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(malaria parasites)هاي ماالریا انگلو(malaria)اریخچه ماالریا ت

آموزشی و پژوهشی طب انتقال خونعالی استادیار مؤسسه دکتر احمد مردانی، :گردآوري و تألیف

مقدمه
یـا در منـاطق ماالریـاخیز    درصـد جمعیـت دن  40بیش از کهيطوربههاي انسانی با انتشار جهانی است، ترین عفونتماالریا یکی از شایع

هـا در کنتـرل ماالریـا    کـه طـی سـال   يامالحظهقابلهاي با وجود پیشرفت. ماري قرار دارندکنند و در معرض ابتال به این بیزندگی می
سـازمان بهداشـت  ارشبـر اسـاس آخـرین گـز    آیـد و  شمار میجدي بهداشتی در دنیا بحاصل شده است، این بیماري هنوز یک معضل

].1[شده استگزارش با بروز و شیوع مختلف دنیاکشور 91از 2015، در سال (WHO)جهانی
حـدود ناقل ماالریاي انسانی بوده و تنهـا چهـار گونـه از    ،ماده(Anopheles)عامل و پشه آنوفل (Plasmodium)انگل پالسمودیوم 

Plasmodium)پـاروم  پالسـمودیوم فالسـی  . زا هسـتند راي انسـان عفونـت  اختصاصـی بـ  طوربه، شدهشناختهگونه پالسمودیوم 200

falciparum)2،3[استومیرهاي ناشی از ابتال به ماالریاي انسانی تقریباً عامل تمامی مرگ.[

جهان. 1
بیش از سه هزار سال قدمت این بیماري در آثار مکتوب با کهيطوربه، استانسانی شدهشناختههاي ترین بیماريماالریا یکی از قدیمی

احتمالی بیماري ماالریا بایستی قاره آفریقـا باشـد کـه بـا     منشأ]. 4[شرح داده شده است یخوببههاي ایران، هند، مصر و چین از تمدن
].5،6[مهاجرت انسان در دوران نوسنگی به آسیا و اروپا و در هزاره اول میالد از آسیا به آمریکاي التین انتشار یافته است 

قـرن هفـدهم مـیالدي در    لـین بـار در  این اصطالح او. به معناي هوا تشکیل شده استariaبه معنی بد و malواژه ماالریا از دو کلمه 
به غیر از اصطالح ماالریـا،  . دانستندتعفن مناطق باتالقی و مردابی میکار رفت که مرگ گروهی از بیماران را ناشی از بخار و بويایتالیا ب

، تب و لرز، تـب رومـی،   وي است، تب جنگل، تب نوبهـبه معناي تب باتالقی که یک واژه فرانس(paludisme)به این بیماري پالودیسم 
.شودنیز اطالق می(miasmic fever)تب گرمسیري و تب ناشی از بخارهاي متعفن 

1827کار برد و ظاهراً در سـال  یک لغت انگلیسی بعنوانبهمیالدي 1740را در سال malariaکلمه Horace Walpoleاولین بار 
ن پزشک نـامی یونـان در قـر   (Hippocrates)بقراط ]. 7[عمالً وارد فرهنگ زبان انگلیسی گردید CallaughJohnمیالدي توسط 

. ها اشاره نموده و عالئم بیماري ماالریـا نظیـر بزرگـی طحـال را شـرح داده اسـت      هاي متناوب با مردابپنجم قبل از میالد به رابطه تب
آخـر ماالریـا   گانه و چهارگانه تقسیم کـرد کـه عامـل سـه نـوع      داوم، یومیه، سهها را به انواع مفیلسوف یونانی تب(Socrates)سقراط 

علت شکست ارتش آتن در محاصره بندر سیسـیلیان سـیراکوس و علـت مـرگ اسـکندر مقـدونی       ،هاي تاریخیدر بررسی. شناخته شد
(Alexandre) 8[سالگی، بیماري ماالریا ذکر شده است 32در سن.[

