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 التوصيات ملخص

 التنفيذي الملخص .1

 المقدمة .2

 الوقاية .3

 النواقل مكافحة 3.1

 واسع نطاق على باستخدامها َصىالمو التدخالت 3.1.1

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2019( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 البيريثرويد بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات

. بالمالريا الموطونة األماكن جميع في العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب والمؤهلة األمد طويل بيريثرويد بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات باستخدام َصىُيو

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 المناطق ذلك ويشمل المالريا، لخطر َّرضينالمع السكان لحماية منها، التأهيل مسبقة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات باستخدام العالمية الصحة منظمة ِصيتو

. فيها ًماقائ المرض عودة خطر يظل ولكن سرايتها فيها توقفت أو المالريا من َّلصتتخ التي

 تحت ُرشهمُف إلى الناس يأوي أن بعد اًللي الغالب في الرئيسية المالريا نواقل فيها تلدغ التي األماكن في فعالية أكثر الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات وتكون

 استخدام ُّنبتج ينبغي كان وإن( المناسب بالشكل تعليقها أمكن حيثما وخارجها، المباني داخل الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام ويمكن. الناموسيات

 ).الحشرية المبيدات فعالية على يؤثر أن يمكن الشمس ضوء ألن المباشر، الشمس ضوء في َّلقةُمعال الناموسيات

 اليقين متوسطة ّيناتب مشروطة، توصية

Conditional recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) PBO - (2019 - البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 الناموسيات من اًلبد العالمية الصحة منظمة من ًقامسب المؤهلة) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات المشروط بالتوزيع َصىيو

 وناشئة) ج متوسط، مستوى وذات) ب َّكدة،مؤ) أ: بأنها تتسم للبيريثرويد مقاومة الرئيسية المالريا نواقل فيها ُتظهر التي األماكن في فقط، بيريثرويدي بمبيد َلجةُمعاال

. القياسية اإلجراءات في َّددُمحال النحو على األكسجيناز، أحادي على قائمة مقاومة آلية خالل من) ًياجزئ األقل على(

Remark :

 باستخدام العالمية الصحة منظمة ِصيتو: مالحظة

 َّكدة،مؤ) أ: بأنها الرئيسية المالريا نواقل مقاومة فيها تتسم التي األماكن في المنظمة،  من ًقامسب المؤهلة) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

. القياسية اإلجراءات في َّددُمحال النحو على األكسجيناز، أحادي على قائمة مقاومة آلية خالل من) ًياجزئ األقل على( وناشئة) ج متوسط، مستوى وذات) ب

 البعوض في االستقالبية اإلنزيمات بعض تثبيط خالل من يعمل ومؤازر البيريثرويد ّكباتمر بين) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات وتجمع

 في اآلليات هذه ُتظهر التي المالريا لنواقل قتل تأثير) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات يكون أن ينبغي ولذا،. سام تأثير لها يكون أن قبل

. البيريثرويد بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات تأثير من أكبر المقاومة
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 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( التغطية تلك على والحفاظ ومكافحتها المالريا من الوقاية مجال في الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية تحقيق

 الحمالت، خالل من للناموسيات المجاني الجماعي التوزيع بين الجمع للبلدان ينبغي عليها، والحفاظ الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية لتحقيق

. الموسع التحصين وبرنامج الحوامل، رعاية عيادات مثل متعددة قنوات خالل من المستمر والتوزيع

 عمر بعد ما إلى الناموسيات استخدام بمواصلة) المناسبة التواصل استراتيجيات خالل من( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من المستفيدون ُينصح أن وينبغي

 بديلة ناموسية َّفرتتو أن إلى وعمرها، الناموسية حالة عن النظر بغض سنوات، 3 البالغ المتوقع الناموسية

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال القديمة الناموسيات مع التعامل

 الناموسيات أن أي تغطية، دون المحلية المجتمعات ُتترك ال) أ(: بأن ضمان هناك يكون عندما إال الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال القديمة الناموسيات َمعُتج أال ينبغي

. َّمعةُمجال المواد من المأمون ُّلصللتخ ومستدامة مناسبة خطة وتتوافر) ب( القديمة؛ الناموسيات محل لتحل َّزعُتوس الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الجديدة

 حرارة درجة في اإلحراق هو منها للتخلص خيار أفضل فإن ،)ِحزم في التجميع ومواد األكياس( تغليفها ومواد الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات جمع حالة وفي

 بنفاذ تسمح ال تربة في تكون أن َّضلُيفو المياه مصادر عن ًدابعي دفنها ينبغي المناسبة، المرافق توافر عدم حالة وفي. الطلق الهواء في حرقها ينبغي وال. مرتفعة

. السوائل

 مائي، مسطح أي في الناموسيات من ُّلصالتخ بعدم) المناسبة التواصل استراتيجيات خالل من( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من المستفيدين ُنصح وينبغي

). األسماك وخاصة( المائية للكائنات سامة تكون أن يمكن الناموسية على المتبقية الحشرية المبيدات ألن

 اليقين منخفضة ّيناتب قوية، توصية

Strong recommendation for  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2019( المباني داخل الباقي األثر ذو الرش

 دي" مبيد ِفيستو ولم. العالمية الصحة منظمة من ًقامسب مؤهل منتج باستخدام بالمالريا، الموطونة األماكن معظم في المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش ُيوصى

 وإذا والكفاءة، الفعالية من القدر بنفس بديل َّفريتو لم إذا المباني داخل الباقي األثر ذي الرش في استخدامه ويمكن العالمية؛ الصحة لمنظمة المسبق التأهيل" تي دي

. الثابتة العضوية الملوثات بشأن استكهولم التفاقية ًقاوف ُتخدماس

Remark :

 داخل الباقي األثر ذي بالرش العالمية الصحة منظمة ُتوصي: مالحظة

 لمنظمة المسبق التأهيل ِفتستو لم التي" تي دي دي" مادة استخدام ويمكن. بالمالريا الموطونة األماكن معظم في العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب مؤهل منتج باستخدام المباني

. الثابتة العضوية الملوثات بشأن استكهولم التفاقية ًقاوف ُتخدمتاس وإذا والكفاءة، الفعالية من القدر بنفس بديل َّفريتو لم إذا المباني داخل الباقي األثر ذي الرش في العالمية؛ الصحة

: التالية الحاالت في ًمامالئ اًلتدخ المباني داخل الباقي األثر ذو الرش ُيعتبرو

 المنازل؛ داخل الراحة إلى وتخلد النواقل مجاميع غالبية فيها َّذىتتغ التي األماكن في• 

 َدم؛ُمستخال الحشري بالمبيد للتأثر قابلة النواقل تكون عندما• 

 اًل؛لي منازلهم داخل األولى بالدرجة ينامون األشخاص كان إذا• 

 عام؛ كل المباني داخل الباقي األثر ذي الرش من ْينجولت أو جولة خالل من السكان حماية إمكانية في َّثليتم المالريا انتشار نمط كان إذا• 

 للرش؛ مناسبة المباني غالبية كانت إذا• 

. اللوجستية التكاليف من وغيرها النقل تكاليف ارتفاع إلى يؤدي الذي األمر واسعة، منطقة عبر منتشرة غير المباني كانت إذا• 
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 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية مستويات إلى الوصول

 المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات باستخدام للنواقل َّعالةالف المكافحة إتاحة بضمان العالمية الصحة منظمة ُتوصي

. والبيئية الوبائية المناطق معظم في بالمالريا اإلصابة لخطر َّرضينالمع السكان لجميع ُمثلى تغطية بمستويات

 المباني داخل الباقي األثر ذي والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات بين الجمع 3.1.2

. اليقين متوسطة ّيناتب والوفيات، المراضة من للحد األساسية التدخالت بين الجمع بعدم مشروطة توصية

Conditional recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) 2019( بينهما الجمع من اًلبد ُمثلىال بالتغطية المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إما لتوفير األولوية إعطاء

 توفير من اًلبد مرتفع، مستوى وإلى ُمثلىال بالتغطية المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إما لتوفير األولوية إيالء ينبغي

. األول التدخل تنفيذ في القصور أوجه عن للتعويض وسيلة بصفته الثاني التدخل

Remark :

 ُمثلىال التغطية فيها تحققت التي األماكن في المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة معدالت خفض في محدودة فائدة المباني داخل الباقي األثر ذي للرش اإلضافي للتنفيذ يكون قد

 البلدان جميع في الموارد على المفروضة القيود إلى وبالنظر. التغطية هذه فعالية استمرار مع االستراتيجية، الخطة في َّددُمحال النحو على الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات

 كال تطبيق من اًلبد المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات لتدخل النوعية الجيد التنفيذ على الجهود بتركيز َصىُيو بالمالريا، الموطونة

. كافية موارد َّفرتتو إذا إدارتها أو حدتها من التخفيف أو المقاومة من للوقاية ْينالتدخل ْينهذ بين الجمع في النظر يمكن أنه غير. نفسها المنطقة في ْينالتدخل

 السليمة الممارسة بيان

جديدة  السليمة الممارسة بيان

) 2019( ُمثلىال التغطية تحقيق عند التدخالت بين الجمع في النظر

 بالناموسيات إما ُمثلىال التغطية تحقيق عند وإدارتها حدتها من والتخفيف الحشرية المبيدات مقاومة من للوقاية ًجانه بوصفه اآلخر التدخل تنفيذ في البرامج تنظر قد

 الباقي األثر ذي الرش ومنتجات الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات تحتوي أن يجب وال. المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 باستخدام المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تطبيق ينبغي ال المثال، سبيل فعلى. نفسها الحشرية المبيدات) فئات( فئة على المشترك للتطبيق ُمختارةال المباني داخل

 إال النواقل لمكافحة ٍنثا تدخل تنفيذ قرار اتخاذ ينبغي وال. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات فيها َدمُتستخ التي نفسها المناطق أو المنازل في البيريثرويد مادة

. اإلضافية الموارد لجميع أثر أقصى تحقيق لضمان النواقل، مكافحة فقط وليس المالريا، مكافحة تدخالت أولويات لتحديد تحليل إجراء بعد

