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Abstract 
 

Background and purpose: Insecticide resistance in mosquitoes particularly malaia may lead to 

reemergence of malaria epidemics. This study aimed to investigate the effect of oral and intramuscular 

administration of ivermectin on guinea pigs exposed to Anopheles stephensi mosquitoes, the main malaria 

vector. 

Materials and methods: The effect of ivermectin was studied in oral and intramuscular 

administrations (treatment groups), and untreated (control group), on guinea pigs exposed to 750 Anopheles 

stephensi mosquitoes. The experiments were done at larval, hatching eggs and pregnancy stages in insectary 

condition at the School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, 2018. 

Results: After 24-hours of blood feeding, the mortality rates of An.  stephensi were 74.19% and 

66.4% in animals with intramuscular and oral administration of ivermectin, respectively, which were 

significantly different with that of the control group (2.80%) (P< 0.001). The rates of infertility in two 

experimental groups were 63.63% and 45.23%, respectively and in control group it was 19.42%  

(P< 0.001). Infertility was found to be significantly different between the experimental groups and the 

control group (P<0.001). 

Conclusion: According to this study, ivermectin was effective in decreasing the survival of Anopheles 

stephensi. therefore, it is suggested to be evaluated in field conditions. 
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  درانـــازنـــی مـکـــزشــوم پــلــشـــگاه عــه دانــلــمج
  )14- 23(   1399سال     مهر    189سی ام    شماره دوره 

  15        1399، مهر  189وره سی ام، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                         د              

 پژوهشی

بر بقاء  يبه خوکچه هند یقیخورانده شده و تزر نیورمکتیا ریتاث
 ومیانسکتار طیدر شرا هاآن کرده از يخوار خون یآنوفل اِستفنس

  
       1نیما دانایی

      2سید حسن موسی کاظمی 
  3محمد مهدي صداقت

     3حمید رضا باصري
 4صفدر معصومی 

  چکیده
بررســی  هدف از این مطالعه ا،یدوباره ماالر یدمیامکان اپ کش وها به حشرهشهباتوجه به مقاوم شدن پ و هدف: سابقه

ها در خورانده شده و تزریقی به خوکچه هندي بر روي پشه آنوفل استفنسی خونخواري کرده از آنتاثیر داروي ایورمکتین 
  .باشدمی 1397شرایط انسکتاریوم در سال 

تیمار و عدم اســتعمال دارو بعنــوان گــروه گروه  بعنوان  یقیتزر ،یخوراک در حالت نیمکتوریا ریتاث ها:مواد و روش
ی خــون خــورده از خوکچــه نوفل استفنسآپشه ماده  750 يبر رو بارداري و میزان هاتخم تفریح الروي، ي مرحله شاهد در

دانشگاه علوم پزشــکی شت دانشکده بهدا ومیانسکتار طیشرا این یک مطالعه کاربردي در درهندي تیمار شده با ایورمکتین 
 صورت گرفت. 1397در سال تهران 

در گــروه  فنســیهــاي آنوفــل استخواري، میزان مــرگ و میــر پشــهساعت خون 24که پس از  ها نشان دادیافته ها:یافته
بــوده کــه بــا گــروه شــاهد اخــتالف  درصــد 80/2و درصد  40/66 ،درصد 19/74تزریقی، گروه خوراکی و شاهد به ترتیب 

درصــد  23/45درصــد،  63/63میزان ناباروري در گروه تزریقی، خوراکی و شاهد نیز به ترتیب  .)>001/0Pدار داشتند (معنا
هاي تفــریح نشــده در گــروه عالوه، میزان تخمه ). ب>001/0Pدرصد بوده که با گروه شاهد اختالف معنادار دارد ( 42/19و 

  .)P <001/0( ار دارددیاختالف معن تزریقی، خوراکی و شاهد
 بنــابراین پشه آنوفل استفنســی در شــرایط انســکتاریوم مــوثر بــود.بقاي بر طبق نتایج، ایورمکتین روي کاهش  استنتاج:

  .شود که در شرایط فیلد، مورد ارزیابی قرار گیردپیشنهاد می
  

  ایران آنوفل استفنسی، ماالریا، ایورمکتین، واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 کــهاســت هــاي عفــونی بیمــاري ترینماالریا از مهم

ایــن  کنــدجهان تهدید میبسیاري را در جمعیت  سالمت
ــد  ــی مانن ــاقلین مختلف ــران داراي ن ــل بیمــاري در ای آنوف

  ،3آنوفل ساکاروي ،2پنیسآنوفل ماکولی ،1سوپرپیکتوس
  

1 Anopheles superpictus 
2 Anopheles maculipennis 
3 Anopheles sacharovi 

  