Huan del، 1640سال - vego گنهگنهنخستین بار جوشانده پوست درخت(cinchona)     ر را بـراي درمـان تـب ماالریـایی همسـ
قـرار  مورداسـتفاده هـا قبـل ایـن جوشـانده را بـراي درمـان تـب        سالاکوادورکار برد، گرچه بومیان کشور فرمانرواي اسپانیایی در پرو ب

.دادندمی
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را ارائـه  گنـه گنـه براي اولین بار تصویر بالینی ماالریا همراه با جزئیات و درمان آن با جوشانده پوست درخـت  Morton، 1696سال -

.داد
ازآنجاها مرتبط دانست و واژه ماالریا به معناي هواي بد ها و باتالقشده از مرداببا بخارهاي متصاعدماالریا راLancisi، 1717سال -

.نشأت گرفت

Caventou and، 1820رد و در ســال ـــــعه کـــــــــرا مطال(quinine)ســاختمان کریســتالی کینــین Gize،1816ســال -

Pelletier یعنی کینین را استخراج کردندگنهگنهعصاره آلکالوئیدي پوست درخت.

.شاخصی در اپیدمیولوژي ماالریا مطرح کردعنوانبهبزرگی طحال را Dempster، 1847سال -

پزشک فرانسوي براي اولین بار عامل بیماري ماالریا را در گسترش خونی مرطـوب یـک بیمـار ماالریـایی در     Laveran، 1880سال -

.نامیدOscillaria malariaeالجزایر مشاهده کرد و آن را 
.پیشنهاد کرد که پشه منبع حقیقی ماالریا استKing، 1882سال -

هاي خونی مرطـوب تعـدادي از بیمـاران ماالریـایی بـا لنزهـاي       در حین بررسی گسترشMarchiafava and Celli، 1884سال -

.مشاهده کردند و آن را پالسمودیوم نامیدندهاآنهاي قرمز ي انگل ماالریا را در داخل گلبولروغنی جدید، مرحله آمیبوئید
توصیف یلتفصبهرا تشخیص داد و (P. malariae)و پالسمودیوم ماالریه (P. vivax)پالسمودیوم ویواکس Golgi، 1886سال -

.نمود
.پاروم را شناسایی و توصیف کردندپالسمودیوم فالسیCelli، 1890و در سال Marchiafava and Sakhorov، 1889سال -

.گذاري شدنامGrassi and Feletti، پالسمودیوم ویواکس توسط 1890سال -

.را ابداع کرد(polychorome)کرومیپلآمیزي هاي ماالریا روش رنگبراي تشخیص انگلRomanowsky، 1891سال -

.تئوري انتقال ماالریا توسط پشه را مطرح نمودManson، 1894سال -

.گذاري شدندامنWelchپاروم توسط فالسیو پالسمودیوم Grassi and Feletti، پالسمودیوم ماالریه توسط 1897سال -

انگل ماالریا در دیواره معده پشـه آنوفـل مـاده را مشـاهده نمـود و      (oocysts)هاي وجود اواوسیستRonald Ross، 1897سال -

.انتقال ماالریا توسط پشه آنوفل را اثبات کردترتیبینابه
عنـوان بـه هاي آنوفل را را تکمیل کردند و پشهRonald Rossهاي رسیبرBastianelli, Bignami and Grassi، 1898سال -

.ناقل ماالریاي انسانی معرفی نمودند
.تئوري انتقال ماالریا توسط پشه را تائید کرد،با بررسی بیماران داوطلبManson، 1900سال -

.گذاري کردرا تشخیص داد و نام(P. ovale)پالسمودیوم اوال Stephens، 1922سال -

.را ساختندplasmoquineداروي Wingler, Schonhofer and Schuleman، 1928سال -

هاي رتیکولوانـدوتلیال  فاصله پس از ورود به بدن به سلولبال(sporozoites)هاپیشنهاد کرد که اسپوروزوئیتJames، 1931سال -

