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 اهمیت بهداشتي ماالریا

  حاد يا مزمنتظاهرات بالینی بصورت 

پالسموديوم جنس به متعلق اجباري سلولی داخل اي تك ياخته هاي انگل  :عامل   
دارد بومی حالت جهان كشورهاي از بسیاري در.  
ها انسان حساسیت تنوع دارويی، مقاومت به تمايل ناقل، پشه گونة 400 از بیش وجود 

  درگیر كشورهاي شناسی بوم و اقتصادي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عوامل و آن به نسبت
 بر فراوانی منفی اثرات آن از ناشی اقتصادي بار و نموده مشكل بسیار را بیماري اين كنترل

   .است نموده وارد عمومی، بهداشت شالوده
كامالً هاي انسان مرگ به منجر آوري حیرت سرعت با امكانات، و دارو نبود شرايط در 

   .می رساند هالكت به را بیمار، كودكان ساعت چند عرض در شده منطقه يك سالم
جهان سطح در مرگ 660000 با ماالريا مورد میلیون 219 حدود میالدي 2010 سال در 

 .است داده رخ
 با مراهه HIV/AIDS حال در كشورهاي در توسعه شده شناخته موانع ازجمله سِل، و 

 .می رود شمار به نیز فقر عامل بلكه فقر، معلول تنها نه و آمده حساب به توسعه
كلروكین به مقاوم ماالرياي موارد بروز آفريقا و آسیا در عمومی بهداشت مشكالت از يكی 

  گسترش به رو مقاومت و پريمتامین ـ سولفادوكسین نظیر ديگري قیمت ارزان داروهاي و
 .باشد می  مختلف هاي كش حشره به نسبت ناقل پشة
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   دوره نهفتگي
  روز 12فالسیپاروم 
  روز  14ويواكس و اواله 
 روز 30 ماالريه   
8-10 نهفتگی دوره است ممكن ويواكس، پالسموديوم هاي سويه از بعضی  

  .باشند داشته ماهه
بر ولی ،كوتاهتر كمون ورهد معموالً خون، انتقال از ناشی هاي آلودگی 

 .(ماه دو گاهی )متغیر می شود بدن وارد كه انگلی تعداد حسب
كلی بطور ايران ساكنان مانند مصون غیر شخص در بیماري نهفتگی دوره 

 .است روز 7-15 معموال
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 سیر طبیعی

خون جريان به آنوفل پشه بزاق با همراه انگل، هاي اسپوروزوئیت  
 می شوند تلقیح انسان،

هاي سلول در ساعت نیم حدود عرض در و هجوم كبد سمت به  
   تكثیر كبدي، مروزوئیت هزاران به آنها از هريك و مستقر كبدي،

 را كبدي داخل مرحله هفته، 1-2 عرض در انگل، گونه برحسب  
   .می يابند راه خون، گردش به و طی

بر عالوه اواله، و ويواكس پالسموديوم از ناشی عفونت در  
  هیپنوزوئیت نام به انگل از ديگري اَشكال كبدي، هاي مروزوئیت

  طی تدريجاً مانده باقی كبدي، هاي سلول در كه می شود تولید نیز
  وارد محیطی، خون به و يافته تكامل بعد، هاي سال تا ها ماه

 .می شوند
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گلبول به رسیدند خون جريان به كبدي هاي مروزوئیت وقتی  
 48-72 عرض در انگل، گونه برحسب و ور حمله قرمز، هاي

  راه پالسما فضاي به ها گلبول كردن متالشی با يافته تكثیر ساعت،
   می شوند ور حمله ديگر، هاي گلبول به مجدداً و می يابند

يك سال حدود تا فالسیپاروم ماالرياي در روند اين 
سال 3-4 حدود تا اواله و ويواكس ماالرياي در 
می يابد ادامه سال، چندين تا ماالريه نوع در.   
خون با همراه كه نموده گامتوسیت تولید گلبولی داخل هاي انگل  

  تكاملی، تغییرات طی از پس و يافته راه آنوفل، پشه بدن به انسان
  ساير بدن به بعدي خونخواري در و شده تبديل اسپوروزوئیت، به

 .می گردند منتقل ها انسان
انسان بدن در و ديپلوئیدي بصورت پشه بدن در انگل زندگی  

  و دارويی مقاومت بروز در ويژگی اين .است هاپلوئیدي بصورت
 .دارد كاربردي اهمیت ماالريا در آن انواع
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 پالسمودیوم فالسیپاروم

   بیماريزاترين گونه ماالريا 
در افراد غیرايمن درمان نشده، مرگ و میر فراوان 
و پارازيتمی شديدتر دوره عفونت ناشی از آن كوتاهتر 
 سرعت رشد خارج گلبولی سريعتر   و دوره نهفتگی كوتاهتر 
 و ندرتاً قبل از روز هفتم بیماري، در شده گامتوسیت هاي آن ديرتر ظاهر

 .خون محیطی يافت می گردند و معموالً بعد از هفته دوّم، ظاهر می شوند
 درصد گلبول های قرمز را آلوده مي کند در حالي  60تکثیر زیاد که تا

 .که این نسبت در ویواکس معموال کمتر از یک درصد است
  بخشي از بیماریزایي فالسي پاروم مربوط به چسبندگي گلبول های قرمز