 :moosakazemi@tums.ac.ir E-mail                             تهران: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت  -حسن موسی کاظمی دیس مسئول:مولف 
 ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانپزشکی و مبارزه با ناقلیندانشجوي کارشناسی ارشد حشره شناسی . 1
  گروه حشره شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشیار، . 2
  گروه حشره شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ،استاد. 3
 ن، تهران، ایرانبهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهرا دانشجوي کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي و آمار زیستی، دانشکده. 4
 : 29/4/1399تاریخ تصویب :             24/4/1398تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            22/4/1398 تاریخ دریافت  
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ـــل کولیســـیفازیس ـــل استفنســـیآ ،1آنوف ـــل آ ،2نوف نوف
از نــاقلین اصــلی باشــد. می 4آنوفل دتالی و 3فلوویاتیلیس

ل استفنســی ماالریا در جهان و به خصــوص ایــران، آنوفــ
 اي در جنــوبباشد. این گونه داراي پراکندگی گســتردهمی

 همچنین درکشــورهایی و )1(دباشمیهند  غربآسیا و غرب
چون افغانستان، بحرین، بنگالدش، چین، مصر، هنــد، هم

قطــر، امــارات  عمــان، پاکســتان، ایران، عــراق، کویــت،
من، عربستان سعودي، تایلند، جیبــوتی و متحده عربی، ی

 استفنســیگونه گزارش شده اســت. آنوفــلاتیوپی انتشار این
ســواحل در مناطق جنــوبی ایــران شــامل خلــیج فــارس و 

و  )2،3(دریاي عمــان، از آبــادان تــا بنــدرعباس و چابهــار
 ،)5(، سیســتان و بلوچســتان)4(هاي لرســتانهمچنین استان

 ،خوزســتان، هرمزگــان، فــارس، کرمــان، ایــالم، بوشــهر
مشــاهده شــده اســت.  )7(هرمزگــان و )6(خراسان جنوبی

محل زندگی این پشه غالبا آب و هواي گرم و مرطــوب 
  .)8(باشدهاي راکد میو آب

 انتدر چابهار در جنوب اس ،1387در سال اي مطالعه
 سیستان و بلوچستان در خصوص بررسی وضعیت بیماري

ــا ما ــاقلین منطالری ــنجش حساســیت ن ــهو س ــه  ق ــبت ب نس
 دست آمد حاکیایجی که بهتگردید و ن مها انجاکشحشره

ر دمقاومــت (تحمــل) ت مناقــل بــه ســ ناز پیش رفتن ایــ
پروپوکسور و حساســیت آن ، مالتیون، مقابل سموم ددت

فلــوترین رین، لمبداســی هــالوترین و ســیتنسبت به دلتام
در نتیجه شناخت مورفولوژي و نحــوه زنــدگی و  .)9(بود

گونه، جهت جلوگیري از اثرات مضر نحوه مبارزه با این
انگــل ماالریــا  باشــد.بهداشتی آن یک الزام بهداشتی می

وارد بدن پشه ماده آنوفل شده و در  ،بعد از خون خواري
وارد سیســتم  ،زبــاناز می ایــن پشــه خــواريهنگــام خــون

هــاي گردش خون انسان شده و بعــد از حملــه بــه گلبــول
قــراري ظــاهر و بــی لــرزشامل تــب، عالئم بیماري  ،قرمز

به ماالریــا  مبتالیانصد در 40الی  30حدود  .)10(شودمی
 بــراي .)11(انــدفــوت نمــوده هــاي اخیــردر دنیا طی ســال

                                                
1. Anopheles culicifacies 
2. Anopheles stephensi 
3. Anopheles fluviatilis 
4. Anopheles dthali 

از  پشــه شدن بیماري ماالریا بــا ایــن اپیدمی از جلوگیري
 ولــد و زاد هــايمکــان بــردن بــین از یــا پاشــی سم روش

کــه سمپاشــی امــاکن بــر جاییز آنا .)12(شوداستفاده می
ــا موثر بودهبالغ ي حشرهروي  بــر روي مرحلــه الرو و  امّ
دارد، بنابراین کنترل این نــاقلین ي ترار تاثیر کمذگتخم

ــا در  .)12(بهداشــتی بــوده اســت چــالشهمیشــه یــک  ام
و داروهــاي  نــوینهــاي انهاي اخیر با پیدا شدن درمسال

 عارضــه ،پریمتامین - کلروکین و سولفادوکسینمتنوع شامل 
ایــورمکتین  .)13(ناشی از این بیماري کاهش یافتــه اســت

تواند از داروهاي موثر در مبارزه با پشــه آنوفــل باشــد می
 گــذارد.گونــه تــأثیر مــیکه بر مراحل مختلف رشد ایــن