.کنندهاي پوششی عروق مویینه حمله میو یا سلول
.در آلمان ساخته شد(chloroquine)، داروي کلروکین 1935سال -

.کشی دارداثر حشرهDDTمدعی شد که ترکیب Muller، 1940سال -
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.پاروم ساختندرا براي درمان ماالریاي فالسی(proguanile)داروي پروگوانیل Rose, Davery and Curd، 1944سال -

.اشکال نسجی انگل پالسمودیوم ویواکس را شناسایی کردندShortt, Garnham, Covell and Shute، 1948سال -

و 1954هـاي  پاروم و در سـال ران اشکال نسجی پالسمودیوم فالسیو همکاJeffery، 1952و همکاران و Shortt، 1949هاي سال-

.شناسایی شدBrayو همکاران وGarnhamاشکال نسجی پالسمودیوم اوال و پالسمودیوم ماالریه به ترتیب توسط 1959
.را ساخت(primaquine)داروي پریماکین Elderfiell، 1950سال -

.مطرح و تصویب گردید(WHO)کنی ماالریا در چهاردهمین مجمع سازمان بهداشت جهانی ، برنامه ریشه1950سال -

هـاي ماالریـا در منـاطق    ل نـاقلین و از بـین بـردن انگـل    تـر کنی ماالریا را بـراي کن سازمان بهداشت جهانی برنامه ریشه، 1955سال -

.ماالریاخیز عمالً شروع کرد
.پاروم به کلروکین از کلمبیا منتشر شدن گزارش مقاومت پالسمودیوم فالسی، اولی1961سال -

کنـی ماالریـا   رنامه ریشـه پاروم به کلروکین شکست بو پالسمودیوم فالسیDDTهاي آنوفل به ، به دلیل مقاوم شدن پشه1968سال -

.رسماً اعالم گردید

انـدازي  راهRPMI 1640پـاروم را در محـیط کشـت    کشت مداوم انگل پالسـمودیوم فالسـی  Trager and Jensen، 1976سال -

.کردند

.هاي قرمز را اثبات کردیسم نفوذ مروزوئیت به داخل گلبولمکانAikawa، 1978سال -

ـ Bray and Garnham، 1982سال - خفتـه  صـورت بـه هـا در کبـد   اقی مانـدن تعـدادي از اسـپوروزوئیت   تئوري خود را مبنی بر ب

(hypnozoites) و بروز عود(relapse) سال از کشف انگل ماالریا مطرح کردندصدیکرا پس از.
Escherichia)پاروم به داخل باکتري اشرشیا کلی پالسمودیوم فالسیmRNAو DNA، 1983سال - coli)کلون شد.

ــروتئین ســنتتDNA، 1987ســال - ــاروم یک اســپوروزوئیت پالســمودیوم فالســینوترکیــب و پ ســاخته شــده توســط (SPf66)پ

Patarroyoواکسن ماالریا مورد آزمایش قرار گرفتعنوانبه.
.از مراحل غیرجنسی و اسپوروزوئیتی آغاز گردیدشدهیهتههاي فیلدي واکسن ، بررسی1992سال -

.پاروم شروع شدژنوم پالسمودیوم فالسی(sequencing)، تعیین توالی 1996سال -

مـوزوم شـماره سـه پالسـمودیوم     و همکاران کروBowman، 1999و همکاران کروموزوم شماره دو و سال Gardner، 1998سال -

.پاروم را تعیین توالی نمودندفالسی

و 11، 10هـاي شـماره دو،   و همکاران کروموزومGardner، 13هاي شماره یک، سه تا نه و و همکاران کروموزومHall، 2002سال -

14 ،Hyman و 12و همکاران کروموزوم شمارهGardnerکامـل تعیـین تـوالی    طـور بـه پـاروم را  و همکاران ژنوم پالسمودیوم فالسی
.کردند

و Carltonبـه ترتیـب توسـط    (P. knowlesi)، تعیین توالی ژنوم کامل پالسمودیوم ویواکس و پالسـمودیوم نـاولزي   2008سال -