 .است که منجر به انسداد مویرگي و ماالریای مغزی مي شود
 امکان حذف ماالریای فالسي پاروم با مساعدکردن شرایط بدلیل

حساسیت بیشتر دوره زندگي به دمای هوا، آسان تر از ماالریای ویواکس  
 . است
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 پالسمودیوم ماالریه

ماالريا شكل طوالنی ترين مولد 
میلی هر در انگل 10000 به ندرتاً و خفیف آن از ناشی پارازيتمی  

 .رسد می خون مكعب متر
مدّت به نشده درمان هاي عفونت در خفیف بسیار پارازيتمی  

   .می ماند باقی عمر، پايان تا شايد و سال چندين
گلبولی داخـل هاي انگل رشد از ناشی بیماري، بعدي عودهاي  

  عالمـت بـدون و آرام پارازيتمـی نوعـی واقـع در و اسـت
 و (Recrudescence)  مجـدد ظهور      می باشـد قبــلی

  گونه در كه كبدي داخل هاي هیپنوزوئیت شدن فعال به ارتباطی
 (Relapse) عود به و بوده معمول اواله، و ويواكس هاي

 .ندارد است موسوم
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 پالسمودیوم های ویواکس و اواله

اواله، گونه از ناشی عفونت ولی يكديگر به شبیه هاي عفونت 
   ويواكس از خفیف تر

شود می ديده افريقا در فقط اواله گونه. 
پارگی با ارتباط در معموالً و نادر ها آن از ناشی میر و مرگ  

    .است طحال
سن و انگل گونه به وابسته قرمز، هاي گلبول گرفتاري میزان 

   می باشد قرمز، هاي گلبول
را جوانتر قرمز هاي گلبول اكثراً اواله، و ويواكس پالسموديوم 

  قرمز هاي گلبول ماالريه، پالسموديوم كه حالی در می كنند آلوده
  انواع تمام به فالسیپاروم، پالسموديوم .نمايد می آلوده را تر مُسن

 .شود می شديد پارازيتمی ايجاد باعث و تهاجم قرمز، هاي گلبول
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ًاست اي شونده محدود خود بیماري معموال. 
مبتاليان و سال 3 عرض در حداكثر، فالسیپاروم، نوع به مبتاليان اغلب  

  عفونت ولی .می يابند بهبود سال، 4-5 عرض در اواله و ويواكس نوع به
 ادامه سال چندين مدّت به است ممكن ماالريه، پالسموديوم از ناشی
 .يابد

است ناچیز بسیار ماالريه، و اواله ويواكس، ماالرياي از ناشی مرگ میزان  
  وجود زمینه در حتی فالسیپاروم مغزي ماالرياي از ناشی مرگ میزان ولی

 .می باشد %10ـ15 پزشكی مطلوب تسهیالت
از عبارتند دارند دخالت فالسیپاروم، ماالرياي وخامت در كه عواملی:  

  .ايمنی سیستم سركوب و حاملگی اسپلنكتومی، اكتسابی، ايمنی فقدان
  وجود بیماري، وخامت و پارازيتمی شدّت بین مستقیمی ارتباط ضمناً
 .دارد

سوّم ماهه سه در بويژه مغزي، ماالرياي به مبتال باردار زنان مرگ میزان  
 .است غیرحامله زنان از بیشتر برابر ده اوّل، شكم بارداري
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 پالسمودیوم ناولزی

P. KNOWLESI 

 این انگل مخصوص میمون های جنوب شرقی آسیا است و رفتار بالینی

موارد انسانی آن زئونوز محسوب می شود . آن شبیه فالسی پاروم است

 .  که البته در کشور ایران مشاهده نشده است
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فراوان، میر و مرگ با همراه و شديد هاي گیري همه 
 ماالريا گیري همه بروز احتمال ولی است نادر امروزه
   .دارد وجود جهان نقاط از بسیاري در هنوز

ماالريا هاي گیري همه للع :  
 بیماري اين به نسبت جامعه، حساسیت میزان افزايش ( 1
 مجدد ظهور يا و انگل جديد سويه يا گونه يك ظهور ( 2

 است شده كن ريشه بیماري اين قبالً كه اي منطقه در ماالريا
 . (Vectorial capacity) ناقل ظرفیت افزايش ( 3
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   وضعيت جهاني و منطقه اي بيماري

خطر معرض در مناطق عنوان به منطقه و كشور 108 تعداد  
   .است بوده 140 بر بالغ 1950 دهة در .اند شده اعالم ماالريا

در نفر بیلیون 3 يعنی زمین، كُره ساكنین از نیمی از بیش هنوز  
 می باشند ابتالء خطر معرض

می شوند ماالريا دچار نفر میلیون 225 حدود ساالنه   
آفريقا در آن از ناشی مرگ موارد %80 و بیماري موارد %60 حدود  

   .می دهند تشكیل سال 5 زير كودكان را آنان اغلب و است
مرده باردار، زنان و كودكان در آنمی ايجاد باعث مرگ بر عالوه  

   وزن كم نوزاد تولّد و زودرس زايمان خودبخودي، سقط زايی،
آلوده شديداً كشورهاي اقتصادي رشد از %1/3 حدود ساالنه  

 .می كاهد
14 



شديد بالینی ماالرياي اصلی علّت فالسیپاروم پالسموديوم 
 بزرگساالن سن، كم كودكان در خصوصاً میر، و مرگ و

