
 ماالریا  

 

 : ماالریا تعریف  

 

 یباشدم پالسمودیوم ازجنس سلولی تک انگلهای ، بیماری این عامل.است انگلی بیماری یک ماالریا  

 ویواکس، نامهای به پالسمودیوم گونه سه ایران در. میشود شامل را متعددی های گونه که

 فالسیپاروم پالسمودیوم و شایعترین ویواکس پالسمودیوم.دارند وجود ماالریه و فالسیپاروم

 .باشد می انگل این نوع خطرناکترین و شدیدترین

 

 ونهگ چندین نیزشامل آن که شودمی منتقل انسان به آنوفل نام به ایپشه توسط ماالریا انگل  

 .باشدمی

 

 : ماالریا شیوع  

 

 این اثر در نفر میلیون 2 تا 1 و شوند می مبتال ماالریا به نفر میلیون 500 تا 300 جهان در سال هر  

 .کنند می فوت بیماری

 

 رانای در ماالریا موارد بیشترین شوند؛ می مبتال ماالریا به نفر هزار 20 تا 15 حدود ساالنه ایران در  

 .باشد می کرمان گرمسیری قسمت و هرمزگان ، بلوچستان و سیستان استان به مربوط

 

 :ماالریا بیماری عالیم  



 

 نیز دیگر اختصاصی غیر عالیم.باشد می تعریق و لرز سرما، احساس تب، شامل عالیم شایعترین  

 .باشد داشته وجود تواند می.... و کسالت سردرد،تهوع،استفراغ، ضعف، شامل

 

 باشد می تب عالمت مهمترین  

 

 :انتقال راههای  

 

 .است ماده آنوفل های پشه گزش طریق از ماالریا انتقال روش ترین معمولی و شایعترین  

 

 تهداش ماالریا شده گزیده شخص اگر.مکد می را او خون ، زند می نیش را شخصی مذکور پشه وقتی  

 رد ماالریا انگلهای.شد خواهد مکیده پشه بدن داخل به بیمار خون داخل انگلهای از تعدادی باشد

 برای دارد محیط رطوبت و دما به بستگی که روز 21 تا 7 از وبعد کند می رشد و تکثیر پشه بدن

 دنب وارد ماالریا های انگل بزند، نیش را سالمی شخص اگر حال هستند؛ آماده دیگر فرد به انتقال

 .شد خواهد بیمار شخص واین شوند می سالم شخص

 

 :ماالریا پشه زندگی چرخه  

 

 گذارد می تخم راکد آبهای در ماالریا پشه*  

 

 شود می خارج آن از والرو شده باز تخم روز سه تا یک از پس*  



 

 آیند می در پوپ صورت به الروها روز هشت تا هفت از پس*  

 

 شود می ماالریا پشه به تبدیل پوپ بعد روز دو تا یک*  

 

 می تغذیه انسان خون از خود های تخم رشد و زندگی ادامه برای ماالریا ماده های پشه وباالخره  

 از پس. کند می استراحت سرپوشیده اماکن وسایر ها اتاق دیوار روی خون خوردن از پس کنند؛

 قایق آب، منبع برکه، حوض، شامل) راکد های آب در کشد می طول روز 3 تا 2 که ها تخم رسیدن

 چرخه واین کند می ریزی تخم...(  و ها کوچه در شده رها اند،آب کرده ذخیره آب آن در که هایی

 .گردد می تکرار نوبت چندین پشه عمر طول در

 

 :ماالریا بیماری تشخیص  

 

 می دیده ماالریا های بیمارانگل فرد خون در. باشد می خون آزمایش ماالریا قطعی تشخیص راه  

 بهداشتی مراکز یا و بهداشت های خانه به ماالریا آزمایش انجام برای تواند دارمی تب فرد هر.شود

 .نماید مراجعه( درمانگاه) درمانی

 

 شود می انجام رایگان ماالریا آزمایش  

 

 :ماالریا بیماری درمان  

 



 انجام ماالریا مأمور یا بهورز توسط پزشک نظر زیر باید که است مان در قابل ماالریا بیماری  

 .آید عمل به جلوگیری بیماری ازبازگشت تا نمود کامل باید را درمان دوره.شود

 

 رد تواند می دیگران، به بیماری انتقال بر ،عالوه بیماری وصحیح موقع به درمان عدم صورت در  

 .شود بیمار مرگ به منجر موارد از بعضی

 

 :ماالریا بیماری از پیشگیری های راه  

 

 ماالریا انگل ها آن خون آزمایش در که افرادی ودرمان دار تب افراد خون آزمایش:  بیماریابی*  

 .کند می جلوگیری بیماری بیشتر انتشار از است شده دیده

 

 شهپ یا معمولی بند پشه زیر خوابیدن طریق از ماالریا؛ ناقل های پشه توسط گزش از جلوگیری*  

 ، الکتریکی و نوری تله بردن کار به منازل، های پنجره و در به توری نصب سم، به آغشته بند

 کننده دور مواد از استفاده

 

 دنپوشان گودالها، پرکردن راکد، آبهای زهکشی قبیل از ماالریا های پشه تکثیر از جلوگیری*  

 الروکش مواد کاربرد خوار، الرو های ماهی از استفاده آب، نگهداری وسایل سایر و آب منابع کامل

 .... و گازوییل مثل

 

 لمح و حیوانی و انسانی اماکن داخلی سطوح سمپاشی وسیله به بالغ های پشه بردن بین از*  

 ها پشه استراحت

 



 تخم های محل آب نگهداری وسایل کامل وپوشاندن راکد های آب ساختن جاری و خشکاندن با  

 .ببریم بین از را ماالریا های پشه ریزی