 اکولوژي با توأم ناقلین رفتاري خصوصیات دقیق شناخت
ــا،آن ــاي از ه ــم فاکتوره ــه در مه ــزيبرنام  تعیــین و ری

 ســال در باشــد.مــی ماالریــا ناقلین با مبارزه هاياستراتژي
کــه بــه  اســت شــده ثبت ماالریا به ابتال مورد 960 ،2017

هــاي در سال مورد 2963و  مورد 15378به  ترتیب نسبت
 .)14(دهــدمی نشان را چشمگیري کاهش ،2010و  2000

 2017شده در ســال  وارد ماالریاي به ابتال تعداد همچنین
در ایــران  .)14(اســت بــوده نفــر 71 برابــر ایــران کشور به

ات محدودي در زمینه تــاثیر داروي ایــورمکتین بــر مطالع
المللــی، ها انجام گرفته است. اما در ســطح بــینکولیسیده

مطالعات متعددي بــر روي نــاقلین بیمــاري ماالریــا، تــب 
زرد، تــب دانــگ و تــب نیــل غربــی انجــام شــده اســت. 

 1B مکتینایورمکتین داروي نیمه سنتزي از مشــتقات آور
 5استریپتومایســستی بــه نــام است کــه توســط اکتینومیســ

ــاایــن دارو بــه عنــوان  .)15(شــودتولیــد مــی  گامــا یــا گاب
ــا( 6اســید آمینوبوتیریــک ــد و موجــب عمــل می )گاب کن

تحریک آزادسازي میانجی عصبی فــوق از محــل پــیش 
 .)15(گــرددهاي مربوطــه مــیسیناپسی و اتصال آن به گیرنده

به عنــوان میــانجی گابا جاکه نماتودها و بندپایان از از آن
 گیرنــد،جویند، تحت تاثیر این دارو قرار میعصبی بهره می

اســتفاده  از گابــاهاي پهن و نواري کــه در حالی که کرم

                                                
5. Streptomyces 
6. γ-Amino butyric acid (GABA) 
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  نیما دانایی و همکاران     

  17        1399، مهر  189سی ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                         دوره              

 پژوهشی

شـــوند. تفـــاوت در محـــل ن متـــاثر نمیآاز  ،کننـــدنمی
هــا بــا پســتانداران کــه فقــط در هاي گابا در انگلگیرنده

یستم اعصاب مرکزي موجود است و ضمن اینکــه ســد س
خونی مغزي در پستانداران از تاثیر دارو بر مغــز ممانعــت 

باعث شده کــه تجــویز ایــورمکتین بــه  ،آوردبه عمل می
پستانداران به جز در حالت استثنایی نظیــر مصــرف زیــاد 

عالوه بر این یکــی دیگــر  .)16(اثر سوء ایجاد نکند ،دارو
باندشــدن بــا  ،هــااي عمل این دارو در انگــلهاز مکانیسم

هاي کلر فعال شده توسط گلوتامــات و ممانعــت از کانال
ها و در نتیجه هایپرپالریزاسیون غشا اســت بسته شدن آن

 این داروي .باشدهاي مذکور میکه پستانداران فاقد کانال
 از نمادهاي دستگاه گوارش یبر گستره وسیع ،ضد انگلی

 هاي اهلــی همچــوني از بندپایان انگلی دامو تنفس و بسیار
هاي گزنــده و الرو مگــس بســیار مگس ها،ها،کنهجرب

ترین اســتعمال دارو در شــکل تزریقــی، موثر است. بیش
 .)15(باشــدترین آن در روش موضعی مــیخوراکی و کم

 از یکــی ماالریــا، هــايدارویــی انگــل مقاومــت امــروزه
 آن بــا ماالریــا اســتراتژي کنتــرل کــه اســت هــاییچالش
و در نتیجه اســتفاده از داروهــاي جدیــد  )17(است مواجه

بایست به عنوان استراتژي غیر قابل انکار علیه این پشه می
هــاي بــا توجــه بــه مقــاوم شــدن پشــه در نظر گرفته شــود.