 .باشد می حاملگی اوّلین طی در زنان و حساس
گرمسیري مناطق در غالب گونه فالسیپاروم پالسموديوم 

 در اما  است آمازون ناحیه و اقیانوسیه آسیا، شرق آفريقا،
   .است برخوردار كمتري شیوع از جهان نقاط ساير

مناطق كودكان بین در همه از بیشتر ماالريا اثر در مرگ 
 با روستايی دستدور نواحی در بويژه آفريقا گرمسیري

 درهر قاره اين در .دهد می رخ بهداشتی ضعیف امكانات
 می فوت ماالريا به ابتال علت به كودک يك دقیقه يك
 هاي مرگ كل درصد 22 ماالريا میر و مرگ میزان و كند

   .شود می شامل را كودكان
نیز آندمیك نواحی به وارد تازه حساس افراد بین در مرگ 

 15 .شود می حادث



 وضعيت ماالريا در حوزه مديترانه شرقي

آفريقا شرق شمال و شمال كشورهاي بیشتر و هند غرب كشورهاي :شامل 
بحرين، : هستند آندمیك ماالرياي از عاري معموالً كه منطقه كشور هشت  

 .تونس و قطر لیبی، لبنان، كويت، اردن، قبرس،
عمان، مراكش، عراق، ايران، مصر، جیبوتی، افغانستان، :كشورهاي در انتقال 

 يمن و عربی متحده امارات سودان، سعودي، عربستان سوريه، پاكستان،
،هستند آندمیك ويواكس، ماالرياي نظر از تنها سوريه و مراكش عراق. 
1390 و 1389 سال در ايران كشور شده گزارش ماالرياي موارد كل تعداد  

 .است بوده مورد هزار پنج از كمتر
90% كشور، شرقی جنوب در واقع استان سه به مربوط ايران ماالرياي موارد 

  طی استان، سه اين در .می باشد بلوچستان و سیستان و كرمان هرمزگان، يعنی
 %21 و می رسد اوج به بیماري انتقال میزان آبان، و مهر شهريور، هاي ماه

   .می دهد تشكیل فالسیپاروم، ماالرياي را بیماري موارد
است بوده كاهش به رو همواره اخیر، سالیان طی بیماري وندر. 
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سلسله شمال در ايران كشور جمعیت از نفر میلیون 39 قريب  
  خطر و شده پاک ماالريا از كه می كنند زندگی زاگرس جبال

  است محدود بسیار آنها آلودگی
جبال سلسله جنوبی مناطق در كه جمعیتی نفر میلیون 17/6 زا  

  غربی جنوب و جنوب در نفر میلیون 14/7 قريب هستند زاگرس
  مبارزه مختلف هاي برنامه اجراي اثر در كه هستند ساكن كشور،

  و كرده پیدا كاهش (%90) شديداً ماالريا موارد 1357 سال از پس
   .است رفتن تحلیل حال در منطقه اين در بیماري

(كشور جمعیت كلّ %4) نفر میلیون 2/9 بر مشتمل جمعیت بقیه  
  آلوده ماالريا به شديداً كه می كنند زندگی ايران شرقی جنوب در

  منطقه بهداشتی مهم مسئله يك عنوان به ماالريا هم هنوز و بوده
   .می گردد قلمداد
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افغانستان، از ماالريا مورد هزار 8 تا 3 بین سالیانه اخیر هاي سال ظرف 
 برقراري موجب شده، پاک مناطق در و وارد ما كشور به بنگالدش و پاكستان

 .اند شده انتقال
به آلودگی كشور، غربی جنوب و جنوب همچنین و شرقی جنوب مناطق در 

 شرايط اساس بر و ندارد انتشار نقاط، همه در يكسان طور به ماالريا
   .است متغیّر مسائل، ساير و درمانی مراكز به روستاها دسترسی و اكولوژيك

و سیستان استان در شده كشف ماالرياي موارد %80 اخیر، هاي سال در 
  اين در كه است بوده ايرانشهر، و چابهار شهرستان دو به مربوط بلوچستان
 و ندارد انتشار يكنواخت، طور به ها دهستان همه در بیماري نیز ها شهرستان
   دارند را آلودگی رقم باالترين شهر، نیك و قنوچ هاي دهستان

مختلف نقاط در ماالريه و فالسیپاروم ويواكس، هاي گونه از ناشی بیماري 
 .شود می يافتكشور جنوبی و شرقی مناطق در مخصوصاً و مملكت

ديده پراكنده، طور به و ندرت به ماالريه، پالسموديوم حاضر، حال در 
 .می شود
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 مورد در  12000سال قبل به كمتر از  50میلیون نفر در  5موارد بیماري از
 .رسیده است 1387سال 

  اما به دلیل مسافرت و تبادل جمعیتی امكان مشاهده بیمار در همه جا حتی
 .مناطق پاک وجود دارد

 خطر بروز همه گیريهاي گسترده در مناطقی كه پتانسیل انتقال دارند مطرح
 .است

  الگوي ماالرياي كشور از الگوي ماالرياي ناپايدار يا فصلی كه متاثر از
 .تغییرات آب و هوايی می باشد تبعیت می نمايد
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بر وضعیت   EL-NINOتاثیر پدیده جوّی  
 جهاني ماالریا

ناقل حشره مثل تولید هاي محل تغییر   
پرو اكوادور، كلمبیا، بولیوي، در هايی اپیدمی بروز،  