 السليمة الممارسة بيان

جديدة  السليمة الممارسة بيان

) 2019( المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية تحقيق عند التكميلية التدخالت في النظر

 َلجةُمعاال بالناموسيات إما ُمثلىال التغطية تحقيق عند َّددة،ُمح وظروف أماكن في العامة الصحة مجال في َبتةُمث قيمة ذات بها ُموصى تكميلية تدخالت تطبيق يمكن

. المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش أو الحشرية بالمبيدات

 تحقيق لضمان النواقل، مكافحة فقط وليس المالريا، مكافحة تدخالت أولويات لتحديد تحليل إجراء بعد إال النواقل لمكافحة تكميلي تدخل تطبيق قرار اتخاذ ينبغي ال

. اإلضافية الموارد لجميع أثر أقصى
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 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( للمالريا مستمرة محلية سراية تشهد التي المناطق في التدخالت تقليص ينبغي ال

 النتقال الحالي والمستوى ُمسبقال التدخل من ٍلك عن النظر بغض( للمالريا مستمرة محلية سراية تشهد التي المناطق في النواقل مكافحة تدخالت تقليص ينبغي ال

. ذلك على والحفاظ ُمثلىال بالمستويات المالريا لنواقل َّعالةالف المكافحة تدخالت على المناطق هذه سكان جميع حصول ضمان إلى السعي وينبغي ).المرض

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( المرض انتقال فيها َّقفتو التي المناطق في التدخالت تقليص

 فيها يتقلص أن ُيحتمل التي المناطق تحديد من ُّكنللتم والحشرات، األمراض ُّصدتر تعزيز في َّيماس ال الصحية، ُظمُّنال في يستثمروا أن والشركاء للبلدان ينبغي

. لها المناسبة واالستجابة المالريا لظهور محتملة عودة أي عن المناسب الوقت في الكشف على القدرة والمتالك ًيا،جغراف المرض

 تأثرها وقابلية المنطقة ُّبلتق تقييم يشمل َّصلُمف تحليل إلى النواقل مكافحة تقليص قرار يستند أن ينبغي المرض، انتقال فيها َّقفتو التي المناطق تحديد حالة وفي

. النواقل لمكافحة واالستجابة للحاالت العالجي التدبير على والقدرة لألمراض، الفعال ُّصدالتر نظام تقييم عن اًلفض بالمرض،

3.1.3 

 التكميلية التدخالت

 اليقين منخفضة ّيناتب مشروطة، توصية

Conditional recommendation for  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2019( اليرقات إبادة

 في تكميلي كتدخل ومكافحتها المالريا من الوقاية أجل من) اليرقات إبادة( المائية المسطحات في الكيميائية أو البيولوجية الحشرية للمبيدات المنتظم باالستخدام َصىُيو

 ويسهل وثابتة قليلة المائية الموائل حيث المباني، داخل الباقي األثر ذي بالرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية فيها تحققت التي المناطق

. التكلفة حيث من اًلَّعاوف ًياُمجد الحشرية المبيدات تلك استخدام يكون وحيث عليها، العثور

Remark :

 فليس النواقل، كثافة من فقط ُتقلل اليرقات إبادة ألن ًرانظ: مالحظة

. لدغها من الحماية ِّفرويو النواقل عمر طول من ُيقلل وكالهما-  المباني داخل الباقي األثر ذي والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات الصحي التأثير إمكانية نفس لها

 خطر فيها يرتفع التي المناطق في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات عن بديل أنها على اليرقات إبادة إلى َظرُين أال ينبغي لذلك، ونتيجة

 قليلة اليرقات موائل فيها تكون التي المناطق في فعالية أكثر عام بوجه اليرقات إبادة وتكون. أفريقيا في المالريا لمكافحة محتملة تكميلية استراتيجية ِّثلُتم ولكنها بالمالريا، اإلصابة

. ومتغيرة َثرةُمبعو وفيرة المائية الموائل فيها تكون التي المناطق في األرجح على جدوى أقل لكنها عليها، العثور ويسهل وثابتة

 داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات جانب إلى َّفذُين ًياتكميل ًراتدبي بصفتها اليرقات إلبادة األنسب هي التالية المناطق تكون أن المحتمل ومن

: المباني

 ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات َدفةالمسته( بالمنازل يتعلق فيما عليها العثور ويسهل وثابتة ًيانسب قليلة التكاثر مواقع تكون حيث: الحضرية المناطق• 

 ؛)المباني داخل الباقي األثر

. السنة معظم وثابتة قليلة اليرقات موائل تكون حيث: القاحلة المناطق• 

) 2019( باليرقات المقتات السمك

. باليرقات المقتات السمك) أضرار أو( فعالية على ّيناتب أي وجود عدم بسبب توصية أي تقديم يمكن ال
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 اليقين منخفضة ّيناتب النشر، بعدم مشروطة توصية

Conditional recommendation for 

) 2019( الموضعية الحشرات طاردات

 الشخصية الحماية لتوفير اًلتدخ بصفتها مفيدة تكون قد أنها غير المحلي، المجتمع مستوى على المالريا من للوقاية الموضعية الحشرات طاردات باستخدام ُينصح ال

. البعوض لدغات من

Remark :

 مزيد بذل يلزم: مالحظة

 كال على أو المحلي المجتمع أو الفرد مستوى على المحتملة اآلثار فصل أجل من العامة الصحة مجال في الموضعية الحشرات لطاردات المحتملة القيمة الستقصاء الجهود من

 المطلوب االمتثال مستوى ارتفاع بسبب المحلي المجتمع مستوى على التدخل تطبيق عند المالريا على كبير تأثير وجود عدم إلى اآلن حتى ُأجري الذي التحليل ويشير. ْينالمستوي

. األفراد من

 اليقين منخفضة ّيناتب االستخدام، بعدم مشروطة توصية

Conditional recommendation against  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2019( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال المالبس

 سكانية فئات لحماية اًلتدخ بصفتها مفيدة تكون قد أنها غير المحلي؛ المجتمع مستوى على المالريا من للوقاية الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال المالبس استخدام ُينصح ال

. المالريا من ّينةمع

Remark :

 غياب في: مالحظة

 الالجئين مثل معينة سكانية فئات في بالمالريا اإلصابة خطر من تحد قد الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال المالبس أن على ّيناتالب بعض هناك الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

. السكان عموم على تنطبق النتائج كانت إذا ما ًياحال الواضح من وليس والعسكريين؛

) 2019( بالهواء المنقولة/  المكانية الطاردة المواد

 النتائج ِّيمُتق التي الجارية الدراسات تكتمل أن إلى ومكافحتها المالريا من للوقاية بالهواء المنقولة/المكانية الطاردة المواد استخدام بشأن توصية أي تقديم يمكن ال

. للمالريا الوبائية

 للغاية اليقين منخفضة ّيناتب النشر، بعدم مشروطة توصية

Conditional recommendation against  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2019( الفراغي الرش

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات أو المباني داخل الباقي األثر ذي للرش األولوية إيالء وينبغي المالريا، لمكافحة الفراغي الرش إجراء ينبغي ال

 النواقل بمكافحة تتعلق أخرى اعتبارات 3.1.4

 خاصة حاالت 3.1.4.1

3.1.4.2 

 التنفيذ تحديات

3.1.4.3 

 وتقييمها النواقل مكافحة رصد
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 البحثية اإلحتياجات 3.1.5

 باألدوية الجموعي والعالج الوقائي الكيميائي العالج 3.2

 الحمل أثناء للمالريا المتقطع الوقائي العالج 3.2.1

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

 في الثاني أو األول حملهن في النساء لجميع بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام المتقطع الوقائي العالج بتقديم أفريقيا، في بالمالريا الموطونة المناطق في َصى،ُيو

 ِّقيتل ضمان بهدف األقل، على ًداواح ًراشه يبلغ زمني بفاصل الجرعات إعطاء ويجب الحمل، من الثاني ُثلثال في الجرعات تبدأ أن وينبغي .الحوامل رعاية إطار

 .األقل على جرعات ثالث

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 عملية معلومات

 منظمة ِصيوتو. الوالدة حديثي وجنينها لألم بالنسبة كبيرة مخاطر على وتنطوي العامة، الصحة مشاكل من كبيرة مشكلة الحمل أثناء بالمالريا اإلصابة ِّكلُتش

 والرش الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام على التشجيع تشمل الحمل، أثناء ومكافحتها المالريا من للوقاية التدخالت من بمجموعة العالمية الصحة

 باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج تناول تشجيع مع َّعالة،والف الفورية المعالجة خالل من للحاالت المناسب العالجي والتدبير المباني، داخل الباقي األثر ذي

. والمرتفع المتوسط بين المنجلية ِّورةالمتص عدوى انتقال معدل فيها يتراوح التي المناطق في بيريميثامين سلفادوكسين

 سلفادوكسين مقاومة مستويات من واسعة لمجموعة بالنسبة ًتاثاب كان الوالدة عند الوزن النخفاض ُّرضالتع خطر تضاؤل أن إلى ]75[ المنهجية المراجعة وأشارت

 الجسيمة الضارة األحداث في اختالفات هناك تكن ولم. المشيمية بالمالريا لإلصابة ُعرضة أقل كانت أكثر أو جرعات ثالث َّقتتل التي المجموعة أن كما. بيريميثامين

 بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج إعطاء على ًياحال العالمية الصحة منظمة ِّجعتش النتائج، هذه إلى ًداواستنا. ْينالمجموعت بين

 وقت أقرب من ًءابتدا أفريقيا، في والمرتفع المتوسط بين المالريا انتقال فيها يتراوح التي المناطق في الحوامل، لرعاية مقررة زيارة كل في الحوامل النساء لجميع

 على جرعات ثالث ِّقيتل ضمان هو والهدف. األقل على واحد شهر بفارق بيريميثامين سلفادوكسين جرعات َطىُتع أن شريطة الحمل، من الثاني ُثلثال في ممكن

. األقل

 ِّورةالمتص هيدروفوالت ثنائي ِزلُمخت إنزيم من طفرات ثالث( خماسية طفرات المنجلية ِّورةالمتص طفيليات بعض تحمل أفريقيا، في البلدان من العديد وفي

