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ماالریا
دکتر منصور معتبر

ماالريا ،مهم ترين بيماری انگلی و يکی از معضالت مهم بهداشتی تعدادی از کشورها ،بخصوص کشورهای مناطق
گرمسيری دنياست .اين بيماری بصورت عفونت حاد ،در بيشتر موارد وخيم ،گاهی طوالنی و با ويژگیهای تب
متناوب همراه با حملههای دورهای ،کمخونی و بزرگی طحال و گاه با ويژگیهای ساده يا کشندهی ديگر خودنمايی
میکند .اهميت آن به داليل شيوع زياد و ميزان باالی مرگ ناشی از آن قابل توجه است .به علت ايجاد کمخونی و
عودهای مکرر باعث اتالف نيروی کار شده ،در وضع اقتصادی و کشاورزی اين کشورها اثر میگذارد.
کلمه ماالريا ،ايتاليايی و به معنای هوای بد ) ariaو  (Malاست و منظور از آن تعريف بيماری با ويژگیهای
تبهای متناوب است که ايتاليايیها در گذشته وجود آن را ناشی از هوای بد و مناطق باتالقی میدانستند .نامهای
ديگری چون پالوديسم ،تب و لرز ،تب و نوبه و تب متناوب را بايد به عنوان نامهای مترادف ماالريا به حساب آورد.
سبب شناسی
عامل بيماری ،تكياخته و از جنس پالسموديوم است که دارای چهارگونه ،به نامهای  -0پالسموديوم فالسيپاروم،
عامل تب سهيك بدخيم يا ماالريای فالسيپاروم -1 ،پالسموديوم ويواکس ،عامل تب سهيك يا ماالريای ويواکس،
 -3پالسموديوم ماالريه ،عامل تب چهار يك يا ماالريای ماالريه ،و  -4پالسموديوم اوال ،عامل تب سهيك يا
ماالريای اوال  ،که در ايران ديده نشده است ،میباشد.
سير تکاملی انگل ماالريا در دو ميزبان مختلف انجام میپذيرد .در مورد ماالريای انسان ،ميزبان اصلی انگل ،پشهی
آنوفل ماده است و دورهی جنسی 0در اين ميزبان طی میشود .در حالی که خود انسان نقش ميزبان واسطه را بر
عهده دارد که دورهی زندگی غيرجنسی انگل 1در بدن او انجام میگيرد ،عالوه بر اين ،سلولهای جنسی 3نيز در
انسان بوجود میآيد (دورهی گامتوگونی).
شرایط اپيدميولوژیكی مربوط به انگل
نکتهها و عواملی که در اين زمينه اهميت دارند بدين قرار میباشند:

 سلولهای جنسی به طور معمول چندين روز پس از ظهور شکلهای غيرجنسی در خون محيطی آشکار
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میشوند (در ويواکس و اوال زودتر يعنی  3تا  5روز ،در فالسيپاروم ديرتر يعنی  01تا  01روز و در ماالريه
خيلی ديرتر يعنی چند هفته).

 طول عمر گامتوسيتها ،در مورد فالسيپاروم به طور معمول سه هفته است که تا دو ماه هم ممکن است ادامه
يابد .ديگر پالسموديومها ،بهعلت تأثير داروها ،روی شکلهای جنسی و غيرجنسی که به طور مشابه عمل
میکند ،ارزشيابی نشده است ولی به نظر میرسد که خيلی کوتاهتر باشد.

 دورهی گامتوسيتمی به طور معمول کوتاهتر از دوره پارزيتمی است ،ولی در عمل در محاسبههای اپيدميولوژی،
آن را برابر با متوسط دورهی پارازيتمی حساب میکنند .برای مثال ،برای فالسيپاروم متوسط اين دوره  111روز
محاسبه شده است.
 قدرت آلودهکنندگی گامتوسيتها ،از يك طرف به تعداد گامتوسيتها در واحد حجم خون مربوط است و از
طرف ديگر به کيفيت گامتوسيت ارتباط دارد .گامتوسيتها در تمام طول عمر خود آلوده کننده نيستند .به
طور معمول در اوايل بيماری آلودهکنندگی ،شديدتر است ( %51و بيشتر) و سپس بتدريج کاهش میيابد (%01
و کمتر) .شکی نيست که بين انواع و سويههای انگل از اين نظر اختالف وجود دارد و در عمل دورهی
آلودهکنندگی کوتاهتر از دورهی گامتوسيتمی است.
اپيدميولوژی توصيفی و وقوع بيماری
دوره نهفتگی
دورهی نهفتگی ،مدّت زمانی است که بين گزش پشهی آلودهکننده تا آشکارشدن نشانههای بالينی بيماری و بويژه،
تب وجود دارد .دورهی پنهانی بيماری بهطور معمول ،حدود ده روز است .مدت دورههای پنهانی بسته به نوع انگل و
طبيعت بيماری در ماالريای منتقلشونده بوسيلهی پشه متفاوت است .اين مدت در ماالريای فـالسيپاروم به طور
متوسط دوازده ( 4تا )04روز ،در ماالريای ويواکس  8( 04تا  )05روز ،در نوع ماالريه بيست و هشت ( 08تا )41روز
و در ماالريای اوال ،هفده (06تا  )08روز است .در بعضی سويههای ماالريای ويواکس دورههای پنهانی تا نه ماه هم
ممکن است به تأخير افتد .اين حالت در گونههای ديگر هم در افراديکه داروهای ضد ماالريايی تضعيف کننده
میخورند ،ممکن است روی دهد.
سير طبيعی
در شرايط طبيعی ،عفونت از آنجا آغاز میشود که اسپوروزوئيتهای انگل ،همراه با بزاق پشه آنوفل به جريان خون
انسان تلقيح میشوند و سپس با مکانيسم ناشناختهای به سمت کبد هجوم میآورند و در عرض حدود نيم ساعت
در سلولهای کبدی مستقر میگردند و هر يك از آنها به هزاران مروزوئيت کبدی تکثير يافته و بر حسب گونه
انگل ،در عرض 1ـ 0هفته ،مرحله داخل کبدی را طی کرده و به گردش خون راه میيابند .البته در عفونت ناشی از
پالسموديوم ويواکس و اواله ،عالوه بر مروزوئيت های کبدی ،اشکال ديگری از انگل به نام هيپنوزوئيت نيز توليد
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میشود که در سلولهای کبدی باقی مانده ،به تدريج طی ماهها تا سالهای بعد ،تکامل و تکثير می يابند و به خون
محيطی وارد میشوند.
وقتی مروزوئيتهای کبدی به جريان خون رسيدند به گلبولهای قرمز ،حملهور میشوند و بر حسب گونه انگل ،در
عرض  48تا  51ساعت ،تکثير يافته با متالشی کردن گلبولها به فضای پالسما راه میيابند و دوباره به گلبولهای
ديگر حمله میکنند و اين روند در ماالريای فالسيپاروم تا حدود  1-3سال ،در ماالريای ويواکس و اواله تا حدود -4
 3سال و در نوع ماالريه تا چندين سال ادامه میيابد .البته انگلهای داخل گلبولی به توليد گامتوسيت نيز
میپردازند و گامتوسيتها همراه با خون انسان به بدن پشه آنوفل ،راه يافته و پس از طی تغييرات تکاملی ،به
اسپوروزوئيت ،تبديل شده و در خونخواری بعدی به بدن ساير انسانها منتقل میگردند.
پالسموديوم فالسيپاروم ،پاتوژنترين گونه ماالريا را تشکيل میدهد و در افراد غيرايمن درمان نشده ،مرگ و مير
فراوانی به بار میآورد .دوره عفونت ناشی از آن کوتاهتر است و پارازيتمی شديدتری ايجاد مینمايد .ضمنا دوره
کمون کوتاهتری دارد و سرعت رشد خارج گلبولی آن سريعتر است .گامتوسيتهای آن ديرتر ظاهر میشوند و
بهندرت قبل از روز هفتم بيماری ،در خون محيطی يافت میگردند و معموال بعد از هفته دوم ظاهر میشوند.
پالسموديوم ماالريه باعث ايجاد طوالنیترين شکل ماالريا می شود .پارازيتمی ناشی از آن خفيف است و ندرتا به
 01111انگل در هر ميلی متر مکعب خون میرسد و پارازيتمی بسيار خفيف در عفونتهای درمان نشده به مدت
چندين سال و شايد تا پايان عمر ،باقی میماند و عودهای بعدی بيماری ،ناشی از رشد انگلهای داخل گلبولی است
و در واقع نوعی پارازيتمی آرام و بدون عالمت قبلی میباشد که به ظهور مجدد ، 0موسوم است و ارتباطی به
هيپنوزوئيتهای داخل کبدی که در گونههای ويواکس و اواله ،وجود دارند و به عود ،1موسوم است ،ندارد.
پالسموديومهای ويواکس و اواله باعث عفونتهای شبيه به يکديگر میشوند ولی عفونت ناشی از گونه اواله،
خفيفتر از گونه ويواکس است .بهعالوه ،مرگ و مير ناشی از آن ها نادر است و معموال در ارتباط با پارگی طحال
میباشد .اسپوروزئيتهای ناشی از اينگونهها وقتی به کبد رسيدند يا به شيزونت بافتی تبديل شده و در عرض چند
روز به خون محيطی وارد می شوند و يا به صورت هيپنوزوئيت در آمده مدتی در کبد باقی میمانند و سپس فعال
شده ،باعث ايجاد عودهای بعدی بيماری میگردند.
ميزان گرفتاری گلبولهای قرمز وابسته به گونه انگل و سن گلبولهای قرمز است به طوری که پالسموديوم
ويواکس و اواله ،بيشتر گلبولهای قرمز جوانتر را آلوده میکنند و حال آنکه پالسموديوم ماالريه ،گلبولهای قرمز
مسنتر را آلوده مینمايد و پالسموديوم فالسيپاروم به تمام انواع گلبولهای قرمز تهاجم نموده ،باعث ايجاد
پارازيتمی شديدی میشود.
د ر رابطه با سير طبيعی ماالريا الزم به ذکر است که ماريا معموال بيماری خودمحدودشوندهای است .به طوری که
اغلب مبتاليان به نوع فالسيپاروم ،حداکثر در عرض  3سال و مبتاليان به نوع ويواکس و اواله در عرض 5ـ 4سال
بهبود میيابند ولی عفونت ناشی از پالسموديوم ماالريه ممکن است به مدت چندين سال ادامه يابد.
Recrudescence
Relapse
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م يزان مرگ ناشی از ماالريای ويواکس ،اواله و ماالريه بسيار ناچيز است در حالی که ميزان مرگ ناشی از ماالريای
مغزی فالسيپاروم حتی در زمينه وجود تسهيالت مطلوب پزشکی  01-05%است .هرچند در بخشهای ICUبرخی
از کشورها ،اين رقم حدود  %5ذکر شده است .عواملی که در وخامت ماالريای فالسيپاروم دخالت دارند ،عبارتند از
فقدان ايمنی اکتسابی ،اسپلنکتومی ،بارداری و سرکوب سيستم ايمنی .همچنين ،ارتباط مستقيمی بين شدت
پارازيتمی و وخامت بيم اری وجود دارد .همچنين تظاهرات بالينی شديدی نظير کاهش هوشياری ،خونريزی شبکيه،
نارسايی کليوی ،هيپوگليسمی ،هموگلوبينوری ،اسيدوز متابوليك و ادم ريوی ،حاکی از پيشآگهی بدی هستند و
حتی ميزان مرگ خانم های باردار مبتال به ماالريای مغزی ،به ويژه در سه ماهه سوم بارداری اول ،ده برابر بيشتر از
زنان غير باردار است و عاليم آزمايشگاهی که حاکی از پيشآگهی بد بيماری میباشد ،عبارتند از شيزونتمی
محيطی ،لکوسيتوز بيش از  01111در خون محيطی ،افزايش ميزان الکتات مايع مغزی-نخاعی ) 0(CSFيا کاهش
گلوکز آن ،افزايش شديد اوره و کراتينين و کاهش شديد هماتوکريت و قند خون و افزايش ترانسآمينازها و الکتات
دهيدروژناز.
در سير طبيعی ماالريای فالسيپاروم شديد ،بايد توجه داشته باشيم که عالئم و نشانههای بالينی و تغييرات
آزمايشگاهی شامل اضطراب و بیقراری شديد ،ديسترس تنفسی ،کاهش دمای بدن به کمتر از  36/5درجه
سانتيگراد ،خونريزی ،اغمای عميق ،تشنج های مکرر ،قطع ادرار به علت عدم توليد آن (آنوری) ،شوك و اختالالت
آزمايشگاهی نظير لکوسيتوز ،آنمی شديد و افزايش شديد تعداد انگل در خون محيطی (هيپر پارازيتمی) ،حاکی از
پيشآگهی بد و فرجام نامطلوب بيماری خواهد بود.
انتشار جغرافيایی
الف ـ وضعيت جهاني و منطقهاي بيماري
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ،ماالريا در سال  1105در  45کشور و منطقه ،وجود داشته و باعث انتقال
محلّی شده است .در حال حاضر حدود نيمی از مردم جهان در معرض خطر ابتالی به اين بيماری هستند ولی از آن
جا که قابل پيشگيری و درمان است ،اقدامات کنترلی انجام شده و در دست انجام ،به سرعت باعث کاهش بار ناشی
از آن گرديده است به گونهای که طی سالهای  1111تا  1105حدود  %35از ميزان بروز آن و نزديك به  %61از
ميزان موارد مرگ ناشی از آن در سطح جهان کاسته شده است و رقم اخير در کودکان به  %65هم رسيده است.
ماالريا در بسياری از مناطق جهان يافت می شود ولی کشورهای واقع در منطقه زير صحرای آفريقا بيش از ساير
مناطق جهان متحمل موارد بيماری و مرگ ناشی از آن گرديده و در سال  1105حدود  %88موارد بيماری و %41
موارد مرگ حاصله در اين کشورها رخ داده است.
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هرچند بيشترين موارد ماالريا و مرگ ناشی از آن در سال  1105در منطقه زير صحرای آفريقا رخ داده است ولی
جمعيت های خاصی در آسيا ،آمريکای التين و با وسعت کمتری در خاور ميانه و بخشهايی از اروپا نيز در معرض
خطر ،بوده و میباشند (جدول .)0
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  1105تعداد  104ميليون مورد ماالريا و  438111مورد مرگ ناشی
از آن رخ داده است و کودکان کمتر از  5ساله ای که در مقابل بيماری ،حساس هستند حدود  %51موارد مرگ
حاصل را در منطقه زير صحرای آفريقا متحمل شدهاند ولی در اين خصوص نيز بار بيماری رو به کاهش بوده و طی
سالهای  1111تا  1105نزديك به  6ميليون کودك در سايه اقدامات انجام شده جان خود را از دست نداده و به
حيات خود ادامه دادهاند.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ،در سال  1104حدود  156ميليون نفر از مردم ساکن  8کشور واقع در
منطقه شرق مديترانه تا حدودی در معرض خطر ابتالء به اين بيماری و  018ميليون نفر در معرض خطر بااليی از
ابتال بوده و ميزان بروز بيش از يك مورد در هر  0111نفر جمعيت را متحمل شدهاند .ميزان انتقال طبيعی ماالريا
در کشورهای افغانستان ،جيبوتی ،پاکستان ،سومالی ،سودان و يمن در حد بااليی بوده ولی در دو کشوری که در فاز
حذف ،قرار دارند يعنی جمهوری اسالمی ايران و عربستان سعودی گستردگی چندانی نداشته و انتقال بيماری صرفا
در کانونهای بخصوصی صورت گرفته است  .بيشترين موارد ماالريا در اين منطقه ناشی از پالسموديوم فالسيپاروم
بوده است ولی گونه شايع در سه کشور افغانستان ،ايران و پاکستان را پالسموديوم ويواکس تشکيل میداده است.
ب ـ وضعيت بيماري در ايران
بيماری ماالريا که در سايه سياستگذاریهای مناسب و اجرای صحيح برنامههای ريشهکنی و کنترل و تالش
سربازان و سرداران نظام بهداشتی کشور ،امروزه به مرحله حذف رسيده است ،از زمانهای قديم در ايران وجود
تب لرزه اشاره شده است .اصطالح تب نوبه ،تب
داشته و پزشکان ايرانی با آن آشنايی داشتهاند .در کتاب اوستا به ِ
يك روز درميان ،تب چهار روز يکبار تب و لرز در کتاب ”قانون ابن سينا “ و ”ذخيرهی خوارزمشاهی“ بارها ذکر
شده است .در ايران اين بيماری به علت فراوانی فوقالعاده ،موارد ايجاد ضعف ،کمخونی ،کاهش قدرت کارايی افراد،
بروز بيماری در ايام کار کشاورزی و آمادگی بيشتر بيماران ماالريايی برای ابتال به ديگر بيماریها ،مورد توجه بوده
و همواره به عنوان يك مسألهی مهم بهداشتی تلقی گرديده است.
در سال  0313بنا به تقاضای دولت ايران ،سازمان جهانی بهداشت دکتر ژيلمور را برای مطالعهی بيماری ماالريا و
بيماریهای عفونی به ايران اعزام کرد .اين فرد گزارش جالبی راجع به انتشار بيماریهای عفونی در ايران تهيه کرد
که در مجلهی جامعهی ملل سال  0414چاپ و منتشر شد.
دکتر ژيلمور در خصوص ماالريا در آن زمان مینويسد:

 ماالريا شايعترين بيماری کشور ايران بوده ،هر سال  4تا  5ميليون نفر از مردم اين کشور به اين بيماری
مبتال میشوند (در سال  ،0313جمعيت ايران حدود  03ميليون نفر بود).
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 حداقل  %55از جمعيت کشور در مناطقی زندگی میکنند که بشدت ماالريا خيز است.
 حدود  %40از کل مرگ و مير ساالنهی کشور در اثر ماالريا میباشد.

جدول  1ـ وضعيت جهانی ماالريا در سال 1105
منطقه
WHO

موارد اسمير مثبت در

 1مورد در  1000نفر

کمتر از  %5موارد

افراد جمعيت در

مشکوك

معرض خطر در سال

قبل از حذف

آفريقا
آمريکا

1

کابووردی و سوازيلند
بليز ،دومنيکن ،اکوادور،
مکزيك ،السالوادور

حذف

2

عدم انتقال محلي از طريق
پشه
پيشگيري از موارد جديد

3

عاري از ماالريا

4

الجزاير
آرژانتين

شرق
مديترانه

-

ايران ،عربستان
سعودی

مصر ،عراق ،عمان ،سوريه

اروپا

-

ترکيه ،تاجيکستان

آذربايجان ،گرجستان،
قرقيزستان ،ازبکستان

بوتان ،جمهوری خلق کُره

-

سريالنکا

مالزی

چين ،جمهوری کُره

جنوب
شرقی آسيا
غرب
اقيانوس آرام

عدم گزارش محلّي

ترکمنستان()1101
ارمنستان ()1101

بهطور کلی در بررسیهای انجام شده ،اندميسيتهی بيماری در مناطق مختلف ايران در شمال و جنوب کشور به
صورت هيپرآندمی (فرابومی) و در فالت مرکزی و شرق ايران مزوآندمی يا هيپواندمی (زيربومی) بوده است.
در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم اقدامهای اوليهی مبارزه با ماالريا بصورت توزيع قرصهای کينين و نفتپاشی
روی آبهای راکد ،و در حد محدود ،بهسازی محيط در مناطقی از کشور که ميزان آلودگی در سطح باالتری بوده ،در
دست اجرا قرار گرفته است ،ولی به علت فقدان امکانات و کمبود تجربهی عملی و بروز جنگ جهانی دوم اين برنامه
به حال رکود در آمد.
پس از جنگ جهانی دوم در سال  0314بار ديگر مبارزه با ماالريا با استفاده از حشرهکش د.د.ت شروع شد .ابتدا
قسمتهای کوچکی از نقاط آلودهی کشور سمپاشی شد و در سالهای بعد بتدريج گسترش يافت .در سال 0336
برنامهی ريشهکنی ماالريا طبق توصيههای سازمان جهانی بهداشت با تصويب دولت و جهت خاتمهدادن به انتقال
1