   سريالنكا و پاكستان ، آفريقا ، رواندا ، ونزوئال
اپیدمی با سنگین بارندگی رواندا، و جنوبی آمريكاي در 

 .است بوده مرتبط ماالريا عمده هاي
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پشه فعالیت حداكثر فصولِ با ارتباط در بیماري فصلی توزيع  
   ديگر فصول از شايعتر خیلی پايیز، و تابستان در لذا و است آنوفل

 
حسّاسند بیماري اين مقابل در غیرايمن، مونث و مذكّر افراد 
مناطق، از بعضی در بیماري جنسی و سنّی توزيع در اختالف  

  و شغل نظیر عواملی و قبلی تماس از ناشی ايمنی میزان به مربوط
 .است اجتماعی عادات

برخوردار متوسطی شدّت از ماالريا انتقال كه مناطق از بعضی در  
  درجه به مربوط بیماري، جنسی و سنّی توزيع در اختالف است

   .میباشد ناقل پشه با تماس
،برخوردارند نسبی مصونیت از آندمیك، مناطق در شیرخواران  

  زيرا
تا می نمايد عبور جفتی، سدّ از كه اي محافظت كننده هاي بادي آنتی 

  .می ماند باقی آنها بدن در مدتی
ناقل پشه با شیرخواران تماس عدم 
جنینی هموگلوبین وجود   
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عوامل موثر بر حساسیت یا مقاومت در مقابل  
 ماالریا

 عدم مصونیت قبلی (  1
 سركوب سیستم ايمنی  (  2
 حاملگی و جراحی  (  3
گروه خونی دافی، هموگلوبین سیكل سل، ساير عوامل )عوامل ژنتیك (  4

  RBC)مربوط به
 وضع تغذيه (  5
 اسپلنكتومی  (  6
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می باشد ماالريا انتشار مهم عوامل از يكی میزبان، ايمنی پاسخ و ماالريا انگل بین ارتباط.   
از درجاتی و می كنند پیدا تماس ماالريا انگل با مكرّر طور به افراد، ماالريا آندمیك مناطق در 

  .می گردند مصون بیماري اين مقابل در نسبی طور به سرانجام، و می نمايند كسب را ايمنی
 دخالت زمینه اين در نیز سلّولر، ايمنی ولی است هومورال ايمنی از ناشی اساساً ايمنی، پاسخ 

 .دارد
میزان بعدي، عفونت طی ولی است دخیل نیز ماالريا حمله از ناشی بهبودي در ايمنی كسب 

 تعداد پارازيتمی، بالینی تظاهرات وخامت نظیر عواملی و می شود افزوده هم باز مصونیت،
   .می يابد كاهش حاصله، ايمنی تاثیر تحت همگی گامتوسیت، تشكیل و پارازيتمی دفعات

 در كه طوري به است مكرّر هاي عفونت به وابسته و دارد اي سويه و گروهی ويژگی ايمنی 
 مناطق در مدتی كه بومی فرد و می گردد كاسته آن میزان از بعدي، هاي تماس كاهش اثر

  ماالرياي دچار است ممكن می گردد باز ماالرياخیز، منطقه به مجدداً و كرده زندگی ديگري
 .بشود شديدي

از كه كودكانی در و دارد تاثیر نیز انگل، هاي گامتوسیت تولید بر ماالريا به نسبت ايمنی 
 تولید طرفی از .می باشد بیشتر واضحی نحو به گامتوسیت، تولید برخوردارند كمتري مصونیت

  مكرّر هاي تماس با تنها و دارد قرار بااليی حد در غیرايمن، نشده درمان بالغین در گامتوسیت،
 .می يابد كاهش آنها ايمنی افزايش و
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ابتدا و می شود حاصل ماه، چندين از پس ماالريا مقابل در اكتسابی مقاومت 
 جنسی غیر اّشكال تراكم بر سپس و محیطی خون هاي گامتوسیت تراكم بر

 بزرگسال، و جوان افراد هیپرآندمیك، مناطق در و می شود واقع موثر انگل،
 نسبی مقاومت با همراه كه هستند عالمتی بدون خفیف عفونت دچار اغلب

 در نسبی ايمنی يا Premunition به و میباشد مجدد، عفونت مقابل در
 .است موسوم عفونت، حضور

شديد پارازيتمی دچار سن كم ودكانك هیپراندمیك و هولواندمیك مناطق در  
 مخصوصاً بیماري از ناشی مرگ میزان و می گردند وخیمی بالینی تظاهرات و

  بزرگتري كودكان در ولی دارد قرار بااليی سطح در زندگی، اول سال دو در
  خفیف تري بیماري بروز باعث بعدي، مكرّر هاي تماس می مانند زنده كه

  از كمتر مرگ، میزان و طحال اندازه پارازيتمی، شدّت آن طی در كه می شود
 كودكان اينگونه است ممكن دبستان، سنین در حتی و میباشد تر پايین سنین

 .بشوند عالمتی بدون پارازيتمی دچار موارد، %75 در
مصونیت، درجه و است كمتر بیماري، بودن آندمیك شدّت كه مناطقی در 

 بالغین، در ازجمله و سنّی هاي گروه كلّیه در شديدي عفونت می باشد كمتر
 .می شود عارض

