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مقدمه
ماالریا هنوز از علل مهم مرگ  و مير در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه است. 
در نتيج��ة اجرای نيم قرن برنامه های موفق پيش��گيری و کنترل در ای��ران، انتقال محلی 
ماالریا در نواحی محدودی از کشور )عمدتًا در جنوب و جنوب شرق( انجام می شود.

موارد بيماری ماالریا در ایران از حدود 5 ميليون نفر در پنجاه سال پيش، به کمتر از 12 
هزار مورد در سال 1387 کاهش یافته  است؛ اما به   دليل سهولت مسافرت و تبادل جمعيتی 
در مناطق ماالریاخيز، امکان مش��اهدۀ بيمار مبتال ب��ه ماالریا درتماممناطقجغرافیایی
کش��ور و بازگش��ت بيماری حتیدرمناطقپاکوجوددارد و خطر بروز همه گيری های 

گسترده در مناطقي که پتانسيل انتقال دارند، همواره مطرح است. 
با توجه به آخرین وضعيت بيماري، دس��تورالعمل کش��وری درمان ماالریا توس��ط 
گروهی از کارشناس��ان س��ازمان جهاني بهداش��ت و اعضاي کميتة  مش��ورتي درمان و 

انگل شناسي ماالریاي کشور در سال 1388 بازنگري  شد. 
این دستورالعمل، حاصل بحث و تبادل نظر طوالنی پيرامون شواهد و اسناد موجود، 
توصيه های سازمان جهانی بهداشت، و آخرین وضعيت پاسخ درمانی به داروهای توصيه  

شده، در کشور است.
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نكته هاي مهم اجرایی در زمینه تشخیص و درمان

کشفسریعودرمانبهموقع، صحيح و کامل بيماران از راه کارهاي اصولي برنامه   .1
کنترل ماالریاست که به  دليل اهميت آن در نجات جان بيماران و کنترل بيماري، باید 

به آن توجه خاص شود. 
ش��روعدرمانبيم��ار در اولي��ن فرصت )در 24 س��اعت اول( پس از تش��خيص، از  

استانداردهاي مهم و نيازمند اهتمام ویژه و نظارت جدي است.

هر بيمار مبتال به ماالریا در واحدهاي بهداش��تي   درماني، ترجيحًا توس��ط پزشك   .2
بررسي و معاینه  شود.

به منظور اطمينان از درمان کامل و دقيق بيمار، الزم اس��ت دارويموردنیازبیمار، .3
زیرنظرمستقیمکارکنانبهداشتيمصرف  شود.

تکمیلدقیقفرمدرمانماالریا و ثبتاطالعاتمربوطهضروري است. .4

با توجه به جابه جایي مکرر نيروي انس��اني ش��اغل در سطوح مختلف نظام عرضة  .5
خدمات بهداش��تي، آموزشمس��تمرکارکنان درگير در درمان بيم��اران، همراه با 

ارزیابيمیزانآگاهيآنها، اولویت خاص دارد.

با توجه به اهميت ارزیابی و ارزش��يابی، ضروری اس��ت به نظارت بر روند درمان  .6
بيش از پيش توجه  ش��ود و اقدام هاي الزم با هدف ارتقاي ش��اخص هاي مرتبط با 

تشخيص و درمان برنامه حذف ماالریا اعمال گردد. 

گـزارش  موارد ماالریای تشخیص داده شده در کلیه مراکز 
درمانی )خصوصی و دولتی( اجباری است 
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نكته هاي مهم در درمان بیمار مبتال به ماالریا

برای کسب اطالعات ضروری در مورد ممنوعيت مصرف و نحوۀ تجویز داروهای   .1
ض��د ماالریا، عالوه بر مطالع��ه مطالب مندرج در این کتاب، به بروش��ور کارخانة 

سازندۀ دارو نيز مراجعه شود.
درمان بيماران ماالریایی براساس تشخيص آزمایشگاهی است. در موارد شك بالينی   .2
به ماالریای شدید، باید درمان در اولين فرصت ممکن آغاز و اقدامات آزمایشگاهی 

متعاقب آن شروع گردد. 
کاهش تب در تحمل بهتر داروی ضد ماالریا مؤثر اس��ت. معموالً با ش��روع درمان   .3
ضدماالری��ا در رژیم های حاوی کلروکين )به دليل اثر ضدتب کلروکين(، دمای بدن 
کاه��ش  مي یابد؛ اما در صورت لزوم به وی��ژه در گروه هاي خاص )مانند کودکان با 
س��ابقة تش��نج به  دنبال تب و زنان باردار( و نيز در بيمارانی که کلروکين در رژیم 
دارویی آنان نبوده است به  منظور کاهش تب، مي توان از استامينوفن استفاده  کرد.
مصرفآس��پیرینوترکیباتحاويآنب��هدلیلافزایشخطرخونریزيو

اسیدوزدرماالریایفالسیپارومتوصیهنميشود.
در صورتي که بيمار تا نيم  س��اعت بعد از مصرف داروی ضد ماالریا، استفراغ  کند،   .4
دوز تجویز شده تکرار شود )در مورد کوارتم، استفراغ تا یك ساعت پس از مصرف 

دارو نياز به تکرار آن دارد(.
همولي��ز ب��ه  ویژه در افراد مبتال ب��ه کمبود فعاليت آنزی��م G6PD عارضه برخی از   .5
داروهای ضد ماالریا مانند پریماکين اس��ت. به تمام بيماران تحت درمان هش��دار 
داده  ش��ود، درصورت بروز رنگ پریدگي، سرگيجه، افت فشار خون و پررنگ شدن 

غيرعادي ادرار، فوراً به نزدیك ترین مرکز بهداشتي درماني مراجعه  نمایند.
تش��خیصسریعماالریايش��دید به  منظور کاهش عوارض بيماري و حفظ جان  .6
بيمار ضروري اس��ت. متاس��فانه در 5 سال اخير تمام موارد مرگ ناشی از ماالریای 

G6PD
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ش��دید در ایران، به دليل تأخير در تش��خيص بوده است. لذا در تمام مراحل درمان 
و پيگيري هر نوع ماالریا، بیمارازنظرنش��انههايخطربادقتبررس��يشود و 
در صورت مش��اهدۀ هر یك از این نشانه ها، پس از انجام اقدام هاي اولية درماني و 
تجویز اولين دوز آرتس��ونيت )تزریق داخل عضالني یا وریدی و یا تجویز شياف( 
بيمار سریعًا به یك مرکز درماني مجهز ارجاع  شود. نشانه های بالينی و آزمایشگاهی 

شکل شدید ماالریای فالسيپاروم در بحث درمان ماالریای شدید ذکر شده است.

زنان باردار، کودکان و افراد غیربومي بیشتر در معرض ابتال به 

ماالریای شدید و مرگ و میر ناشی از آن هستند

درمان موارد مشكوک به ماالریای شدید باید بالفاصله شروع 

شود. درمان این بیماران نباید به دلیل انجام یا دریافت نتیجة 

آزمایش به تعویق افتد

به تكنسین آزمایشگاه تأکید نمایید تا در صورت مشاهده پارازیتمی 

بیش از 2% مراتب را سریعاً به عنوان بیمار مبتال به ماالریای شدید 

گزارش نماید. همچنین مشاهده شیزونت در خون محیطی می تواند 

نشانه ماالریای فالسیپاروم شدید باشد و نیاز به بررسی و درمان فوری 

بیمار دارد. 

شمارش انگلی برای کلیه بیماران توصیه می شود.
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دیاگرامدرمانوپیگیريمبتالیانبهماالریا

                                                                                                                                                      
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                           
  
  
  
  
  
  

  ماالرياي شديد

 خير

ماالرياي بدون
 ارضهع

 *شكست درمان

 بلي *؟ عمومي خطر وجوددارديهانشانهايآ

  

هاي پس از انجام اقدام
ق يتزردرماني،  ةاوليـ

ت ياولين دوز آرتسون
 بر )ديا وري لهعضداخل (

ه بروشور ياساس توص
اف يشاستعمال ا يدارو 

 سرعتبهبيمار انجام و 
مركز درماني ك يبه 

 .  فرستاده شودمجهزتر
 حياتي و يهاثبت نشانه

 الزامي ، ضرورياطالعات
  .است

 درمان با داروهاي
 خط اول

  المةكس  پيگيري و تهييپارم و ميدر موارد فالس:ماري بيريگيپ
  يك الم در فاصله روزهايسوم، هفتم و  تعقيب در روزهاي 

ك الم يحا فقط يواكس ترجيتم و در وشهوستيكم و بيوستيب
   28ـ 21 يدر فاصله روزها

درمان با داروهاي
  بعديخط

پاسخ مناسب به 
  درمان

 

صـورت بـروز مجـدد   تـا درشود به بيمار توصيه
 سـريعـاً بـه ، مـاالريـايهـار نشانـهيا سايتب 
 درمـاني جهت مركز بهداشتي يا بهداشت ةخـان

  .نمايد مراجعهخون ش يآزماانجام 

  تشخيص ماالريـا

*

*
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* در هر نوبت درمان یا پيگيري، ضروري اس��ت بيمار ازنظر نش��انه های عمومي خطر 
ارزیابي شود و درصورت مشاهدۀ هر یك از نشانه های خطر، طبق توصيه مذکور اقدام  

شود. 
**درمواردشکس��تدرمان،پيگیريواس��تفادهازداروهایخطدوم،وتهیهالم
تعقیبدرروزهايس��وم،هفتم،چهاردهم،بیس��تویکموبیس��توهشتمتوصیه

میشود.
� درصورتمش��اهدهشکس��تدرماندرماالریایویواکس،مراتببهس��رعتبه

مرکزمدیریتبیماریهایواگیر،گزارششود.
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درمان اساسي ماالریاي ماالریه و درمان بالیني مـاالریاي 

ویواکس

بيماران مبتال به ماالریای ویواکس و ماالریه با قرص کلروکين درمان مي شوند.