Pre-elimination
Elimination
3
Prevention of Re-introduction
4
Malaria free
2
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ماالريا و پاكکردن مخازن آلوده ،بصورت سمپاشی مکانهای استراحت آنوفل و از بين بردن محلهای تخمريزی
آن ،بيماريابی ،درمان بيماران و ديگر اقدامهای جنبی شروع شد .اين برنامه تا سال  0341ادامه يافت ،ولی در اين
سال به علت بروز مقاومت مضاعف آنوفل استنفنسی( 0ناقل مهم مناطق جنوبی کشور) به د.د.ت و ديلدرين و ديگر
مشکلهای فنی ،اجرايی و اداری ،عمليات ريشهکنی در مناطق جنوبی کشور قطع گرديد .در سال  0345برای
اولين بار با انتخاب حشرهکش ماالتيون و استفادهی عوامل کمکی ،مانند اجرای عمليات الروکشی ،توزيع ماهی
گامبوزيا و توزيع همگانی دارو ،تمام کشور تحت برنامهی ريشهکنی ماالريا قرار گرفت .اين اقدامها موجب گرديد که
در سال  0351بيش از دو سوم جمعيت کل کشور ساکن در شمال رشته کوههای زاگرس بکلی از نظر ابتال به
ماالريا ايمن شوند و در قسمت جنوبی کشور نيز بيماری مهار گردد .در سال مذکور تعداد کل بيماران در کل کشور
به شانزدههزار نفر رسيد .به علت وجود نقايص و رکودهايی در برنامهی مبارزه با ماالريا در سالهای 0353و ،0354
ميزان آلودگی به ماالريا در قسمتی از مناطق جنوبی کشور ،بويژه استانهای هرمزگان ،بلوچستان و قسمت
گرمسيری کرمان افزايش يافت و بيماری بصورت اپيدمی درآمد .عالوه بر اين ،مسافرت افراد آلودهی مناطق جنوب
به نواحی پاك شدهی شمال کشور موجب شد که تعدادی کانون انتقال ماالريا در آن نقاط ايجاد شود.
بنابراين در گذشته ای نه چندان دور ،بيماری ماالريا در کشور ايران طی سالهای متمادی و به طور مداوم از شيوع
بسيار بااليی برخوردار بوده است و قبل از آغاز برنامه مبارزه با ماالريا حدود  61درصد جمعيت کشور ،در مناطق
آندمی ماالريا زندگی می کرده و در مناطقی از کشور که ماالريا وضعيت هيپرآندمی داشته است ،علت حدود -41
 31درصد موارد مرگ را به خود اختصاص می داد .گزارشهای مربوط به سالهای 0311-18( 0410-44
شمسی) ،حاکی از آندميسيته بسيار باالی بيماری در اغلب نقاط کشور ،میباشد .اولين دوره آموزشی مبارزه با
ماالريا در سال  0314برگزار شد و در سال  0316برای اولين بار از حشره کش د.د.ت به صورت پايلوت در
روستاهای هيپرآندمی اطراف تهران استفاده گرديد که تاثير شديدی را بر کاهش انتقال ماالريا اعمال نمود.
اقدامات انجام شده در دوره زمانی  0315-35شامل تشخيص ،درمان ،پيشگيری دارويی و مبارزه با حشره ناقل و
الروهای آن بوده که تاثير چشمگيری بر ميزان بروز ماالريا داشته است.
برنامه ريشه کنی ماالريا که در سال  0336آغاز شده بود تا سال  0354باعث توقف انتقال ماالريا در مناطق شمالی
کشور گرديد ولی در مناطق جنوبی به دليل اشکاالت تکنيکی و عملياتی هرچند از ميزان بروز و موارد بيماری
کاسته شد ولی انتقال آن متوقف نشد و لذا برنامه ريشه کنی ماالريا در سال  0354با تغيير نام برنامه کنترل
ماالريا ،ادامه يافت.
گونههای شايع انگل ماالريا در ايران ،شامل پالسموديوم فالسيپاروم و ويواکس هستند ولی گونه ماالريه نيز بهندرت
يافت میشود .ضمنا شايعترين گونه انگل را پالسموديوم ويواکس تشکيل میدهد (نمودار  )0و گونه فالسيپاروم،
بيشتر در بين افراد غيرايرانی ،يافت میگردد .مهمترين معضل کنترل ماالريا در صفحات جنوب شرقی ايران شامل
مقاومت بسياری از پشههای آنوفل به بعضی از حشرهکشها و مقاومت شديد پالسموديوم فالسيپاروم ،در مقابل
A. stenphesi

1
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کلروکين می باشد .در مجموع ،تحت تاثير اقدامات کنترلی موارد بيماری از رقم  46341مورد در سال %45( 0351
فالسيپاروم) به  08466مورد در سال  %01( 0384فالسيپاروم) کاهش يافته و طی سالهای اخير ،حدود 31-51
درصد مبتاليان را مهاجرين غيرايرانی تشکيل میدادهاند و روند بيماری طی دو دهه اخير ،رو به کاهش بوده است
(نمودار .)1

نمودار  1ـ نسبت موارد ماالريای ناشی از گونههای فالسيپاروم و ويواکس در کشورهای منطقه

