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درمانگاه عفونی

شماره ششصدوسیوهفت پنجشنبه شش مهر نودوشش

گزارشی از روندپیشگیری و کنترل ماالریا در ایران و جهان

وقتی ماالریا به درمان جواب نمیدهد...
وضعیت نگرانکنندهای که با
بروز سوش مقاوم انگل ماالریای
فالسیپاروم به داروی اصلی درمان
ماالریا یعنی «آرتیمیسینین» در
جنوبشرقی آسیا بروز کرده ،زنگ
خطری جدی را در راستای توقف
پیشرفتهای نایل شده به منظور
حذف ماالریا در جهان به صدا درآورده
است .در صورت گسترش سوش
مقاوم مزبور به آفریقا ممکن است به
زودی شاهد بروز مرگ و میر زیاد در
این قاره باشیم

دکتر احمد رئیسی
رئیس اداره کنترل ماالریا مرکز
مدیریت بیماریهای واگیر
وزارت بهداشت

مهمترین بیماری انگلی و یکی از مسائل
مهم بهداشتی تعدادی از کشورها بهخصوص
کشورهای گرمسیری دنیا ماالریاست .این
بیماری از سالها دور در ایران وجود داشته و
پزشکان از قدیم با آن آشنایی داشتهاند .موارد
بومی ماالریا (موارد ناشی از انتقال محلی
عفونت) در جنوب و جنوب شرقی کشور
از جمله استانهای سیستان و بلوچستان،
هرمزگان و بخش گرمسیری استان کرمان
(شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی جیرفت) دیده میشود.
بیماری ماالریا با گزش پشه آنوفل آلوده به
اسپروزوییت انگل ماالریا شروع میشود.
پشه آنوفل شبها خونخواری میکند و حین
خونخواری ،از بزاق خود انگلهای ماالریا
را به خون انسان تزریق میکند .این انگلها
وارد سلولهای کبدی میشوند و شروع به
تکثیر سریع میکنند.
عالئم این بیماری به بسیاری دیگر از
بیماریهای تبزا مانند سرماخوردگی،
آنفلوانزا و ...شبیه است و عالئمی مانند تب،
سردرد ،لرز ،حالت تهوع ،استفراغ و اسهال،
دردهای عضالنی ،و تعداد دیگری از عالئم
غیراختصاصی دارد.
تشخیص زودهنگام و درمان مناسب و به
موقع ،دو عامل اساسی برای کنترل و حذف
ماالریاست .درمان بهموقع و موثر ماالریا
میتواند دوره عفونت را کوتاه و از ابتال به
عوارض بعدی و مرگ پیشگیری کند.
دسترسی به درمان مناسب ،نهتنها باعث میشود
بیماری به نحو موثرتری کنترل شود ،بلکه امکان
انتقال عفونت به سایر افراد سالم جامعه را
کاهش میدهد .دسترسی به درمان ،حق اساسی
تمام ساکنان مناطق در معرض خطر است.

 50درصد جمعیت جهان در معرض خطر ابتال به ماالریا هستند.

روشهای تشخیصی نوین

دقيقترين و متداولترين روش تشخيص
آزمايشگاهي در تعيين نوع پالسموديوم،
استفاده از نمونه خون و رنگآمیزی آن و
تشخیص انگل زیر میکروسکوپ است .ورود
کیتهای تشخیص سریع ( )RDTتحولی در
تشخیص ماالریا ایجاد کرده است .با استفاده
از این کیتها ،در کوتاهترین زمان تشخیص
ماالریا بدون در اختیار داشتن برق ،میکرسکوپ
و حتی شخص دوره دیده آزمایشگاهی ممکن
است .با استفاده از این کیتها که تاکنون
بهوسیله دفتر توسعه سازمان ملل و سازمان
جهانی بهداشت و با استفاده از اعتبارهای
پروژه «گلوبال فاند» تامین میشده ،میتوان
در کمتر از  20دقیقه ،بیماری فرد مشکوک

را قطعی تشخیص داد و برای درمان آن اقدام
کرد .در این روش که با روشهای قبل از
نظر مدت زمان و طریقه شناسایی متفاوت
است ،به تخصص و تبحر تشخیصی نیاز
نیست و با آموزش کاربرد آن به آموزگاران،
دانشآموزان ،اعضای شوراهای روستایی و
نیروهای داوطلب مردمی میتوان به راحتی
بیماری را تشخیص داد.
بیماری ماالریا نزدیک به 50سال جزو
بیماریهای بومی ایران محسوب میشد ،اما
در حال حاضر از حالت بومی درآمده و موارد
بومی آن فقط به استانهای جنوبی کشور ،آن
هم به بعضی مناطق و شهرستانها محدود
شده است .براساس گزارشهای رسیده از
دانشگاههای علوم پزشکی ،تعداد موارد بومی

