
 پػَ گسظ تا هاالریا تیواری

 آًْفل پػَ. غْد هی غرّع آًْفل

 ّ کٌذ هی خًْخْاری ُا غة هادٍ

 خْد، تساق از خًْخْاری حیي

 داخل تَ را هاالریا ُای اًگل

. ًوایذ هی تسریك اًطاى خْى

 کثذ ُای ضلْل ّارد ُا اًگل ایي

 ضریع تکثیر تَ غرّع ّ غًْذ هی

 یک ُر از کَ طْری تَ کٌٌذ، هی

 ُسار 10 حذّد غذٍ ّارد اًگل

 ایي ضپص. غْد هی تْلیذ اًگل

 پارٍ را کثذی ُای ضلْل ُا اًگل

 تا غًْذ هی خْى ّارد ّ کٌٌذ هی

 غذٍ ّر حولَ ضرخ ُای گلثْل تَ

 آًجا در ّ غًْذ ُا آى ّارد ّ

 پص هاالریا کٌٌذ  اًگل تکثیر

 از لرهس گلثْل تَ ّرّد از

 تْلیذ ّ اضتفادٍ ُوْگلْتیي

 3 تا 2 از پص ّ کٌذ هی هثل

 غذٍ هؿرف ُوْگلْتیي توام رّز

 اًگل از پر لرهس گلثْل ّ

 ُای گلثْل ُا اًگل ضپص. غْد هی

 تَ ّ کٌٌذ هی پارٍ را لرهس

. غًْذ هی ّارد دیگر ُای گلثْل

 ُا اًگل تعذاد ترتیة ایي تَ

 غْد هی تیػتر ّ تیػتر خْى در

 هاالریا اًگل تعذاد کَ زهاًی

 تیوار د،رّ تاالتر خاؾی حذ از

 تة غرّع. غْد هی تة دچار

 غذى پارٍ تا ُوسهاى

   کَ ازآى پص ّ ُاضت گلثْل

 تازٍ ُای گلثْل ّارد ُا اًگل

 ایي ّ غْد هی لطع تة غًْذ، هی

 تکرار رّز 3 یا 2 ُر ضیکل

 تة رّز 2 تیوار یعٌی غْد؛ هی

. کٌذ هی تة ضْم رّز ّ ًذارد

 هاالریا تیواری ُای ًػاًَ

 تة غایع ارتطی عاهل هاالریا

. اضت گرهطیری کػْرُای در

 ضعف، خطتگی، تا تیواری غرّع

 ُوراٍ تة ّ تذى درد ضردرد،

 ُای تیواری غثیَ دلیما کَ اضت

 هثل هعوْلی ّیرّضی

 .اضت ضرهاخْردگی

 در کَ ای دّرٍ ّ غذیذ ُای تة

 درجَ 40 تاالی تَ هْارد ترخی

 در درهاى غرّع از لثل رضذ، هی

 طْری تَ دارًذ، ّجْد تیواراى

 تار یک رّز ضَ ُر تیوار کَ

 کَ غْد هی لرز ّ غذیذ تة دچار

 ضپص ّ دارد اداهَ ضاعت چٌذ

 ایي. کٌذ هی پیذا تِثْدی

 ّالع در حرارت درجَ افسایع

 از ترای دفاعی هکاًیطن یک

 هاالریاضت، اًگل تردى تیي

 ُا اًگل زیاد دهای در زیرا

 دفاعی هکاًیطن. غًْذ هی کػتَ

 ترای طحال غذى فعال تذى دیگر

 ضرخ ُای گلثْل اًذاختي دام تَ

 در ترتیة ایي تَ اضت، آلْدٍ

 هی تسرگ طحال هاالریا، تیواری

 رفتي تیي از تا ّ غْد

 تیوار آلْدٍ، ضرخ ُای گلثْل

 .غْد هی خًْی کن دچار

 تیواراى در کَ هِوی هػکل

 هاالریا تذخین ًْع دچار

 غْد، هی ایجاد( پارّم فالطی)