].9-4،5،7،21[و همکاران انجام شد Painهمکاران و 

ایران. 2
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هـاي  بیماري دیگري تا این اندازه زیانهاي مهم بهداشتی مطرح بوده و هیچ یکی از چالشعنوانبهاالیام در ایران بیماري ماالریا از قدیم
سـال قبـل   1000و حـدود  ] 7[در کتـاب اوسـتا بـه تـب و لـرز اشـاره شـده اسـت         ]. 22[بار نیاورده است بهیرناپذجبرانمالی و جانی 

].23[ساعت ذکر کرده است 12یک حمله ماالریا را چهار تا زمانمدتسینا به تب و لرز، تب نوبه و تناوب آن اشاره کرده و بوعلی
دکتر 1303در سال . انزلی شروع شددر رشت و بندرLatycheveهجري شمسی توسط 1300مطالعه علمی ماالریا در ایران از سال 

Gylmoreنشـان  1323تـا  1304هـاي  بین سالشدهانجامهاي بررسی. ري عفونی ایران گزارش کردترین بیمابیماري ماالریا را شایع
، در فـالت مرکـزي و شـرق کشـور     (hyperendemic)هیپرانـدمیک  صـورت بهداد که ماالریا در مناطق شمالی و جنوبی ایران بیشتر 

].7[بوده است (hypoendemic)و یا هیپواندمیک (mesoendemic)مزواندمیک صورتبه
هاي یران تشکیل شد و در ادامه، بررسیتحت سرپرستی عمیدزاده در انستیتو پاستور اهجري شمسی واحد مطالعات ماالریا1312سال 

شناسـی دانشـکده پزشـکی    هجري شمسی واحد انگل1327از سال . پراکنده در نقاط مختلف کشور به عمل آوردطوربههرچندجامعی 
د کـه اسـاس   دنـ معی را آغـاز نمو هـاي جـا  مورد اپیدمیولوژي ماالریـا بررسـی  در(malariology)سسه ماالریولوژي ؤتهران و سپس م

طـور بـه 1330در ایران مبارزه بـا ماالریـا از سـال    ]. 22[هاي مذکور استوار گردید ریزي مبارزه با ماالریا در ایران بر نتایج بررسیبرنامه
ري در برخـی نقـاط   توجهی در میزان بـروز و شـیوع بیمـا   ش قابلشور آغاز گردید که سبب کاهپراکنده در برخی از مناطق ماالریاخیز ک

].24[در ایران به اجرا درآمد 1336کنی ماالریا عمالً از سال برنامه ریشه. شد
هـاي  تـرین چـالش  ماالریا، ایـن بیمـاري یکـی از مهـم    خیز و میزان بروز و شیوعجی وسعت مناطق ماالریاـرغم کاهش تدریدر ایران علی

هـور  در این مناطق عالوه بر ظ. استهاي سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان شامل استانشرق کشور جنوب و جنوببهداشتی در 

و برخـی داروهـاي   (chloroquine)پـاروم مقـاوم بـه کلـروکین     هاي پالسمودیوم فالسیها و سویهکشهاي آنوفل مقاوم به حشرهپشه

، تردد اتباع خارجی حامل انگل و مشکالت اجرایی در پیشگیري، مبارزه و کنترل بیمـاري،  دیگر، به علت وسعت و پراکندگی زیاد منطقه

گـزارش شـده   به ماالریا از ایران مورد ابتال1378فقط 2015در سال الزم به ذکر است که . ]22[گیردماالریا همچنان انجام میانتقال 

].1[قرار داردماالریا (elimination)ذف ایران در فاز حدر حال حاضر است و 

(Malaria parasites)هاي ماالریاانگل

دار اراي دو میزبـان شـامل میزبـان مهـره    هسـتند کـه د  (Plasmodium)هـایی از جـنس پالسـمودیوم    یاختـه ي ماالریـا تـک  هاانگل
و آیـدس  (Culex)، کـولکس  (Anopheles)هایی از جـنس آنوفـل   پشه(مهره یا ناقل و میزبان بی) پرندگان و خزندگانپستانداران،(