 الوقائي العالج ويظل. بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام العالج بفشل ترتبط والتي ،)المنجلية ِّورةالمتص هيدروبتيروات ثنائي ِّلقةُمخ إنزيم من واثنتين المنجلية،

 مرتفعة نسبة فيها تحمل التي المناطق في والجنين األم نتائج على للمالريا الضارة العواقب من الوقاية في اًلَّعاف بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع

. الخماسية الطفرات هذه المنجلية ِّورةالمتص طفيليات من%) 90 من أكثر(

 ِّورةالمتص فيها تنتشر التي المناطق وفي. المناطق هذه في للنساء بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج إعطاء مواصلة ينبغي ولذلك،

 قد ،)581 المنجلية ِّورةالمتص هيدروبتيروات ثنائي ِّلقةُمخ إنزيم أو 164 المنجلية ِّورةالمتص هيدروفوالت ثنائي ِزلُمخت إنزيم إما( طفرات ست تحمل التي المنجلية

. التأثر هذا مدى الواضح غير ومن. بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج فاعلية تتأثر

 َّضعالر لدى للمالريا المتقطع الوقائي العالج  3.2.2

Strong recommendation for 

 المتقطع الوقائي العالج تقديم ينبغي اًل،َّعاف بيريميثامين سلفادوكسين يزال ال حيث أفريقيا، في مرتفع إلى متوسط من المالريا انتقال فيها يتراوح التي للمناطق بالنسبة

) التيتانوس( والكزاز الدفتيريا ضد التحصين من والثالثة الثانية ْينالجولت وقت يحين عندما) العمر من ًراشه 12 من أقل( َّضعللر بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام

 .الحصبة ضد والتحصين الديكي والسعال

 قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 

 المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية 3.2.3
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Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

 السادسة سن دون األطفال لجميع بيريميثامين سلفادوكسين+  أمودياكين باستخدام الشهري العالج طريق عن المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية توفير ينبغي

 .األفريقية الصحراء جنوب بلدان إقليم في للمالريا المرتفع الموسمي االنتقال ذات المناطق في وذلك المرض، انتقال مواسم من موسم كل خالل

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 للحاالت العالجي التدبير .4

) 2015( المالريا تشخيص  4.1

 السليمة الممارسة بيان

 النووي الحمض متوالية على القائم التضخيم إلى المستندة واالختبارات المناعي التشخيص ُطرق

 التدبير في باستخدامه يسمح بما التحديد على القدرة أو الدقة من ٍفكا بقدر يتسم ال فإنه الوبائية، الدراسات في ًدامفي يكون قد للطفيليات المضادة األجسام اكتشاف أن رغم

]. 96[ بالمالريا إصابتهم في ُيشتبه الذين للمرضى العالجي

 للكشف ًداج مفيدة وهي عالية بدقة بالحلقة، َسطالمتوا الحرارة المتساوي والتضخيم المتسلسل، البوليميراز تفاعل مثل الطفيلي، النووي الحمض عن الكشف تقنيات وتتسم

 مفيدة أنها كما. السريع التشخيص باختبارات أو التقليدي المجهري بالفحص اكتشافها يمكن ال التي المنخفضة الطفيلية الكثافة حاالت في َّيماس وال المختلطة، العداوى عن

 الموطونة المناطق في واسع نطاق على الميداني لالستخدام عام بوجه متاحة غير ولكنها ؛]97[ المتخصصة الوبائية االستقصاءات من وغيرها األدوية مقاومة لدراسات

. الدم في الكثافة منخفضة طفيليات من السكان من كبيرة نسبة فيها تعاني قد التي بالمرض الموطونة المناطق في الروتيني للتشخيص مناسبة وليست بالمالريا،

. المالريا من التخلص برامج في البؤر واستقصاء السكانية المسوحات في مفيدة التقنيات هذه تكون وقد

. ]98[ الروتينية ُّصدالتر أنظمة في أو للمالريا السريري العالجي التدبير في النووي الحمض متوالية على القائم التضخيم لتقنيات الحالي الوقت في دور هناك وليس

 ضمان برامج أحد يدعم أن بد وال. التشخيص لتأكيد) السريع التشخيص اختبار أو المجهري الفحص( طفيلي الختبار فيها المشتبه المالريا حاالت جميع إخضاع وينبغي

. المجهري والفحص السريع التشخيص اختبارات من اًلك الجودة

 السليمة الممارسة بيان

 بمضاعفات المصحوبة غير المالريا عالج 4.2

 األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج 4.2.1
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Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص مالريا عالج

 العالجات بإحدى) حملهن من األول ُثلثال في الحوامل باستثناء( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين والبالغين األطفال عالج ينبغي

: التالية التوليفية

 لوميفانترين+  أرتيميثير• 

 أمودياكين+  أرتيسونات• 

 ميفلوكين+  أرتيسونات• 

 بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين• 

. بيريميثامين سلفادوكسين+  أرتيسونات• 

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

Remark :

 ألدوية النموذجية والقائمة األساسية، لألدوية النموذجية والقائمة العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب المؤهلة المالريا عالج أدوية قائمة في بيروناريدين أرتيسونات دواء ُأدرج

 لمنظمة التابعة الدوائية المنتجات بمأمونية المعنية االستشارية اللجنة من إيجابية لمراجعة وخضع لألدوية، األوروبية الوكالة من إيجابي علمي رأي على الدواء حصل كما. األطفال

 ريثما الدواء هذا استخدام بشأن العالمية الصحة منظمة موقف على ًءبنا المالريا لعالج الوطنية التوجيهية مبادئها في الدواء هذا إدراج في البلدان تنظر أن ويمكن. العالمية الصحة

 المصحوبة غير المالريا لعالج بيروناريدين-أرتيسونات استخدام: المعلومات مذكرة في العالمية الصحة منظمة موقف ُنشرو. 2021 عام في َّقعةالمتو الرسمية التوصية تصدر

 لدى بمضاعفات المصحوبة غير المالريا لعالج ًناومأمو اًلَّعاف األرتيميسينين مادة على ًماقائ ًياتوليف ًجاعال اعتباره يمكن بيروناريدين-أرتيسونات أن ِّضحتو التي ]99[ بمضاعفات

. بالمالريا الموطونة المناطق جميع في فأكثر كيلوغرامات 5 وزنهم يبلغ الذين واألطفال البالغين

 العالج مدة 4.2.2

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص مالريا عالج

 مشتقات أحد باستخدام أيام 3 لمدة ًجاعال األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج مقررات تعطي أن يجب: األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج مدة

 .األرتيميسينين

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات جرعات 4.2.3

Strong recommendation for 

) 2015( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص مالريا عالج

 َلجونيعا الذين كغم 25 عن وزنهم يقل الذين األطفال يحصل أن ينبغي: األطفال لصغار بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين جرعة بشأن َّقحةالمن التوصية

 من ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 20و ديهيدروأرتيميسينين، من ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 2.5 عن يقل ال ما على بيبيراكوين+  بديهيدروأرتيميسينين

. أيام 3 لمدة بيبيراكوين

* قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 

 المتكررة المنجلية المالريا 4.2.4
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 منخفضة سراية تشهد التي المناطق في َلجةُمعاال المنجلية ِّورةالمتص عدوى انتقال إمكانية من الحد 4.2.5

Strong recommendation for  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2015( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص مالريا عالج

 كغم/ملغم 0.25 بمقدار واحدة بريماكين جرعة إعطاء ينبغي منخفضة، سراية تشهد التي للمناطق بالنسبة: َلجةُمعاال المنجلية ِّورةالمتص عدوى انتقال إمكانية من الحد

 أعمارهم تقل الذين َّضعوالر الحوامل، النساء باستثناء( المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين للمرضى األرتيميسينين مادة على قائم توليفي عالج مع الجسم وزن من

 .فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة اختبار إجراء يلزم وال. المرض انتقال من للحد) أشهر 6 عن أعمارهم تقل اًلأطفا يرضعن الالتي والنساء أشهر، 6 عن

 اليقين منخفضة ّيناتب قوية، توصية

 خاصة لمخاطر َّرضةالمع الفئات عالج 4.3

 والمرضعات الحوامل النساء 4.3.1

Strong recommendation for 

) 2015( الحمل من األول ُثلثال

 7 لمدة كليندامايسين+  كينين باستخدام الحمل من األول ُثلثال خالل بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابات الحوامل النساء عالج ينبغي

 .أيام

* قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 

 األطفال وصغار َّضعالر 4.3.2

Strong recommendation for 

) 2015( كغم 5 عن وزنهم يقل الذين َّضعالر

 األرتيميسينين مادة على قائم توليفي عالج باستخدام كغم 5 عن وزنهم يقل الذين بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين َّضعالر عالج ينبغي

 .كغم 5 يزنون الذين لألطفال َطىُتع التي الجسم وزن من غرام كيلو/غرام بالمللي َّدرةالمق المستهدفة الجرعة بنفس

* قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 

: للمالريا المصاحب البشري المناعي العوز بفيروس المصابون المرضى 4.3.3
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 السليمة الممارسة بيان

) 2015( للمالريا المصاحب البشري المناعي العوز بفيروس المصابون المرضى

 ِّورةالمتص مالرياو اإليدز/البشري المناعي العوز بفيروس المصابين األشخاص حالة في :للمالريا المصاحب البشري المناعي العوز بفيروس المصابون المرضى

 استخدام ُّنبتج ينبغي كما بكوتريموكسازول، َلجونُيعا كانوا إذا بيريميثامين سلفادوكسين+  أرتيسونات استخدام ُّنبتج ينبغي بمضاعفات، المصحوبة غير المنجلية

. زيدوفودين أو بإيفافيرنز َلجونُيعا كانوا إذا أمودياكين+  أرتيسونات

 السليمة الممارسة بيان

 َّنعينالمم غير المسافرون  4.3.4

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( َّنعينالمم غير المسافرون

 قائم توليفي عالج باستخدام بالمرض الموطونة غير األماكن إلى العائدين بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين المسافرين عالج ينبغي

. األرتيميسينين مادة على

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 بمضاعفات المصحوب غير الدم في الطفيليات فرط 4.3.5