نقشه مقاومت دارویی به ماالریا در جهان
طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت ،ساالنه
دکتر
صالحی مسعود حدود  ۳۰۰تا  ۵۰۰میلیون مورد بیماری
ماالریا در دنیا رخ میدهد که نزدیک به
عضو هیات
علمی دانشگاه  90درصد آن مربوط به کشورهای آفریقایی
علوم پزشکی
است .از بقیه موارد ،حدود دوسوم آن در
زاهدان
کشورهایی مانند هندوستان ،برزیل ،سری
النکا ،ویتنام ،کلمبیا و جزایر سولومون اتفاق میافتد .عمده
موارد ماالریای شدید و مرگ و میر ناشی از آن مربوط به
نوع فالسیپارم است و بخش عظیمی از آفریقا بهویژه مناطق
گرمسیر ،شرق آسیا ،اقیانوسیه و نواحی آمازون دارای این
گونه ماالریاست .در بقیه نقاط دنیا نوع فالسیپارم شیوع
کمتری دارد .برآورد ساالنه مرگ ناشی از ماالریا از ۱/۵
تا  ۲/۷میلیون نفر متغیر است که بازهم قسمت بزرگ آن
سهم آفریقاست.
تشخیص سریع و درمان فوری ماالریا از اجزای اساسی
راهکار سازمان جهانی بهداشت برای کنترل ماالریاست.
استفاده درست و درمان ضدماالریایی موثر نهتنها مدت
بیماری را کاهش میدهد ،بلکه خطر عوارض و مرگ و
میر ماالریا را نیز میکاهد.
متاسفانه مقاومت دارویی ماالریا طی  2دهه اخیر شدت و
گسترش زیادی یافته و وضعیت ماالریا را بسیار بغرنجتر
از گذشته کرده است .به علت افزایش مقاومت دارویی،
مرگ و میر ناشی از ماالریا بهخصوص در اطفال در سطح
جهان روبه افزایش گذاشته و همهگیریهای متعددی از
ماالریای فالسیپارم مقاوم رخ داده است .بدتر اینکه بسیاری
از همهگیریها در موقعیتهایی اتفاق میافتد که داروی
موثری برای درمان ماالریا در دسترس نیست.
ساخت داروهای جدید هم به شکل سریع ممکن نیست
و معضالت مربوط به توزیع و مصرف داروهای جدید،
وضعیت را مشکلتر میکند .در بسیاری از مناطق ماالریاخیز،
عمده جمعیت امکان دسترسی به داروهای ضدماالریا
و اطالعات قابلاعتماد در مورد درمان و پیشگیری از
ماالریا را ندارند .به عالوه ،داروهایی هم که در دسترس
هستند ،اغلب از مجاری غیررسمی تهیه میشوند و کیفیت
قابلاعتمادی ندارند و ممکن است بر سویههای محلی
انگل اثری نسبی داشته یا کامال بیاثر باشند و اغلب هم
با دوز اشتباه مصرف میشوند.
در حال حاضر به جز مشتقات آرتمی سینین ،پالسمودیوم
فالسیپارم به تمامی داروهای ضدماالریا مقاوم شده است.
انواع دیگر ماالریای انسانی ،مقاومت کمتری دارند .اگرچه
در اقیانوسیه و قسمتهایی از اندونزی ،مقاومت ویواکس
به کلروکین یافت شده ،اما در سایر مناطق ،گونه ویواکس،
به کلروکین حساس است.

تاریخچه

مقاومت پالسمودیوم فالسیپارم به کینین ،اولین بار در سال
 ۱۹۱۰میالدی در برزیل گزارش شد ،اما هرگز در آن حد
نبود که باعث عوض شدن سیاست درمانی شود .سالهای
بعد با معرفی و مصرف پروگوانیل و پریمتامین مقاومت
پالسمودیوم فالسیپارم و ویواکس به این داروها رخ داد،
اما این مقاومت دارویی چندان مهم نبود .تا اینکه اوایل
دهه  ۶۰میالدی مقاومت جدی پالسمودیوم فالسیپارم به
کلروکین تقریبا همزمان در جنوبشرقی آسیا و آمریکای
جنوبی ظاهر شد .این مقاومت احتماال ناشی از استفاده
نابجا از کلروکین و پریمتامین برای پروفیالکسی جهت
کنترل ماالریا بود .طی دهههای  ۷۰و  ۸۰میالدی مقاومت
پالسمودیوم فالسیپارم به کلروکین به بسیاری از مناطق
تروپیکال گسترش یافت و امروزه تنها معدودی از کشورهای
تروپیکال متاثر از ماالریای مقاوم نیستند.