افرادي حتی و است زياد خیلی ماالريا به نسبت مقاومت در طحال، اهمیّت  
 اثر در اسپلنكتومی دنبال به اند بوده مصون بیماري، اين مقابل در قبالّ كه

 .اند داده دست از را خود جان ماالريا به ابتالء
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 تاثیر عوامل ژنتیک بر ماالریا

يعنی دافي خوني گروه هاي ژن آنتی فاقد آنها قرمز هاي گلبول كه افرادي Fyb و  
Fya نمی گردند ويواكس، پالسموديوم از ناشی ماالرياي دچار می باشد   

و می شود يافت آمريكايی، و آفريقايی سیاهان در غالبی بنحو منفی، دافی ژنوتیپ 
 .است واقعیت همین از ناشی جنوبی، آفريقاي در ويواكس ماالرياي عدم

ادامه به قادر اكسیژن، فشار كاهش صورت در فالسیپاروم، پالسموديوم هاي انگل 
 افراد و نمی باشند SS و SA هموگلوبین واجد قرمز هاي گلبول در خود حیات

 پالسموديوم از ناشی شديد عفونت مقابل در (SA) سل سیکل به مبتال هتروزيگوت
 كشنده سل سیكل بیماري از و هستند مصون مغزي، ماالرياي بخصوص و فالسیپاروم

 باعث قرمز هاي گلبول اينگونه در سلولی و مولكولی تغییرات .نمی برند رنج نیز
 منجر سرانجام، و پتاسیم نشت و قرمز هاي گلبول شدن شكل داسی هیپوكسی، ايجاد

 .می گردد انگل مرگ به
تاالسمي نظیر عواملی b و a هموگلوبین زيرا دارند دخالت ماالريا بروز در نیز  

 و است نامناسب فالسیپاروم، پالسموديوم نمو و رشد براي (HbF) جنینی
   .نمايد محافظت مغزي، ماالرياي مقابل در را فرد است ممكن F هموگلوبین

کمبود نظیر اريتروسیتی، هاي آنزيم در ژنتیك نقايص از بعضی G6PD را فرد نیز 
 می نمايد محافظت شديد، فالسیپاروم ماالرياي مقابل در
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 منابع و مخازن، نحوه انتقال و دوره قابلیت سرایت  

،انسانی ماالرياي مهم مخزن تنها انسان   
ها میمون ماالرياي مختلف انواع دچار طبیعی طور به نیز غیرانسان هاي نخستی 

 ها انگل اينگونه از بعضی به است ممكن تصنعی صورت به هم انسان و می شوند
 .است نادر بسیار انسان، به آنها طبیعی انتقال ولی شود آلوده

پرندگان، خون در كه هستند اي تك ياخته هاي انگل ها پالسموديوم كلی بطور 
 صورت غیرجنسی، مرحله در ها آن تكثیر و می نمايند زندگی پستانداران، و خزندگان
   .می گیرد

شیزوگوني مرحله به و پیوندد می وقوع به داران، مهره بدن در غیرجنسی، تكثیر 
(Schizogony) است موسوم. 
اسپوروگوني و می افتد اتفاق پشه، بدن در جنسی، تكثیر (Sporogony) نامیده 

 .می شود
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 راههای انتقال ماالریا به انسان 

 نیش پشه آنوفل (  1

 انتقال خون آلوده (  2

 سرسوزن آلوده (  3

 انتقال داخل رحمي (  4
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به ادرزادي،م ماالرياي بالینی عالئم و است نادر بسیار رحمی، داخل انتقال 
 .می شود ظاهر تولد، از بعد ماه چندين تا هفته چندين فاصله

انتقال باعث می تواند معتاد، افراد بین در مشترك های سرنگ از استفاده 
 نیز ويواكس گونه از ناشی ماالرياي گیري همه چندين اخیراً و گردد ماالريا

 .است داده رخ معتاد افراد بین در
ممكن دارند وجود انسان خون در انگل، غیرجنسی اَشكال كه مدتی تمام در 

  مبتال فرد خون ماالريه، نوع ماالرياي در لذا و شوند منتقل ديگران به است
   .باشد كننده آلوده هم سال چهل از بیش میتواند

آلوده نیز بعد يك ماه تا می شوند نگهداري ،خون انتقال جهت كه هايی خون 
 می مانند باقی كننده،

آندمیک مناطق در سکونت سابقه که خوني دهندگان از است شده توصیه 
 .نشود گرفته خون سال، سه مدّت به مي نمایند ذکر را
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  برخي از ویژگي های ناقل
می شود منتقل ماده، آنوفل پشه بوسیله فقط انسان ماالرياي.  
به آلوده آن گونه 67 فقط ولی شده شناخته جهان، سراسر در آنوفل، گونه 400 حدود 

 .است شده داده تشخیص ماالريا انگل مهم ناقل آن گونه 20 تنها و اسپوروزوئیت
است ممكن هستند مناسب ماالريا انگل از خاصی هاي سويه انتقال براي كه هايی آنوفل 

  منطقه يك در كه هايی پشه بنابراين و نباشند انگل هاي سويه ساير انتقال به قادر
 خاصیت اين فاقد است ممكن مناطق، ساير در می شوند ماالريا انتقال باعث جغرافیايی،

  .باشند
آنها از نوع هفت در كه است شده داده تشخیص آنوفل، گونه 19 تاكنون ايران رد 

  :اند شده شناخته ماالريا ناقل و شده ديده پشه بزاقی غده در اسپوروزوئیت،
 A . stephensi   A. Sacharovi   A. Superpictus  A. fluviatilis 