 ،هــاي موجــودکــشآنوفل استنفسی نسبت به اکثر حشره
ایــن مطالعــه  .)9(شده استکنترل ماالریا با مشکل مواجه 

آنوفــل  يبراي سنجش میزان اثرگذاري این دارو بــر بقــا
در  1397در ســـال زمایشـــگاهی استفنســـی در محـــیط آ

هــاي دانشــکده بهداشــت دانشــگاه انسکتاریوم کولیسیده
  انجام شده است.علوم پزشکی تهران 

  

  مواد و روش ها
 است کــه (HSR) نگرپژوهش، پژوهشی جامعه این

ــ ــدگدر آزمایش ــام ش ــران انج ــت ته ــکده بهداش . اه دانش
موجــود در پرورش آنوفــل استفنســی ســوش بنــدرعباس 

ــل  انســکتاریوم ــرورش آنوف ــدي پ ــه هن ــامین خوکچ و ت
هاي ایورمکتین خوراکی و براي تستنسل  4تا استفنسی 

درجه  28-26با دماي  در انسکتاریوم نسل 4تزریقی طی 
کولیســیده گــروه  75-69گــراد و رطوبــت نســبی ســانتی

  .فتانجام گر
  بـــه تــاثیر ایــورمکتین خورانــده شــده و تزریقــی 

مــاده  پشــهعــدد  250بررسی شــد. تعــداد خوکچه هندي 
 هــاي تیمــارکــدام از گــروهبــه ازاي هــر آنوفل استفنسی 

   و شــاهد اســتفاده شــد.عالوه بــر آن(تزریقی و خوراکی)
 "عدد خوکچه هندي نر همســان و همرنــگ و تقریبــا 10

ـــــک وزن  ـــــوده و آنرا ی ـــــا را درون انتخـــــاب نم   ه
براي هر گروه انتخاب نمودیم. هــر هاي مخصوص قفس

همزمــان روي گــروه هــاي تیمــار و تست را بــه صــورت 
 گــروهدر  .گروه کنترل در شرایط یکسان انجــام گرفــت

نیز همان خصوصــیات ذکــر شــده در مــورد گــروه شاهد 
   اهــاي مجــزدر نظــر گرفتــه و ســپس درون قفــس ،تیمــار
سی براي هر سی 1/0 ،. بر اساس دستورالمعلگرفتندقرار 

ـــورمکتین  ـــه از داروي ای ـــدن خوکچ ـــوگرم وزن ب   کیل
آب آشــامیدنی  صــورت خــوراکی همــراهه درصد ب 2/0

عــدد  250تعــداد حــداقل  ،استفاده شد. در هر بــار تســت
تست و به همین تعداد در  ،آنوفل استفنسی ماده در قفس

ســپس  .)18(گذارده شــد به ازائ هر خوکچه قفس شاهد
هاي بــاز شــده، طول عمر، میزان تخمگذاري، میزان تخم

  هــاي هــاي نــارس پشــهمطــول دوره الروي و تعــداد تخــ
تیمار در مقایسه با شاهد مقایسه شــده و نتــایج بــر اســاس 

بــه صــورت . نددآزمون آماري آنالیز واریانس مقایسه شــ
ــابه  ــدن  1/0مش ــر کیلــوگرم وزن ب ــراي ه ــی ب ــی س   س
تزریــق داخــل  ،درصد 1/0از داروي یورمکتین  خوکچه

شــاهد  همــین اقــدام نیــز در گــروهشــد و  نجامعضالنی ا
  .گرفت انجام

  
  هاآنالیز داده

براي توصیف متغیرهاي کمی از میانگین و انحراف 
معیار و متغیرهاي کیفی از فراوانی و درصد استفاده شــد 
براي مقایسه دو گــروه تیمــار بــا گــروه شــاهد از آزمــون 

ــرم Chi squareآمــاري  ــزار نســخه اســتفاده شــد. از ن اف

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 10

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-13862-fa.html


  يبه خوکچه هند یقیخورانده شده و تزر نیورمکتیا ریتاث
 

  1399، مهر  189دوره سی ام، شماره                                                 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                   18

SPSS 16 05/0تــر از سطح معنــا داري کــم .استفاده شد 
)05/0< P( دار در نظر گرفته شد.یمعن  

  

  یافته ها
عدد پشــه بــالغ آنوفــل استفنســی بــا  750در مجموع 

 هــر - چهار تکرار در سه گروه (تزریقی، خــوراکی و شــاهد
عدد پشه ماده) در شرایط آزمایشــگاهی  250گروه شامل 

از خوکچه آلوده به سم ایورمکتین خون خواري کردند. 
ساعت خون خواري، میزان  24پس از  نتایج نشان داد که

هاي آنوفل استنفسی در گروه تزریقی و مرگ و میر پشه
ــب ( ــه ترتی ) CI95%، 33/71 – 05/77گــروه خــوراکی ب

ــد و ( 19/74 ــد CI95% (40/66، 29/64 – 51/68درص  درص
 CI95% (80/2، 18/2-42/3باشد و در گــروه کنتــرل (می

ساعت در گروه  24میزان مرگ و میر دست آمد. درصد به
با گروه شاهد اختالف معنادار داشــت  تزریقی و خوراکی