نمودار  2ـ روند بيست ساله ماالريا در ايران
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ج -آيندهي بيماري ماالريا در ايران
اهميتی که اين بيماری ،از نظر ناتوان کردن نيروی انسانی مولد و انهدام مبانی اقتصادی و اجتماعی کشور دارد،
مقامهای بهداشتی کشور را موظف میسازد که برای از بين بردن کامل اين بيماری ،اقدام کنند .ريشهکنی ماالريا،
به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترين آنها به شرح زير است:
 .0گسترش و استقرار شبکهی بهداشتی ـ درمانی در سراسر کشور و رعايت اصول بيماريابی و درمان بيماران و
اجرای روشهای پيشگيری توسط شبکهی بهداشتی کشور.
 .1اجرای برنامههای صحيح کشاورزی و آبياری ،بهگونهای که امکان رشد و نمو برای ناقالن ماالريا به کمترين
ميزان برسد.
 .3اجرای برنامههای بهسازی محيط به منظور تأمين تسهيالت بهداشتی مناسب و کاهش منابع محيط زيست
الرو آنوفلها.
 .4ايجاد تحوالت اساسی در مناطق مسکونی و بهبود وضع ساختمانها و اماکن ،به طوری که تماس اهالی با
ناقالن بيماری ماالريا قطع شده ،يا به حداقل برسد.
 .5اجرای برنامههای آموزش همگانی ،جهت باالبردن سطح آگاهیهای بهداشتی مردم.
 .6انجام پژوهشهای عملی صحرايی در زمينهی انگل ماالريا ،داروهای ضد ماالريا و روشهای درمانی،
اکولوژی و مبارزه با ناقالن ،اکولوژی انسانی و مشارکت مردم در برنامهی مبارزه با ماالريا و پژوهشهای
عملی صحرايی در زمينهی همهگيریشناختی بيماری.
 .5آموزش دقيق و کامل ماالريا شناسان و ديگر نيروهای انسانی ،بويژه افرادی که در سطح باالی عمليات
اجرايی قرار دارند.
روند زمانی
موارد حاد بيماری در فصول گرم سال و به ويژه در فصل تابستان و پاييز که فعاليت پشههای آنوفل به اوج میرسد
به فراوانی يافت میشود ولی موارد مزمن و عودهای بيماری در هر زمانی ممکن است يافت گردد.
تاثير سن ،جنس ،شغل و موقعيت اجتماعی
جنس -ا فراد مذکر و مونث غيرايمن ،در مقابل اين بيماری حساسند و اختالف در توزيع سنی و جنسی بيماری که
در بعضی از مناطق ،به چشم می خورد مربوط به ميزان ايمنی ناشی از تماس قبلی و عواملی نظير شغل و عادات
اجتماعی ،بوده و در بعضی از مناطق که انتقال ماالريا از شدت متوسطی برخوردار است اختالف در توزيع سنّی و
جنسی بيماری ،مربوط به درجه تماس با پشه ناقل است .شيرخواران ،در مناطق آندمی از مصونيت نسبی
برخوردارند زيرا آنتی بادیهای محافظت کنندهای که از سد جفتی ،عبور مینمايد تا مدتی در بدن آنها باقی
میماند .البته عوامل دي گری نظير عدم تماس شيرخواران با پشه ناقل و وجود هموگلوبين جنينی هم در اين زمينه
دخالت دارند.
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نژاد -حساسيت سياهپوستان در مقابل ابتالء به ماالريای ويواکس ،کمتر از سفيدپوستان است و مقاومت آنان به
روشنی در رابطه با فقدان عامل خونی دافی 0در اين افراد است .گويچههای سرخ افرادی که گروه خونی دافی
منفی 1دارند ،نسبت به عفونت با پالسموديوم ويواکس و پالسموديوم ناولزی 3مقاوم بوده ،در حالی که گويچههای
سرخ دافی مثبت به سهولت آلودگی پيدا میکنند .در نواحی غرب آفريقا شيوع فنوتيپ دافی منفی در افراد بومی
حدود  %41میباشد.
در يك بررسی که در سال  0481توسط کاگان انجام شد ،نشان داده شد که انگل ماالريا و گروه خونی  Aدر انسان
پادگنهای مشترك دارند و بنابراين در چنين افرادی عفونت ماالريايی توسط سيستم ايمنی بدن بهتر تحمل
میشود .در مطالعهی ديگری که روی  456بيمار ماالريايی در هندوستان انجام شد ،معلوم گرديد که موارد بيماری
در افرادی که گروه خونی  Aداشتند از ديگر گروههای خونی بيشتر میباشد .با توجه به بررسی فراوانی گروههای
خونی در  0311فرد سالم در همان جامعه ،کمترين موارد ابتال در گروه خونی  Oبود .همچنين مشاهده شده است
که عدهای از افرادی که هموگلوبين غيرطبيعی دارند (هتروزيگوتهای حامل سلول داسی )4نسبت به پالسموديوم
فالسيپاروم ـ بهخصوص در دو سال اول زندگی ـ مقاومت نسبی دارند .ژن اين بيماری در سياهپوستان آفريقا و
ساکنان جنوب شرقی آسيا شيوع دارد .در اين افراد ملکولهای غير طبيعی هموگلوبين پس از آنکه اکسيژن خود را
از دست دادند ،بصورت تودهای متراکم و کمانی شکل در میآيند و در نتيجه گويچههای سرخ به شکل داس در
میآيند .به نظر میرسد تروفوزوئيت پالسوديوم فالسيپاروم در مصرف اين هموگلوبين غير طبيعی دچار اشکال
میشود ،بنابراين رشد آن متوقف میگردد .گمان میرود که کمبود ژنتيکی آنزيم گلوکز  -6فسفاتدهيدروژناز
 (G6PD)5تا حدی سبب مقاومت در برابر عفونت ناشی از پالسموديوم فالسيپاروم میگردد.
سن -اگر چه در مناطقی که ماالريا از شيوع و شدّت بااليی برخوردار است ،خودنمايی ابتالی به ماالريا در کودکان
بيشتر از اشخاص بالغ است و اين خود ،نتيجهی تماس دايم انسان با انگل و پيدايش يك حالت ايمنی نسبی و
تعادل بين انسان و انگل میباشد ،با اين حال در کودکان کمتر از  6ماه وفور انگل در خون به طور معمول کمتر از
کودکان بزرگتر از شش ماهه تا دو سال است که دليل آن وجود مقاومت غيرفعال از مادر ،يا بهاحتمالی در اثر
هموگلوبين غيرطبيعی (دنبالهی هموگلوبين جنينی) يا تغذيه از پستان مادر میباشد.
جنس و شغل -جنس به طور مستقيم و طبيعی در حساسيت يا مقاومت نسبت به ماالريا دخالت ندارد ،ولی
ممکن است از طريق شغل يا نوع پوشش تأثير نمايد ،چرا که ،در بعضی مناطق دختران ـ بر خالف پسران ـ مجبور
هستند که هنگام شب پوشش کامل داشته باشند يا اينکه مردان ،شب در محيط باز (مانند نگهبانی مزارع برنج يا
ماهيگيری) مشغول هستند ،بنابراين بيشتر در معرض خطر نيش پشه قرار دارند.
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تاثير عوامل مساعدكننده و حساسيت و مقاومت در مقابل بيماری
عوامل موثر بر حساسيت يا مقاومت در مقابل ماالريا عبارتند از  -0عدم مصونيت قبلی  -1سرکوب سيستم ايمنی
 -3بارداری و جراحی  -4عوامل ژنتيك (گروه خونی دافی ،هموگلوبين داسی شکل ،ساير عوامل مربوط به
گلبولهای قرمز خون)  -5وضع تغذيه  -6اسپلنکتومی.
ارتباط بين انگل ماالريا و پاسخ ايمنی ميزبان ،يکی از عوامل مهم انتشار ماالريا میباشد .به طور کلی در مناطق
آندمی ماالريا ،افراد به طور مکرر با انگل ماالريا تماس پيدا میکنند و درجاتی از ايمنی را کسب مینمايند و
سرانجام ،به طور نسبی در مقابل اين بيماری مصون میگردند .الزم به ذکر است که پاسخ ايمنی ،اساساً ناشی از
ايمنی هومورال است ولی ايمنی سلولی نيز در اين زمينه دخالت دارد.
گرچه لنفوسيتهای  Tدر رابطه با بيماری ماالريا نقش حياتی دارند ،مکانيسم عمل آنها نامشخص میباشد .برخی
از محققين ،بر اين عقيدهاند که اين سلولها موجب آسيب يا انهدام انگلهای داخل سلولی میگردند .لنفوسيتهای
 Tضمناً در رابطه با تشکيل آنتیبادی نيز دارای اثرات  Helperمیباشند .کسب ايمنی در بهبودی ناشی از حمله
ماالريا نيز دخيل است ولی طی عفونت بعدی ميزان مصونيت ،باز هم افزوده میشود و بهطور کلی عواملی نظير
وخامت تظاهرات بالينی ،شدت پارازيتمی ،تعداد دفعات پارازيتمی و تشکيل گامتوسيت ،همگی تحت تاثير ايمنی،
کاهش میيابد .البته ايمنی حاصله ويژگی گروهی و سويهای دارد و مشروط به تداوم عفونتهای مکرر است
بهطوری که در اثر کاهش تماسهای بعدی ،از ميزان آن کاسته میگردد و فرد بومی که مدتی در مناطق ديگری
زندگی کرده و مجدداً به منطقه ماالرياخيز باز میگردد ممکن است دچار ماالريای شديدی گردد.
ايمنی نسبت به ماالريا بر توليد گامتوسيتهای انگل ،نيز تاثير دارد و در مناطق هولوآندمی و هيپرآندمی ماالريا در
کودکانی که از مصونيت کمتری برخوردارند توليد گامتوسيت ،به نحو واضحی بيشتر میباشد .از طرفی توليد
گامتوسيت ،در بزرگساالن درمان نشده غير ايمن ،در حد بااليی قرار دارد و تنها با تماسهای مکرر و افزايش ايمنی
آنها کاهش میيابد.
مقاومت اکتسابی در مقابل ماالريا پس از چندين ماه حاصل گرديده و ابتدا بر تراکم گامتوسيتهای خون محيطی و
سپس بر تراکم اَشکال غيرجنسی انگل ،موثر واقع میشود و در مناطق هيپرآندمی ،افراد جوان و بزرگسال ،اغلب
دچار عفونت خفيف بدون عالمتی هستند که همراه با مقاومت نسبی در مقابل عفونت مجدد میباشد و به
 Premunitionيا ايمنی نسبی در حضور عفونت ،موسوم است.
در مناطقی از آفريقا که انتقال چشمگيری در طول سال صورت میگيرد ،مثالً در مناطق هولوآندمی و هيپرآندمی
ماالريا ،شيرخواران طی  3-6ماهه اول بعد از تولد ،به علت عبور  IgGاز سد جفتی و انتقال آن به جنين ،در مقابل
ماالريا مصون هستند .البته اين شيرخواران در مقابل عفونت ناشی از ماالريا مصونيتی ندارند ولی تراکم انگل و دوره
پارازيتمی در بدنشان کوتاهتر میباشد و اين گونه مصونيت ،گذرا و کوتاه مدت است و به ميزان ايمنی مادر و مقدار
آنتیکری که به جنين منتقل میشود بستگی دارد .از طرفی کودکان کم سن ،دچار پارازيتمی شديد و تظاهرات
بالينی وخيمی می گردند و ميزان مرگ ناشی از بيماری مخصوصاً در دو سال اول زندگی ،در سطح بااليی قرار دارد
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ولی در کودکان بزرگتری که زنده میمانند تماسهای مکرر بعدی ،باعث بروز بيماری خفيفتری میشود که در
طی آن شدت پارازيتمی ،اندازه طحال و ميزان مرگ ،کمتر از کودکان کم سنتر میباشد و حتی در سنين دبستان
ممکن است اينگونه کودکان در  55%موارد ،دچار پارازيتمی بدون عالمتی گردند.
بسياری از کودکان ساکن مناطق ماالرياخيز آفريقا دچار بزرگی طحال و کبد هستند ولی پارازيتمی و آنمی آنها
بدون عالمت بالينی است و ضمناً تراکم انگل ماالريا در خون بزرگساالن ساکن اين مناطق ،به مراتب کمتر از
کودکان است و سطح آنتیبادی ضد ماالريا در خون آنان باالتر میباشد ولی عالئم بالينی ،نادرتر بوده و طحال آنها
معموالً قابل لمس نمی باشد .در چنين مناطقی لزوماً فقط افراد مبتال به ماالريای همراه با عالئم بالينی ،مسوول
انتقال ب يماری نيستند زيرا افراد مبتال به ماالريای بدون عالمت بالينی هم که دچار گامتوسيتمی هستند باعث
آلودگی پشه آنوفل و انتقال بعدی ماالريا می شوند .شايان ذکر است که در مناطقی که شدت آندمی بودن بيماری
کمتر و درجه مصونيت سکنه ،در حد پايينی میباشد ،عفونت شديدی در کليه گروههای سنی و ازجمله در
بزرگساالن ايجاد میگردد.
يادآور می شود که اهميت طحال ،در مقاومت نسبت به ماالريا خيلی زياد است و حتی افرادی که قبالً در مقابل اين
بيماری ،مصون بودهاند به دنبال اسپلنکتومی در اثر ابتالء به ماالريا جان خود را از دست دادهاند.
ميزان حمالت ثانویه
ماالريا در حالت طبيعی و از راههای متعارف ،از انسانی به انسان ديگر منتقل نمیشود و لذا حمله ثانويهای ندارد.
منابع و مخازن ،نحوه انتقال و دوره قابليت سرایت
منبع مهم بيماری افرادی هستند که اصول بهداشتی را رعايت نمیکنند و کمتر از ديگران در صدد درمان خود
برمیآيند؛ اينها بيشتر کودکان  1تا  4سال هستند که به علت عدم ايمنی و تعداد زياد گامتوسيت در خون
محيطی ،خوابيدن در اوايل شب و نداشتن پوشاك مناسب ،در معرض خطر بيشتری هستند .مسألهی ماالريای
انسانی با منبع حيوانی با کشف يك مورد پالسموديوم ناولزی 0که به طور طبيعی در کشور مالزی منتقل شده و
يك مورد  Pl.Simiumکه به طور طبيعی نزد انسان در کشور برزيل مشاهده شده ،دوباره مطرح میباشد .انتقال
طبيعی ماالريا بين ميمون و انسان و يا برعکس بين انسان و ميمون در ديگر مناطق نيز امکانپذير است.
مطالعههای جديد در آمريکا و مالزی روی  Pl.Cynomolgiو  Pl.Inuiو پالسموديوم برزيلی 1نشانداد که اين
پالسموديومها نه تنها از طريق تزريق خون آلوده ،بلکه از طريق نيش پشهی آلوده به انسان منتقل میشوند .ولی
نکتهی مهم اين است که گمان نمیرود جهت ريشهکن کردن ماالريای انسانی ،ماالريای ميمونی بتواند مانع اين امر
شود.

Pl.Knowlesi
Pl.Brazilianum

1
2
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الف ـ ناقل

0

پشهی آنوفل ،ناقل و ميزبان نهايی انگل ماالريا است .بدون شك ـ صرفنظر از نوع آنوفل ـ عوامل بسياری از نظر
عادتها و ويژگیهای بيولوژی آنوفلها وجود دارند که سبب اختالف در قابليت انتقال ماالريا در يك نوع آنوفل
مشخص میگردند ،که عبارتند از :
 -0نوع آنوفل -از بين  415نوع و واريته آنوفل که در مناطق مختلف جغرافيايی دنيا انتشار دارند ،تاکنون بالغ بر
 65نوع و واريته به عنوان ناقل ماالريا در مناطق مختلف شناسايی شدهاند .عدهای از آنوفلها فقط در قسمت
محدودی از منطقهی انتشار خود ،ناقل ماالريا هستند ،در حالی که در بقيهی منطقهی انتشار خود ،از نظر انتقال
ماالريا نقشی ايفا نمیکنند .در ايران  04گونه پشهی آنوفل وجود دارد که تاکنون  5گونهی آن به عنوان ناقل
بيماری ماالريا شناخته شدهاند .نام اين هفتگونه و مناطق انتشار آنها به شرح زير است:
آنوفل سوپرپيکتوس ،1در تمام فالت مرکزی ايران همچنين در مناطق کوهستانی شمال و مناطق کوهستانی و تپه
ماهورهای جنوب به ميزان متغير وجود دارد و در دشتهای ساحلی کنارهی بحر خزر و خليج فارس به مقدار کم
صيد میشود.
3
آنوفل ماکولیپنيس  ،در تمام مناطق ساحلی بحر خزر و قسمت بزرگی از دشت و مناطق نيمه کوهستانی
قسمتهای مرکزی و غربی و شرقی ايران فعال است.
آنوفل ساکاروی ،4اين آنوفل در منطقه جنوب شرقی ساحل بحر خزر ،در آذربايجان کنارهی رودخانهی ارس و
درياچهی اروميه ،مناطق مرکزی (تهران ،قزوين ،همدان و اصفهان) مناطق غربی و جنوب غربی و مناطق جنوبی در
استان فارس (شيراز و کازرون) پراکنده است.
آنوفل کوليسيفاسيس ،5اين آنوفل در مناطق مختلف استان بلوچستان و قسمتهای شرقی استان هرمزگان و
جنوب شرقی استان کرمان انتشار دارد.
آنوفل استفنسی ،6در تمام مناطق ساحلی دشت و تپه ماهورهای مناطق جنوبی ايران (از دامنهی جنوبی رشته
کوههای زاگرس به پايين و درههای آن در استانهای خوزستان ،فارس ،بوشهر ،کرمان ،هرمزگان و بلوچستان انتشار
دارد .بعالوه ،اين آنوفل در ايالم و گيالن غرب صيد شده است.
آنوفل فلووياتيليس ،5در تمام مناطق تپه ماهوری جنوب ايران (دامنهی جنوبی زاگرس ،از منطقهی قصر شيرين و
گيالن غرب تا شرقيترين منطقهی جنوبی ايران در بلوچستان) انتشار دارد.