 A.  Culicifacies   .A. d'thali    A. Maculipenis 
 دو گونه استفنسی و كولیسیفاسیس در جنوب شرقی ايران كه منطقه آلوده است نقش

 . اساسی را دارند
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داشته وجود انسان خون در ها گامتوسیت كه زمانی تا 
 مدّت اين .می گردند آنوفل پشه آلودگی باعث باشند

 متفاوت آن درمانی پاسخ و انگل سويه و گونه برحسب
 اصال يا و شده درمان ناقصی بنحو كه بیمارانی در .است

   :اند نشده درمان
سال سه از بیش تا ماالريه نوع در   
سال 1-2 حدود ويواكس نوع در   
يكسال حدود فالسیپاروم نوع در   
است ممكن خود، فعال عمر طول تمام در آنوفل پشه 

 .بماند باقی كننده آلوده انسان، براي
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 نحوه سنجش ماالریا
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 شیوع
نمونه يك معاينه با را معین زمانى مقطع يك در و محل يك در ماالريا شیوع 

 برآورد مى توان آنها خون در انگل وجود يا طحال بزرگى نظر از جمعیت
   :مى شوند بیان زير شاخص هاى با آمده بدست نتايج .كرد

طحالى میزان (Spleen rate) 
باشند داشته بزرگ طحال كه ساله 10 تا 2 كودكان نسبت از است عبارت.  

 گرفته بكار فراوانى به  جامعه در ماالريا آندمیسیته سنجش براى طحالى میزان
 .مى شود

- طحال بزرگى متوسط:   
داللت بزرگى متوسط بر و است طحالى میزان آراسته تر نوع شاخص اين 

 (Malariaiometry) ماالرياسنجى براى طحال بزرگیِ متوسط .مى نمايد
   .است سودمندى شاخص
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 : میزان انگلى -

ساله اى كه انگل ماالريا در گستره خون  10تا  2عبارت است از نسبت كودكان 
 . آنها ديده شده است

 : شاخصِ تراكمِ انگل -

در نمونه اى از ( وجود انگل در خون)متوسط پارازيتمى نشان دهنده اين شاخص 
اين شاخص تنها محاسبه براى . يك گروه به  طور كامل معینِ جمعیت است

 .  گستره هاى مثبت در مخرج كسر قرار داده مى شوندشماره 
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ِاز كمتر شیرخواران نسبت از است عبارت :شیرخواران انگلیِ میزان 
 میزان اين .است شده ديده آنها خون گسترده در ماالريا انگل كه يك ساله اى

 اگر .مى رود شمار به  محل يك در ماالريا تازه انتقالِ شاخصِ حساس ترين
 باشد، صفر جايى در شیرخواران انگلى میزان پشت سرهم سال سه به مدت

 در ناقل آنوفل اگر حتى مى شود، محسوب محل آن در ماالريا انتقال عدم
 .باشد مانده باقى محل در همچنان پیشین انتقال
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-  میزان نسبتى بیماران(Proportional case rate :) 

 
  و تشخیص كه مواردى در جز به ماالريا، ابتال میزانِ تعیینِ چون

  دشوار شود، انجام كامل بصورت دومورد هر درباره گزارش دهى
  از است عبارت كه مى شود، گرفته بكار بیماران نسبتى میزان است،
  مى شوند، داده تشخیص بالینى ماالريايِ به عنوان كه بیمارانى شمارِ
  اين .درمانگاه ها يا بیمارستان ها در  شده معاينه بیمار يك صد به ازاء
  زمانى توزيع با مرتبط را بیماران زيرا است، خام شاخص يك میزان

   .نمى گیرد نظر در آنها مكانى و
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 بروز    
 

ماالريا ارزشیابى معمولى ابزارهاى آن، از مراقبت انجام و ماالريا كاهش با  
 نشان حساسیت جامعه در باقى مانده ماالريايِ مواردِ درگیرى به نسبت ديگر

 همه در بلكه جمعیت از نمونه يك در نه ماالريا، كه است الزم و نمى دهند
  از .پیوسته روشى با بلكه دوره اى بصورت نه  هم آن و شود سنجیده جمعیت

  مانند شاخص هائى اينك يافته، تغییر بروز به شیوع از سنجش اصطالح اين رو
  در ماالريا بروز اندازه گیرى براى فالسیپارم ساالنه بروز و انگل ساالنه بروز

  .مى شود گرفته بكار جامعه
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 شاخص هاى مربوط به ناقل

  :(Human Blood Index) انسان خون شاخص -  
  در و خورده اند را انسان خون به تازگى كه آنوفل پشه هاى نسبت از است عبارت

 (آنتروفیلیسم) انسان دوستى درجه شاخص اين .هست انسان خون آنها معده
   .مى دهد نشان را پشه

  :اسپوروزوئیت میزان -
 اسپوروزوئیت آنها بزاقى غدد در كه ماده اى آنوفل هاى نسبت از است عبارت
  .مى شود يافت

  :پشه تراكم -
 توسط ساعت يك در كه پشه هائى شماره بصورت معمول طور به  شاخص اين
  .مى شود بیان گرفته شده نفر يك 
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 تراكم) (Man biting rate) پشه توسط انسان گزش میزان -
   :(گزش