)001/0P< .( نتــایج تــاثیر ایــورمکتین 1جــدول شــماره ،
ــر مــرگ و میــر پشــه تزریقــی و خــوراکی ــل ب هــاي آنوف
  دهد.استفنسی را نشان می

میــزان نابــاروري در گــروه تزریقــی و خــوراکی بــه 
صــد و در 63/63درصــد) CI95، 81/61-45/65ترتیــب (

)73/46-73/43 ،CI95% (23/45  درصد و این مقــدار در
 42/19درصـــد) CI95 ، 58/18-26/20گـــروه شـــاهد (

باشــد. درصــد میــزان نابــاروري در دو گــروه درصــد مــی
تزریقی و خوراکی با گروه کنترل اختالف معنادار دارد 

)001/0P<.( ــزان تخــم هــاي تفــریح نشــده در درصــد می
ــه ت ــب (گــروه تزریقــی وخــوراکی ب ، 56/15-68/16رتی

%CI95% (12/16 ) 21/90-62/23درصــــــد و% ،CI95% (
ــروه کنتــرل ( 76/22 ــد و در گ  CI95، 68/3-92/3درص

هــاي باشــد. میــزان درصــد تخــمدرصد می 68/3درصد) 
ی بــا ـی و خوراکـــروه تزریقـــده در دو گـــح نشـــریـــتف

). جــدول >001/0Pدار دارد (گروه شاهد اختالف معنــی
بــر  یو خــوراک یقــیتزر نیورمکتیا ریتاث جینتا ،2شماره 

پــس از  یآنوفل استفنســي هاپشهبارداري و تفریح تخم 
  .دهدي را نشان میخوارخون

درصد میــزان مــرگ و میــر دوره الروي در نمــودار 
رگ و میــر دو ـو میــزان مــ ده اســتـشــ آورده 1شــماره 

بــا گــروه شــاهد  4و  3گروه تزریقی و خوراکی در ســن 
ایــن اخــتالف  3و  1دار داشته و در ســنین یاختالف معن
  .)> -001/0Pمعنادار بود (

  
مــرگ و  بــر یو خوراک یقیتزر نیورمکتیا ریتاث جینتا :1جدول شماره 

 ومیانسکتار طیدر شرا يپس از خون خوار یآنوفل استفنس يپشه ها ریم
   شده است). انیتکرار ب 4 نیانگی(تعداد در م 1397 سال

 

  سطح 
 معنی داري

  صد مرگ و میردر
 درصد) 95/0(بازه اطمینان 

  تعداد 
 مرگ و میر

   کل تعداد
 گروه ها تعداد کل  خورده خون

001/0< 

X2 =264/60 
df=1 

 

19/74  
)05/77 - 33/71( 

 تزریقی 250 248 184

001/0 < 

X2=222/70 
df=1 

 

40/66  
)51/68 – 29/64( 

 خوراکی 250 250 166

 
80/2  

)42/3 – 18/2( 

 هدشا 250 249 7

  

  
 طیدر شــرا يپــس از خــون خــوار یآنوفــل استفنســي پشه هاو تفریح تخم  بر بارداري یو خوراک یقیتزر نیورمکتیا ریتاث جینتا :2شماره  جدول

  شده است). انیتکرار ب 4 نیانگی(تعداد در م 1397 سال ومیانسکتار
  

  باروري   تفریح تخم ها

 سطح معنی داري
  درصد تخم هاي تفریح نشده 

  درصد) 95/0زه اطمینان (با
  تخم هاي ریخته شده

 میانگین ±انحراف معیار 
  

  سطح معنی داري
  درصد ناباروري

 گروه ها  درصد) 95/0(بازه اطمینان 

001/0< 

X2=392/80 

df=1 

12/16%  
)68/16 - 56/15( 

1502±50/20   001/0 < 

X2=93/34 

df=1 
 

63/63% 

)45/65 – 81/61(  
 تزریقی

001/0< 

X2=724/36 
df=1 

 

76/22%  
)62/23 – 90/21( 

1230±67/18   001/0 < 

X2=21/56 
df=1 

 

23/45%  
)73/46 – 73/43( 

 خوراکی

 - 80/3%  
)92/3 – 68/3( 

10500±45/28   42/19%  
)26/20 – 58/18( 

 شاهد
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  نیما دانایی و همکاران     

  19        1399، مهر  189سی ام، شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                                                         دوره              

 پژوهشی

  

  

  
 میزان مرگ و میر سنین مختلف الرو آنوفل استفنسی :1نمودار شماره 

 طیدر شــراوده بــه ایــورمکتین ي پشه از خون آلپس از خون خوار
  ومیانسکتار

  