دوزدرمانيکلروکیندردرمانماالریایویواکسوماالریه

کودکان بزرگساالن

روز اول:10 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن روز اول: 600 ميلي گرم )4 قرص(

روز دوم: 10 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن روز دوم: 600 ميلي گرم )4 قرص(

روز سوم: 5 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن روز سوم: 300 ميلي گرم )2 قرص(

Eبرايآگاهيبیشترازمواردمنعتجویز،عوارضناخواستهوچگونگیمصرف
کلروکینبهپیوستشمارة1مراجعهشود.

نکتههایمهم:
پس از آغاز درمان ماالریاي ویواکس، اگر 72 ساعت یا بيشتر در مصرف  کلروکين وقفه  .1
ایجاد شده  باشد، دورۀ  درمان تکرار شود، و چنانچه این زمان کمتر از 72 ساعت باشد، 

ادامة درمان توصيه  مي شود.
توصيه  مي شود،  بيماران مبتال به ماالریاي ویواکس جهت اطمينان از بهبودي کامل پيگيري   .2
شوند و در فاصلة روزهای بيست ویکم تا بيست وهشتم، فقط یك الم خون محيطي از آنها 

تهيه   گردد.
� درصورت بروز تب در هر یك از روزهاي س��وم تا بيست وهشتم درمان، تهيه الم 

خون محيطي در همان روز الزامي است.
درصورتي که بيمار به درمان با کلروکين پاسخ مناسب ندهد، ادامة درمان با داروهاي  .3
خط بعدي )آرتس��ونيت + پریماکين( توصيه  مي شود و مراتب سریعاً به سطح باالتر 
نظام ارائة خدمات بهداشتی درمانی و مرکز مدیریت بيماری های واگير گزارش  شود.
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درمان اساسی ماالریاي ویواکس

پس از مصرف کلروکين برای درمان نشانه  های باليني، براي جلوگيري از عود بيماري و نابودي 
اشکال نسجي انگل )هيپنوزوایت(، الزم است پریماکين به یکي از روش هاي زیر تجویز شود:

روشاول:
در بزرگساالن، روزي یك قرص)15 ميلي گرم(، به مدت 14 روز n
در کودکان، 0/25 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن، به مدت 14 روز n

روشدوم:
در بزرگساالن، هفته اي 3 قرص)45 ميلي گرم(، به مدت 8 هفته n

در کودکان، 0/75 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن، هفته اي یك بار به  مدت 8 هفته n

Eبرايآگاهيبیشترازمواردمنعتجویز،عوارضناخواستهوچگونگیمصرف
پریماکینبهپیوستشمارة2مراجعهشود.

نکتههايمهم:
درمان ضدعود ماالریاي ویواکس در زنان باردار و افرادی که س��ابقه هموليز به دليل  n

کمبود فعاليت G6PD دارند انجام  نمی شود.
با توجه به ش��يوع نس��بتًا باالي کاهش فعاليت آنزیم G6PD در س��اکنان جنوب و  n
جنوب ش��رق کش��ور، احتمال هموليز با روش اول )برنامة 14 روزه( بيشتر و برنامة 

هفتگي مناسب تر است.
به تمام بيماراني که تحت درمان با پریماکين هستند هشدار داده  شود درصورت بروز  n
رنگ پریدگي، سرگيجه، افت فش��ار خون و پررنگ شدن غيرعادي ادرار ضمن قطع 

مصرف دارو، فوراً به نزدیك ترین مرکز بهداشتي  درماني مراجعه  نمایند.
ضم��ن تأکيد بر تجویز منظم دارو، در م��واردي که با وجود اقدام هاي صورت گرفته  n
وقفه اي در مصرف پریماکين به وجود آید، توصيه مي شود درمان بر طبق روال معمول 

ادامه یابد و دورۀ  درمان کامل  شود.
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درمان ماالریاي فالسیپاروم بدون عارضه با 

داروهای خط اول

این بيماران با دو داروي آرتسونيت )Artesunate( و فنسيدار )Fansidar) درمان می گردند که 
فنسيدار در یك دوز و در روز نخست تجویز می شود. 

درمانماالریايفالسیپارومبدونعارضهباآرتسونیتوفنسیدار

بزرگساالن)افرادباالی14سالیاوزن
بدنبیشتراز40کیلوگرم(

کودکان

دارو
فنسیدارآرتسونیتفنسیدارآرتسونیتروز

اول

 200
ميلي گرم

)2 قرص 100 
ميلی گرمی(

4 ميلي گرم/ کيلوگرم 3 قرص 
وزن بدن

25 ميلي گرم/ کيلوگرم 
وزن بدن )براساس جزء 

سولفادوکسين(

دوم

 200
ميلي گرم

)2 قرص 100 
ميلی گرمی(

�
4 ميلي گرم/ کيلوگرم 

وزن بدن
�

سوم

 200
ميلي گرم

)2 قرص 100 
ميلی گرمی(

�
4 ميلي گرم/ کيلوگرم 

وزن بدن
�

قرص آرتس��ونيت 50 و 100 ميلی گرمی و فنس��يدار به شکل قرص )500 ميلی گرم 
سولفادوکسين و 25 ميلی گرم پيریمتامين) در دسترس است.

Eبرايآگاهيبیشترازمواردمنعتجویز،عوارضناخواستهوچگونگیمصرف
آرتسونیتوفنسیداربهپیوستهايشمارة3و4مراجعهشود.
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توجه:درافرادبزرگسالباوزنبیشاز80کیلوگرم،دوزروزانهآرتسونیت
300میلیگرمتوصیهمیشود.

در صورت در دسترس نبـودن آرتسونیت خوراکی، این بیماران 

با کوارتم )خط دوم( درمان می شوند. 

در صورت در دسترس نبودن کوارتم و آرتسونیت و یا ممنوعیت مصرف 

آنها، این بیماران با  دو داروي کلروکین و فنسیدار درمان   شوند.

درمانماالریايفالسیپارومبدونعارضهباکلروکینوفنسیدار

کودکانبزرگساالن

دارو
فنسیدارکلروکینفنسیدارکلروکینروز

اول
600 ميلي گرم 

)4 قرص(
10 ميلي گرم/ کيلوگرم 3 قرص

وزن بدن

ميلي گرم/کيلوگرم   25
وزن بدن 

جزء  )براساس 
سولفادوکسين(

دوم
600 ميلي گرم   

)4 قرص(
�

10 ميلي گرم/ کيلوگرم 

وزن بدن
�

سوم
300 ميلي گرم

)2 قرص(
�

5 ميلي گرم/ کيلوگرم 

وزن بدن
�

پیش از تجویز فنسیـدار دربـارة سابقـة حساسیت به سولفونامایدها 

)کوتریموکسازول، سولفادیازین و تـری سولفا(، همولیز یـا بیماري فاویسم 

)کاهش فعالیت آنزیم G6PD( از بیمـاران سؤال   شـود.



دستورالعمل درمان ماالريا در جمهوري اسالمي ايران
18

نکتههايمهم:
ب��ا توجه به اهميت مصرف منظم و کام��ل دارو در درمان بيمار، کاهش خطر انتقال  n
ماالریا و تأثير آن بر مقاومت دارویي، توصیهميشودداروزیرنظرمستقیمکارکنان

بهداشتيودرزمانمقررمصرفشود. 
در مواردي که باوجود تالش هاي انجام ش��ده، در مصرف دارو وقفة پيش بيني نش��ده 

ایجاد شده  است، به شرح زیر عمل شود:
در درمان ماالریاي فالس��يپاروم، اگر پس از تجویز دوز روز اول، بيمار درمان روز   .1

دوم را دریافت   ننماید، تکرار درمان توصيه  مي شود.
اگر بيمار دوز روزهاي اول و دوم را دریافت  نماید و دوز روز س��وم مصرف نش��ده   .2
 باش��د، درصورت بروز تأخير تا 48 س��اعت، ادامة  درمان هم��راه با تهية الم خون 

محيطي و ارزیابي باليني بيمار توصيه  مي گردد. 
در صورت تأخير بيشتر از 48 ساعت، دورۀ  درمان تکرار  شود.  .3

در مواردی که بيمار به دليل تهوع و اس��تفراغ نمی تواند قرص آرتس��ونيت را تحمل  n
نماید، می توان از آمپول تزریقی آن استفاده  نمود و هر زمان که بيمار قادر به خوردن 

باشد، درمان خوراکی آرتسونيت ادامه یابد و قرص فنسيدار نيز تجویز گردد. 

