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ی باشــد که هاي منتقله توســط ناقلین در کشــور م ترین بیماري بیماري ماالریا یکی از شــایع       
ها در پالســمودیوم در خون انســان ایجاد می شــود . پالســمودیوم لت حضــور انگل تک یاخته بنامبع

ولهاي موجب پاره شــدن گلب ثیر نموده وشــد ، تکداخل گلبولهاي قرمز خون رشــد میکند و پس از ر
 قرمز خون و بروز عالئم ماالریا می شود .

  همه گیري شناسی  - 2 
ـــال در جهان       ـــوند و از این تعدا 300 – 500هر س  1د بیش از میلیون نفر به ماالریا مبتال میش

  میلیون نفر جان خود را از دست می دهند .  
با مرگ در اثر  کودك براي مبارزه 10گفتن هر کلمه ماالریا تعداد  در دنیا هر ثانیه ، یعنی در     
 ایدز ، سرخک ،برابر مجموعه ( سل  5ماالریا در جهان بیش از  ریا پنجه نرم می کنند .کل مواردماال

  ، جذام ) است .
ــتان ، هر بیشــترین موارد بیماري ماالریا در ایران مربوط به ــیســتان و بلوچس ــتانهاي س مزگان و اس

  سمت گرمسیري کرمان می باشد . ق
مودیوم  عامل بیماري انگلهاي تک ســلولی بنام پالســمودیوم می باشــد.در ایران ســه گونه پالســ    

یک خوش  -هویواکس و پالسـمودیوم ماالریه یا ماالریاي سـارد که عبارتند از : پالسـمودیوم وجود د
همه  فالســیپاروم از.پالســمودیوم یک بدخیم  -ریاي ســهخیم و پالســمودیوم فالســیپاروم یا ماال

  خطرناکتر بوده و اگر درمان نشود باعث مرگ بیمار می شود .
شد . در کشور ایران       شده شگونه پشه آنوفل  19ناقل بیماري پشه هاي آنوفل ماده می با ناخته 
ام انج .پشــه هاي آنوفل بیشــترین زمان خونخواري را در شــب ونه آن ناقل بیماري می باشــدگ 7که 

  میدهند .
  دوره کمون  – 3

  روز است . 7-14دوره کمون بر حسب نوع انگل فرق میکند و در نوع ویواکس        
 راه انتقال بیماري  -4

شخ      شخص بیمار به  شه آنوفل ماده از  سالم رایجترین روش انتقال بیماري از طریق گزش پ ص 
  باشد. می
  عالئم بیماري  -5

صی که به بیمار      شخا سپس ا سرما می کنند و  ساس  شوند ابتدا اح رز می لي ماالریا مبتال می 
شوند و در نمایند  یا گفته می نهایت عرق می کنند که به این مراحل حمله ماالرو بعد دچار تب می 

  ی می باشد .و دردهاي عضالنل ، کم خونی شود . عالئم دیگر ماالریا سردرد ، استفراغ ، بزرگی طحا
  



  بیماري روش تشخیص  -6 
ــت. که می      ــخیص قطعی بیماري آزمایش خون اس ــاده ترین و مطمئن ترین روش تش  توان با س

  .از نیم ساعت به وجود بیماري پی بردگسترش خونی در فاصله زمانی کمتر تهیه 
  درمان  -7

اکین طبق درمان اســاســی مبتالیان به پالســمودیوم فالســیپاروم و ویواکس با کلروکین و پریم      
  دستورالعمل کشوري توصیه میگردد.

ــمودیوم ویواکس کلروکین در افراد بالغ       ــه روز  قرص ) در مدت 10میلیگرم (  1500در پالس س
صورت  شود : روز اولب صرف می  قرص  4میلیگرم (  600ز دوم رو -قرص )  4میلیگرم (   600زیر م

میلیگرم (  15روزانه روز :   14قرص ) و پریماکین از روز سوم بمدت  2میلیگرم (  300) و روز سوم 
ست  1 (       میلیگرم 45هفته هر هفته  8و یا تجویز پریماکین به مدت  G6PDقرص ) با انجام ت
  قرص ) . 3

روز و یا  14دت براي هرکیلوگرم از وزن بدن بیمار بم میلیگرم /25در بچه ها پریماکین به مقدار     
ر زنان د. پریماکین هفته توصــیه می شــود 8اي یکبار بمدت میلیگرم براي هرکیلوگرم هفته     /75

  مصرف شوند .هستند نباید  G6PDحامله ، بچه هاي زیر یکسال ، افرادیکه داراي کمبود 
  اقدامات پیشگیري کننده - 8
ز بیماري به اداشت به مردم به منظور شناساندن عالئم ، راههاي انتقال و پیشگیري آموزش به - ١   

  آنها .
ـــریع مخازن آلو  - 2        ده و درمان بیماریابی : جهت قطع زنجیره انتقال بیماري و پیداکردن س

       در  کنترل این بیماري دارد .بموقع و کامل آن نقش مهمی 
  بیماري :مبارزه با ناقل   - 3      

  *  جلوگیري از گزش توسط پشه آنوفل با اقدامات ذیل :       
  خوابیدن در زیر پشه بند در موقع شب .  -        
سب براي پنجره ها و دربهاي خانه یا حداقل اتاقهاي   -         ستفاده از توري منا شب کا ه افراد در 

  در آنجا می خوابند .
  کننده حشرات بر روي نقاط باز بدن . استفاده از مواد دور  -        
ستراحت  -         سپري یا تدخینی در محلهاي ا صورت ا ستفاده از حشره کشهاي خانگی ب قبل از  ا
  خواب 

  از بین بردن محلهاي تکثیر پشه هاي آنوفل :  -*       
  از بین بردن و خشکاندن آبهاي راکد .   -         
  انداختن آبهاي راکد پر کردن برکه ها و گودالها   حرکته جاري کردن و ب -        
سیلهاي الروکش و الروکشهاي شیمیایی  د -         ستفاده از ماهیهاي الروخوار و با اي ر داخل آبها

  تخمگذاري پشه هاي آنوفل باشد .که می تواند محل مناسبی جهت 



ن و یایی طوالنی اثر از جمله بایگواز بین بردن پشه هاي بالغ :استفاده از حشره کشهاي شیم -       
  اماکن داخلی انسانی و حیوانی .آیکون بصورت سمپاشی ابقایی 

    
 