  هر براى روز يك در آنوفل گزش هاى متوسط از است عبارت
 بر استاندارد صیدشده ناقل هاى به وسیله شاخص اين - يك نفر

   .مى شود تعیین انسانى طعمه هاى
   :تلقیح میزان -

 میزان در ضرب  انسان گزش میزان از است عبارت 
   .آلوده كننده اسپوروزوئیت هاى
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 پارامترهاى مربوط به مراقبت از ماالريا 

 بروز ساالنه انگلAnnual Parasite Incidence 
((API 
 میزان آزمايش خون ساالنهAnnual Blood Exam 

Rate (ABER) 
 بروز ساالنه فالسیپارمAnnual Falciparum 

(Incidence (AFI 
 میزان مثبت بودن گستره هاSlide Positive Rate 

(SPR)  
 میزان گستره هاى فالسیپارمSlide Falciparum 

Rate (SFR)  40 



 بروز ساالنه انگل

1000  × موارد تأئیدشده در مدت يك سال / جمعیت زير مراقبت 
 برپايه و است جامعه در ماالريا بروز پیچیده اندازه گیرى يك انگل ساالنه بروز

  به  بیمارى بايد كار اين براى دارد، قرار جدّى (پاسیو) غیرفعال و فعال مراقبت
  .شود تأئید خون آزمايش وسیله
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 میزان آزمايش خون در سال

1۰۰  × گستره هاى آزمايش شده  ٔ  شماره/ جمعیت 
 . در سال تعیین شده است %10در برنامه عملیاتى اين رقم دست كم 
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 بروز ساالنه فالسیپارم

به  علت پديد آمدن دشوارى هاى مربوط به فالسیپارم داده هاى مربوط به اين  
 . انگل نسبت به كل بیماران و بیماران ماالريايى جداگانه گردآورى مى شود
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  ELIMINATONحذف 

توقف انتقال ماالريا از طريق پشه آنوفل در يك منطقه جغرافیايی مشخص به 
 .طوري كه میزان بروز بیماري به صفر برسد
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 ERADICATIONريشه كنی 

 كاهش دايمی و پايدار بروز جهانی ماالريا و رسیدن آن به میزان صفر
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 سالم  حفظ  افراد پیشگیری اوّلیه به منظور

1 ) و ها مانداب و ها مرداب كردن جاري و تخلیه نظیر ها آنوفل زادوولد اماكن تخريب 
 الروخوار هاي ماهی از استفاده و آنها كردن پر
2 ) محل شبانه سمپاشی و ابقايی هاي كش حشره بوسیله اماكن، داخلی ديواره سمپاشی 

 ديگر هاي كش حشره يا پیرتروم محلول بوسیله خواب، و زندگی
3 ) به آغشته بند پشه مخصوصاً) بومی مناطق در توري، و بند پشه از استفاده 

(permethrin  
4 ) گزش معرض در كه افرادي بدن برهنه هاي قسمت به حشرات، دوركننده مواد مالیدن 

 (N,N-diethyltoluamide) حشره دوركننده ماده وثرترينم .می گیرند قرار پشه
 .است

5 ) تحت كه صورتی در و شود سوال ماالريا سابقه مورد در بايد خون كنندگان اهداء از 
 سال سه تا اند شده مبتال ماالريا به يا بوده ماالريا ضد داروهاي با كموپروفیالكسی پوشش

 استفاده ها آن خون از ديگران به انتقال منظور به نبايد درمان يا كموپروفیالكسی قطع از بعد
 .شود

6 ) ساير و كلروكین به حساس فالسیپاروم ماالرياي (كموپروفیالكسی) دارويی پیشگیري 
 ها گونه
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 پیشگیری دارویي

 نیست برخوردار كاملی تاثیر از هرگز.  
داروهاي كنندگان دريافت كه صورتی در ماالريا آندمیك مناطق در 

 تشخیص در نیز ماالريا بیماري بايد شوند تبداري بیماري دچار پیشگیرنده،
 آزمايشگاهی، اثبات از قبل گاهی و زودرس طور به حتی و مطرح افتراقی،

 .گردد درمان
از بايد می نمايند مسافرت ماالرياخیز، مناطق به كه افرادي كموپروفیالكسی  

  مناسب داروهاي از بازگشت، از پس هفته چهار تا عزيمت، از قبل هفته 2-1
   .شود استفاده ماالريا ضد

آلوده، منطقه از بازگشت از پس هفته چهار تا كلروكین، كه صورتی رد 
 هاي پالسموديوم خونی اَشكال نمودن كن ريشه موجب شود مصرف
 .شد خواهد دارو اين به حساس
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با پیشگیري پوشش تحت كه اواله و ويواكس ماالرياي به آلوده مناطق به مسافرين 
 اَشكال نمودن كن ريشه منظور به مسافرت، از بازگشت از پس اند گرفته قرار كلروكین

 روز، چهارده مدّت به بايستی ها گامتوسیت بردن بین از و (ها هیپنوزوئیت) انگل كبدي
  15 مقدار به بزرگساالن در دارو اين .گیرند قرار پريماكین، با پروفیالكسی پوشش تحت
 روز / كیلوگرم / گرم میلی 3/0 مقدار به كودكان، در و روز در (قرص يك) گرم میلی