دوزآرتسونیتتزریقیدردرمانماالریايفالسیپارومبدونعارضه

آرتسونیت
)تزریقداخلعضله(

کودکانبزرگساالن

2/4 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن120 ميلي گرم)دو آمپول(نوبت اول، روز اول

نوبت دوم، 12 ساعت 
2/4 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن120 ميلي گرم)دو آمپول( بعد از نوبت اول

نوبت سوم، 24 ساعت 
2/4 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن120 ميلي گرم)دو آمپول( بعد از نوبت اول

نوبت چهارم، 48 ساعت 
2/4 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن120 ميلي گرم)دو آمپول( بعد از نوبت اول
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درمان گامتوسیدال در فالسیپاروم

در مناطقي که انتقال ماالریا انجام می شود )مانند استان هاي جنوب شرقي کشور) براي از 
بين  بردن اشکال جنسي انگل، در بيماران مبتال به ماالریای فالسيپاروم با رعایت احتياط در 
افرادي که کاهش فعاليت آنزیم G6PD یا س��ابقة هموليز ندارند، در روز سوم درمان در 

رژیم های دارویی توصيه شده قبلی، تجویز پریماکين توصيه  مي شود.

دوزپریماکیندرماالریايفالسیپاروم)نابوديگامتوسایتها(
در بزرگساالن، 45 ميلي گرم)3 قرص) n

در کودکان، 0/75 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن n

توجه:
به تمام بيماران تحت درمان هش��دار داده ش��ود، درصورت بروز رنگ پریدگي، سرگيجه، 
افت فشارخون و پررنگ  شدن غيرعادي ادرار، فوراً به نزدیك ترین مرکز بهداشتي درماني 

مراجعه  نمایند.

G6PD
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درمان ماالریاي توأم )فالسیپاروم و ویواکس(

در موارد عفونت توأم، دارویکوارتم ارجح اس��ت. در صورت عدم دسترس��ی به 
کوارتم می توان از آرتس��ونيت و فنسيدار استفاده نمود. مشروط بر اینکه آرتسونیت
براس��اسدوزتوصیهشدهبهمدت7روز ادامه یابد. بدیهی است درمان اساسی 
)ضد عود( نيز با تجویز قرص پریماکين )رژیم 14 روزه یا 8 هفته اي(، برای درمان 

ماالریای ویواکس ضروری است.

به دلیل افزایش خطر خـونـریزي و اسیـدوز، مصرف آسپیریـن و 

ترکیبات حـاوي آن در ماالریای فالسیپاروم توصیه  نمي شود

وضعیتپاسخبهدرمانبیمار
توصيه  مي شود تمام بيماران مبتال به ماالریاي فالسيپاروم یا عفونت توأم )فالسيپاروم  n
و ویواکس( برای اطمينان از بهبودي کامل، پيگيري  شوند و در روزهاي سوم، هفتم 
و یك نوبت در فاصله روزهای بيس��ت ویکم تا بيست وهش��تم از آنها الم خون محيطي 

تهيه گردد. 
توجه: از آنجایی که در حال حاضر پایش اثر آرتسونيت و کوارتم در کشور موید عدم وجود 

شکست درمان بوده است الم روزهای 14 و 21 حذف گردیده است.
درصورت بروز تب در هر یك از روزهاي سوم تا بيست وهشتم درمان، تهية  الم  ـ 

خون محيطي در همان روز الزامي است. 
با توجه به مش��اهدۀ مواردی از شکس��ت درمان بعد از روز بيست وهش��تم،  ـ 
درص��ورت ام��کان تهية ی��ك الم خ��ون محيط��ي در هفتة شش��م درمان 

توصيه مي شود.
در صورتي که بيمار به درمان پاس��خ مناس��ب ندهد، ادامة  درم��ان با داروهاي خط  n
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بعدي توصيه  مي شود. به منظور کسب اطمينان از پاسخ به درمان، این بيماران باید با 
حساس��يت ویژه پيگيری شوند و در روزهای سوم، هفتم، چهاردهم، بيست و یکم 

و بيست و هشتم از بيمار الم خون محيطی تهيه گردد.

جهت اطمینان از درمان کامل، بیمار بایـد پیگیري  شود
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شكست درمان

شکس��ت درمان زمانی حاصل می  ش��ود که داروهای تجویزشده مؤثر نباشند و داروهای 
خط بعدي درمان باید به  کار روند. 

 در صـورت مشاهـدة  نشانـه هـاي خطر و احتمـال مـاالریاي 

شـدید، اقدام هاي درماني بـر اساس توصیه هـاي ارائه شـده ادامه  یابـد.

معیارهايشکستدرمان
)ETF 1شکستدرمانزودرس)تا روز سوم شروع درمان

تعداد انگل ش��مارش شده در الم خون محيطی روز دوم بيشتر از الم خون محيطی   .1
روز صفر؛

تعداد انگل ش��مارش شده در الم خون محيطی روز س��وم بيشتر از 25 درصد الم   .2
خون محيطی روز صفر؛

مشاهدۀ انگل هاي غيرجنسي در الم خون محيطی روز سوم همراه با تب)دمای زیر   .3
بغل بيشتر از 37/5 درجه سانتي گراد(؛

پيدایش نش��انه های خطر و ماالریاي شدید همراه با مشاهدۀ انگل هاي غيرجنسي در   .4
الم خون محيطی روز صفر تا روز سوم.

)LTF2شکستدرماندیررس)روزچهارمتابیستوهشتم
مش��اهدۀ انگل هاي غيرجنس��ي در الم خون محيطی همراه با تب از روز چهارم تا   .1

بيست وهشتم.
2.  مش��اهدۀ  انگل ه��اي غيرجنس��ي در الم ه��اي خ��ون محيط��ی روزه��اي هفتم تا 

بيست وهشتم؛

1.  Early Treatment Failure 
2.  Late Treatment Failure
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پيدایش نشانه های خطر و ماالریاي شدید همراه با مشاهدۀ انگل هاي غيرجنسي در   .3
الم خون محيطی روز چهارم تا بيست وهشتم؛ 

شـروع درمـان روز صفـر منظـور شـده  است

در مـواردي کـه در الم خـون محیطي روز سوم اشـكال غیرجنسي 

به تعداد اندک مشاهده   شود، حـال عمـومـي بیمـار رضایت بخش و 

تب قـطع شـده  باشد، نیازي به تجویز خط بعدي درمـان نیست. البته 

پیگیري بیمار در روز هفتـم ضـروري است. 

اگر در الم خون محیطي روز هفتم همچنان اشكال غیر جنسي مشاهده 

شود درمان با داروهاي خط بعدي ضروري است.



 در صورتی که از روز هفتم به بعد در الم خون محیطی بیمار انگل هاي 

غیرجنسي مشاهده نگردد اما اشكال جنسي )گامتـوسایت ( وجود داشته 

و بیمار فاقد نشانه های بالینی ماالریا باشد مصرف قرص پریمـاکین 

)درمان گامتوسیدال( توصیه مي شـود.



دستورالعمل درمان ماالريا در جمهوري اسالمي ايران
24

دیاگرامپیگیریبیمارمبتالبهماالریایفالسیپاروم

  
  
  
  

مثبت منفي

آيا بيمار تب دارد؟الم روز هـفتـم

بليخير

شكست درمان

  

دوم يا سومدرمان با داروهاي خط 

الم تعقيب روز سوم  ة تهي

 

 بعدي پيگيري در فاصله  نوبت
ويكم تا  روزهاي بيست

. شود مي وهشتم انجام بيست
هاي غيرجنسي در الم  مشاهدة انگل

خون محيطي هـريك از روزهـاي 
نشانه  ،وهشتـم هـفتـم تـا بـيست

 و درمان با است درمـان شكست
.شود مي  خط بعدي توصيه

منفي

بلي

  

ا تعداد ـيآ :گلـارش انـشم
 انگل در روز سوم بيش از

 روز اول هست؟ درصد25
خير

مثبت
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درمان ماالریاي فالسیپـاروم بدون عارضه با 

داروی خط دوم

چنانچه درمان بيمار با داروهاي خط اول موفقيت آميز نباش��د، یا درصورت در دسترس 
نبودن آرتس��ونيت یا فنس��يدار، درمان با داروي خط دوم، کوارتم1، شروع  شود. بيمار تا 
اطمينان از بهبود کامل با بررس��ي وضعيت باليني و کنترل الم خون محيطي )در روزهاي 
س��وم، هفتم، چهاردهم، بيس��ت ویکم و بيست وهش��تم(، پس از شروع داروی خط دوم 

پيگيري  شود.

درمانماالریايفالسیپارومبدونعارضهباکوارتم

کودکان بزرگساالن نوبتدرمان روز

در دو نوبت صبح و شب براساس وزن 

به شرح زیر دارو دریافت  مي کنند:

5 تا کمتر از 15 کيلوگرم)1 قرص(  

15 تا کمتر از 25 کيلوگرم)2 قرص(  

25 تا کمتر از 35 کيلوگرم)3 قرص(

بيش از34  کيلوگرم)4 قرص(                       

4 قرص صبح اول اول

4 قرص شب دوم

4 قرص صبح  سوم دوم

4 قرص شب چهارم

4 قرص صبح پنجم سوم

4 قرص شب ششم

Eبرايآگاهيبیشترازمواردمنعتجویز،عوارضناخواستهوچگونگیمصرف
کوارتمبهپیوستشمارة5مراجعهشود.