  بحث
در دو  ppm1به میزان  ایورمکتین اثر مطالعه، این در

 درصــد) 1خــوراکی ( و درصد) 2مسیر تزریقی (ایورمکتین 
مرگ و میر در یک نسل از گونــه مــاده آنوفــل  میزان بر

) الرو 3) تخــم و 2) پشــه بــالغ، 1استفنسی در سه مرحله: 
ــس ــون از پ ــواري اخ ــديخ ــه هن ــرایط در ز خوکچ  ش

 ایــورمکتین طورکلی،قرارگرفت. به مورد بررسی انسکتاریوم
  مقیــاس در اســتفاده جهــت بیوداروهــا مفیدترین از یکی

 

باشــد. بــر طبــق انسانی می پزشکی و دامپزشکی در وسیع
 هــاي مــاده بــالغنتایج این مطالعه، میزان مرگ و میر پشــه

ز خوکچــه هنــدي بعد از خون خــواري ا آنوفل استفنسی
تر از خوراکی بــود کــه آلوده به ایورمکتین تزریقی بیش

ــر در روش هــاي مــذکور بــه ترتیــب درصــد مــرگ و می
). از نظــر 1درصد بودنــد (جــدول شــماره  4/66و  19/74

هــا آماري اختالف معناداري بین میزان مرگ و میر پشــه
در حالت تزریقی و خوراکی ایورمکتین با گــروه شــاهد 

میزان مرگ و میــر در گــروه ) P >001/0( یدمشاهد گرد
  درصـــد مشـــاهده گردیـــد. بنـــابر ایـــن  8/2شـــاهد نیـــز 

  داري یتوان گفــت کــه ایــورمکتین تــاثیر معنــنتایج، می
آنوفــل استفنســی در شــرایط  هــايبــر مــرگ و میــر پشــه

  ).1انسکتاریوم دارد (جدول شماره 
  و همکــــاران در ســــال  Jones در همــــین زمینــــه،

ـــــر دا 1992 ـــــلاث ـــــر روي آنوف ـــــورمکتین ب  روي ای
خون خــورده از روي ســگ تغذیــه  7کوادریماکوالتوس

میکروگــرم بــر  2500، 1000، 500، 10شده بــا دوزهــاي 
کیلوگرم ایورمکتین در مقایسه با شاهد را مورد ارزیــابی 

 تمــام ها مرگ و میــر آنوفــل درقرار دادند. در مطالعه آن
درصد مشــاهده  90بیش از  ایورمکتین با تیمار هايگروه

داري بین میزان مرگ و میر شد و همچنین اختالف معنی
میکروگــرم بــر  10آنوفل پس از تغذیــه از خــون حــاوي 

بــه  .)19(کیلوگرم ایورمکتین با گروه شاهد مشاهده نشــد
اثــر ایــورمکتین  2000و همکاران در ســال  Foley عالوه

میکروگــرم بــر کیلــوگرم را بعــد از  250خوراکی با دوز 
، ناقل عمده ماالریا منــاطق 8خواري آنوفل فارایوتینخو

ساحلی جنوب غربی اقیــانوس آرام، مــورد بررســی قــرار 
 درصــد 100تــا  80دادند که در طی هفته اول، مرگ و میــر 

دهــد هاي تغذیه شده، مشاهده شد. این نشــان مــیدر پشه
تواند نقــش مهمــی در ایورمکتین حیوانات می که درمان

 داشته باشد. بهبود ســالمت انســان و حیوانــاتکنترل ماالریا 
تواند با مشارکت جامعه خانگی از طریق کنترل ناقلین می

ایورمکتین به عنــوان یــک اســتراتژي  در استفاده موثر از
                                                
1 Anopheles quadrimaculatus 
2. Anophleles farauti 
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همچنــین در  .)20(دبمهم در برنامه کنترل ناقلین اهمیت یا
مطالعات دیگري که با موضوع تــاثیر داروي ایــورمکتین 

از آنوفل انجام گرفت، نتایج به دست آمده هایی بر گونه
  .)23-17،21(همسو با نتیجه مطالعه حاضر بود

 و تزریقی یورمکتینا اثر حاضر، مطالعه در همچنین
 نیــز و هــاپشــه نشــده تفــریح هــايتخم میزان بر خوراکی

 از که پس استفنسی آنوفل بالغ ماده پشه ناباروري درصد
انــد، زیــر میکرولــوپ ریــزي کــردهخواري که تخمخون
 شــرایط در اند، شــمارش شــدههایی که تفریح نشدهتخم

 مســتقیم مشــاهده بــا عمــل ایــن. شــد مطالعــه انسکتاریوم
 شاهد مقایسه در تیمار هايگروه در هاتخم تعداد شمارش