1

Vector
A.superpictus
3
A.maculipenis
4
A.sacharovi
5
A.culicifacies
6
A.stephensi
7
A.fluviatilis
2
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آنوفل دتالی ،0انتشار آن بتقريب مشابه آنوفل فلووياتيليس است ،بهاضافهی چند کانون محدود و مجزا ،مانند يزد،
محالت نزديك همدان و حدود شرقی کوير نمك (منطقهی طبس) که در اين مناطق نيز فعاليت دارد.
 -1حساسيت آنوفل نسبت به انگل ماالريا و تطابق آن -حساسيت جمعيت آنوفل هر منطقه به سويهی انگل همان
منطقه ،بستگی دارد.
 -3عادتهای مربوط به استراحت و خونخواری پشهها -عادت خونخواری پشهها ترکيبی از دو عامل تکرر تغذيه و
انتخاب ميزبان میباشد .تکرر تغذيه با نمو تخمكها ارتباط مستقيم دارد که به نوبهی خود به درجهی حرارت
محيط زيست بستگی دارد و به طور معمول هر دو يا سه روز يك بار انجام میشود.
1
تعداد زيادی از آنوفلها تمايل به خوردن خون حيوانها دارند ،يعنی حيواندوست هستند و بر حسب اتفاق از
انسان تغذيه میکنند .در مناطق انتشار اين آنوفلها وجود اغنام و احشام و کثرت آنها سبب جلب آنوفل به سمت
احشام شده ،در نتيجه بيماری در انسان کمتر ديده میشود .تعداد کمی از آنوفلها انساندوست 3هستند و در
صورتی که خون انسان در اختيارشان باشد آن را ترجيح میدهند .اين گروه در انتقال ماالريا توانايی چشمگيری
دارند .تعدادی از پشهها ،خونخواری را در داخل اماکن انسانی انجام میدهند 4و پس از خونخواری در همان جاها
استراحت میکنند 5و حال آنکه عدهای ديگر خارج از مکانهای انسانی عمل خونخواری را انجام میدهند 6و در
خارج از خانهی افراد و در پناهگاههای طبيعی ،مانند تنهی درختان ،غارها ،شکاف کوهها ،دهانهی چاههای آب و زير
پل رودخانهها استراحت نموده ،يا خونخواری دارند .اين گروه ،در عمل ،از نظر مبارزه با ماالريا و اجرای عمليات
سمپاشی مشکلهايی ايجاد میکنند ،ولی خطر واقعی از نظر انتقال بيماری را آنوفلهايی دارند که در مکانهای
انسانی استراحت و تغذيه مینمايند.
 -4طول عمر -5آنوفل ماده از نظر انتقال ماالريا زمانی خطرناك میشود که غدد بزاقی آن حاوی اسپروزوئيت 8باشد .سن
خطرناك آنوفل به نوع آن ،نوع انگل ،درجهی حرارت محيط و محل استراحت آنوفل از چند روز تا چند هفته بستگی
خواهد داشت .بدينترتيب پيش از آنکه آنوفل به سن خطرناك برسد ،هرچه بيشتر عمر کند ،خطر او بيشتر خواهد شد و
هرچه درصد پشهها با سن خطرناك زيادتر باشد ،خطر انتقال بيماری بيشتر خواهد بود .طول عمر پشهای که به خواب
زمستانی میرود ،حدود  4ماه است .آنوفل مادهی گامبياسه (ناقل مهم قارهی سياه آفريقا) در حدود سه ماه ،آنوفل
ماکولیپنيس ماده حدود يك تا سه ماه عمر میکند؛ طول عمر آنوفل نر کوتاه و حدود دو هفته است.
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A.dethali
Zeophile
3
Anthropophilia
4
Exodophagous
5
Endophil
6
Exophagous
7
Longevity
8
Sporozoite
2
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 -5وفور آنوفل -شکی نيست که ميزان خطر هر آنوفل ناقل از نظر شدت انتقال ماالريا بستگی کامل به تعداد
وفورنسبی آن دارد .وفور آنوفلها به يك سلسله عوامل محيطیبستگی دارد ،مانند :حرارت و رطوبت مناسب ،وجود
منابع کافی آب ـ به عنوان النهی الروی ـ و شرايط مناسب جهت جلوگيری از مرگ و مير زياد.
 -6عادتهای تخمريزی -عادتهای تخمريزی پشهها گوناگونیهای چشمگير دارد .بعضی پشهها در آبهای جاری
تخمريزی میکنند (مانند آ .فلووياتيليس) ،برخی ديگر در آبهای شورمزه مانند ) (A.sumdaicusو گروهی در
چاهها ،آبگيرها ،چشمهها ،يا منابع آب که بر بلندی جاگذاری شده باشند (مانند آ .استيفنسی) .آگاهی از عادت
تخمريزی پشهها برای انجام عمليات ضد الرو ،ضروری است.
ِ
احتمال
مجموع اثر تراکم ناقالن ،حساسيت آنها به عفونت ،طول عمر ناقل ،و
ِ
 -5توان ناقل بودن -0اين اصطالح به
تغذيهی ناقل از انسان ،اطالق میشود .توان ناقل بودن پشه جدا از توان فيزيولوژيك او برای انتشار بيماری است.
 -8مقاومت در برابر حشرهکشها -آگاهی از وضعيت مقاومت پشه در برابر حشرهکشها هم الزم است .زيرا هرگاه
حشرهی ناقل در برابر حشرهکش معينی مقاوم باشد ،بايد حشرهکش ديگری بکار برده شود.
ب ـ شرايط مربوط به انسان (ويژگيهاي ميزبان)
شامل نژاد ،سن ،جنس ،شغل ،که در ساير صفحات اين گفتار ،شرح داده شده است.
ج ـ عوامل محيطي
شامل محيط فيزيکی ،محيط زيستشناختی ،محيط اجتماعی و اقتصادی میباشند که در انتقال بيماری ،تأثير
زيادی دارند.
 .0محيط فيزيکی -محيط فيزيکی شامل درجهی حرارت ،رطوبت ،مقدار نزوالت آسمانی و ميزان آبهای
سطحی و غيره است و در اپيدميولوژی بيماری تأثير میگذارند .دورهی اسپروگونی پالسموديوم ويواکس
پايينتر از  06درجهی سانتيگراد و اسپروگونی پالسموديوم فالسيپاروم کمتر از  04درجهی سانتيگراد
انجام نمیشود .درجهی حرارت در طول دورهی اسپروگونی انگل هم مؤثر است .برای مثال ،دورهی
اسپروگونی پالسموديوم ويواکس در  06درجهی سانتيگراد  51روز و در  16درجهی سانتيگراد  4روز
طول میکشد .رطوبت نسبی بر طول عمر پشه و فعاليت آن تأثير میگذارد ،بهگونهای که اگر رطوبت
نسبی در ساعت  8صبح کمتر از  %61باشد احتمال قطع انتقال بيماری وجود دارد.
 .1محيط بيولوژيکی -محيط بيولوژيکی از قبيل وجود گياههای ويژهای در النهی الروی يا بودن دام در
منطقه ،در تکثير ناقل بيماری و خونخواری آن از انسان و انتقال ماالريا تأثير فوقالعاده دارد.
 .3محيط اجتماعی ـ اقتصادی

Vectorial capacity
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انتشار ماالریا
برای آنکه ماالريا در يك منطقه شايع و بومی گردد ،سه شرط يا عامل اصلی و اساسی و تعدادی عوامل ثانوی و
فرعی مورد نياز است ،به بيان ديگر ،زنجيرهی انتقال بيماری 0از سه عامل (انگل ،ناقل و انسان حساس و پذيرندهی
بيماری) و تعدادی عوامل ثانوی ،مشتمل بر ويژگیهای فردی و ذاتی (مربوط به انسان ،انگل و ناقل) و عوامل
محيطی (فيزيکی ،شيميايی ،بيولوژيکی ،اجتماعی و اقتصادی) که تمام آنها روی عوامل سهگانهی اصلی و در نتيجه
پايداری و برقراری زنجيرهی انتقال و اپيدميولوژی بيماری تأثير میگذارند .در شکل  ،0عواملی که زنجيرهی انتقال
بيماری را تشکيل میدهد ،به طور شماتيك مشخص شده است.
 -1ماالرياي بومي (آندمي) -ماالريا در منطقهای بومی میباشد که موارد بيماری و انتقال آن در سالهای متوالی
ـ حداقل سه سال ـ قابل اندازهگيری و سنجش باشد .آندميسيتهی ماالريا درجههای مختلف دارد:
 ماالريا زيربومی (هيپوآندمی) :ميزان بزرگی طحال در کودکان  1تا 4سال بين صفر تا  01%میباشد.
 ماالريا مزوآندمی :ميزان بزرگی طحال در کودکان 1تا 4ساله هميشه بين 00تا %51است.

 ماالريا فرابومی (هيپرآندمی) :ميزان بزرگی طحال در کودکان 1تا 4ساله هميشه بيش از  %51است و
عالوه بر اين ،ميزان بزرگی طحال در افراد بالغ هم از  %51تجاوز میکند.
 ماالريا تمام بومی (هلوآندمی) :1بزرگی طحال در کودکان 1تا 4ساله هميشه بيش از  %55ولی در افراد
بالغ ،به علت داشتن ايمنی نسبی ،از اين حد پايينتر است.
مشخص نمودن منطقهی ماالريايی از لحاظ اندميسيتی مفيد است ،زيرا ماالريای فرابومی (هيپرآندمی) برای جامعه
به مراتب از هلوآندمی خطرناكتر بوده ،در نتيجه با اجرای برنامهی ناقص کنترل بيماری در منطقهی هلوآندمی اين
امکان وجود دارد که ماالريا به شکل فرابومی (هيپرآندمی) در آيد و در نتيجه مردم کمتر در معرض عفونت قرار
گيرند و بيماری در منطقه ،شيوع بيشتری پيدا کند .بر اساس تخمين تمام عوامل انتقال و واکنش اجتماعهای
انسانی تقسيمبندی عموميتر ديگری مورد بحث است که از نظر اپيدميولوژی بيماری به دو نوع ماالريای پايدار 3و
ماالريای ناپايدار 4تقسيم میشود که با برنامهی کنترل يا ريشهکنی ماالريا انطباق دارد ،زيرا به طور کلی ريشهکنی
ماالريای پايدار از ريشهکنی ماالريای ناپايدار دشوارتر است.
ويژگيهاي همهگيريشناختي ماالرياي پايدار -ناقل بيماری با طول عمر متوسط يا زياد در منطقه وجود دارد؛
عادت خونخواری ناقل از انسان زياد است و جهت انتقال بيماری در اکثر ماههای سال حرارت محيط مناسب
میباشد .بيماری به طور معمول در شکل فرابومی (هيپرآندميك) يا هلوآندميك ديده میشود .بنابراين ،هنگام بروز
اپيدمی در منطقه بعيد است افراد از ايمنی نسبی پايدار برخوردار شوند .بهاستثنای کودکان ،تمام مردم نسبت به
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عفونت مجدد مقاوم هستند .انگل غالب منطقه ،پالسموديوم فالسيپاروم است .کنترل بيماری ماالريا بسيار مشکل
بوده ،مبارزه با الرو مؤثر نمیباشد .با وجود آنکه کانونهای تکثير الرو ،کوچك هستند ،انتقال بيماری ادامه میيابد.
در ايران ماالريا در شکل ناپايدار ديده میشود و فقط در مناطق انتشار آنوفل فلووياتيليس پايداری متوسط است.
پايداری ماالريا در دنيا به درجههای مختلف ديده میشود.