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الدم في الطفيليات فرط

 باإلضافة كثب، عن مراقبتهم وينبغي والوفاة، الوخيمة، والمالريا العالج، فشل لخطر الدم في الطفيليات وفرط المنجلية ِّورةبالمتص المصابين األشخاص ُّرضتع يتزايد

. األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج ِّقيهمتل إلى

 السليمة الممارسة بيان

 َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصال أو الوبالية ِّورةالمتص أو البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص عن الناجمة بمضاعفات المصحوبة غير المالريا عالج 4.4

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الدم مرحلة في العدوى عالج

. بمضاعفات مصحوبة غير بوصفها عالجها فينبغي اليقين، وجه على معروف غير المالريا نوع كان إذا

 السليمة الممارسة بيان
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Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( الدم مرحلة في العدوى عالج

 أو الوبالية ِّورةالمتص أو البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابين واألطفال البالغين عالج ينبغي بالكلوروكين، للتأثر القابلة العدوى مناطق في

. بالكلوروكين أو) الحمل من األول ُثلثال في الحوامل باستثناء( األرتيميسينين مادة على قائم توليفي بعالج إما بمضاعفات المصحوبة غير َّيةِِسلُّنوال ِّورةالمتص

 ِّورةالمتص أو الوبالية ِّورةالمتص أو البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابين واألطفال البالغين عالج ينبغي للكلوروكين، المقاومة العدوى مناطق وفي

). الحمل من األول ُثلثال في الحوامل باستثناء( األرتيميسينين مادة على قائم توليفي بعالج بمضاعفات المصحوبة غير َّيةِِسلُّنوال

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

Strong recommendation for 

) 2015( الدم مرحلة في العدوى عالج

. كينين باستخدام للكلوروكين ِومةالمقا النشيطة ِّورةالمتص مالريا من يعانين الالتي الحمل من األول ُثلثال في الحوامل النساء عالج ينبغي

 للغاية الجودة متدنية ّيناتب قوية، توصية

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

. االنتكاسات من للوقاية بريماكين إعطاء عند المرضى لدى فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة بنتيجة االسترشاد ينبغي

 السليمة الممارسة بيان

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

 عن أعمارهم تقل الذين َّضعوالر الحوامل، النساء باستثناء( والبالغين األطفال لدى البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص مالريا عالج ينبغي االنتكاس، من للوقاية

 نازعة َوزَع من يعانين ال أنهن المعروف من يكن لم ما ًناس أكبر اًلأطفا يرضعن الالتي والنساء أشهر، 6 عن أعمارهم تقل اًلأطفا يرضعن الالتي والنساء أشهر، 6

 جميع في بريماكين من ًمايو 14 لمدة عالجي ُمقررب) فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين واألشخاص فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين

. المرض انتقال مناطق

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

Conditional recommendation for  ,للغاية منخفضة دليل جودة 

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

/ملغم 0.75 بجرعة بريماكين قاعدة بإعطائهم االنتكاس من وقايتهم في النظر يمكن فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين المرضى حالة في

. بريماكين ُيحدثه الذي المحتمل الدم انحالل لمتابعة دقيق طبي إشراف مع أسابيع، 8 لمدة األسبوع في واحدة مرة الجسم وزن من كغم

 للغاية اليقين منخفضة ّيناتب مشروطة، توصية
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 السليمة الممارسة بيان

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

 مخاطر تقييم إلى بريماكين وصف قرار يستند أن يجب بذلك، المعني االختبار يتوفر وال معروفة غير فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة نتيجة تكون عندما

. ومنافعه بريماكين استخدام

 السليمة الممارسة بيان

Conditional recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

 والرضاعة الوالدة من االنتهاء حتى ًياأسبوع بالكلوروكين الكيميائية الوقائية المعالجة في النظر ينبغي المرضعات، أو الحوامل للنساء بالنسبة: ُمرضعاتوال الحوامل النساء

. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة نتيجة إلى ًدااستنا المستقبل، في االنتكاس من للوقاية ببريماكين العالج ثم الطبيعية،

 اليقين متوسطة ّيناتب مشروطة، توصية

 الوخيمة المالريا عالج 4.5

 أرتيسونات 4.5.1

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( الوخيمة المالريا عالج

 وريدي أرتيسونات باستخدام) والمرضعات الحمل، مراحل جميع في الحوامل والنساء َّضع،الر فيهم بمن( الوخيمة بالمالريا المصابين واألطفال البالغين عالج ينبغي

 من َّكنويتم األقل على ساعة 24 لمدة ًناَحق العالج المريض َّقىيتل وحالما. الفم طريق عن الدواء تناول ُّملتح من يتمكنوا وحتى األقل على ساعة 24 لمدة عضلي أو

. أيام 3 لمدة األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج استكمال ينبغي الفم، طريق عن العالج ُّملتح

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

Strong recommendation for 

) 2015( األطفال لصغار ًناَحق أرتيسونات جرعة بشأن َّقحةُمن توصية

 ًناوز األكبر األطفال جرعة من أعلى) الجرعة في الجسم وزن من كغم/ملغم 3( أرتيسونات من جرعة على كغم 20 عن وزنهم يقل الذين األطفال يحصل أن ينبغي

. للدواء ُّرضالتع في التكافؤ لضمان) الجرعة في الجسم وزن من كغم/ملغم 2.4( والبالغين

* الدوائية النمذجة إلى تستند قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 

 أرتيسونات توافر عدم عند الحقن بدائل 4.5.2
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Conditional recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) 2015( أرتيسونات توافر عدم عند الحقن بدائل

. الوخيمة بالمالريا المصابين والبالغين األطفال لعالج كينين من اًلبد أرتيميثير استخدام ينبغي أرتيسونات، يتوافر لم إذا

 اليقين منخفضة ّيناتب مشروطة، توصية

 لإلحالة السابق العالج خيارات 4.5.3

Strong recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) 2015() لإلحالة السابق العالج( أعلى خدمة مستوى ذي مرفق إلى اإلحالة تنتظر التي فيها المشتبه الوخيمة المالريا حاالت عالج

 مناسب مرفق إلى وإحالتهم أرتيسونات، من العضل في واحدة جرعة واألطفال البالغين إعطاء ينبغي َقن،ُحال تتوافر بينما الوخيمة للمالريا الكامل العالج َّذرتع إذا

 للحقن كينين استخدام يمكن يتوافر، لم وإذا العضلي، للحقن أرتيميثير استخدام ينبغي العضلي، للحقن أرتيسونات توافر عدم حالة في أما. الرعاية من مزيد ِّقيلتل

. العضلي

 تحاميل من) الجسم وزن من كغم/ملغم 10( شرجية واحدة بجرعة السادسة سن دون األطفال عالج ينبغي ًحا،متا ألرتيسونات العضلي الحقن يكون ال وعندما

. والبالغين ًّناس األكبر لألطفال الشرجية األرتيسونات تحاميل استخدام ينبغي وال. الرعاية من مزيد ِّقيلتل مناسب مرفق إلى ًرافو وإحالتهم األرتيسونات،

 اليقين متوسطة ّيناتب قوية، توصية

 خاصة لمخاطر َّرضةالمع الفئات في الكيميائية الوقاية 4.6

 المالريا عالج بشأن أخرى اعتبارات 4.7

 خاصة حاالت في للمالريا العالجي التدبير 4.7.1

 للمالريا المضادة األدوية جودة 4.7.2

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( للمالريا المضادة األدوية جودة

 من مقبولة، جودة ذات والخاص العام ْينالقطاع من ٍلك في َّدمةالمق للمالريا المضادة األدوية تكون أن باألدوية المعنية الوطنية التنظيمية الهيئات تضمن أن ينبغي

. القانون وإنفاذ والتفتيش التنظيم خالل

 السليمة الممارسة بيان

 ومقاومتها ومأمونيتها للمالريا المضادة األدوية فاعلية رصد 4.7.3
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 السليمة الممارسة بيان

 )2015( للمالريا المضادة األدوية فاعلية رصد

 الصحة منظمة عن الصادرة َّحدةالمو البروتوكوالت باستخدام للمالريا المضادة لألدوية العالجية الفاعلية بانتظام ترصد أن المالريا مكافحة برامج لجميع ينبغي

. العالمية

 السليمة الممارسة بيان

 الوطني المستوى على والتنفيذ التكييف 4.8

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الوطني المستوى على والتنفيذ التكييف

. وااللتزام والمأمونية الفاعلية من األمثل المستوى إلى ما إقليم أو بلد في األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات اختيار يستند أن ينبغي

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الوطني المستوى على والتنفيذ التكييف

 أحد باعتبارها َّضع،للر المتقطع الوقائي والعالج المالريا، من الموسمية الكيميائية والوقاية الحمل، أثناء المتقطع الوقائي العالج في َدمةالمستخ األدوية استخدام ينبغي ال

. نفسه اإلقليم أو البلد في األول الخط عالجات مكونات

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الوطني المستوى على والتنفيذ التكييف

: أمكن إذا يلي ما استخدام ينبغي

 المادة؛ أحادية السائبة األدوية أو أخرى، أدوية مع أقراص في ُتنتج التي التركيبات من اًلبد الثابتة الجرعة ذات التوليفات  •

. َّضعوالر األطفال لصغار بالنسبة وذلك السائلة، التركيبات من اًلبد) لالنتشار القابلة األقراص مثل( الصلبة التركيبات تفضيل مع األطفال، تركيبات •

 السليمة الممارسة بيان
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 المالريا من التخلص .5

 الترصد .6

 اإلعداد طرق .7

 المصطلحات قائمة .8

 والمصالح المساهمون .9

 المالريا نواقل لمكافحة التوجيهية المبادئ  9.1

 المالريا لعالج التوجيهية المبادئ 9.2

 التنفيذي الملخص .1

 التوصيات جميع المالريا بشأن العالمية الصحة لمنظمة َّحدةالمو التوجيهية المبادئ تعرض

 أساليب َقوف دقيق تقييم نتاج وهي. المالريا بشأن العالمية الصحة منظمة عن الصادرة الحالية

 عمليات العالمية الصحة منظمة وتستخدم]. 1[ للمنظمة المعيارية العمليات إطار في َّحدةمو