 ) lumefantrine-artemether( مجموعه ای از دو داروی آرتیمیتر و لومفانترین (Coartem)1. کوارتم
است.
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درمان ماالریاي فالسیپـاروم بدون عارضه با 

داروهای خط سوم

در موارد عدم دسترسي، منع مصرف یا شکست درمان به  دنبال مصرف داروي خط دوم، 
از داروهاي خط سوم درمان استفاده  مي شود.         

درمانماالریايفالسیپارومبدونعارضهباداروهايخطسوم

زنانباردار،کودکانکوچکتراز9سالومواردمنعبزرگساالن
مصرفداکسيسایکلین

دارو
کلیندامایسینکینینداکسيسایکلینکینینروز

600 اول
ميلي گرم 

هر 8 ساعت

یك کپسول
100 ميلي گرمي 
هر 12 ساعت

10 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن 
بدن  هر 8 ساعت )حداکثر 
600 ميلی گرم هر 8 ساعت(

10 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن 
هر 12 ساعت )بزرگساالن 600 

ميلي گرم هر 12 ساعت(

600 دوم
ميلي گرم هر 

8 ساعت

یك کپسول
100  ميلي گرمي

10ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن  
هر 8 ساعت )حداکثر 600 

ميلی گرم هر 8 ساعت(

10 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن 
هر 12 ساعت )بزرگساالن 600 

ميلي گرم هر 12 ساعت(

600 سوم
ميلي گرم هر 

8 ساعت

یك کپسول
100  ميلي گرمي

10 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن 
بدن  هر 8 ساعت)حداکثر 600 

ميلی گرم هر 8 ساعت(

10 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن 
هر 12 ساعت )بزرگساالن 600 

ميلي گرم هر 12 ساعت(

یك کپسول�چهارم
100  ميلي گرمي

10 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن �
هر 12 ساعت )بزرگساالن 600 

ميلي گرم هر 12 ساعت(

یك کپسول�پنجم
 100 ميلي گرمي

10 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن �
هر 12 ساعت )بزرگساالن 600 

ميلي گرم هر 12 ساعت(
یك کپسول �ششم

 100 ميلي گرمي
10 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن �

هر 12 ساعت )بزرگساالن 600 
ميلي گرم هر 12 ساعت(

یك کپسول    100 �هفتم
ميلي گرمي

10 ميلي گرم/کيلوگرم وزن بدن �
هر 12 ساعت )بزرگساالن 600 

ميلي گرم هر 12 ساعت(



       دستورالعمل درمان ماالريا در جمهوري اسالمي ايران
27

Eبرايآگاهيبیش��ترازمواردمنعتجویز،عوارضناخواس��تهوچگونگیمصرف
کینین،کلیندامایسینوتتراسایکلینهابهپیوستهايشمارة7،6و8مراجعهشود.

در درمان زنـان بـاردار و کـودکان کوچكتر از 9 سال نبـاید 

از تتـراسـایكلین و داکسي سایكلین استفاده  شـود

نکتههايمهم:
دوز داکس��ی س��ایکلين برای کودکان بزرگتر از 9 سال 3/5 ميلی گرم/ کيلوگرم وزن  n

بدن و دوز تتراسایکلين 4 ميلی گرم/ کيلوگرم وزن بدن محاسبه می شود. 
n در افراد بزرگسال در صورت عدم دسترسي به داکسي سایکلين و یاعدم تحمل آن، 

مي توان از تتراسایکلين )250 ميلی گرم چهار بار در روز( استفاده  کرد.
در صورت شروع نشانه های گوارشي و اسهال، باید مصرف کليندامایسين متوقف  و  n

بيمار به مرکز بهداشتي  � درماني ارجاع  شود.
در مواردي که امکان استفاده از کينين همراه با تتراسایکلين ها یا کليندامایسين  ـ 
وجود ندارد، درمان بيمار با قرص کينين به  تنهایي با دوز ذکر شده به  مدت 7 

روز انجام  مي شود.

کینین به  شكل قرص هاي 200 و 300 میلي گرمي تهیه شده است
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درمان ماالریاي  شدید

تش��خیصودرمانس��ریعماالریايش��دید به منظور کاهش عوارض بيماري و حفظ 
ج��ان بيمار از اهميت باالیی برخوردار اس��ت. لذا در تم��ام مراحل درمان و پيگيري هر 
نوع ماالریا، بیمارازنظرنشانههايخطربادقتبررسيشود و درصورت مشاهدۀ هر 
یك از این نش��انه ها، پس از انجام اقدام هاي اولية درماني و تجویز اولين دوز آرتسونيت 
)تزریق عضالنی یا وریدی بر اساس توصيه بروشور دارو و یا تجویز شياف آرتسونيت( 

بيمار سریعًا به یك مرکز درماني مجهز ارجاع  شود.

زنان باردار، کودکان و افراد غیربومي بیشتر در معرض ابتال به 

ماالریای شدید و مرگ و میر ناشی از ان هستند

به دلیل افزایش خطر خـونـریزي و اسیـدوز، مصرف آسپیریـن و 

ترکیبات حـاوي آن در ماالریای فالسیپاروم توصیه  نمي شود
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نشانههايخطردربیماريماالریا)بالینيوآزمایشگاهي(

آزمایشگاهيبالیني

ناتواني در خوردن، آشاميدن، نشستن و 
پارازیتمي بيشتر از 2 درصد در الم خون محيطيایستادن

استفراغ مکرر
کاهش قند خون )کمتر از 40 ميلي گرم/ دسي ليتر

یا 2/2 ميلي مول/ ليتر(

اختالل هوشياري و گيجي
کم خوني شدید نورموسيتيك  )هموگلوبين کمتر از 5 

گرم/ دسي ليتر و هماتوکریت کمتر از 15 درصد(
تشنج

اختالل تنفسي )افزایش تعداد تنفس(

کالپس عروقي و شوك
اسيدوز )بي کربنات کمتر از 15 ميلي مول/ ليتر(

هایپرپيرکسي)درجه حرارت رکتال باالتر 
از 40 یا زیر بغل بيش از 39/5 درجه 

افزایش الکتات خون )بيشتر از 5 ميلي مول/ ليتر(سانتي گراد(

یرقان )زردي اسکلرا(

نارسایي کليه)کراتينين بيش از 3ميلي گرم/ دسي ليتر( کم خونی شدید
)رنگ  پریدگي کف دست یا ناخن ها)

هموگلوبينوريادرار تيره رنگ

خونریزی غيرعادی، پتشي، پورپورا و 
خونریزي از لثه و بيني

وجود شواهد رادیولوژیك از اِدِم ریوي

مبتالیان به ماالریاي فالس��يپاروم ش��دید و عارضه دار باید در بيمارستان بستری گردند و 
تحت مراقبت هاي پزش��کي و پرس��تاري دقيق و ویژه با تزریق داخل وریدی کينين و یا 

آرتسونيت درمان  شوند.
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روشتجویزکینینتزریقیدرماالریایشدید
دوزدارو: بيماران مبتال به ماالریای ش��دید را می ت��وان با تزریق داخل وریدی کلرهيدرات 
کينين )10 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن( درمان  نمود. به  نظر اکثر محققان بهتر است درمان با 
کينين تزریقي با یك دوز بارگيری )Loading) 15 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن آغاز و با دوز 
10 ميلي گرم/ کيلوگرم وزن بدن/8 ساعت یك بار ادامه داده  شود. دوز کينين در یك بار تزریق 

100 تا 500 ميلي گرم است و در 24 ساعت نباید از 2000 ميلي گرم تجاوز کند.

نحوةتزریق: مقدار مورد نياز دارو در محلول دکس��تروز 5 درصد )در صورت در دسترس نبودن 
دکستروز، در سرم فيزیولوژي( رقيق  و طي 4 ساعت به تدریج از راه ورید انفوزیون شود. 

اگر تزریق  داخل وریدي کینین با احتیاط و آهسته انجام  نشود، سبب 

کاهش سـریع فـشار خـون، آریتمـي و گـاهي مـرگ بیمـار مي شـود  

چنانچه بيمار قادر به خوردن دارو نباش��د، مي توان تزریق را بعد از 8 تا 12 س��اعت 
تکرار کرد و هر زماني که بيمار بتواند، دورۀ درمان باید با شکل خوراکي تکميل  شود.

تزریق داخل عضالنی کینین خطرناک است و تا حد امكان باید 

از انجام آن پرهیز کرد

Eبرايآگاهيبیشترازمواردمنعتجویز،عوارضناخواستهوچگونگیمصرف
کینینبهپیوستشمارة6مراجعهشود.

روشتجویزآرتسونیتدردرمانماالریایشدید
دوز آرتس��ونيت در درمان ماالریای ش��دید 2/4 ميلی گرم/ کيلوگرم وزن بدن است که با 

روش زیر تجویز می شود:
اولیندوز:در اولين فرصت ممکن پس از تشخيص  
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دومیندوز: 12 ساعت پس از اولين دوز 
سومیندوز: 24 ساعت پس از اولين دوز 

و سپس با یك دوز روزانه ادامه می یابد. 