شکل  -1زنجيرهی انتقال بيماری ماالريا
 -2ماالرياي همهگير -همهگيری بيماری بيشتر در مناطق ماالريای ناپايدار رخ میدهد ،يعنی در مناطقی که
کوچکترين تغييرها در هر يك از عوامل انتقال ،تعادل را بر هم میزند .در اين گونه مناطق ،ايمنی مردم در مقابل
بيماری ناچيز است .همچنين امکان دارد در ضمن يا تعقيب يك برنامهی مبارزهی ناموفق ،اپيدمی مشاهده شود.
راههاي انتقال بيماري:
 -0انتقال مستقيم و طبيعی: 0
 -0-0انتقال به طور طبيعی از طريق نيش پشهی آلوده
 -1-0انتقال از طريق جفت مادر .وفور اين نوع انتقال ماالريا به نسبت نادر و اهميت اپيدميولوژی آن
ناچيز است.
0
 -1انتقال مستقيم ماالريا توسط انسان  :عفونت ماالريا ممکن است به روش مکانيکی و توسط انسان بهطور تجربی،
اتفاقی و يا بهمنظور درمانی صورت گيرد .اين انتقال در تمام حالتهای تلقيح انگل از راه داخل جلدی ،درون
ماهيچهای يا داخل وريدی صورت میگيرد.
Direct transmission
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 -0-1ماالريای تجربی : 1اين روش برای انجام مطالعه های ايمنیشناختی ،ارزشيابی داروها ،روشهای
درمانی و بررسی ديگر ويژيگیهای زيستشناختی انگل ماالريا بکار میرود.
 -1-1ماالريای اتفاقی : 3در اين مورد حالتهای مختلفی مشاهده میشود:
 -0-1-1ماالريای اتفاقی در آزمايشگاه بوسيلهی نيش آنوفلهای آلوده به پالسموديوم انسانی و يا
پالسموديوم ميمون مشاهده میشود.
 -1-1-1ماالريای اتفاقی که در معتادان به هروئين يا مرفين و غيره عارض میشود و در آن،
آلودگی از راه سرنگهای آلوده منتقل میگردد.
 -3-1-1ماالريای اتفاقی از راه انتقال خون .مسألهی ايجاد ماالريا از راه انتقال خون به علت
توسعهی برنامههای انتقال خون و همچنين مراحل نهايی برنامهی ريشهکنی ماالريا در بعضی
کشورها اهميت بيشتری پيدا کرده است.
 -3-1ماالريای درمانی : 4پيش از اين به عنوان وسيلهی ايجاد شوك در امراض روانی يا در درمان بعضی
عفونتها به کار میرفت.
نحوه سنجش ماالریا
شيوع -شيوع ماالريا در يك محل و در يك مقطع زمانی معين را با معاينهی يك نمونهی جمعيت از نظر بزرگی
طحال يا وجود انگل در خون آنها میتوان برآورد کرد .نتايج بدست آمده با شاخصهای زير بيان میشوند:
ميزان طحالی :5عبارت است از نسبت کودکان 1تا 01سالهای که طحال بزرگ داشته باشند .ميزان طحالی برای
سنجش آندميسيتهی ماالريا در جامعه بفراوانی بکار گرفته میشود.
متوسط بزرگی طحال :اين شاخص نوع آراستهتر ميزان طحالی است و بر متوسط بزرگی داللت مینمايد .متوسطِ
زرگی طحال برای ماالرياسنجی ،6شاخص سودمندی است.
ِ
ب
ميزان انگلی :عبارت است از نسبت کودکان 1تا 01سالهای که انگل ماالريا در گسترهی خون آنها ديده شده است.
تراکم انگل :اين شاخص نشان دهندهی متوسط پارازيتمی (وجود انگل در خون) در نمونهای از يك گروه به
ِ
ِ
شاخص
طور کامل معينِ جمعيت است .برای محاسبهی اين شاخص تنها شمارهی گسترههای مثبت در مخرج کسر قرار
داده میشوند.
ميزان انگلی شيرخواران :عبارت است از نسبت شيرخواران کمتر از يك سالهای که انگل ماالريا در گسترهی خون
انتقال تازهی ماالريا در يك محل به شمار میرود .اگر به مدت
ِ
آنها ديده شده است .اين ميزان حساسترين شاخصِ
1
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سه سال پشت سر هم ميزان انگلی شيرخواران در جايی صفر باشد ،عدم انتقال ماالريا در آن محل محسوب
میشود ،حتی اگر آنوفل ناقل در انتقال پيشين همچنان در محل باقیمانده باشد.
ميزان ابتال به ماالريا ،جز در مواردی که تشخيص و گزارشدهی دربارهی هر دو
ِ
ِ
تعيين
ميزان نسبتی بيماران :0چون
مورد بصورت کامل انجام شود ،دشوار است ،ميزان نسبتی بيماران ،بکار گرفته میشود ،که عبارت است از شمارِ
بيمارانی که به عنوان ماالريای بالينی تشخيص داده میشوند ،به ازای يكصد بيمار معاينه شده در بيمارستانها يا
درمانگاهها .اين ميزان يك شاخص خام است ،زيرا بيماران را مرتبط با توزيع زمانی و مکانی آنها در نظر نمیگيرد.
بروز -با کاهش ماالريا و انجام مراقبت از آن ،ابزارهای معمول ارزشيابی ماالريا (که پيشتر ذکر شد) ديگر نسبت به
ردگيری مواردِ ماالريای باقیمانده در جامعه حساسيت نشان نمیدهند و الزم است که ماالريا ،نه در يك نمونه از
جمعيت بلکه در همهی جمعيت سنجيده شود و آن هم نه بصورت دورهای بلکه با روشی پيوسته .از اين رو اصطالح
سنجش از شيوع به بروز تغيير يافته ،اينك شاخصهايی مانند بروز ساالنهی انگل و بروز ساالنهی فالسيپاروم برای
اندازهگيری بروز ماالريا در جامعه بکار گرفته میشود.
شاخصهاي مربوط به ناقل -بررسی ماالريا بدون کاوشهای مربوط به حشرهی ناقل کامل نيست .بعضی
شاخصهای مهم ناقل عبارتند از:
شاخص خون انسان :1عبارت است از نسبت پشههای آنوفل که به تازگی خون انسان را خوردهاند و در معدهی آنها
خون انسان هست .اين شاخص درجهی انساندوستی (آنتروفيليسم) پشه را نشان میدهد.
ميزان اسپوروزوئيت :عبارت است از نسبت آنوفلهای مادهای که در غدد بزاقی آنها اسپوروزوئيت يافت میشود.
تراکم پشه :اين شاخص به طور معمول بصورت شمارهی پشههايی که در يك ساعت توسط يك نفر گرفته شده
بيان میگردد.
3
ميزان گزش انسان توسط پشه (تراکم گزش) :عبارت است از متوسط گزشهای آنوفل در يك روز برای هر يك نفر
ـ اين شاخص بوسيلهی ناقلهای صيد شدهی استاندارد بر طعمههای انسانی تعيين میشود.
ميزان تلقيح :عبارت است از ميزان گزش انسان ضرب در ميزان اسپوروزوئيتهای آلوده کننده .همهی اين ميزانها
در سنجشهای کمَی ماالريا و ترسيم مجموع نمای همهگيریشناختی ماالريا بکار میروند.
شاخصهاي مربوط به مراقبت از ماالريا -برابر تعريف ،مراقبت از بيماری شامل بررسی مداوم همهی جنبههای
بروز و گسترش بيماری میباشد که با کارساز بودن مبارزه با بيماری بستگی دارد .از جملهی اين کارها کاوشهای
محلی و گردآوری منظم اطالعات است .شاخصهای زير در مراقبت اپيدميولوژی از بيماری ماالريا بفراوانی بکار
گرفته میشوند:
4
ميزان بروز ساالنهی انگل :
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×0111

موارد تأييد شده در مدت يكسال
جمعيت زير مراقبت

= بروز ساالنهی انگل

بروز ساالنهی انگل يك اندازهگيری پيچيدهی بروز ماالريا در جامعه است و برپايهی مراقبت فعال و غيرفعال (پاسيو)
جدی قرار دارد ،برای اين کار بايد ،بيماری بوسيلهی آزمايش خون تأييد شود.
ميزان آزمايش خون در سال: 0
×0111