. توصية كل قوة لتحديد واكتمالها واتساقها ّيناتالب جودة لتقييم بدقة َّددةمح

 َندةُمسو موجزة بيانات بمثابة المالريا بشأن العالمية الصحة منظمة توصيات تكون ما ًباوغال

 السياقية االعتبارات إلى االنتباه ِّجهتو تكميلية ببيانات مصحوبة تكون ما ًةوعاد. ّيناتبالب

 ومن. مختلفة سياقات في وأثرها التوصية مالءمة مدى على تؤثر قد التي التنفيذ واعتبارات

 من درجة ِّفريو سياقية اعتبارات من بها يرتبط ما وبين التوصيات بين التمييز أن الواضح

. سياقاتهم في األنسب االستراتيجيات وتكييف العتماد الوطنية السياسات لراسمي المرونة

 التوصيات بين التمييز على PDF وثائق من بها يرتبط وما اإللكترونية المنصة هذه وتساعد

 المنصة هذه المالريا لمكافحة العالمي البرنامج يستخدم وسوف. التكميلية والبيانات الرسمية

 عقب المطبوعة الوثائق من أكبر بسرعة تحديثها يمكن" للتعديل قابلة توجيهية مبادئ" لوضع

 المفضية ّيناتالب وجداول البحثية ّيناتالب على ّطالعاال للمستخدمين ويمكن. جديدة ّيناتب توافر

. توصية كل أسفل الواردة التبويب عالمات خالل من توصية كل بها استرشدت التي القرار إلى

 ذات إسهامات أي تقديم على المستخدمون َّجعُيش حيث للتعقيبات تبويب عالمة ًضاأي وهناك

 بينها من أخرى، موارد إلى روابط على اإللكترونية المنصة وتشتمل. تدخل بكل مباشرة عالقة

 والرصد ُّصدوالتر األثر؛ إلحداث للمعلومات االستراتيجي االستخدام: عن ومعلومات إرشادات

. والتعاريف للمصطلحات ومسرد التشغيلية؛ واألطر واألدلة والكتيبات والتقييم؛

 الصحة منظمة عن الصادرة السليمة الممارسات وبيانات والتوصيات التوجيهية المبادئ

 العالمية

 توصيات وتتضمن العالمية الصحة منظمة ّدهاتع وثيقة أي إلى للمنظمة التوجيهية المبادئ تشير

 النهائي المستخدم التوصية ِبرُتخو. العامة الصحة سياسات أو السريرية الممارسات بشأن

 الممكنة، الصحية النتائج أفضل لتحقيق محددة مواقف في فعله له ينبغي أو يمكنه بما َدفالمسته

 أن ُيتوقع التي المختلفة التدابير أو التدخالت بين من االختيار له وتتيح. جماعي أو فردي بشكل

. الموارد استخدام على إيجابية وآثار الصحة على إيجابي أثر لها يكون

 آراء توافق البيانات هذه وتعكس. السليمة للممارسات بيانات تقديم يمكن الحاالت، بعض وفي

 تحتاج ال وقد فيها، لبس وال كبيرة بالبيان االلتزام منافع أن على التوجيهية المبادئ إعداد فريق

. لتأييدها ّيناتللب منهجي استعراض إلى بالضرورة

 في السياسات راسمي دعم في للمنظمة التوجيهية المبادئ هذه من األساسي الغرض َّثلويتم

 بالمرض الموطونة البلدان في المالريا لمكافحة الوطنية البرامج ومديري الصحة، وزارات

. المحلي للسياق ًقاوف َّممةمص وطنية وخطط سياسات لوضع

 للتأهيل ُمسبقال العالمية الصحة منظمة باختبار االرتباط

 فريق يديرها موازية عملية هناك تكون جديد، منتج أو أداة باستحداث ما توصية ترتبط عندما

 واللقاحات واألدوية التشخيص وسائل استيفاء لضمان للمنظمة التابع للتأهيل المسبق االختبار

 االستخدام أجل من والفاعلية، والمأمونية للجودة العالمية للمعايير النواقل مكافحة ومنتجات

 من للتأهيل ُمسبقال االختبار عملية َّلفوتتأ. الصحية النتائج وتحسين الصحية للموارد األمثل

 األداء، تقييم أو االتساق، واختبار الملفات، استعراض يشمل ًيا،علم وسليم ّفافش تقييم

 هذه الشراء وكاالت من وغيرها المتحدة األمم وتستخدم .ِّنعةالمص للشركات الميدانية والزيارات

 المنتجات بهذه المتعلقة الشراء قرارات اتخاذ في األخرى، الشراء معايير جانب إلى المعلومات،

 من ًقامسب المؤهلة بالمنتجات التوصيات ربط ضمان إلى الموازية العملية هذه وتهدف. الصحية

. لالستخدام بتوصية المنتجات تلك وربط العالمية الصحة منظمة

 األثر إلحداث االستراتيجية المعلومات استخدام

 الخطط وضع لدعم األهمية بالغ ًراعنص ّيناتبالب ُمسترشدةال الواضحة التوصيات ّدُتع

 والعنصر ".عمله ينبغي ما" إيصال إلى تهدف كما المالريا، لمكافحة الوطنية االستراتيجية

 السياقي التنوع فهم في بذلك ُيسترشدو. المحلية للبيانات االستراتيجي االستخدام هو الثاني المهم

 من المختلفة لألنواع ًمافه المحلية البيانات ِّفروتو. بالمالريا الموطونة البلدان من بلد كل داخل

 من األمثل المزيج لتحديد أساسي مسبق شرط وهذا. بلد كل داخل الشرائح، أو السياقات،

. الوطنية دون الشرائح مختلف في التدخالت تلك لتقديم الوسائل وأفضل التدخالت

 من المحلية المعلومات استخدام تعزيز على البلدان مع المالريا لمكافحة العالمي البرنامج ويعمل

 ٍونح على الموارد أولويات وتحديد التدخالت، من األمثل المزيج وتحديد الطبقي، التقسيم أجل

 أثر لفهم ضرورية المحلية البيانات أن كما. األثر تعظيم أجل من وأخالقي ومأمون رشيد

 الوطنية دون االستراتيجيات تحسين لمواصلة ًصافر يتيح مما َدمة،ُمستخال االستراتيجيات

. العالمية المعارف وإلثراء

 لدعم والميدانية التشغيلية األدلة قبيل من للتنفيذ إرشادات العالمية الصحة منظمة تضع كما

 اإلرشادات من وغيرها التشغيلية واألدلة. بها َصىالمو واالستراتيجيات األدوات تقديم" كيفية"

 بهذه ربطها وسيتم المستهدفة، السكانية للفئات التدخالت إتاحة لزيادة عملية معلومات هي

 على المالريا لمكافحة العالمي البرنامج ويعمل. المستقبل في ًماقد ُمضيلل التوجيهية المبادئ

. المالريا بشأن للمنظمة التوجيهية المبادئ في الواردة التوصيات مع التنفيذ إرشادات مواءمة

 االفتراضي المورد هي التوجيهية المبادئ تكون أن ينبغي تناقضات، وجود حالة في أنه غير

 بفعالية، ما توصية تنفيذ ُبلُس لتحديد التنفيذ إرشادات البلدان تستخدم وقد. الوطنية للقرارات

 رعاية خالل من الحمل أثناء للمالريا المتقطع الوقائي العالج تنفيذ يمكن المثال، سبيل فعلى

 تحديد وليس التنفيذ، تمكين في اإلرشادات من القصد َّثلويتم. المجتمعي التوزيع أو/و الحوامل

. بالضبط التنفيذ كيفية

 ّيناتالب قاعدة

 المنهجية المراجعات وتتيح. وتصنيفها المتاحة ّيناتالب تحليالت إلى التوجيهية المبادئ هذه تستند

 ّيناتبالب الخاص العمل إطار وضع وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف ونهج

 عن اًلفض ّينات،الب جودة توصية كل قوة وتعكس. ]2[ توصية لكل وذلك القرار، إلى المفضية

. ومنافعه التدخل بأضرار المتعلقة اإلضافية العوامل

 يعتمد فقد الراهن، الوقت في ِّفرةمتو غير أو ضعيفة ّيناتالب فيها تكون التي المجاالت في أما
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 الواردة النواقل مكافحة توصيات تستند المثال، سبيل فعلى. الخبراء رأي على اإلرشادات وضع

 المضبوطة العشوائية التجارب من َّدةَمالمست ّيناتالب في النظر إلى التوجيهية المبادئ في

 إعداد لفريق التقنية والخبرات المعارف عن اًلفض والدراسات، التجارب أنواع من وغيرها

 التوجيهية المبادئ وضع عملية في ْينالمشارك الخارجية المراجعة وفريق التوجيهية المبادئ

 تفاصيل ِردوت اإلعداد؛ ُطرق: 8 القسم في ّيناتالب في النظر كيفية عن تفاصيل ِردوت. َّحدةالمو

. والمصالح المساهمون: 10 القسم في ّينةالمع التوجيهية المبادئ بعض إعداد في المساهمين عن

 ّيناتبالب َندةُمسال اإلرشادات تحديث

 شكل في 2021 عام أوائل في َّحدةالمو التوجيهية المبادئ هذه من األولى النسخة صدرت

 الموازية العمليات من مجموعة هناك تزال ال نفسه، الوقت وفي. الحالية للتوصيات تجميع

 تظل بحيث االقتضاء، حسب وتحديثها، إليها المستندة والتوصيات ّيناتالب توليفات الستعراض

. ّيناتالب أحدث وتتضمن َّدثةمح التوجيهية المبادئ

 عبر اإلرشادات هذه تنقيحات َشرُتنوس. حدة على توصية كل تاريخ مالحظة َّراءُقلل وينبغي

 النموذجية النشر قنوات خالل ومن المالريا لمكافحة العالمي للبرنامج اإللكتروني الموقع

 لجميع نهائي مرجع أحدث َّحدةالمو التوجيهية المبادئ هذه ِّثلُتم ًدا،فصاع اآلن ومن. للمنظمة

. المالريا بشأن العالمية الصحة منظمة إرشادات

 النشر

 MAGICapp منصة على المالريا بشأن للمنظمة َّحدةالمو التوجيهية المبادئ هذه َّفرتتو

 َجمُتتروس. للمنظمة اإللكتروني الموقع على بالمالريا الخاصة بالصفحة المرتبطة اإللكترونية،