به محض اینکه بيمار قادر به خوردن دارو باش��د یکدوزفنس��یدار را نيز دریافت 
نماید.  

در درمان ماالریای شدید، تزریق داخل وریدی آرتسونیت بر تزریق 

داخل عضله برتری دارد زیرا در زمان کوتاه تری غلظت پالسمایی 

مناسب حاصل می شود

آمادهسازیمحلولحاویآرتسونیتبرایتزریقداخلوریدی
حالل دارو )سدیم بی کربنات 5 درصد( را در ویال آرتسونيت وارد کرده به مدت 2 تا 3 
دقيقه تکان دهيد و منتظر بمانيد تا دارو کاماًل حل شود. محلول شفافی به دست خواهد 
آمد. س��ر س��وزن را داخل ویال نمایيد تا گاز آن خارج ش��ود و 5 ميلی ليتر دکستروز 5 
درصد یا نرمال س��الين 0/9 درصد قابل تزری��ق را به محلول دارو اضافه نمایيد. محلول 
به  دس��ت آمده حاوی 10 ميلی گرم آرتس��ونيت در هر ميلی ليتر خواهد بود و حجم کل 
محلول به  دس��ت آمده 6 ميلی ليتر است. مقدار مورد نياز آرتسونيت را در سرنگ بکشيد 

و به آهستگی با سرعت 3 تا 4 ميلی ليتر در دقيقه درون ورید تزریق نمایيد. 

آمادهسازیمحلولحاویآرتسونیتبرایتزریقداخلعضله
حالل دارو )س��دیم بی کربنات 5 درصد( را در ویال آرتسونيت وارد کرده به مدت 2 تا 3 
دقيقه تکان دهيد و منتظر بمانيد تا دارو کاماًل حل ش��ود. محلول ش��فافی به دست خواهد 
آمد. سر سوزن را داخل ویال نمایيد تا گاز آن خارج شود و 2 ميلی ليتر دکستروز 5 درصد 
یا نرمال س��الين 0/9 درصد قابل تزریق را به محلول دارو اضافه نمایيد. محلول به  دس��ت 
آمده حاوی 20 ميلی گرم آرتس��ونيت در هر ميلی ليت��ر خواهد بود و حجم کل محلول به  
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دست آمده 3 ميلی ليتر است. مقدار مورد نياز آرتسونيت را در سرنگ بکشيد و در قسمت 
قدامی عضله ران تزریق نمایيد.

با توجه به احتمال عرضة اشكال متفاوت آرتسونیت، بروشور 

شرکت سازندة دارو، قبل از مصرف با دقت مطالعه شود

در مواردی که امکان تزریق آرتس��ونيت وجود ندارد می ت��وان برای بيمار دوز اوليه 
ش��ياف آرتس��ونيت را بر اس��اس جدول زیر تجویز و بيمار را بالفاصله به مرکز درمانی 

مجهز ارجاع نمود.

دوزشیافآرتسونیتدربیمارمبتالبهماالریایشدیدقبلازارجاعبهمرکزدرمانیمجهز

دوزآرتسونیتشیافسنوزن)کیلوگرم(
)یکنوبت(

توضیحات

50 ميلی گرمتا 12 ماه5 تا 8/9

در کودکان 10  
ميلی گرم/ کيلوگرم 
وزن بدن در یك 

نوبت

100 ميلی گرم13 تا 42 ماه9 تا 19
200 ميلی گرم43 تا 60 ماه20 تا 29
300 ميلی گرم6 تا 13 سال30 تا 39
400 ميلی گرم بيش از 14 سال40 تا 59
800 ميلی گرم ـــ60 تا 80

1200 ميلی گرم ـــبيش از 80
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درمان ماالریا در زنان باردار و شیرده 

درمانزنانبارداروشیردهمبتالبهماالریایویواکس 
زنان باردار یا شيرده مبتال به ماالریای ویواکس با کلروکين درمان می شوند.

تجوی��زپریماکی��ندرزنانباردارممنوع اس��ت و درمان ضد عود در ای��ن بيماران انجام 
نمی شود.

درمانماالریایفالسیپارومبدونعارضهدرزنانباردارومادرانشیرده
داروهایخطدومداروهایخطاولدورانبارداریوشیردهی

کينين + کليندامایسينسه ماهة اول بارداری

کينين + کليندامایسين
آرتسونيت + فنسيدارسه ماهة دوم و سوم بارداری 

آرتسونيت + کليندامایسيندو ماهة اول دوران شيردهی 

آرتسونيت + فنسيداراز سه ماهة سوم شيردهی به بعد

در رژیم دارویی آرتسونیت و کلیندامایسن هر دو دارو بمدت 7 

روز تجویز می شود

درمانزنانباردارمبتالبهماالریایفالسیپارومشدید
زنان باردار به  ویژه در س��ه ماهة دوم و س��وم حاملگی در مقایسه با افراد بالغ دیگر، در 
معرض عوارض ش��دید ماالریا نظير اِدِم ریه و هيپوگليسمی هستند. ميزان مرگ ومير در 
چني��ن زنانی حدود 50 درصد و باالتر از زنان غيرباردار اس��ت. م��رگ جنين و زایمان 
زودرس معمول اس��ت. احتمال وقوع هيپوگليسمی باید مدنظر باشد و اغلب در بيماران 

تحت درمان با کينين، تکرار می شود.
داروهای ضدماالریا در زنان باردار مبتال به ماالریای فالس��يپاروم ش��دید باید بدون 

داروهایخطدوم
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تأخير، با دوز کامل و از راه تزریق داخل وریدی مصرف  شوند.
کيني��ن تزریقي و یا آرتس��ونيت تزریقي براي درمان زنان باردار توصيه مي ش��ود.1 
سه ماهة دوم و سوم بارداری استفاده از آرتسونيت تزریقی بر کينين برتری دارد زیرا خطر 

هيپوگليسمی عودکننده با مصرف آنها وجود ندارد. 

درمـان زن بـاردار به  دلیـل در دستـرس نبـودن داروی 

انتخـابـی و توصیه شده، نباید به  تأخیر افتـد

1. جهت کسب اطالعات بيشتر در مورد نحوه ي تزریق کينين به بخش ماالریاي شدید مراجعه شود.
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چرخة زندگي انگل و داروهاي ضدماالریا
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پیوستشمارة1

)Chloroquine(کلروکین

م��واردمصرف:برای درمان حمالت حاد بيماری ماالریا ناش��ی از پالس��مودیوم 
ویواک��س، ماالری��ه، اوال و آميبي��از خ��ارج روده ای مصرف می ش��ود. در زمان 
حاض��ر از ای��ن دارو ب��رای درم��ان بيماری ه��ای کالژن )آرتری��ت روماتوئي��د، 
لوپ��وس، اس��کلرودرمی(، ليکن پالن، پمفيگ��وس، س��ارکوئيدوز، پورفيریا کوته نئا 

و پلی ميوزیت اس��تفاده می ش��ود. 

مواردیکهنبایدمصرفگردد
سابقة حساسيت شدید به کلروکين.  .1

تغييرات ميدان بينایی یا بيماری شبکيه )در مصرف طوالنی مدت(  .2

توجه:درمبتالیانبهصرعوبیماریپسوریازیسبااحتیاطمصرفشود.

مصرفدردورانبارداريوشیردهي
�در گروه D قرار دارد و در شير ترشح می شود.

توجه: مصرف کلروکين در زنان باردار و مادران ش��يرده به منظور درمان بيماري ماالریا 
مجاز است.

عوارضجانبي
ضایعات پوس��تي ، اختالالت گوارشي)بي اش��تهایي، تهوع، اس��تفراغ و کرامپ شکمي(، 
خستگي، س��ردرد گذرا، به  ندرت تش��نج و عوارض قلبي عروقي به  شکل هيپوتانسيون 
و تغييرات الکتروکاردیوگرام )به خصوص معکوس یا مسطح ش��دن موج T و پهن ش��دن 

کمپلکس QRS( و اختالل بينایي)در مصرف طوالني مدت( گزارش شده است.
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اشکالدارویي
قرص 250 ميلي گرم )150  n

،)base ميلي گرم
شربت )25 یا 50 ميلي گرم  n

در 5 ميلي ليتر(.

تداخلدارویي
آنتي اس��يد ی��ا کائولي��ن ج��ذب 
گوارش��ی کلروکي��ن را کاه��ش 
می دهند و باید حداقل 4 ساعت 
بين مصرف دو دارو فاصله باشد. 

تداخل با مترونيدازول و آمپي س��يلين نيز گزارش شده است. سایمتيدین می تواند غلظت 
سرمی کلروکين را افزایش دهد.

واکسن هاري چنانچه هم زمان با مصرف کلروکين در داخل جلد تزریق شود ممکن 
است پاسخ آنتی بادی ناکافی حاصل شود.

مصرف هم زمان با مفلوکين خطر تشنج را افزایش  مي دهد. در صورت مصرف هم زمان 
با کينين ممکن  است اثر آنتاگونيستي داشته  باشد.