  .می گردد تجويز
آنزيم نقص زمینه در و بارداري دوران در پريماكین مصرف G6PD است ممنوع   
بعدي حمالت منتظر و نموده خودداري آن تجويز از بايد مزبور، آنزيم نقص زمینه در 

   كنیم درمان كلروكین با مجدداً را جديد حمله هر و باشیم بیماري
باكلروكین كموپروفیالكسی مسافرت، از بازگشت از پس حتی نیز باردار هاي خانم در 

 .بپردازيم پريماكین، تجويز به زمان آن در داده ادامه حاملگی دوره پايان تا را
اقوال آن از ناشی چشمی عوارض و كلروكین با طويل المدّت كموپروفیالكسی مورد در 

  توصیه ديگر بعضی و اند دانسته بالمانع را آن بعضی بطوريكه .دارد وجود مختلفی
 الزم انجامد طول به سال شش از بیش تا آندمیك منطقه در اقامت مدّت كه صورتی رد كه اند نموده

 .شود استفاده پروگوانیل، از يك سال مدّت به كلروكین جاي به سال شش از پس است
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پیشگیری دارویي در ماالریای فالسیپاروم مقاوم به 
 کلروکین 

Mefloquine و است انتخابی داروي هفته / میلیگرم 250مقدار به 
 اقامت دوران طی بايد می كنند مسافرت آلوده، مناطق به كه غیرايمنی بالغین
   .نمايند استفاده دارو اين از خود

روزانه تجويز Doxycycline جانشین عنوان به میلیگرم 100 مقدار به 
 تحمّل خوبی به نیز دارو اين زيرا .می آيد حساب به موثري اقدام مفلوكین
 و اسهال كانديديازيس، نظیر عوارضی ايجاد باعث است ممكن ولی می شود

  نیز ساله 8 از كمتر كودكان و حامله زنان در ضمناً و بشود نور به حساسیت
  گردد تجويز نبايد

نمود استفاده سیكلین داكسی يا مفلوكین از نتوان داليلی به كه افرادي در 
 به Proguanil باضافه يك بار اي هفته كلروكین شامل جانشین، داروي
  .می باشد (میلیگرم 200 حداكثر) روزانه / كیلوگرم/ گرم میلی 3 مقدار

از استفاده صورت در Mefloquine بطور كلروكین مصرف به نیازي 
 .نمی باشد همزمان
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 پیشگیری از بروز ماالریای ناشي از انتقال خون

 
و ماالريه هاي گونه اثر در خون انتقال از ناشی ماالرياي موارد بیشترين 

 است شده ايجاد فالسیپاروم،
 
48 حدود بايستی شود گرفته خون مشكوک افراد از باشد الزم كه صورتی در 

 آنها به كلروكین (قرص 4) گرم میلی 600 مقدار خون، اهداء از قبل ساعت
 بالفاصله يا قبل ساعت 24 حدود كلروكین، مقدار همین يا و گردد تجويز

 نمونه امكان صورت در .گردد تجويز خون، گیرندگان به خون، انتقال از بعد
 IFA مانند سرولوژي هاي روش از يكی با استفاده از قبل اهدائی، خون

  قرار استفاده مورد بود مثبت ماالريا پادتن وجود نظر از اگر و شود آزمايش
 .نگیرد
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 مدیریت تلفیقی ناقل ها

INTEGRATED VECTOR MANAGEMENT 

براساس این دیدگاه جدید روش های مبارزه با ناقالن طیف متعددی از 

عملیات اجرایی استفاده از روش های شیمیایی تا بهسازی محیط و به کار 

 .  بردن ابتکارات محلی را شامل می شود
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 مبارزه با ناقل

عملیات مبارزه با الرو 

 بیولوژیکمبارزه  : 

BACILLUS THURIGIENSIS 

GAMBUSIA AFFINIS, APHANIUS DISPAR (ماهی های) 

 شیمیاییمبارزه 

 TEMPHOS (ABATE)الروکش 

 

عملیات مبارزه با ناقل بالغ 

دو سه بار در سال با استفاده از حشره کش های گروه : مبارزه شیمیایی

PYRETHROID  و کاربامات 

پشه بندهای آغشته به حشره کش 
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پیشگیری ثانویه به منظور بازگرداندن سالمتي  
 بیماران و جلوگیری از بروز عوارض 

ساعت نخست پس از تشخیص نیازمند   24شروع  درمان بیمار ماالريايی در 
اهتمام ويژه است و موارد ماالريا ناشی از پالسموديوم فالسی پاروم درصورت 

 .ساعت به مرگ منجر شود 24عدم درمان سريع و به موقع ممكن است ظرف 
درمان صحیح ماالريا و پاكسازي بدن از وجود گامتوسیت ها و هیپنوزوئیت ها 

نه تنها باعث بهبودي بیمار و جلوگیري از بروز عوارض بیماري می شود 
بلكه موجبات قطع زنجیره انتقال عفونت به پشه و نهايتاّ  ( پیشگیري سطح دوّم)

 (.پیشگیري سطح اوّل)به انسان هاي ديگر را نیز فراهم می نمايد 
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جلوگیری از پیشرفت  پیشگیری ثالثیه، به منظور
 شدن بیمار عوارض و زمینگیر

و هماتولوژيك . . . با درمان صحیح عوارض مغزي، كلیوي 
 .  ناشی از ماالريا حاصل می شود
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 خسته نباشيد