 ّيناتالب جميع َّفروتتو). والعربية واإلسبانية الفرنسية( لغات ثالث إلى األصلية اإلنكليزية النسخة

 التنفيذ إرشادات َبطُتروس للتنزيل، متاحة وستكون اإللكترونية، المنصة على البحثية والمراجع

 ًمادائ فيها وسيظهر ذلك، إلى لإلشارة َّيزُتمس التوصيات، تحديث وعند. بالتوصيات الصلة ذات

 التوجيهية المبادئ من َّدثةمح نسخة ُتتاحس تحديث، فيها َّفريتو مرة كل وفي. تحديث آخر تاريخ

 اإللكتروني بالموقع المالريا لمكافحة العالمي البرنامج صفحة من تنزيلها يمكن PDF بصيغة

. اإلنترنت بشبكة موثوق اتصال توافر عدم حالة في التحديثات على ّطالعاال لتيسير للمنظمة

 التوجيهية المبادئ من تنزيلها تم التي القديمة PDF ملفات أن يالحظوا أن للمستخدمين وينبغي

. التوصيات أحدث تتضمن ال

 المبادئ نشر لضمان ُقطريةوال اإلقليمية مكاتبه مع كثب عن للمنظمة الرئيسي المقر وسيعمل

 التوجيهية المبادئ َشرُتنس كما. بالمالريا الموطونة البلدان جميع في واسع نطاق على التوجيهية

 الدعم العالمية الصحة منظمة ِّدموستق. ُقطريةوال اإلقليمية ودون اإلقليمية االجتماعات خالل من

. وتنفيذها التوجيهية المبادئ هذه لتكييف األعضاء للدول

 التعقيبات

 المرتبطة التبويب عالمة طريق عن سواء بالتعقيبات، المالريا لمكافحة العالمي البرنامج ِّحبير

 اإللكتروني البريد عبر رسالة إرسال طريق عن أو توصية بكل

 أو تحديث إلى تحتاج التي التوصيات تحديد في للمساعدة ،gmpfeedback@who.int إلى

. تحسين

 المقدمة .2

 أساسية معلومات

 في َّثقالمو النحو على والوفاة، المرض من مقبولة غير مرتفعة مستويات ِّببُتس المالريا تزال ال

 229000 نحو إلى تقرير آخر وأشار ؛]3[ للمالريا العالمي التقرير من المتعاقبة اإلصدارات

 المالريا من الوقاية ويمكن. 2019 عام في العالم مستوى على وفاة 409000و إصابة حالة

 الرؤية على الحفاظ مع والوفاة المرض عبء خفض في العالمية األولوية َّثلوتتم وعالجها،

 بشأن للمنظمة التوجيهية المبادئ الوثيقة هذه في ونعرض. المالريا الستئصال األجل الطويلة

 اًلشام ًدامور بصفتها للمنظمة التابع المالريا لمكافحة العالمي البرنامج وضعها التي المالريا

. المالريا بشأن المشورة لتقديم ًعاوجام

 اًلشام ًراإطا ]4[ 2030-2016 للفترة المالريا بشأن العالمية التقنية االستراتيجية ِّفروتو

 هذه العالمية الصحة جمعية اعتمدت وقد .منها والتخلص المالريا مكافحة جهود لتوجيه

 الطريق في والغايات الرئيسية والمعالم األهداف ِّددُتح وهي ،2015 مايو/أيار في االستراتيجية

 معدالت من الحد إلى الحاجة على األهداف هذه ِّكزُترو). 1 الجدول( المالريا من ٍلخا عالم نحو

 للمالريا سراية شهدت التي البلدان في المالريا من ًياتدريج التخلص وكذلك والوفيات، المراضة

 الشكل( األهداف تحقيق خالله من يمكن ًراإطا العالمية التقنية االستراتيجية ِّدموتق. 2015 عام في

1 .(

 ومعالمها 2030-2016 للفترة المالريا بشأن العالمية التقنية االستراتيجية أهداف: 1 الجدول

 وغاياتها الرئيسية

 الغايات الرئيسية المعالم األهداف

2020 2025 2030 

المعدالت خفض-1

 للوفيات العالمية

 عن الناجمة

 ًةمقارن المالريا

 2015 بعام

 األقل على %90 األقل على %75 األقل على 40%

المعدالت خفض-2

 لحدوث العالمية

 المالريا حاالت

 بعام ًةمقارن

2015 

 األقل على %90 األقل على %75 األقل على 40%

 من التخلص-3

 البلدان في المالريا

 انتقال شهدت التي

 عام في المالريا

2015 

 على بلدان 10

 األقل

 على ًدابل 35 األقل على ًدابل 20

 األقل

 عودة من الوقاية-4

 في المالريا انتقال

 البلدان جميع

 المالريا من الخالية

 عودة من الوقاية

 المالريا انتقال

 عودة من الوقاية

 المالريا انتقال

 عودة من الوقاية

 المالريا انتقال

 من أنه على ]4[ 2030-2016 للفترة المالريا بشأن العالمية التقنية االستراتيجية ُنصت

 وتشخيصها المالريا من الوقاية ُبلُس إتاحة تضمن" أن المالريا مكافحة لبرامج الضروري

 الشاملة الصحية التغطية وتعني). األولى الركيزة(" الشاملة الصحية التغطية إطار في وعالجها

 يحتاجون التي الصحية الرعاية خدمات على الحصول والمجتمعات األشخاص جميع يستطيع أن

 األساسية الصحية الخدمات من كاملة مجموعة تشمل وهي. مالية ضائقة من يعانوا أن دون إليها

. ِّطفةالمل والرعاية التأهيل وإعادة والعالج الوقاية إلى الصحة تعزيز من ًءابد الجودة، عالية

 مكافحة وهي التدخالت؛ من بمجموعة العالمية الصحة منظمة أوصت بالمالريا، يتعلق وفيما

 والوقاية المرض انتقال من للحد والعالج، التشخيصي، واالختبار الكيميائية، والوقاية النواقل،

 األفراد تغطية ضمان الشاملة الصحية التغطية نهج ويعني. عنه الناجمة والوفيات المراضة من

 مكافحة أجل من المحلي، السياق على ًءبنا التدخالت، هذه من المناسب بالمزيج والمجتمعات

. المطاف نهاية في منها والتخلص المالريا

 هذه من مختارة مجموعة دمج في المالريا لمكافحة الوطنية للبرامج الرئيسي الهدف َّثلويتم

 حزمة تقرير أجل ومن. معينة بيئة في ُمنصفو مستدام أثر لتحقيق َّممةُمص ِحزم في التدخالت

 تحقيق في والمساهمة الهدف هذا تحقيق شأنها من التي الموارد وتخصيص المناسبة التدخالت

 مقابل والقيمة األثر، تحليل بين تجمع عملية تستخدم أن للبرامج ينبغي الشاملة، الصحية التغطية

 وينبغي. المصلحة صاحبة الجهات جانب من ْينالمكثفت والمناقشة المشاركة خالل من المال

 اإلصابة ومعدل المالريا انتقال بشدة المتعلقة والسابقة الحالية بالبيانات العملية هذه تسترشد أن

 الحالية والتغطية والنواقل، والطفيليات، البشري، بالمضيف المتعلقة السياقية التأثر وقابلية بها؛

 تحليل ذلك ويشمل( واستخدامها التدخالت إتاحة في والمساواة والمقبولية؛ بالتدخالت؛ والسابقة

 ُتجرى المرض، من التخلص هو الهدف يكون وعندما). عليها ُّلبالتغ وكيفية المالية العوائق

 عما مختلفة ستكون المال مقابل القيمة وتحليل التدخالت أنواع أن من الرغم على مماثلة عملية

. المرض عبء فيها يرتفع التي المناطق في عليه هي
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 والركائز اإلطار: 2030-2016 للفترة المالريا بشأن العالمية التقنية االستراتيجية: 1 الشكل

 الداعمة والعناصر

 2030-2016 للفترة المالريا بشأن العالمية التقنية االستراتيجية

 األولى الركيزة

 الوقاية ُبلُس إتاحة ضمان

 وتشخيصها المالريا من

 التغطية إطار في وعالجها

 الشاملة الصحية

 الثانية الركيزة

 إلى الرامية الجهود تسريع

 المالريا من التخلص

 منها الخلو حالة وتحقيق

 الثالثة الركيزة

 إلى المالريا ُّصدتر تحويل

 أساسي تدخل

 البحوث في والتوسع االبتكار تسخير-1 الداعم العنصر

 ُمنصفةو مستدامة نتائج لتحقيق التمكينية البيئة تعزيز-2 الداعم العنصر

 عبء في التدريجية التخفيضات أعقاب في المرض مكافحة في َرزُمحال التقدم َّقفتو وقد

 المسار عن خرج قد العالم كان ،2017 عام وبحلول. 2015و 2000 ْيَمعا بين المالريا

 لذلك، ًةواستجاب. المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة معدالت خفض غايات لتحقيق الصحيح

 عام في" كبيرة نتائج لتحقيق ثقيل عبء" عنوان تحت التنشيط جهود إطار في مبادرة ُأطلقت

 السياسية اإلرادة حشد: الصحيح المسار إلى العودة كيفية على المبادرة هذه ِّكزُترو ].5[ 2018

 إرشادات ووضع األثر؛ إلحداث االستراتيجية المعلومات واستخدام المالريا؛ خسائر من للحد

. للمالريا الوطنية لالستجابات َّدمالمق الدعم تنسيق وتحسين أفضل؛ واستراتيجيات وسياسات

 الصحيح المسار إلى العودة ضرورة هو الرئيسية األنشطة هذه وراء الدافع أن من الرغم وعلى

 بمعدالت يتعلق فيما المالريا بشأن العالمية التقنية االستراتيجية تستهدفها التي الغايات لتحقيق

 إطار في المالريا من التخلص أهداف تحقيق نحو التقدم استمرار وضمان والوفيات، المراضة

 الموطونة البلدان جميع على ًضاأي جيدة بصورة تنطبق األنشطة هذه فإن ذاتها، االستراتيجية

. بالمالريا

 األهداف

 َندةُمسال التوصيات أحدث تقديم إلى المالريا بشأن للمنظمة َّحدةالمو التوجيهية المبادئ هذه تهدف