(Aedes) (اختصاصـی بـراي انسـان    طـور بـه ، تنها چهـار گونـه   شدهشناختهگونه پالسمودیوم 200از حدود . باشنددر سیر تکاملی می
ناقـل  ]. 24[پـاروم اسـت  الریـاي انسـانی، پالسـمودیوم فالسـی    ومیرهاي ناشی از ابتال به ماهستند که تقریباً عامل تمامی مرگزا عفونت

]:25،26[و عوامل آن عبارتند از استهایی از جنس آنوفل ماالریاي انسانی، پشه
(benign tertian malaria)خیم ویواکس عامل ماالریاي سه یک خوشپالسمودیوم.1

(malignant tertian malaria)پاروم عامل ماالریاي سه یک بدخیم پالسمودیوم فالسی.2

(benign quartan malaria)خیم الریه عامل ماالریاي چهار یک خوشپالسمودیوم ما.3

(benign tertian malaria)خیم وم اوال عامل ماالریاي سه یک خوشپالسمودی.4
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هاي انسـانی  ها را با پالسمودیومبرخی میمونتوانتجربی میطوربهها از نظر میزبان تا حد زیادي اختصاصی هستند، گرچه پالسمودیوم
.P)هـاي میمـونی ماننـد پالسـمودیوم نـاولزي      پالسـمودیوم طبیعی آلـودگی انسـان بـه    طوربهالبته در مواردي ،و بالعکس آلوده کرد

knowlesi) پالسمودیوم سینومولژي ،(P. cynomolgi)یوم و پالسمودیوم سیمی(P. simium)  اگرچـه  ]. 27[گزارش شده اسـت
مدل آزمایشگاهی کمـک  عنوانبههاآناند، اما استفاده از وژي ماالریاي انسانی نقشی نداشتهاپیدمیولهاي حیوانی در تاکنون پالسمودیوم

هـا و  بـا تخریـب جنگـل   2005ست که از سال الزم به ذکر ا].24[هاي مختلف کرده است پیشرفت علم ماالریولوژي در زمینهزیادي به 
ه از این کشور به علـت  شدلزي، اکثر موارد ماالریاي گزارشمایژهوبهیاي جنوب شرقی ها در آسی اماکن انسانی به زیستگاه میموننزدیک

.بوده استپالسمودیوم ناولزي
و (Laverania)هـاي ماالریـاي انسـانی در دو زیـرجنس الورانیـا      دارد کـه انگـل  (sub-genus)جنس پالسمودیوم سـه زیـرجنس   

.P)چنــووي ه قرابــت نزدیکــی بــا پالســمودیوم ريپــاروم کــپالســمودیوم فالســی. گیرنــدقــرار مــی(Plasmodium)پالسـمودیوم  

reichenowi) جایگـاه  . سـمودیوم قـرار دارنـد   ، در زیرجنس الورانیا و سه گونـه دیگـر در زیـرجنس پال   )هاي عالیانگل پریمات(دارد
].25[استها به شرح زیر یاختهتک(taxonomy)بندي هاي ماالریا در طبقهانگل

Kingdom Protista

Sub-kingdom Protozoa

Phylum Apicomplexa

Sub-phylum Sporozoa

Class Sporozoea

Sub-class Coccidia

Order Eucoccidia

Sub-order Haemosporina

Family Plasmodiidae

Genus Plasmodium

زمان در مهطوربهگونه پالسمودیوم انسانی دو (erythrocytic schizogony)گاهی در مناطق ماالریاخیز، مراحل شیزوگونی خونی 
در ایـران  . گوینـد مـی (mixed infection)توأمشود که به آن عفونت مختلط یا طی یک بیمار ماالریایی مشاهده مینمونه خون محی

].24[مختلط با ماالریاي ویواکس گزارش شده است صورتبهپاروم معموالً موارد ماالریاي فالسی
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