شمارهی گسترههای آزمايش شده
جمعيت

= ) (ABERميزان آزمايش خون در سال

در سال  0464کميتهی کارشناسی سازمان جهانی بهداشت دربارهی ماالريا توصيه نمود که شمارهی گسترههايی
که در هر ماه آزمايش میشود بايد دستکم برابر  %0جمعيت باشد .در برنامهی عملياتی تغيير يافته اين رقم
دستکم  %01در سال تعيين شده است.
ميزان آزمايش خون ساالنه يك شاخص کارسازی عمليات است .بروز ساالنهی انگل به ميزان آزمايش خون در سال
بستگی دارد ،اگر شمارهی گسترههای خون به اندازهی کافی و به طور منظم بدست آيد و آزمايش شود ،بروز دقيق
انگل در سال بدست خواهد آمد.
بروز ساالنهی فالسيپاروم -1به علت پديد آمدن دشواریهای مربوط به فالسيپاروم دادههای مربوط به اين انگل
نسبت به کل بيماران و بيماران ماالريايی جداگانه گردآوری میشود.
4
شاخصهای ديگر -ميزان مثبت بودن گسترهها 3و ميزان گسترههای فالسيپاروم  ،شاخصهای سودمندی هستند.
اين دو شاخص ،اطالعاتی دربارهی روند انتقال ماالريا بدست میدهند.
عالوه بر اين موارد ،برخی ديگر از شاخصهای ماالرياسنجی مانند ،ضريب طحالی ،ميزان انگلی ،و ميزان انگلی
شيرخواران هم پيش از اين شرح داده شدند.
پيشگيری و كنترل
پيشگيری اوليه
پيشگيری ماالريا دامنهی وسيعی دارد .اگر هدف ،پيشگيری فردی باشد ،میتوان از سادهترين وسايل استفاده کرد
ولی اگر منظور مبارزهی منطقهای است ،عمليات وسيعتری مانند سمپاشی ،مبارزه با الرو و غيره را ايجاب مینمايد.
1
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اگر هدف ريشهکنی ماالريا در يك منطقه يا يك کشور است ،بايد عمليات را با وسعت ،دقت و مرحلهبندی کاملتری
انجام داد .بيشتر روشهای پيشگيری بر چهار هدف عمده استوار هستند:
 -0حذف انگل ماالريا از ميزبان انسانی؛  -1جلوگيری از تماس پشه با انسان؛  -3کاهش منابع تکثير پشه (مبارزه با
الرو پشه)؛ و  -4مبارزه با آنوفل بالغ.
برای رسيدن به اهداف باال ،روشهای پيشگيری انفرادی و جمعی ،شامل روشهای بهسازی محيط ،کنترل
شيميايی ،بيولوژيکی و ژنتيکی بکار میرود.
حذف انگل ماالريا در ميزبان انساني
پيشگيري دارويي -پيشگيری دارويی (شيميوپروفيالکسی) به عنوان پيشگيری از بيماری ،سالهای متمادی بکار
برده شده است و پيشگيری قطعی بيماری نياز به دارويی دارد که بعد از ورود اسپيروزوئيت به ميزبان از سير
تکاملی و سريع آن جلوگيری کند .در حال حاضر چنين دارويی در دسترس نمیباشد .داروهايی مانند پريماکين 0و
پروگوانيل 1مانع سير تکاملی انگل در سلولهای کبدی ـ قبل از ورود آن به مرحلهی خونی ـ میشوند ،ولی به علت
اثر سمی دارو و مقاومت به گونه ،توزيع همگانی نمیشود .کلروکين 3مانع ادامهی سير تکاملی انگل در گلبولهای
قرمز و پيدايش عاليم بالينی بيماری میگردد و به عنوان پيشگيری و درمان به مقدار زياد و بیرويه طی سالهای
طوالنی توزيع شد که منجر به مقاومت انگل در برابر اين دارو گرديد .کينين 4جهت پيشگيری مصرف نمیشود.
مفلوکين 5برای پيشگيری همگانی توزيع نمیشود ،بلکه جهت پيشگيری فردی ،به افرادی که به مناطق بومی
(آندمی) ـ بويژه مناطق پالسموديوم فالسيپاروم مقاوم ـ مسافرت میکنند ،تجويز شدهاست.
کاربرد پيشگيری دارويی به موقعيت محلی ،گونهی انگل ،حساسيت انگل در مقابل دارو ،آندميسيتهی بيماری،
درصد پوشش مردم ،نوع دارو ،مدت توزيع و نظم آن بستگی دارد .از مشکلهای ديگر پيشگيری دارويی ،هزينه
زياد ،مشکل توزيع و پذيرش مردم میباشد .به علت وجود اين مشکلها ،پيشگيریدارويی همگانی در مناطق بومی
در حال حاضر توصيه نمیشود .فقط در موارد استثنايی برای دو گروه آسيبپذير (يعنی زنان باردار ،بويژه بارداری
نوبت اول و کودکان سنين پايين) پيشگيری دارويی تجويز میشود و يا بر آن تاکيد میگردد و همچنين در افراد
غيرايمنی که به مناطق آلوده مسافرت میکنند ،اجرا میگردد.
مايهکوبي -بيش از بيست سال است که جهت پيشگيری بيماری به تهيهی واکسن اهميت خاص داده میشود ،ولی
تهيهی واکسن خيلی پيچيده و وقتگير است .برای تهيهی واکسن مفيدی جهت پيشگيری همگانی راه درازی در
پيش است ،اگرچه بررسیهای بالينی آن در دست اجرا میباشد .واکسن ماالريا برای سه مرحله از سير تکاملی انگل
بويژه برای پالسموديوم فالسيپاروم( ،به علت وخامت و شيوع زياد آن) تهيه شده است که در زير توضيح داده میشود:
1

Primamquine
Proguanil
3
Chloroquine
4
Quinine
5
Mefloroquine
2
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 -0واکسن برای مرحله اسپروزوئيت :عفونت ماالريا به دنبال ورود اسپروزوئيت از طريق نيش پشهی آلوده
صورت میگيرد .اين نوع واکسن سبب میشود که عفونت متوقف شود و از پيدايش عاليم بالينی و انتقال
بعدی بيماری جلوگيری گردد.
 -1واکسن برای مراحل غيرجنسی :واکسن برای مراحل غيرجنسی انگل در خون تهيه شده ،سبب از بين
رفتن مروزوئيتها و مانع رسيدن آنان به گلبولهای قرمز خون و ادامهی سير تکاملی انگل میشود و
تأثيری بر مرحلهی نسجی انگل در کبد ندارد ،ولی مانع بروز عاليم بالينی بيماری میگردد.
 -3واکسن برای گامتوسيتها  :واکسن سبب از بين رفتن گامتوسيتها و مانع انتقال بيماری میشود.
بنابراين ،به طور مستقيم سبب حفاظت فرد واکسينه نمیشود.
ترکيبی از اين سه نوع واکسن مورد توجه میباشد که در مراحل مختلف سير تکاملی انگل ايجاد محافظت میکند.
حتی اگر برای ماالريا واکسن مؤثر و مفيدی کشف و توزيع شود ،پيشگيری بيماری و درمان بيماران بايد از طريق
ادغام فعاليتهای ضد ماالريايی در شبکهی خدمات بهداشتی ـ درمانی انجام شود.
جلوگيري از تماس پشه با انسان
چندين روش و تکنيك محافظتی وجود دارد که اگر به طور دايم بکار گرفته شود سبب کاهش تماس انسان با پشه
و در بعضی موارد باعث نابودی پشه میشود.
پشهبند -با توجه به اينکه فعاليت خونخواری آنوفل از غروب آفتاب تا قبل از طلوع ادامه دارد ،استراحت در درون
پشهبند ،مانع نيشزدن پشهها میگردد .در بررسیهای انجام گرفته در مناطق بومی ماالريا در سالهای اخير
مشاهده شده که کاربرد پشهبند بويژه آغشته به حشرهکشهای گروه پيرتروئيد ،مانند پرمترين ،مانع مفيدی است
که از تماس پشه با انسان جلوگيری میکند .در بعضی از اين مطالعهها استفاده از پشهبند آغشته به حشرهکش
سبب کاهش تعداد پشهها و ميزان بروز بيماری شده است .حتی اگر پشهبند پاره يا ناقص هم نصب شده باشد،
باعث میشود که از بيماریهايی که از طريق حشرهها ،مانند مگس ،شپش و کك منتقل میشود ،جلوگيری کند.
پشهبند بافته شده از نايلون يا پلیاتيلن را در محلول 05تا 15ليتر حشرهکش با غلظت  0تا  %1که در يك ظرف
پالستيك يا آلومينيوم تهيه شده به مدت يك دقيقه خيس کرده ،سپس آن را پهن میکنند تا خشك شود .اثر
حشرهکشی آن  6تا  01ماه دوام دارد .بهترين روش آغشته کردن پشهبند در محل کاربرد آن در روستا است که
بين مردم توزيع میگردد .تمام اين فعاليتها بوسيلهی مأمور بهداشت روستا انجام خواهد شد.
در يك برنامهی پيشگيری ،بيش از دو ميليون پشهبند آغشته به سم در چند استان کشور چين توزيع شده است.
در افرادی که از پشهبند استفاده کردند ،ماالريا  %85کاهش يافته است .در ويتنام اين برنامه برای چهارهزار نفر اجرا
شده و کاهش موارد ماالريا همزمان با استفاده از پشهبند آغشته به سم %81 ،بوده است .کاهش بهای پشهبند و
حشرهکش مصرفی ،سبب مصرف بيشتر آن توسط گروههای کم درآمد جامعه خواهد شد .همچنين میتوان از
پردههای آغشته به سم استفاده نمود.
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دفعکنندهها -0مصرف دورکنندهها مانند ديت 1با قيمت ارزان و با اثر طوالنی (تا  01ساعت) بر ضد حشرههای
نيشزن مؤثر بوده است .اين مواد بصورت پماد برای استعمال جلدی در قسمتهای باز بدن ،مانند گردن ،زانو و مچ
دست و پا و بصورت محلول برای آغشته کردن لباس و وسايل خواب و پشهبند بکار میروند .صابون محتوی
3
پرمترين و ديت به تازگی در نقاطی از آسيا برای اثر حشرهکشی آن مورد بررسی قرار گرفته است .اسپری پيرتروم
که يك حشرهکش طبيعی است ،سبب نابودی پشههای اطراف شخص خوابيده میشود .روشهای تدخينی مانند
استفاده از  ، Coilحشرهکش مؤثری میباشد.
نصب توري -4وسيلهی استحفاظی فردی و خانوادگی مناسبی به شمار میرود .تمام منافذی که اجازهی ورود به
پشهها را میدهند ،مانند در ،پنجره ،سوراخها و منافذ مختلف بايد با توری پوشانده شوند.
البسه -البسهی محافظ در شرايط اختصاصی و مواردی که افراد به علت حرفهی خود مجبور هستند که در
ساعتهای حمله و گزش پشهها در خارج باشند( ،مانند سربازان و کارگران) ،ارزش نسبی دارد.
انتخاب محل زندگي -5محل سکونت دايمی يا موقت نبايد همجوار با محل تکثير پشهها باشد .انتخاب مسکن
مناسب اهميت زيادی دارد.
6

انحراف پشهها از انسان به طرف حيوانها  -سبب کاهش تماس پشه با انسان میشود.
مبارزه با الرو پشهها و کاهش منابع الروي
روشهاي مکانيکي -5روشهای مکانيکی يا فيزيکی از قديمیترين روشهای مبارزه با الرو پشهها و کنترل
ماالريا بهشمار میروند .بهطور کلی ،هدف روشهای مکانيکی عبارت است از جلوگيری از ايجاد النههای الروی ،از
بين بردن النههای موجود در اطراف اماکن انسانی از راه زهکشی ،8پر کردن و از بين بردن گودالها ،حلبهای
خالی ،حوض ،و پوشش در يا سرپوش برای چاهها و تانکر آب خانهها .کاشتن درخت اکاليپتوس در نواحی باتالقی
سبب خشكشدن باتالق میشود .عدم توجه به بهداشت محيط در هنگام توسعهی شهر يا روستا ،احداث جادهها،
برقراری نظام آبياری و حفر چاههای آب ،مخاطرهآميز میباشد .اين گونه برنامهها در مناطق ماالريا خيز خطر
بيماری را دو چندان میکند و برای ناقالن شهری فرصت مناسبی بوجود میآورد.
کنترل شيميايي -کنترل شيميايی شامل کاربرد مواد نفتی در سطح النههای الروی و الروکشهای شيميايی از
گروه ترکيبهای ارگانوفسفره مانند تمفوس 4میباشد.
1