 والتخلص المالريا من الحد إلى الرامية جهودها في البلدان دعم أجل من واحد مرجع في ّيناتبالب

: يلي ما في التوجيهية المبادئ هذه أهداف وتتمثل. المطاف نهاية في منها

 المالريا من للوقاية المناسب) الخيارات( الخيار بشأن ّيناتبالب َندةُمس توصيات تقديم• 

 في) والعالج التشخيص( للحاالت العالجي والتدبير) الكيميائية والعالجات النواقل مكافحة(

 المرض؛ انتقال أماكن جميع

 ّيناتبالب َندةُمس وطنية سياسات وضع في العالمية الصحة منظمة في األعضاء الدول دعم• 

 المرض؛ انتقال أماكن جميع في للحاالت العالجي والتدبير المالريا من للوقاية

 دون المستوى على الطبقي التقسيم في بها لالسترشاد المحلية البيانات استخدام تشجيع• 

 المتاحة؛ الموارد أثر لتعظيم الوطني

 تحديد خالل من التوجيهية المبادئ تحديث من للتمكين البحوث أعمال جدول توجيه• 

. الحالية التوصيات ُتضعف أو اإلرشادات وضع تعوق التي ّيناتالب في الثغرات

 المستهدفة الفئة

 ومديري الصحة، وزارات في السياسات راسمي األول المقام في التوجيهية المبادئ هذه تستهدف

 التوجيهية المبادئ تكون وقد. بالمرض الموطونة البلدان في المالريا لمكافحة الوطنية البرامج

 الشراء، ووكاالت البيئية، الصحة خدمات ومهنيي الصحية، الرعاية لممارسي ًضاأي أهمية ذات

 التوجيهية المبادئ هذه تستهدف كما. المدني المجتمع وجماعات الخاص، القطاع ومؤسسات

 بشأن القرارات اتخاذ دعم أجل من التمويل ووكاالت المانحة والجهات الدوليين التنمية شركاء

 ًضاأي وتستهدف. المالريا لمكافحة المالئمة المنتجات وشراء للتدخالت ًمادع الموارد تخصيص

 تعوق التي ِّيناتالب ثغرات لمعالجة البحوث بنتائج والمهتمين البحوث وممولي الباحثين توجيه

. الحالية التوصيات ُتضعف أو اإلرشادات وضع

 النطاق

 ومنها بالمالريا، المتعلقة التوصيات جميع المالريا بشأن للمنظمة َّحدةالمو التوجيهية المبادئ تضم

 والتشخيص، الوقائي، الكيميائي والعالج المرض، نواقل مكافحة خالل من الوقاية استراتيجيات

 بينها من أخرى، موارد إلى روابط التوجيهية المبادئ ِّفروتو. المرض من والتخلص والعالج،

 والرصد ُّصدوالتر األثر؛ إلحداث للمعلومات االستراتيجي االستخدام: عن ومعلومات إرشادات

. والتعاريف للمصطلحات ومسرد التشغيلية؛ واألطر واألدلة والكتيبات والتقييم؛

: التوجيهية المبادئ ِّدمُتقو

 المتاحة النواقل مكافحة ونهوج وتكنولوجيات بأدوات يتعلق فيما ّيناتبالب َندةُمس توصيات• 

 فاعليتها عن كافية ّيناتب بشأنها تتوافر والتي ومكافحتها، المالريا من للوقاية ًياحال

 لتصميم أساسي إطار توفير إلى التوجيهية المبادئ وتهدف. المنهجية المراجعات لدعم

 الوبائية السمات مع وتكييفها النواقل، لمكافحة ّيناتبالب َندةُمسو َّعالةف وطنية استراتيجيات

 النواقل؛ وإيكولوجيا المحلية لألمراض

 ًياكيميائ ًجاعال بصفتها للمالريا المضادة األدوية استخدام بشأن ّيناتبالب َندةُمس توصيات• 

 لخطر َّرضينوالمع بالمالريا الموطونة المناطق في يعيشون الذين لألشخاص ًياوقائ

 أثناء المتقطع الوقائي العالج النهوج هذه وتشمل. المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة

 المالريا؛ من الموسمية الكيميائية والوقاية َّضع،للر المتقطع الوقائي والعالج الحمل،

 في بمضاعفات المصحوبة وغير الوخيمة المالريا عالج بشأن ّيناتبالب َندةُمس توصيات• 

 الحوامل؛ والنساء األطفال صغار بينها ومن والحاالت، العمرية الفئات جميع

 المرض من التخلص إلى تهدف التي لألماكن َّجهةالمو االستراتيجيات بشأن إرشادات• 

). اإلعداد قيد التوصيات(

 من المسافرين األشخاص لوقاية للمالريا المضادة األدوية استخدام بشأن إرشادات أي َّدمُتق ولم

 إرشادات في المعلومات هذه َّفرتتو إذ. المرض انتقال أماكن إلى بالمالريا الموطونة غير األماكن

. ]6[ والصحة الدولي السفر بشأن العالمية الصحة منظمة

 التوجيهية المبادئ هيكل

 النواقل مكافحة( الوقاية: للمالريا المتاحة الرئيسية التدخالت حول التوجيهية المبادئ تتمحور

 واالستراتيجيات ،)والعالج التشخيص( للحاالت العالجي والتدبير ،)الوقائي الكيميائي والعالج

 عملية أن من الرغم وعلى. المرض من التخلص إلى تهدف التي األماكن في َدمُتستخس التي

 التوصيات في َّتبعةُمال نفسها المنهجية ِبعَّتت ال والتقييم والرصد ُّصدبالتر الخاصة اإلرشادات إعداد

 األمثل، التنفيذ لتحقيق َّتبعةُمال النهوج بشأن للمعلومات مهم مصدر اإلرشادات تلك فإن األخرى،

 التوجيهية المبادئ هيكل وجاء. إليها الرجوع لتيسير الروابط خالل من عليها ّطالعاال ويمكن

: التالي النحو على

 التنفيذي الملخص. 1 القسم• 

 مقدمة. 2 القسم• 

 الوقاية، باستراتيجيات يتعلق فيما الممارسة بشأن وبيانات توصيات: الوقاية. 3 القسم• 

. الوقائي الكيميائي والعالج النواقل مكافحة ومنها

 بتشخيص يتعلق فيما الممارسة بشأن وبيانات توصيات: للحاالت العالجي التدبير. 4 القسم• 

 لمخاطر َّرضةالمع الفئات وعالج بمضاعفات؛ المصحوبة غير المالريا وعالج المالريا؛

 النشيطة، ِّورةالمتص عن الناجمة بمضاعفات المصحوبة غير المالريا وعالج خاصة؛

 المالريا وعالج ؛َّيةِِسلُّنوال ِّورةالمتص أو الوبالية ِّورةالمتص أو البيضوية، ِّورةالمتص أو

 مثل( خاصة حاالت في المالريا عالج عن معلومات ًضاأي القسم هذا ويتضمن. الوخيمة

 إلى) المرض من التخلص إلى تهدف التي واألماكن اإلنسانية، الطوارئ وحاالت األوبئة،

. المالريا بعالج تتعلق أخرى اعتبارات جانب

 في تنفيذها أجل من الممارسة بشأن وبيانات توصيات: المرض من التخلص. 5 القسم• 

 في نشرها َّقعالمتو ومن ًياحال اإلعداد قيد( المرض من التخلص إلى تهدف التي األماكن

. المالريا من التخلص إطار إلى روابط ًضاأي القسم هذا ويتضمن). 2021 عام

 عن معلومات ِّدمُيقو ُّصد،التر عن المستوى رفيعة عامة لمحة يعرض: ُّصدالتر. 6 القسم• 

 األثر، إلحداث الوطني دون الطبقي التقسيم أجل من للمعلومات االستراتيجي االستخدام

. أخرى موارد إلى روابط جانب إلى

 وبيانات التوصيات إلعداد َدمةالمستخ ُطرقال القسم هذا ِّضحيو: اإلعداد ُطرق. 7 القسم• 

. الممارسة

 مكافحة في االستخدام الشائعة للمصطلحات تعاريف ِّدمُيق: المصطلحات مسرد. 8 القسم• 

 بشأن العالمية الصحة منظمة منشور إلى رابط َّفرويتو منها، والتخلص المالريا

. المالريا مصطلحات

 هذه إعداد في المساهمين من العديد القسم هذا يستعرض: والمصالح المساهمون. 9 القسم• 

. َلنةُمعال ومصالحهم التوجيهية المبادئ

2021فبراير/شباط16  –المالريا بشأن العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية المباديء  - World Health Organization (WHO)
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 المرض أسباب

 فصيلة من الخلية أحادية بطفيليات الحمراء الدم خاليا عدوى ِّببهُتس الحياة يهدد مرض المالريا

 وهناك. لها الحاملة األنوفيليس بعوض إناث لدغات خالل من البشر إلى تنتقل التي ِّوراتالمتص

 ،الوبالية ِّورةوالمتص النشيطة، ِّورةوالمتص المنجلية، ِّورةالمتص( ِّوراتالمتص من أنواع أربعة

 ِّورةالمتصو المنجلية ِّورةوالمتص .ًعاشيو أكثر بشكل البشر تصيب) البيضوية ِّورةوالمتص

 نوع وهناك. خطورة األكثر فهي المنجلية ِّورةالمتص أما ًرا،انتشا األكثر النوعان هما َّنشيطةال

 في البشرية غير الرئيسيات تصيب التي ِّوراتالمتص من نوع( َّيةِِسلُّنوال ِّورةالمتص وهو خامس،

 بعض في الغابات مناطق في يعيشون الذين البشر في متزايد ٍونح على عنها َلغُيبو) األول المقام

. بورنيو جزيرة في وخاصة الهادئ، المحيط غرب ومناطق آسيا شرق جنوب بلدان

 للمرض السريرية واألعراض المناعة، واكتساب المالريا، انتقال

. والبيئة البشري، والمضيف والناقل، بالطفيلي، المتعلقة العوامل على المرض انتقال شدة تعتمد

 أطول البعوض عمر فيها يكون التي األماكن في شدة أكثر المرض انتقال يكون أن َّجحالمر ومن