 نشــده تفــریح هــايتخم میزان نتایج، اساس بر شد. انجام
ترتیب  به ایورمکتین خوراکی و تزریقی حالت در هاپشه
 80/3 شــاهد گــروه در و درصــد 76/22 و درصــد 12/16

 هــاي تخم میزان که است این دهندهنشان که بود درصد
 قــرار ایــورمکتین تاثیر تحت که هاییپشه در شده تفریح
 تــرکم کنترل گروه به نسبت داريیمعن طور به اندگرفته

 هــايتخــم میــزان همچنــین). 2 جدول شماره( است شده
 خــوراکی حالت از تربیش تزریقی حالت در شده تفریح

 تــاثیر کــه باشــدمــی مــورد ایــن يدهنــدهنشان و باشدمی
 در دارو ایــن پایین زیستی ريفراو به توجه با ایورمکتین

  .)24(باشدمی ترکم خوراکی حالت
 درصــد 1 ایــورمکتین همکاران و Lyimo مطالعه در

 هــايعربینسس آنوفل روي بر آن اثر و شد تزریق گاو به
 نتــایج، طبــق بر. گرفت قرار بررسی مورد شده، خواريخون

 گونه این معده در خون هضم میزان خواري،خون از بعد
 بــه منجــر نتیجــه در کــه کاهش یافــت نصف به نوفلآ از

 کــاهش همچنین و روز 15 مدت به هاتخم تعداد کاهش
 پشــه میــر و مــرگ میــزان عــالوههبــ و گردیــد عمر طول

 شــاهد گــروه بــه نســبت برابر 5 میزان به عربینسس آنوفل
  .)17(یافت افزایش

در ارتباط بــا بررســی نابــاروري در مطالعــه حاضــر، 
هــا بعــد از خــون ري پشــهوبــارنامیزان د که نتایج نشان دا

ــی ــورمکتین تزریق ــاوي ای ــون ح ــا خ  63/63( خــواري ب

از نظر  وبود درصد)  23/45(خوراکی  از تردرصد) بیش
آماري میزان بارداري در دو حالت تزریقی و خوراکی با 

(جدول ). P >001/0( دار داردگروه شاهد اختالف معنی
ان گفــت کــه داروي تــوطــور کلــی مــیبــه ) که2شماره 

ایورمکتین در دو حالت تزریقی و خوراکی بــر بــارداري 
در یــک  داري دارد.تاثیر معنــی آنوفل استفنسی هايپشه

گــزارش  1990و همکاران در سال  Robert مطالعه مشابه
ــود کــه تغذیــه گونــه ، آادس 9آادس اجیپتــی هــاينم

ــوس ــاتوس 10آلبیپیکت ــولکس کوینکواف ــون  11و ک از خ
 ی از ایورمکتین بود،وي غلظت هاي مختلفحاکه انسان 

کــه بســته بــه  گردیــدباعث کاهش باروري و تخم ریزي 
در   LD50میــزان ،خورده شــده ایورمکتین میزان غلظت

 698و  208، 126گونه پشه به ترتیــب  3خون انسان براي 
  .)22(لیتر بودنانوگرم در میلی

و همکــاران بــر روي Iakubovich همچنــین مطالعــه 
نشــان داد  ایــورمکتین، تجــاري از محصــولی، 12آیومک

از طریــق غشــاي  آیومــکخــون حــاوي  ازها تغذیه پشه
ــک  ــثبیولوژی ــر  باع ــرگ و می ــد  100م ــهدرص  در گون

همچنــین در  .)25(گردیــد ppm1 بــا دوز آنوفل استفنسی 
بررسی میزان مرگ و میر سنین مختلف، الروهاي چهــار 

ه از خــون ي پشخوارپس از خونسن از آنوفل استفنسی 
در مطالعــه  ومیانســکتار طیدر شــراآلوده بــه ایــورمکتین 

 1میزان مرگ و میر الروهاي سن حاضر، نتایج نشان داد 
حاوي ایــورمکتین  خورده از خوني خونهاپشهمتعلق به 
. از نظر باشدمیخوراکی مسیر تر از تزریقی بیشاز مسیر 

در دو حالــت  1آماري میزان مرگ و میر الروهــاي ســن 
دار یتزریقی و خوراکی بــا گــروه کنتــرل اخــتالف معنــ

توان گفت که ســم به طور کلی می ).=055/0P( نداشت
ایورمکتین در دو حالــت تزریقــی و خــوراکی بــر میــزان 

آنوفــل استفنســی  هــايپشــه 1مرگ و میر الروهاي ســن 
 2میزان مرگ و میر الروهاي سن  .دار نداشتیتاثیر معن

