنن آن و یا بته حتداقل اسنراتژي

باشتد کته بته طتور رساندن تبعاد ناشی از مااومتت متی

 : (11)باشداخنصار به شرح ذیل می

هاي مدیریت تل یای آفتاد: در اسن اده از روش -0

آفتاد یتا  این اسنراتژي، همزمان از چندین روش کننرل

گردد  ایتن روش ستبب ناقلین در ی  منطاه اسن اده می

هتا و در ننیجته کشکاهش فشار گزینشی ناشی از حشره

  (04،18)گرددمیبه تعویه افنادن مااومت 

هتا: جلتوگیري از کتشمدیریت مصرف حشتره -4

استتن اده غیرضتتروري و غیراصتتولی )عتتد  رعایتتت دوز، 

ها منجر به تأخیر کشزمان و مکان توصیه شده( از حشره

  (04،13)در ایجاد مااومت در ناقلین خواهد شد

پاشتی چرخشتی )تغییتر هاي سماسن اده از روش -0

کش مصرفی در منطاه در هر فصل یتا ستال(، نوع حشره

 هاي مخنلف(کشروش مخلو  )اسن اده ازترکیب حشره

هاي مخنلف در کشو روش موزابی  )اسن اده از حشره

هتاي متدیریت مااومتت وار( از دیگتر روشمناطه همج

  (04،13،61)است

و پاشتی استناندارد ستماسن اده از وسایل سالم و  -2

   (04)رعایت اسنانداردهاي الز  در هنگا  سم پاشی

انجتتا  تستتت حساستتیت قبتتل و در پایتتان فصتتل  -1

  (04)فعالیت ناقلین
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