مصرفبیشازمیزانمجاز
نش��انه  ها در مدت 30 دقيقه بروز مي کند و به ش��کل سردرد، گيجي، تاري دید، کالپس 
عروقي و توقف قلب و تنفس اس��ت. قبل از رساندن بيمار به بيمارستان، اقدام هاي اولية  

درماني و تخلية معده با داروهاي تهوع آور باید انجام  شود.

مراقبتهایپرستاری
در ش��رایط معمول، انفوزیون داخل وریدي کلروکين بر تزریق داخل عضله آن ارجح   .1
اس��ت؛ زیرا جذب دارو در تزریق داخل عضله نامنظم است و گاهي در خون )به  ویژه 

در کودکان(  غلظت سمي ایجاد مي نماید.
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ق��رص کلروکين باید در ظرف هاي دربس��ته و دور از نور )شيش��ه های تيره رنگ(   .2
نگهداري  شود.

به منظور کاهش تحریك معده، دارو را با غذا یا یك ليوان شير به بيمار بدهيد.  .3
به بيمار توصيه  کنيد، در مدت درمان، از مصرف فرآورده  هاي حاوی الکل  خودداري  نماید.   .4
در اف��رادي ک��ه کاهش ش��دید فعاليت آنزی��م G6PD دارند ی��ا از عارضة کبدي   .5

رنج مي برند، این دارو با احتياط تجویز  شود.
درصورتي که بيمار تا نيم س��اعت بعد از خوردن دارو اس��تفراغ کرد، دوز دارو باید   .6
تکرارشود. پایين آوردن تب قبل از شروع درمان، به ویژه در کودکان در تحمل بهتر 

دارو مؤثر خواهدبود.
در بيماران با وزن بيش از 90 کيلوگرم  تنظيم دوز دارو توصيه مي شود.  .7

در مواردي که الزم است کلروکين به منظور پيشگيري از ماالریا، براي  مدت طوالني   .8
مصرف ش��ود، بهتر است س��ابقة بيماران ازنظر ابتال به بيماري  صرع، پسوریازیس، 
پورفيریا، وجود ضایعاتي در ش��بکيه یا تغيير در ميدان بينایي به طور دقيق بررس��ي 
شود. همچنين، بيمار طي مصرف طوالني مدت، از نظر پيدایش اختالالت گوارشي، 
تظاهرات جلدي، نوروميوپاتي، اختالالت سيس��تم اعصاب مرکزي و دیس��کرازي 

خوني تحت نظر قرارگيرد.
تجویز مایعات فراوان و کلرور آمونيوم موجب اسيدي ش��دن ادرار و س��رعت دفع   .9

دارو از بدن خواهدشد.
به بيماران توضيح  دهيد که ممکن است ادرار آنها به رنگ زرد یا قهوه اي درآید.  .10

G6PD
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)baseمقدارمصرفکلروکینبرحسبقرص)150میليگرم

روزسوم روزدوم روزاول سن وزن)کیلوگرم(

یك چهارم یك چهارم نصف کمتر از 4 ماه 6 �5
نصف نصف نصف 4�11 ماه 10�7

نصف یك یك 1�2 سال 14�11
یك یك یك 3�4 سال 18 �15
یك یك و نيم یك و نيم 5�7 سال 24�19
یك دو و نيم دو و نيم 8 �10 سال 35�25

دو سه سه 11�13 سال 50�36
دو چهار چهار بيشتر از 14 سال + 50
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پیوستشمارة2

)Primaquine(پریماکین

م��واردمصرف:برای درم��ان قطعی و پيش��گيری از عود ماالری��ای ویواکس )نابودی 
هایپنوزوایت ها در کبد( و به عنوان گامتوس��اید در ماالریای فالسيپاروم مصرف می شود. 
این دارو به همراه کليندا مایس��ين در درمان پنومونی پنوموسيس��تيس کارینی در بيماران 

ایدزی مصرف شده است.

مواردیکهنبایدمصرفگردد
کودکان کمتر از 4 سال )3 سال و11 ماه و 29 روز(  .1

2.  زنان باردار
لوپوس اریتماتو و آرتریت روماتوئيد فعال  .3

G6PD 4.  مبتالیان به کمبود شدید فعاليت آنزیم
افرادي که در حال درمان با کيناکرین هستند یا آن را طي 3 ماه قبل مصرف کرده اند.  .5

مصرفدردورانبارداريوشیردهي
مصرف پریماکين در دوران بارداري ممنوع اس��ت. عوارضی تاکنون در دوران ش��يردهی 

مشاهده نشده است اما به  طور معمول نباید تجویز شود.
توجه: براساس توصيه سازمان جهانی بهداشت تجویز پریماکين برای درمان اشکال کبدی 

ویواکس در زنان شيرده به ویژه رژیم درمانی 8 هفتگی مجاز است.

عوارضجانبي
کرامپ هاي ش��کمي، درد اپيگاس��تر، آنمي هموليتيك خفيف، متهموگلوبينمي )سيانوز(، 

لوکوسيتوز و لوکوپني. 

G6PD
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شکلدارویي
به ش��کل قرص 25 ميلي گرمي)15 ميلي گرم 

base) عرضه شده است.

تداخلدارویي
پریماکي��ن نبای��د هم��راه با س��ایر داروهایي 
که موج��ب هموليز مي گردند، تجویزش��ود. 
و  پریماکي��ن  تجوی��ز هم زم��ان  همچني��ن، 
داروهای��ي که اث��ر مهاری بر مغز اس��تخوان 
دارند، موج��ب افزایش بروز عوارض جانبي 

مي شود.

مراقبتهایپرستاری
گرفتن ش��رح حال و تاریخچة مبني بر نداشتن سابقة هموليز در بيمار یا حساسيت   .1

به داروهاي ضدماالریا، قبل از تجویز، ضروري است.
به بيمار توصيه  کنيد تا درصورت بروز رنگ پریدگي، س��رگيجه، افت فشار خون و   .2
پررنگ  ش��دن غيرطبيعي ادرار، فوراً به نزدیك ترین مرکز بهداش��تي درماني مراجعه 

 نماید.
رنگ ادرار پس از مصرف دارو کنترل  شود. ادرار تيره رنگ نشانة هموليز گلبول هاي 

سرخ است و با مشاهدۀ آن مصرف دارو باید متوقف  شود.
به منظور کاهش اختالالت گوارشي، دارو را همراه با غذا یا آنتی اسيد به بيمار بدهيد.  .3

اف��رادي که ب��ه پریماکين حساس��يت دارند، عالوه  بر هموليز گلبول هاي س��رخ از   .4
متهموگلوبينمي نيز رنج خواهند برد که به  شکل سيانوز تظاهر خواهد کرد.

ق��رص پریماکين باید در ظرف هاي دربس��ته و دور از ن��ور و در دماي کمتر از 30   .5
درجه سانتي گراد نگهداري  شود.
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پیوستشمارة3

)Artesunate(آرتسونیت

آرتس��ونيت از مشتقات آرتيمي سينين با نيمه عمر 30 تا 45 دقيقه و یك کشندۀ شيزونت 
خونی با اثر بس��يار س��ریع اس��ت. به  طور عمده، در کبد متابوليزه می ش��ود. با مصرف 
خوراکی و اس��تعمال رکتال حداکثر غلظت خونی آن در مدت نيم تا یك س��اعت ایجاد 

می شود.

مواردیکهنبایدمصرفگردد
در کسانی که سابقة  حساسيت به دارو یا سایر مشتقات آرتيمي سينين دارند نباید مصرف شود.

توجه:آرتسونيت و س��ایر مشتقات آرتيمی سينين به منظور پيش��گيری از ماالریا توصيه 
نمی شوند.

مصرفدردورانبارداريوشیردهي
به دليل مشخص نبودن بی خطری مصرف ترکيبات آرتيمی سينين، در 3 ماه اول بارداري 

توصيه نمی شود )مگر مواردی که جان مادر در خطر و تنها داروی موجود باشد(.

عوارضجانبي
تهوع، اس��تفراغ، بی اشتهایی، احس��اس ناراحتی گوارش��ی، خارش، گيجی، بلوك قلبی 
گذرا، کاهش موقت نوتروفيل ها و تب کوتاه مدت گزارش شده است. بيش از 90 درصد 

عوارض گزارش شده، خفيف تا متوسط بوده اند.

اشکالدارویي
در ایران به  ش��کل آمپول ی��ك ميلي ليتري حاوي 60 ميلي گرم آرتس��ونيت)براي تزریق 
داخل عضله و ورید(، شياف رکتال 50 ميلی گرمی و قرص 50 و 100 ميلي گرمي عرضه 

شده است.
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تداخلدارویي
تأثي��رات دارویی مفلوکين،  موجب تقویت 

پریماکين و تتراسایکلين می شود.

