
 

 

 : ماالريا شيوع  

 به نفر ميليون 033 تا 033 جهان بين در ساالنه  

نفر )يعنی هر  ميليون 2 تا 1 و شوند می مبتال ماالريا

 .ميرندمی بيماری اين اثر در نفر در دنيا !!!( 0دقيقه 

 ماالريا به نفر هزار 23 تا 10 حدود ساالنه ايران در 

 مربوط ايران در ماالريا موارد بيشترين شوند؛ می مبتال

 مناطق و هرمزگان بلوچستان، و سيستان استان به

 .باشد می کرمان گرمسيری

 :ماالريا بيماری عاليم

 و لرز سرما، احساس تب، شامل عاليم ترينشايع  

 شامل نيز ديگر اختصاصی غير عاليم .باشدمی تعريق

 تواند می...  و کسالت سردرد، تهوع، استفراغ، ضعف،

 .باشد داشته وجود

 

 چرخه زندگی انگل پالسموديوم

 :انتقال راههای

 از ماالريا، انتقال روش ترينمعمولی و ترينشايع  

 .است ماده آنوفل های پشه گزش طريق

 را او خون زند، می نيش را شخصی مذکور پشه وقتی  

 باشد داشته ماالريا شده گزيده شخص اگر .مکد می

 بدن داخل به بيمار خون داخل هایانگل از تعدادی

 پشه بدن در ماالريا هایانگل .شد خواهد مکيده پشه

 بستگی که روز 21 تا 7 از و بعد کندمی رشد و تکثير

 ديگر فرد به انتقال برای دارد محيط رطوبت و دما به

 بزند، نيش را سالمی شخص اگر حال هستند؛ آماده

 و اين شوند می سالم شخص بدن وارد ماالريا های انگل

 .شد خواهد بيمار شخص

 

 گلبول قرمز آلوده به انگل پالسموديوم

 (:ماالريا  ناقل ) آنوفل پشه زندگی چرخه

 و گذارند می تخم راکد آبهای در آنوفل هایپشه *  

 آن از الرو و شده باز تخم روز سه تا يک از پس

 شود. می خارج

 پوپ صورت به الروها روز هشت تا هفت از پس *  

 پشه به تبديل پوپ بعد روز دو تا يک و آينددرمی

 .شود می آنوفل

 

 و زندگی ادامه برای آنوفل ماده های پشه و باالخره

کنند.  می تغذيه انسان خون از خود هایتخم رشد

 اماکن و ساير ها اتاق ديوار روی خون خوردن از پس

 0 تا 2 که ها تخم رسيدن از پس. کند می استراحت

 حوض، شامل) راکد های آب در کشد می طول روز

 ذخيره آب آن در که هايی قايق آب، منبع برکه،

 ريزی تخم...(  و ها کوچه در شده رها آب اند، کرده

 چندين پشه عمر طول در چرخه و اين کند می

 .گردد می تکرار نوبت

 



 

 

 

 :ماالريا بيماری تشخيص

. باشد می خون آزمايش ماالريا قطعی تشخيص راه  

 )پالسموديوم( ماالريا های انگل بيمار فرد خون در

 انجام برای تواندمی دارتب فرد هر. شود می ديده

 مراکز يا و بهداشت های خانه به ماالريا آزمايش

 .نمايد مراجعه( درمانگاه) درمانی بهداشتی

 ((شود می انجام رايگان ماالريا آزمايش))

 :ماالريا بيماری درمان

 نظر زير بايد که است درمان قابل ماالريا بيماری  

 دوره. شود انجام ماالريا مأمور يا بهورز توسط پزشک

 بيماری بازگشت از تا نمود کامل بايد را درمان

 .آيد عمل به جلوگيری

 بيماری، صحيح و موقع به درمان عدم صورت در  

 بعضی در تواند می ديگران، به بيماری انتقال بر عالوه

 .شود بيمار مرگ به منجر موارد از

 

 ماالرياکلروکين، داروی 

 :ماالريا بيماری از پيشگيری های راه

 که افرادی و درمان دارتب افراد خون آزمايش: بيماريابی  

 از است، شده ديده ماالريا انگل هاآن خون آزمايش در

 .کند می جلوگيری بيماری بيشتر انتشار

 از ماالريا: ناقل های پشه توسط گزش از جلوگيری  

 به آغشته بند پشه يا معمولی بند پشه زير خوابيدن طريق

 بردن کار به منازل، های پنجره و در به توری نصب سم،

 کننده دور مواد از استفاده و الکتريکی و نوری تله

(DEET). 

 

 زهکشی قبيل از آنوفل: های پشه تکثير از جلوگيری  

 آب منابع کامل پوشاندن ها، گودال پرکردن راکد، آبهای

-الرو های ماهی از استفاده آب، نگهداری وسايل ساير و

 .... گازوييل، سموم و مثل الروکش مواد کاربرد خوار،

 سطوح سمپاشی وسيله به بالغ های پشه بردن بين از  

 و ها پشه استراحت محل و حيوانی و انسانی اماکن داخلی

 و پوشاندن راکد های آب ساختن جاری و خشکاندن با

 های پشه ريزیتخم های محل آب وسايل نگهداری کامل

 .ببريم بين از را آنوفل

 

 هب انم خدا هب 

 

 دانشکده بهداشت

 "حشره شناسی پزشکیدانشجويی انجمن علمی "

 "روز جهانی دوباالن "

  

 

 

 

 

 

دانشجوی  ،امین حسین پورگردآورنده: 

و  شناسی پزشکیکارشناسی ارشد حشره

 مبارزه با ناقلین

 ماالریا

Malaria 