تغییر سیاستهای درمانی

بسیاریازکشورهایشرقوجنوبآفریقاسیاستدرمانیخود
را از کلروکین به سولفادوکسین پریمتامین ( )SPتغییر دادهاند،
اما متاسفانه مقاومت به SPبه شدت در حال گسترش است و
این ترکیب دارویی دیگر در بسیاری از کشورها موثر نیست.
در جنوبشرقی آسیا ،بهخصوص در تایلند و کامبوج پس
از گسترش مقاومت پالسمودیوم فالسیپارم به کلروکین
و سپس  ، SPدر سال  ۱۹۸۴میالدی مفلوکین در درمان
پالسمودیوم فالسیپارم ،جایگزین کینین شد .تایلند اولین
کشوری بود که مفلوکین را به شکل وسیعی به کار برد و برای
جلوگیری از ایجاد مقاومت مفلوکین همراه  SPاستفاده شد.

مقاومت به داروهای جدید

با این حال در سال  ۱۹۸۸میالدی مقاومت به مفلوکین در
تایلند و سپس در کامبوج ،غرب میانمار و ویتنام ایجاد شد
و سریع گسترش یافت .در سال  ۱۹۹۴میالدی میزان مقاومت
به مفلوکین به حدی رسید که سیاست درمانی تغییر یافت
و از ترکیبات Artesunateبه همراه مفلوکین با دوز باال
(به مدت  3روز) استفاده شد .باوجود اینکه پالسمودیوم
فالسیپارم قبال به مفلوکین مقاوم بود ،این رژیمدرمانی موثر
بوده و تاکنون در حدود  95درصد موارد مفید واقع شده و
میزان بروز ماالریا کاهش یافته است .نتایج درخشان رژیمهای
درمانی همراه با ترکیبات آرتمی سینین منجر به بررسیهای
اولیه متعددی در مورد استفاده از این ترکیبات شده است .به
نظر میرسد رژیمهای حاوی ترکیات آرتمی سینین موثرترین
رژیمهایدرمانیهستندوبیشترصاحبنظرانوسازمانجهانی
بهداشت بر استفاده از ترکیبات آرتمی سینین تاکید دارند.

ماالریا طی سالهای گذشته از  11هزار نفر
در سال  1387به  97مورد در پایان سال 95
رسیده است که نشان از کاهش قابلتوجه
موارد بومی بیماری در کشور دارد.
میتوان گفت موارد اولیه منجر شده به بیماری
تمام بیماران کشفشده ،عمدتا از کشورهای
مجاور ،بهخصوص همسایههای شرقی و
بهویژه پاکستان ،وارد کشور میشود .طبیعی
است که موارد ثانوی این بیماری از طریق
نیش پشه به دیگران انتقال مییابد .نمود این
واقعیت در حال حاضر در استانهای کرمان،
هرمزگان و سیستان و بلوچستان دیده میشود.

پیشگیری و درمان

استفاده از پشهبند آغشته به حشرهکش از جنس

مرغوب و پایدار در مناطق آلوده ،برای آن
گروههای جمعیتی که بیشتر در معرض خطر
هستند مانند کودکان و خانمهای باردار ،بسیار
مفید و محافظتکننده است.
تشخیص و درمان بیماری ماالریا مانند
بیماریهای سل ،ایدز و سایر بیماریهای
واگیردر کلیه واحدهای بهداشتی درمانی
شهری و روستایی (مراکز بهداشتی درمانی،
بیمارستانها ،خانههای بهداشت) به رایگان
انجام میشود .اقدامات موثر فوقالذکر به
دنبال مصوبه هفتمين جلسه شورايعالي
سالمت و امنيت غذا در تاريخ 1389/2/1
و به دنبال تاکید انجام شده طی نشست
مزبور مبنی بر تالش بیوقفه برای حذف
ماالریا ،بهوسیله همکاران ستادی ،مدیران

و کارشناسان استانی – شهرستانی شاغل در
دانشگاههای علوم پزشکی سیستانبلوچستان،
هرمزگان و جیرفت به منصه ظهور رسیده و
نتایج ارزشمندی داشته است.
بدون شک این وضعیت بروز بیماری که طی 50
سال قبل ،روندی استثنایی محسوب میشود،
از دستاوردهای حمایت معنوی اعضای شورای
سالمت است .همچنین الزم به ذکر است که در
جلسات شوراي اداری و کارگروههای شورای
سالمت و تغذیه استانهای مزبور كه با هدایت
استانداران محترم  3استان و حضور برخی از
مديران كل سازمانهای مرتبط و فرمانداران
محترم برگزار شده ،هدف حذف ماالريا و
ضرورت توجه بیشتر به این راهبرد ملی در
دستور كار قرارگرفته است.
اما وضعیت نگرانکنندهای که با بروز سوش
مقاوم انگل ماالریای فالسیپاروم به داروی
اصلی درمان ماالریا یعنی «آرتیمیسینین» در
جنوبشرقی آسیا بروز کرده ،زنگ خطری
جدی را در راستای توقف پیشرفتهای نایل
شده به منظور حذف ماالریا در جهان به صدا
درآورده است .در صورت گسترش سوش
مقاوم مزبور به آفریقا ممکن است به زودی
شاهد بروز مرگ و میر زیاد در این قاره باشیم.