دوزآرتسونیتوفنسیداردردرمانکودکانمبتالبهماالریايفالسیپارومبدونعارضه

گروهسنیکمترازیکسال
)وزنکمتراز10کیلوگرم(

گروهسنی1تا6سال
)وزن10تاکمتراز20

کیلوگرم(

گروهسنی7تا13سال
)وزن21تا40کیلوگرم(

دارو
آرتسونیتروز

50میلیگرمی
فنسیدار

آرتسونیت
50میلیگرمی

فنسیدار
آرتسونیت

50میلیگرمی
فنسیدار

1 قرص1 قرصنصف قرصنصف قرصاول
2 قرص

2 قرصدر یك نوبت

�1 قرص�نصف قرصدوم
2 قرص

�در یك نوبت

�1 قرص�نصف قرصسوم
2 قرص 

�در یك نوبت

نکتةمهم
درمان طوالني مدت یا مکرر بيمار با مش��تقات آرتيمي س��ينين باید بااحتياط انجام  شود. 
در چنين بيماراني اختالالت عصبي و کاهش ش��نوایي باید ارزیابي  شود. در حال حاضر 
قرص آرتس��ونيت و فنسيدار در یك بسته بندی در دسترس است. توصيه می شود قرص 

آرتسونيت و فنسيدار بعد از غذا با مقدار فراوانی آب مصرف شوند. 
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دوزشیافآرتسونیتدرمبتالیانبهماالریایفالسیپاروم

کودکانبزرگساالنروز

5 ميلی گرم/ کيلوگرم وزن بدن دوباردرروز200 ميلی گرم دوباردرروزاول

5 ميلی گرم/ کيلوگرم وزن بدن 200 ميلی گرمدوم

5 ميلی گرم/ کيلوگرم وزن بدن 200 ميلی گرمسوم
5 ميلی گرم/ کيلوگرم وزن بدن 200 ميلی گرمچهارم
5 ميلی گرم/ کيلوگرم وزن بدن 200 ميلی گرمپنجم

شياف آرتسونيت در جای خشك و در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
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پیوستشمارة4

)Fansidar(فنسیدار

فنس��يدار مجموعه اي از دو داروي سولفادوکس��ين )500 ميلی گ��رم( و پيریمتامين )25 
ميلی گرم( است. 

مواردیکهنبایدمصرفگردد
1.اختالل عملکرد شدید کليه و کبد

2. آنمي مگالوبالستيك به دنبال کمبود فوالت
3. شيرخواران قبل از سن 2 ماهگي تمام

4. افرادي  که سابقة حساسيت به ترکيبات سولفاناميدها یا خود دارو داشته اند
G6PD 5. مبتالیان به کمبود فعاليت آنزیم
6. مادران شيرده در دو ماهه اول شيردهی 

مصرفدردورانبارداريوشیردهي
مصرف مجموعة پيریمتامين و سولفادوکس��ين به دليل تداخل در متابوليسم اسيد فوليك 
براي مدت طوالني و به طور معمول در دوران بارداري ممنوع است؛ ولي تاکنون مطالعة 

کنترل شده اي دربارۀ عوارض آن در انسان انجام نشده است.
به منظور درمان یك زن باردار مبتال به ماالریاي فالسيپاروم، چنانچه ضرورت کاربرد 

فنسيدار وجود داشته  باشد و با درنظر گرفتن جوانب امر، تجویز آن مجاز است. 
فنس��يدار در شير ترش��ح  مي ش��ود و به  دليل امکان بروز عوارض ناخواسته در کودك 
ش��يرخوار )تا 2 ماهگي(، به  طور معمول در زنان ش��يرده در دو ماه اول ش��يردهی توصيه  

نمي شود.

عوارضجانبي
بي اش��تهایي،اختالالت گوارش��ي و به ندرت سردرد، خس��تگي، تظاهرات پوستي و در 

G6PD
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م��وارد خيل��ي نادر س��ندروم اس��تيونس جانس��ون 
)بيش��تر در مصرف طوالني مدت(، آگرانولوس��يتوز، 

متهموگلوبينمي و ترومبوسيتوپني گزارش شده اند.

اشکالدارویي
هر قرص داراي 500 ميلي گرم سولفادوکس��ين و 25 

ميلي گرم پيریمتامين است.

در برخي کشورها شکل تزریقي)داخل عضله( آن نيز وجود دارد.

تداخلدارویي
داروهایي که در متابوليس��م اس��يد فوليك مداخله  مي کنند )آمينو بنزوئيك اسيد و سایر 

سولفونامایدها(، لورازپام و اسيد فوليك، با فنسيدار تداخل دارند. 

مقدار مصرف فنسيدار برحسب قرص
)500 ميلي گرم سولفادوکسين و 25 ميلي گرم پيریمتامين(

تعدادقرص سن

0/5 2�11 ماه

0/75 1�2 سال
1 3� 5 سال

1/5 6� 8 سال
2 9�11 سال

2/5 12�13 سال
3 14 سال و بيشتر
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پیوستشمارة5

)Coartem(کوارتم

کوارتم مجموعه اي از دو داروي آرتيميتر و لومفانترین اس��ت. نيمه عمر آرتيميتر حدود 
2 تا 3 س��اعت و لومفانترین 3 تا 10 روز اس��ت. این دارو توسط ميکروزوم های کبدی 

متابوليزه می شود.

از آنجایي که بیماران مبتال به ماالریاي شدید باید در کوتاه ترین 

مدت با داروي تزریقي درمان شوند کوارتم نباید جایگزین درمان 

تزریقي گردد

مواردیکهنبایدمصرفگردد
سابقة حساسيت به هر یك از اجزاي دارو)مشتقات آرتيمي سينين یا لومفانترین(  .1

کودکان با وزن کمتر از 5 کيلوگرم  .2
زنان باردار و شيرده  .3

بيمارانی که داروهایی مصرف می کنند که سبب طوالنی شدن فاصله QT می شوند   .4
مانند:

 III یا کالس IA داروهای ضد آریتمی کالس  *
داروهای ضد افسردگی  *

آنتی بيوتيك ها: )ماکروليدها، فلوروکينولون ها، ایميدازول( و داروهای ضد قارچ   *
بعضی آنتی هيس��تامين های بدون عارضه خواب آوری )ترفنادین ، آستيميزول( و   *

سيزاپراید
CYP2D6 بيماران��ی ک��ه در حال مصرف داروهایی هس��تند که با آنزیم س��يتو کروم  .5CYP2D6
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متابوليزه می ش��وند. مانند متوپرولول، ضد افسردگي هاي سه حلقه اي )ایمي پرامين ، 
آمي تریپتيلين(

در بيمارانی که اختالل تعادل الکتروليتی دارند )هيپوکالمی یا هيپومنيزیميا(  .6
بيمارانی که سابقه خانوادگی طوالنی شدن فاصله QT یا آریتمی قبلی و برادیکاردی   .7

دارند یا در حال حاضر مبتال به بيماری شدید قلبی هستند. 

کوارتم در بیماراني که فیبریالسیون دهلیزي دارند، باید با 

احتیاط مصرف  شود

مصرفدردورانبارداريوشیردهي
به دليل مش��خص نبودن بی خطری مصرف ترکيبات آرتيميسينين، مصرف کوارتم در زنان 

باردار )به ویژه در 3 ماه اول( و شيرده توصيه  نمي شود.

عوارضجانبي
س��رگيجه و خستگي ، بي اشتهایي، تهوع، اس��تفراغ، درد شکم، تپش قلب، درد عضالني، 

اختالل خواب، درد مفصلی، سردرد و راش جلدي گزارش شده است.
طوالني ش��دن موج QT در الکتروکاردیوگرام به دنبال مصرف کوارتم در مقایس��ه با 
کلروکين، مفلوکين و هالوفانترین ش��يوع کمتري دارد و اغلب بدون نش��انة بالينی است. 

هيچ عارضة جدی یا پایداري پس از درمان گزارش نشده است.

مراقبتهايپرستاري
در درمان ماالریای فالس��يپاروم با کوارتم اگر تا 24 س��اعت وقفه ایجاد شود درمان   .1
ادامه یابد. چنانچه این زمان بيش از 24 ساعت باشد تکرار درمان توصيه می شود.

توصيه می شود به  منظور جذب بهتر دارو، کوارتم  با غذای چرب و یا شير مصرف   .2
شود. 

در صورتي ک��ه بيمار تا یك  س��اعت بع��د از مصرف کوارتم اس��تفراغ  نماید، دوز   .3
تجویزشده تکرار شود.
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اشکالدارویي
هر قرص کوارتم حاوي 20 ميلي گرم آرتسونيت و 120 ميلي گرم لومفانترین است.

بستهبنديیکدورةششدوزيقرصکوارتمبرايبزرگساالن

تداخلدارویي
تداخل دارویي تاکنون گزارش نشده است.

توجه: توصیه  می شود کوارتم با غـذا یـا نوشیدنی هـای حاوی 

چربی باال )مانند شیر( مصرف  شود تا جـذب آن افزایش  یابد.
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پیوستشمارة6

)Quinine( کینین

موارديکهنبایدمصرفگردد
1. سابقة حساسيت شناخته شده به دارو یا تب پيشاب سياه

2. مبتالیان به نوریت  اپتيك
G6PD 3. مبتالیان به کاهش شدید فعاليت

4. سابقه بروز پوپوراي ترومبوسيتوپنيك همراه با مصرف کينين در گذشته

مصرفدردورانبارداريوشیردهي
در گروه X قرار دارد و در شير ترشح مي شود.

توجه: مصرف کینین در زنان باردار و مادران شیردهي که مبتال به 
ماالریاي فالسیپاروم شدید و یا ماالریاي فالسیپاروم بدون عارضه 

مقاوم به کلروکین باشند، مجاز است.