 ضرخ ُای گلثْل کَ اضت ایي

 کٌٌذ هی پیذا ای زائذٍ آلْدٍ،

 جذار تَ آًِا چطثیذى تاعث کَ

 ّ غْد هی یکذیگر تَ ّ ُا رگ

 خْى آهذى تٌذ تاعث هْضْع ایي

 .غْد هی ُا رگ در

 در هغسی ُای رگ غذى تطتَ

 ّ آلْدگی خْاب تاعث کَ هاالریا

 اؾلی ّ هِن عارضَ غْد، هی کوا

. اضت پارّم فالطی هاالریای

 اًطذاد تر عالٍّ هاالریا اًگل

 غذى تطتَ تاعث هغسی ُای رگ

 تاردار ُای خاًن در جفت ُای رگ

 هاًذى کْچک تَ هٌجر ّ غْد هی

 دّراى هرگ غذى زیاد ّ جٌیي

 .غْد هی ًْزادی ّ جٌیٌی

 افت هاالریا، دیگر عْارـ از

 در خؿْؼ تَ کَ اضت خْى لٌذ

 تاردار ُای خاًن ّ ُا تچَ

 تَ. کٌذ هی هرگ ّ عارضَ ایجاد

 حاضر حال در کَ ایي خؿْؼ

 درهاى ترای کَ «کیٌیي» دارّی



 اضتفادٍ هماّم هاالریای

 لٌذ افت تاعث خْد ًیس غْد، هی

 تا هاالریا تیواری .غْد هی خْى

 هحیطی خْى الم در اًگل دیذى

 دادٍ تػخیؽ آزهایػگاٍ در

 پخع هعٌی تَ خْى الم. غْد هی

 یک رّی خْى لطرٍ یک کردى

 تعذ کَ اضت غکل لیهطتطی غیػَ

 زیر را آى آهیسی رًگ از

. کٌٌذ هی تررضی هیکرّضکْپ

 تَ خیلی عالئن، اضاش تر ّلتی

 اگر حتی تاغٌذ، هػکْک تیواری

 تْد، هٌفی خْى الم تار یک

 را آى تعذ رّزُای در تایذ

 .کٌٌذ تکرار

  دارُّا   

 تررّی :اسپرونتوسید 1-

 ّلتی ّ کردٍ اثر ُا گاهتْضیت

 طی از غًْذ ٍپع تذى ّارد

 جلْگیری اضپْرّگًْی دّرٍ

 ّ پریواکیي هثل کٌٌذ هی

 .پریوتاهیي

 اولیه نسجی شیزونتوسید -2

 اثر کثذی ُای غیسًّت تررّی:

 پیػگیری جِت هعوْالَال  ّ کردٍ

 هثل غًْذ هی اضتفادٍ

 .پریوتاهیي ّ پرّگْاًیل

 ثانویه نسجی شیزونتوسید -3 

 کثذ در ُا ُیپٌْزّئیت رّی تر:

 تیواری عْد از ّ تاش هؤثر

 پریواکیي هثل کٌذ هی جلْگیری

 .پاهاکیي ّ

 تررّی خًْی: شیزونتوسید -4

 ّ کردٍ اثر اًگل خًْی اغکال

 هثل غًْذ هی اضتفادٍ درهاى در

 فٌطیذار، کیٌیي، کلرّکیي،

 ُالْفاًتریي، هفلْکیي،

 .آهْدیاکیي آرتویطٌیي،

 رّی تر: گامتوسیتوسید -5

 هثل کردٍ اثر ُا گاهتْضیت

 گاهتْضیت رّی تر کَ پریواکیي

 کیٌیي ّ تْدٍ هؤثر فالطیپارم

 رّی تر کَ کلرّکیي ّ

 ّ هاالریَ ّ ّیْاکص گاهتْضیت

 فالطیپارم ًارش گاهتْضیت

 .اضت هؤثر

 

 

 

 

 

 

 

هاالریا 

 

 

تیوارضتاى غِیذ تِػتی 

 تٌذراًسلی