Repellents
)MIN.Diethyl Toluamide (DEET
3
Pyrethrum
4
Screening
5
Site selecting
6
Zoo prophylaxis
7
Mechanical methods
8
Drainage
9
Temephos abate
2
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روشهاي بيولوژيکي -0روشهای بيولوژيکی شامل بکارگيری شکارچیها ،1مانند ماهیهای الروخوار (ماهی
گامبوزيا که از قديم کاربرد آن معمول بوده است و ماهی آ.فانيوس 3بومی جنوب ايران است) و پاتوژنها 4در مبارزه
با الرو پشهها مؤثر بوده ،بصورت تجاری در دسترس میباشند .نظر به اينکه کاربرد حشرهکشها باعث بروز مقاومت
ناقل در مقابل آنان و همچنين سبب آلودگی محيط زيست انسان و ديگر موجودات میشود ،کاربرد پاتوژنها جهت
جانشينی مورد تأکيد است .کاربرد باسيل در مناطقی که دارای النههای الروی محدود میباشد ،مؤثر بوده و تکرار
آن در نوع پودر و تابل يا گرانول و غيره الزم است.
مبارزه با آنوفل بالغ
5

حشرهکشهاي ابقايي  -در اين روش از خاصيت حشرهکشی بعضی مواد شيميايی که از راه تماس يا تدخين و
تماس ،سبب مرگ و مير پشهها و ديگر حشرهها میگردند ،استفاده میشود .برای اين منظور تمام سطوح اماکن و
پناهگاههايی که در محل استراحت موقت يا دايم پشهها شناخته شدهاند (اعم از سطوح داخلی يا خارجی
پناهگاههای دايم و موقت و غيره) ،با مادهی حشرهکش سمپاشی میشوند .بدين ترتيب حشرهکش ،از يك طرف با
تأثير تدريجی و مستمر موجب مرگ و مير در پشهها و پايين آمدن يا به صفر رسيدن تعداد آنان میگردد و از
طرف ديگر با کوتاه کردن طول عمر پشهها باعث میشود که سير تکاملی انگل ماالريا در پشهها انجام نگيرد ،و در
نتيجه ،انتقال ماالريا قطع شود .انتخاب نوع و مقدار حشرهکش و تناوب سمپاشی بستگی به حساسيت پشهها به
مواد حشرهکش ،حداقل مقدار مؤثر و غيرخطرناك و اثر ابقايی آن حشرهکش ،فصل انتقال ماالريا در منطقه ،شرايط
جغرافيايی و ساختمانی آن نقطه و باالخره امکانات مالی و اجرايی محلی دارد .در چند دههی اخير حشرهکشهای
د.د.ت و ماالتيون با اثر ابقايی طوالنی ،مهمترين روش ضد ماالريايی در برنامههای مبارزه با ماالريا بوده است.
سمپاشي فضايي -6هدف از اين روش ،کشتن پشههای در حال پرواز يا در حال استراحت ،با تأثير از راه تدخين و
يا تماس میباشد .سمپاشی فضايی را ممکن است در داخل اماکن مسدود يا در فضای خارج انجام داد .حالت اخير،
زمانی است که مسألهی اگزوفيلی و اگزوفاژی پشهها مطرح باشد.
روشهاي ژنتيکي -5با اجرای اين روشها ،حشره برای انهدام خود بکار گرفته میشود و تخريب و بر هم زدن
جمعيت طبيعی پشهها را باعث میگردد .اين عمل ممکن است با بکاربردن ژنهای مخرب صورت گيرد؛ مانند روش
عقيمکردن8حشرهها يا تغيير نسبت جنسی حشره يا ديگر روشهای ژنتيکی.

1

Biological methods
Predators
3
A.Phanius
4
B.sphaericus,Bacillus Thuringiensis H-14
5
Residual insectides
6
Space spraying
7
Genetic manipulations
8
Sterilization
2
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پيشگيری ثانویه
تشخيص زودرس و درمان مناسب بيماری ـ چنانکه توضيح داده شد ـ در اين پيشگيری مد نظر است.
پيشگيری ثالثيه
اين بيماری معموال منجر به نقص عضو نمیشود و نياز به درمانهای جراحی و ارتوپديك ندارد ولی اگر باعث آسيب
اساسی کليهها و نهايتا عمل جراحی پيوند کليه شد ،پيشگيری سطح سوم به حساب خواهد آمد.
جدول  -2نحوهی کموپروفيالکسی ماالريا
نام دارو

مورد استفاده

دوز بزرگساالن

دوز اطفال

Atovaquone +
Proguanil

به عنوان پيشگيری دارويی،
در مناطقی که ماالريای
فالسيپاروم مقاوم به کلروکين
يا مفلوکين وجود دارد.

 011/151ميليگرم
 /دهان/روز
(قرص =  151و
)011

 11-00کيلوگرم 15 / 61/5 :ميليگرم
 31-10کيلوگرم 51 / 015 :ميليگرم
 41-30کيلوگرم  55 / 085/5 :ميليگرم
بيشتر از  41کيلوگرم011 / 151 :
ميليگرم

به عنوان پيشگيری دارويی،
در مناطقی که ماالريای
حساس به کلروکين و يا صرفا
ماالريای ويواکس وجود دارد.
به عنوان پيشگيری دارويی،
در مناطقی که پالسموديوم
فالسيپاروم مقاوم به کلروکين
يا مفلوکين وجود دارد.

 311ميليگرم /
دهان  /هفته
(قرص = 051
ميليگرم)
 011ميليگرم /
دهان  /روز
(کپسول = 011
ميليگرم)

Mefloquine

به عنوان پيشگيری دارويی،
در مناطقی که ماالريای
فالسيپاروم مقاوم به کلروکين
وجود دارد.

 151ميليگرم/
دهان /هفته
(قرص = 151
ميليگرم)

Primaquine

به عنوان پيشگيری دارويی،
در مناطقی که عمدتا ماالريای
ويواکس وجود دارد و نيز در
درمان عود بيماری

05ميليگرم  /دهان/
روز04/روز
 1/3ميليگرم  /کيلوگرم /روز 04 /روز
(قرص = 05
ميليگرم)

Chloroquine

Doxycycline

 5ميليگرم به ازای هر کيلوگرم در هفته
(حداکثر  311ميليگرم در هفته)

بيشتر از  8سال 1 :ميليگرم به ازای
کيلوگرم در روز
( حداکثر  011ميليگرم در روز)
کمتر از  05کيلوگرم 5 :ميليگرم/کيلوگرم
 04-05کيلوگرم :يك چهارم قرص
 31-11کيلوگرم :نصف قرص
 45-30کيلوگرم :سه چهارم قرص
بيشتر از  45کيلوگرم  :يك قرص  /هفته

 اپيدميولوژی و کنترل بيماريهای شايع در ايران/ 0058
سایر اقدامات كنترلی
: همهگيریها و پاندمیهای بيماری بايد انجام داد،اقداماتی که طی طغيانها
 تعيين وسعت و طبيعت همهگيری
 مبارزه با حشره بالغ و الرو

 نامساعد کردن شرايط و محيط تکثير حشره بالغ و الرو
 درمان صحيح بيماران

 استفاده از پشه بند و توری و ساير پوششهای محافظ
)1  کموپروفيالکسی افراد در معرض خطر (جدول
: جنگ و امثال آن بايد انجام داد، آتشفشان، زلزله،اقداماتی که طی بروز حوادث و سوانحی نظير سيل
 بايد،طی بروز حوادثی نظير جنگ و سيل ممکن است بر ميزان بروز بيماری افزوده گردد بنابراين در اينگونه موارد
.با آمادگی و دقت بيشتری به اقدامات پيشگيرنده پرداخته شود
چند نكته
ماالريا يکی از بيماريهای قابل پيشگيری و درمانپذير است که متاسفانه هر نيم ساعت يکی از کودکان جهان را به
 کودکان و زنان باردار میباشند را از، ساالنه يك ميليون نفر که عده کثيری از آنان شيرخواران،کام مرگ فرو میبرد
 مورد05111  ساالنه بيش از، در گذشتهای نه چندان دور.بين میبرد و اغلب اين موارد در قاره آفريقا رخ میدهد
.آن در کشور ايران رخ میداد ولی هم اکنون به مرحله حذف رسيده است
منابع
1. World Health Organization, Malaria Fact sheet. Updated April 2016. Available from:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/ . [Last accessed June 2016].
2. World Health Organization, Global Malaria Programme, World malaria report 2015.
Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/200018/1/9789241565158_eng.pdf .
[Last accessed June 2016].
3. World Health Organization, Global Technical Strategy for Malaria 2016–2030. Available from:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/176712/1/9789241564991_eng.pdf?ua=1 . [Last accessed
June 2016].
4. Edrissian GhH. Malaria in Iran: Past and Present Situation. Iranian J Parasitol 2006; 1: 1-14.
5. Hemami MR, Sari AA, Raeisi A, et al. Malaria Elimination in Iran, Importance and Challenges.
Int J Prev Med 2013; 4: 88–94.
6. Heymann DL. (Edit.). Control of Communicable Diseases Manual, an Official report of the
American Public Health Association; 19th Edition, 2008, pp. 373-93.
7. Whit NJ, Breman JG. Malaria, In: Kasper, Braunwald, Fauci … Harrison’s Principles of
Internal Medicine, McGraw-Hill, Medical publishing division, New York, 19 th ed., 2015, pp.
1368-84.
8. Weekly Epidemiological Record, Malaria situation, 2015.World Health Organization. No. 45,
2015, 90, 609–616.

0054 / ماالريا
9. Bruce-Chwatt LJ. Essential Malarialogy. 2nd ed., Alden press, Oxford, 1985 ؛p 493.
10. World Health Organization. Malaria control activiies in the last 0 years. Wld Hlth Statist
Quart 1988; 4:71-3.
11. Zaim M. Malaria control in Iran. Present and future. J Am Mosq Control Assoc 1987; 3:392-6.
12. Faust ECPE, Russell RC. Clinical Parasitology. June 1974 ؛p 890.
13. Motabar M, Tabibzadeh I, Manouchehi AV. Malaria and its control in Iran. Trop Geogr Med
1975; 27: 71-8.
14. World Health Organization. Manual on Practical entomology in Malaria. Part 3: 160, 1975.
15. World Health Organization. Environmental management for vector control. WHO Techni Ser
1980, pp 649-75.
16. World Health Organization. Resistance of vectors and reservoirs of disease to pesticides.
WHO, Techn Rep Ser 1986, pp 737-87.
، وزارت بهداشت، نشريه ی اداره مبارزه با بيماریها،0356  لغايت0351  بررسی وضعيت بيماری ماالريا در کشور از سال.زارع م
.درمان و آموزش پزشکی
.516  ص،0348 ،0155  شماره، انتشارات دانشگاه تهران، ماالرياشناسی و ريشهکنی ماالريا. فقيه م
.66-51 :5 ؛0355  مجله بهداشت ايران، بيماری ماالريا در ايران.معتبر م
.1-061 :14 ؛0351 مجله دانشکده پزشکی تهران، ماالريا و مناطق ساحلی خليج فارس ـ دريای عمان.معتبر م منوچهری م
. 0386 آمار و مستندات موجود در مرکز مديريت بيماریها تا پايان سال
،0344 ، انتشارات ارجمند، چاپ دوّم، ويراست سوّم،کتاب جامع بهداشت عمومی:  در، اپيدميولوژی و کنترل ماالريا.حاتمی ح
.0104-0114 صفحات

.05
.08
.04
.11
.10
.11