عوارضجانبي
ممکن است اس��تفاده از کينين در افرادي که کاهش ش��دید فعاليت آنزیم G6PD دارند، 

موجب هموليز شدید شود.
مس��موميت با کينين)سينکونيس��م( معموالً ناشي از مصرف مقادیر بيش از حد دارو 
اس��ت. در بعضي موارد عوارض گوارشي، عوارض سيستم عصبي مرکزي، حساسيت به 

کينين و به ندرت بلوك قلبی گزارش شده است.
دوبين��ي، کاهش ميدان بينایي، س��رگيجه، صداي گوش، اس��هال، آنوري، پورپوراي 
ترومبوس��يتوپنيك، آگرانولوسيتوز،کاهش پروترومبين،تب، بي قراري، منگي، و تشنج نيز 

به ندرت گزارش گردیده اند.

G6PD

G6PD
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اشکالدارویي
،)base(قرص یا کپسول 200 و 300 ميلي گرم n

آمپول دو ميلی ليتری )300 ميلي گرم در هر ميلي ليتر(. n

تداخلدارویي
کينين اثر داروهاي ضدانعقاد خوراکي را افزایش مي دهد. هپارین، پيریمتامين، دیگوکسين، 
مفلوکين و داروهاي ش��ل کنندۀ عضالني)سوکسينيل کولين و توبوکورارین( با این دارو 

تداخل دارند.

داروهاي آنتي اس��يد جذب ان را کاهش مي دهند. سایمتيدین نيمه عمر کينين را در 
بدن افزایش مي دهد.

مراقبتهايپرستاري
1. ممکن اس��ت استفاده از دارو در افرادي که کاهش شدید فعاليت آنزیم G6PD دارند، 

موجب هموليز شود.
2. تزریق سریع داخل وریدي کينين، ممکن  است موجب عوارض قلبي  � عروقي و مرگ 

شود. براي درمان موارد اورژانس، آمپول اپي نفرین باید در دسترس باشد.
3. بهتر اس��ت تا حد امکان کينين از راه انفوزیون وریدي و به  آهس��تگي تزریق  ش��ود. 
در م��وارد اس��تثنایي که امکان انفوزیون وریدي کيني��ن وجودندارد، مي توان پس از 

G6PD
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رقيق کردن )60 تا 100 ميلي گرم در هر ميلي ليتر( آن را داخل عضله تزریق  کرد.
4. بيماران تحت درمان را از نظر بروز نشانه های سينکونيسم)مسموميت با کينين( زیرنظر 
داشته  باشيد. این عارضه با بي قراري، تاري دید، سردرد، تهوع، وزوز گوش و کاهش 

شنوایي آغاز مي شود و نشانة مصرف زیاد دارو است.
5. به مس��ئلة هيپوگليسمي در بيماران مبتال به ماالریاي فالسيپاروم شدید تحت درمان با 

کينين توجه  کنيد )به  ویژه در زنان باردار(.
6. بهتر است کينين خوراکي را پس از غذا به بيمار بدهيد.

7. در درمان ماالریای فالسيپاروم با کينين اگر وقفه ای در درمان ایجاد شود تکرار درمان 
توصيه می شود. 
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پیوستشماره7

)Clindamycin( کلیندامایسین

یك آنتی بيوتيك نيمه صناعی است.در سنتز پروتئين عامل بيماری زا تداخل می کند و ممکن 
 اس��ت باکتریوساید یا باکتریواستاتيك باشد. دارو در دستگاه گوارش به  سرعت جذب و در 

تمام بافت ها و مایعات بدن منتشر می گردد. نيمه عمر آن 2/4 تا 3/2 ساعت است.

موارديکهنبایدمصرفگردد
1. در افرادی که به کليندامایس��ين یا لينکومایس��ين حساسيت دارند، نباید مصرف شود. 
2. در مبتالیان به بيماری های کليوی و افرادی که س��ابقه ای از آس��م یا حساسيت دارند، 

باید بااحتياط تجویز گردد. 
در افراد با س��ابقة بيماری های گوارشی و بيماران مسن، امکان بروز عارضة روده ای 

)کوليت با غشاي کاذب و اسهال شدید( بيشتر است.

مصرفدردورانبارداريوشیردهي
در گروه B قرار دارد. از جفت عبور مي کند و در شير ترشح مي شود.

عوارضجانبي
عوارض حساسيتی به شکل راش های ماکولوپاپولر و کهير )و به  ندرت سندروم استيونس 
جانس��ون یا واکنش آنافيالکتوئيد( گزارش شده  است. عوارض گوارشی به صورت درد 

شکمی، ازوفاژیت ،تهوع، استفراغ و اسهال است.
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تداخلدارویی
اریترومایس��ين مي تواند با آن اثر آنتاگونيس��تي داشته باش��د. داروهاي ضد اسهال حاوي 

کائولين و پکتين جذب ان را به تأخير مي اندازند.
کليندامایس��ين ممکن است اثر تشدیدکننده بر داروی های بلوك کننده نوروموسکوالر 

داشته باشد و احتمال خطر وقفه تنفسی وجود دارد.
با آمپي س��يلين، فني توئين، باربيتورات ها، آمينوفيلين، س��ولفات منيزیوم و گلوکونات 

کلسيم سازگار نيست.
  

اشکالدارویي
به  شکل کپسول 150 و 300 ميلي گرمی و شربت )ملح پالميتات( وجود دارد. 

دارو در دماي اتاق )کمتر از 30 درجه سانتي گراد ( و دور از رطوبت باال نگهداري شود.

توجه: درمان با این دارو با کولیت شدید و حتی کشنده همراه بوده 

 است. در صورت بروز اسهال شدید، مصرف دارو باید قطع  شود. داروهای 

آنتی پریستالتیک نظیر مشتقات تریاک یا دیفنوکسیالت ممكن  است موجب 

طوالنی شدن و تشدید عارضه گردند.
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پیوستشمارة8

)Tetracyclines(تتراسایكلین ها

تتراس��ایکلين ها )تتراسایکلين و داکسی سایکلين( آنتی بيوتيك هایي گسترده  طيف و اکثراً 
باکتریواستاتيك هستند که با وقفه در سنتز پروتئين ارگانيسم بيماری زا، رشد و تکثير آن را 
متوقف می سازند. مصرف این داروها با غذا یا شير حدود 20 درصد جذب آنها را کاهش 

مي دهد. نيمه عمر داکسي سایکلين 18 تا 22 ساعت است.
تتراس��ایکلين ها از جف��ت عبور مي کنن��د و در گردش خون جنين و مای��ع آمنيوتيك وارد 

مي شوند.

مواردمصرف
براي درمان بروسلوز، سيفيليس )افراد حساس به پني سيلين (، اورتریت غير سوزاکي، آکنه 

شدید و ماالریاي فالسيپاروم )همراه با کينين( تجویز مي شوند.

موارديکهنبایدمصرفگردند
زنان باردار و مادران شيرده n

در افرادی که نسبت به هر یك از تتراسایکلين ها حساسيت نشان داده اند n
کودکان زیر 9 سال n

توجه: مصرف هر یک از اعضاي خانوادة تتراسایكلین ها از جمله 

داکسی سایكلین در دوران رشـد دنـدان هـا )دوران زنـدگی داخـل 

رحـم، دوران نـوزادی و تـا سـن 9 سالگی(، ممكن  است سبب تغییـر 

رنگ دائمی دندان ها گردد.
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مصرفدردورانبارداريوشیردهي
درگروهDقراردارندونبایددردورانبارداريویاشیردهيمصرفشوند.

تتراسایكلین هـا از جفت عبـور می کنند و ممكن  است تأثیرات 

توکسیک بر رشد جنین داشته  باشند. این گـروه دارویی در شیر مـادر 

نیز ترشح می شوند و موجب بروز عارضه در شیـرخواران می گردند



عوارضجانبي
س��ردرد، گيجي، عوارض گوارشی )بی اشتهایی، تهوع، اسهال، گلوسيت، دیسفاژی، زبان 
س��ياه و آنتروکوليت(، عوارض پوستی )راش، درماتيت اکسفولياتيو، حساسيت به نور(, 
عوارض حساسيتي و اختالالت خونی )کم خونی هموليتيك، ترومبوسيتوپنی، نوتروپنی( 

و عوارض کليوی گزارش  شده اند.

توجه: همیشه باید به تاریخ انقضای مصرف دارو تـوجه  شـود، 

زیـرا استفاده از تتراسایكلین تاریخ مصرف گذشته موجب پیدایش 

سندروم فانكونی می شـود.

تداخلدارویی
ترکيب��ات آه��ن، لبنيات، کلس��يم و آنتي اس��يدها س��بب کاهش جذب تتراس��ایکلين ها 
مي گردند. با مصرف تتراسایکلين ها اثر داروهاي ضد انعقادي ممکن است افزایش یابد. 
تتراسایکلين ها اثر داروهاي ضدبارداري را کاهش داده و در عمل باکتریسيدال پني سيلين 

اختالل ایجاد مي کنند.

اشکالدارویي
تتراسایکلين به ش��کل کپسول 250 ميلي گرمی و داکسی س��ایکلين به شکل کپسول 100 

ميلی گرمی تهيه شده است.
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