خون حاوي ایورمکتین  ورده ازخون خ يهاپشهمتعلق به 

                                                
1. Aedes albopictus 
2. Aedes aegypti 
3. Cx. quinquefasciatus 
4. Ivomec 
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 خوراکی بود. از نظر آمــاريمسیر تر از تزریقی کمدر مسیر 
در حالــت تزریقــی بــا  2 میزان مرگ و میر الروهاي سن

اما در  )،=053/0Pشت (گروه کنترل اختالف معنادار ندا
 ددار داریحالت خوراکی با گروه کنتــرل اخــتالف معنــ

)001/0> P (فت کــه ســم ایــورمکتینگتوانطور کلی میبه 
 1در حالت تزریقی بر میزان مرگ و میر الروهــاي ســن 

 تاثیر معنادار نــدارد ولــی در حالــتآنوفل استفنسی  هايپشه
، نیــز 4و  3هاي در مورد نسل .این اثر معنادار استخوراکی 

ایورمکتین در هر دو مسیر تزریقی و خوراکی بــر میــزان 
  .)=053/0Pاشت (مرگ و میر الروها تاثیر معنادار د

و همکاران در سال  Yahyaدر مطالعه اي که توسط 
با موضوع تاثیر ایورمکتین بر الرو آنوفل گامبیائــه  2004

 Culex quinquefasciatusکوینکواســیفاتوس کــولکس و 
صورت گرفت، نتایج نشان داد که با مصرف ایورمکتین 

 ساعته، طول عمر این دو گونه 48و  24در دو بازه زمانی 
با توجه بــه  .)26(یابدبه میزان قابل مالحظه اي کاهش می

هــاي آنوفــل استفنســی که تاثیر ایورمکتین روي پشــهاین
گیرد و چــون ایــن پشــه اولین بار در ایران انجام میبراي 

 هــايشرایط زیستگاهی و تولید مثلی متفاوتی نسبت بــه پشــه
ان مقایسه نتایج با مطالعــات دیگــري امک ،)27(دیگر دارد

هاي دیگر پشــه آنوفــل که تاثیر ایورمکتین را روي گونه
شــود در بررسی کرده بودند، وجود نداشت. پیشنهاد مــی

 مطالعات آینده، تاثیر ایورمکتین روي پشه آنوفــل استفنســی
  صورت فیلدي و در شرایط زیستگاهی پشه انجام شود.به

ــت ایــن مطالعــه ــداد از نکــات مثب ــودن تع ، کــافی ب
ها و همچنین کاربرد مســیرهاي مواجهــه تزریقــی و نمونه

باشــد کــه نتــایج را خوراکی و مقایسه با گروه کنترل می
با توجه به نتــایج بــه دســت آمــده از  کند.قابل اعتماد می

توان نتیجــه گرفــت کــه ایــورمکتین در خــون ها میداده
مراحــل هاي آنوفل استفنسی در خوکچه هندي روي پشه

گذاري و باروري تاثیر دارد و همچنین تاثیر الروي، تخم
شکل تزریقی ایورمکتین نســبت بــه شــکل خــوراکی در 

خــواري خون خوکچه هندي بــر آنوفــل استفنســی خــون
وهش ژپــ نیا جینتا تر است.کرده از خوکچه هندي بیش

در  آنوفل استفنسی يبر کاهش بقا نیورمکتیا ریتاث دیمو
دارو  نیــاارزشــیابی  نیبنــابرا .است یشگاهیزماآ طیشرا

منطقــه  کیــدر  ییو صــحرا ییراحصــ مــهین طیدر شــرا
   .شود یم هیکشور توصجنوب در  زیخ ایماالر

تــوان بــه شــرایط هاي این مطالعــه مــیاز محدودیت
هــا آزمایشگاهی مطالعه اشاره کرد. در صورتی کــه پشــه

 رمستقیم در محل زیست گاه طبیعی تحت تاثیباید به طور 
و  ایورمکتین قرار گیرند. انجام این تحقیق در شرایط طبیعی

هاي آنوفــل نتــایج مربــوط بــه تــاثیر ایــورمکتین بــر پشــه
  تر خواهند بود. طور عملی و واقعیاستفنسی فیلد به

  

 سپاسگزاري
ــه نویســندگان  انســکتاریوم پرســنل زحمــات از مقال

نماینــد. مــی تشــکر و تقدیر بهداشت دانشکده کولیسیده
 ir.tums.sph.rec.1397.074ین پژوهش با کد اخــالق ا

در ســایت معاونــت  9511263006و شماره کد پــژوهش 
 علوم پزشکی تهران دانشگاهپژوهشی دانشکده بهداشت 

  ثبت شده است.
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