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سگ های خانگی از مهمترین مخازن  .استز زئونوانگلی نوع مدیترانه ای یکی از بیماری های مهم لیشمانیوز احشایی  

 درمان سگ ها، ها، های مختلفی از جمله واکسیناسیون سگ روش. در کانونهای آندمیک ایران محسوب می شوندکاالآزار 

خط مشی کلی . شناسایی و حذف سگ های آلوده با نتایج متفاوتی در کانون های بیماری در جهان بکار گرفته شده است

امروزه، به خوبی نقش استفاده از ترکیبات  .ها از گزش پشه خاکی هاست  احشایی سگ ها بر حفاظت سگکنترل لیشمانیوز 

  .دفع کننده حشرات بر کاهش میزان گزش پشه خاکی و در نتیجه کنترل بیماری لیشمانیوز مشخص می باشد

دار و  تعيين  احبروي سگ هاي ص Pour-onکاربرد حشره کش فلومترین به صورت ارزیابی این پژوهش هدف 

 .استندميک شهرستان مشکين شهرادرکانون سگ تغييرات شاخص هاي تاثير و پيامد ليشمانيوز احشایی 

سگ از سه روستاي عور کندي،احمد آباد و مزرعه خلف در دو گروه تيمار و شاهد قالده  621براي این منظور 

ها از نظر سن، نژاد وزن یکسان انتخاب شدند و قبل از ورود سگ ها به  بطور تصادفی گروه بندي شدند و سگ

 داراي عفونت سگ  8مشخص شد که (  DAT)با تهيه نمونه خون و انجام تست آگلوتيناسيون مستقيم  مطالعه

مرحله دوم خون گيري، پس از تيمار سگ ها با فلومترین به . حذف شدند مطالعهليشمانيوز احشایی بوده و از 

 بررسیخون نمونه  668بر روي  DATپس از انجام تست . ماه انجام شد 8و بعد از گذشت  Pour onرت صو

. شدندمثبت ( درصد 22/61)و مزرعه خلف ( درصد 61)،  احمد آباد (درصد 68)در روستاي عورکندي  ،شده

Fisherو     X2و آزمون   SPSSآناليز نتایج با استفاده از نرم افزار 
,
s Exact Test   مشخص کرد که سگ هاي

با استفاده از آزمایش آگلوتيناسيون . نر و ماده به یک نسبت تحت گزش پشه خاکی هاي ناقل قرار می گيرند

و در سگ هاي ( درصد 82/8)قالده سگ  18تا از  1در سگ هاي تيمار شده با فلومترین (  DAT)مستقيم 

بودند که   ≥6:125اي آنتی بادي ضد ليشمانيا اینفانتوم با عيارهاي دار( درصد 21)قالده سگ 15تا از  61شاهد 

که تيمار سگ هاي صاحب دار با فلومترین به  کردمشخص آماري آناليز نتایج  .در نظر گرفته شدندثبت همگی م

 . =P)5651/5( موثر است ئیدر کاهش ميزان عفونت ليشمانيا    Pour-onصورت 

روز ،  ارزشيابی انجام  25و بعد از چهار دوره ، به فاصله   Pour-onپس از تيمار سگ ها با فلومترین به صورت  

سگ هاي تيمار و شاهد با پشه خاکی هاي صيد شده به ماه لغایت شهریور  خرداد بار از روز یک 61هر . شد



 
 

ه هساعت مواج 2داخلی از ابتداي غروب به مدت  از اماکنبا استفاده از آسپيراتور و تله هاي قيفی  و روش هندکچ

بعد از خاتمه مدت زمان تماس پشه خاکی ها از داخل تله پشه بندي مجدداً صيد و به تفکيک در دو  .داده شدند

ساعت قرائت و نمونه ها در چهار  21گروه زنده و مرده به آزمایشگاه منتقل شدند و نسبت مرگ و مير آنها بعد از 

. زنده و خونخورده و باالخره زنده و خون نخورده طبقه بندي شدند مرده و خون نخورده، ، خونخورده گروه مرده و

شده با فلومترین به تيمار نتایج آناليز داده ها نشان داد شاخص نسبت خونخواري پشه خاکی ها در سگ هاي 

درصد بدست آمد که  7/18تا  8/11 و در سگ هاي گروه شاهد بين درصد 21تا  21/62بين   Pour-onصورت 

همچنين شاخص ممانعت از خونخواري پشه  .( P< 0000/0) از نظر آماري اختالف موجود معنی دار می باشد

به دست آمد  درصد11/11تا  22/16 ودرصد  71/87تا  71خاکی ها از سگ هاي گروه تيمار و شاهد به ترتيب 

نسبت (.  P< 0000/0) مقایسه با گروه شاهد معنی دار می باشدکه اختالف  مشاهده شده در گروه تيمار در 

 Pour-onشده با فلومترین بصورت  تيمارمرگ و مير کل در پشه خاکی هاي خونخورده در سگ هاي 

 (.>0000/0P)به دست آمددرصد  76/18تا  18/62و در سگ هاي شاهد بين درصد  655تا  81/21بين

شده با  در سگ هاي تيمار( خاصيت ممانعت از خونخواري و مرگ و مير) مأدامنه تغييرات شاخص اثرات تو

درصد محاسبه شد  11/12تا  21/1درصد  و در سگ هاي شاهد   12/81تا  Pour-on 71صورت ه ب فلومترین

با  تيمارنتایج این پژوهش حاکی از اثرات ترکيبی قابل توجه ( . >000/0P)که تفاوت موجود معنی دار می باشد

ه یافته با سگ هاز نظر ممانعت از خونخواري و مرگ مير پشه خاکی هاي مواج  Pour-onصورت ه رین بفلومت

ویور –با توجه به اعداد بدست آمده از شاخص شانون  در خصوص توزیع گونه ها، .هاي گروه تيمار می باشد

با توجه به راحتی استفاده، . مشخص گردید که گونه ها در اماکن خارجی داراي توزیع بهتر و بيشتري هستند

نسبت به سایر روش هاي  pour-onهزینه کمتر ، پذیرش سگ و صاحبان آنها به نظر می رسد استفاده از روش 

 . موضعی ارجحيت داشته باشد

 کنترل،  ليشمانيوز احشایی،  مشکين شهر ،   Pour-on ،  ومترینلسگ ، ف: کليد واژه

 

 

 