 على البعوض إناث بقاء ويكتسب. األخرى الحيوانات من اًلبد البشر لدغ اإلناث ِّضلُتف وحيث

 بوجه المالريا طفيلي يتطلب حيث المالريا، انتقال في حاسمة أهمية عمرها وطول الحياة قيد

. بالعدوى البشر يصيب شكل إلى البعوض داخل ليتطور أيام 10و 7 بين تتراوح فترة عام

 منها بيئية عوامل على وكذلك ووراثية داخلية عوامل على البعوض أنثى عمر طول ويعتمد

 األفريقية النواقل أنواع بها تتسم التي البشر للدغ القوية العادة وهذه .والرطوبة الحرارة درجة

. أفريقيا في المالريا حاالت من ًباتقري% 90 حدوث أسباب أحد هي

 َّفروتتو. العدوى انتشار معدل أو الحاالت حدوث معدل حسب المرض انتقال شدة َّيمُتق ما ًةوعاد

 الجديدة المالريا حاالت عدد( بالطفيليات لإلصابة السنوي المعدل عن معلومات البلدان معظم لدى

 معدل عن معلومات أو الروتيني ُّصدالتر من) ًياسنو نسمة 1000 لكل الطفيلي بالفحص َّكدةالمؤ

 عقبها أو المرض انتقال ذروة فترات خالل ُتجرى ما ًةعاد التي المسوحات، من الطفيل انتشار

. ]7[ كليهما عن معلومات أو ًة،مباشر

 بلد كل يستطيع للتكييف قابل إطار توفير إلى وتهدف استرشادية، التالية االنتقال شدة فئات ُتعدو

. للمالريا المحلي االنتقال حسب الجغرافية الوحدات لتصنيف طبقي تقسيم عملية إجراء خالله من

 أكثر أو بالطفيليات إصابة حالة 450 نحو بحدوث المرتفع االنتقال ذات المناطق وتتسم• 

. أكثر أو% 35 فيها َّيةِمنجلال ِّورةُمتصال انتشار معدل ويبلغ نسمة، 1000 لكل ًياسنو

 حالة 450 إلى 250 من يتراوح ما فيها فيحدث المتوسط، االنتقال ذات المناطق أما• 

 ِّورةُمتصال مالريا انتشار معدل ويتراوح نسمة، 1000 لكل ًياسنو بالطفيليات إصابة

%. 35 إلى% 10 من فيها َّنشيطةال ِّورةُمتصال/َّيةِمنجلال

 حالة 250 إلى 100 من يتراوح ما فيها فيحدث المنخفض، االنتقال ذات المناطق وأما• 

/َّيةِمنجلال ِّورةُمتصال انتشار معدل ويتراوح نسمة، 1000 لكل ًياسنو بالطفيليات إصابة

 الحاالت حدوث معدل أن إلى اإلشارة وتجدر%. 10 إلى% 1 من فيها َّنشيطةال ِّورةُمتصال

 االنتشار معدل فيها يكون التي الجغرافية الوحدات في ًعانف أكثر مقياس العداوى أو

. ]8[ المنخفضة المستويات في بدقة االنتشار معدل قياس لصعوبة ًرانظ ًضا،منخف

 إصابة حالة 100 من أقل فيها فيحدث االنخفاض، الشديد االنتقال ذات المناطق أما• 

 ِّورةُمتصال/َّيةِمنجلال ِّورةُمتصال مالريا انتشار ويصل نسمة، 1000 لكل ًياسنو بالطفيليات

%. 1 عن ويقل% 0 عن يزيد معدل إلى فيها َّنشيطةال

 تأتي التي الحاالت وعدد الطفيل انتشار ومعدل الطفيلية اإلصابات حدوث معدل بين والعالقة

 شدة اختالف يرجع وربما. ]9[ نماذج في تقديرها يمكن األسبوع في الصحية المرافق أحد إلى

 البحر، سطح عن االرتفاع مثل جغرافية، خصائص إلى أخرى إلى منطقة من المرض انتقال

 واستخدام المائية، المسطحات من ُقربوال األمطار، سقوط وأنماط والرطوبة، الحرارة ودرجة

 العالج وإتاحة والديموغرافية، االجتماعية والخصائص المرض، نواقل أنواع ُّزعوتو األراضي،

 أنماط الموطونة المناطق معظم في َحظُتالو. النواقل مكافحة بتدخالت والتغطية للمالريا، المضاد

 كالهما وتوقيته االنتقال وشدة. السنة من معين وقت خالل المرض انتقال يزداد إذ موسمية، انتقال

. المرض من التخلص استراتيجيات تصميم عند المهمة االعتبارات من

 وهو المكتسبة، الوقائية للمناعة األساسي المستوى على بشدة السريري المرض ظهور ويعتمد

 االنتقال ذات المناطق وفي. الناس فيها يعيش التي المنطقة في وكثافته المالريا انتقال لنمط نتيجة

 السريري المرض ضد جزئية مناعة المبكرة الطفولة مرحلة في َتسبُتك المرتفع، إلى المتوسط

 بلدان أنحاء جميع في َتسبةالمك المناعة نمط ويتماثل. الوخيمة بالمالريا اإلصابة خطر وينخفض

 الذي األمطار موسم خالل إال ًفاكثي المالريا انتقال يكون ال حيث األفريقية، الصحراء جنوب

 يقتصر ْين،الحالت كلتا وفي. أخرى أوقات في ًضامنخف االنتقال ويكون أشهر 4 أو 3 إلى يمتد

 مرتفعة طفيلية بكثافة يصابون قد الذين األطفال، صغار على األولى بالدرجة السريري المرض

 هذه في والبالغون، المراهقون يتمتع المقابل، وفي. وخيمة مالريا إلى بسرعة تتطور أن يمكن

 أنهم من الرغم على بكثير، أقل بوتيرة سريرية أمراض من ويعانون جزئية، بمناعة المناطق،

 َقدُتفو الحمل، أثناء المناعة َّيروتتغ. الدم في منخفضة طفيلية بكثافات مصابين يكونون ما ًباغال

 أو سنة( طويلة لفترات بالمرض الموطونة المناطق من األفراد ينتقل عندما ًيا،جزئ ولو ًيا،تدريج

). اًلمث أكثر

 آسيا أنحاء معظم في الحال هو كما االنخفاض، والشديد المنخفض االنتقال ذات المناطق وفي

 نطاق على المرض انتقال يتذبذب بالمالريا، الموطونة المناطق من وغيرها الالتينية وأمريكا

 ًمامه ًباسب َّنشيطةال ِّورةُمتصال ُتعدو. ًيانسب قصيرة زمنية فترات وعبر والسنة الموسم حسب واسع

 اكتساب تأخير إلى ًماعمو المنخفض االنتقال هذا ويؤدي. المناطق هذه في بالمالريا لإلصابة

 وجود مع الحادة، السريرية المالريا من سواء حد على واألطفال البالغون يعاني بحيث المناعة،

 هذه في األوبئة تحدث وقد. عالج دون ُترك إذا وخيمة مالريا إلى المرض لتطور كبير خطر

 بسرعة الحشري التلقيح معدل يزداد عندما االنخفاض الشديد أو المنخفض االنتقال ذات المناطق

 في اإلصابة معدل في شديد ارتفاع إلى األوبئة تؤدي وقد. النواقل قدرة في مفاجئة زيادة بسبب

. الصحية الخدمات ِهكُين قد الذي األمر العمرية، الفئات جميع

 مكافحة بتدخالت المرتفعة التغطية استمرار مع والمرتفع، المتوسط االنتقال ذات المناطق وفي

 السكانية التركيبة تغيير إلى المالريا لعدوى ُّرضالتع انخفاض يؤدي قد العالج، وإتاحة النواقل

 األمر االنخفاض، الشديد أو المنخفض االنتقال ذات المناطق في الوضع لتعكس المكتسبة للمناعة

 لم إذا األوبئة خطر وزيادة للمالريا السريرية الوبائية السمات في مقابل تغيير إلى يؤدي الذي

. المكافحة تدابير تستمر

 التدخالت واختيار البرمجية االستجابة لمواءمة االستراتيجية المعلومات

. داخلها أو البلدان بين سواء بها، اإلصابة وخطر انتقالها ُينتبا يتزايد المالريا، مكافحة ُّسنتح مع

 اختيار بشأن البرامج قرارات اتخاذ عند" الحاالت لجميع يصلح واحد نهج" يصبح وبالتالي،

 حسب الوطنية دون المستويات على طبقات إلى البلد تقسيم الوضع ويتطلب. َّعالف غير التدخالت

 ذلك وغير ووظيفته، الصحي النظام وهيكل والمستقبل، والحاضر الماضي في المالريا مخاطر

 للسياق مناسبة تدخالت ِحزم لتحديد ًيامنطق ًساأسا الطبقي التقسيم ِّفرويو. السياقية العوامل من

 ضرورية المحلية والبيانات. الوطنية دون الطبقات مختلف في َّددةمح سكانية فئات تستهدف

 أقصى لتحقيق التدخالت من األمثل المزيج اختيار في بها ولالسترشاد الطبقي التقسيم الستكمال

 المرغوبة التدخالت جميع تنفيذ من ًةعاد ُحدت الموارد على المفروضة القيود أن إلى وبالنظر. أثر

 لضمان األولويات لتحديد عملية إجراء ًضاأي يجب المالريا، لخطر َّرضةالمع المناطق جميع في

 بشأن إرشادات َّفروتتو. الناتج واألثر التدخالت مزيج تحسين إلى الموارد تخصيص يؤدي أن

). ُّصدالتر( 7 القسم في األنشطة هذه

 أنه غير. العالمية الصحة منظمة بتوصيات طبقة كل في التدخالت اختيار يسترشد أن وينبغي

 النظر برنامج كل على َّينيتع التي الفريدة والسياقات المخاطر ُينوتبا المالريا تعقيدات إلى بالنظر

 توجيهية إرشادات لتقديم استخدامها ينبغي وال المقصودة هي ليست العامة اإلرشادات فإن فيها،

 المشاكل حل نهج نحو نوعية نقلة التوجيهية المبادئ هذه ِّثلُتمو. حالة كل في فعله ينبغي ما لفرض

 إلى ِندةوالمست ُقطري،ال المستوى على الصلة ذات التوصيات لتحديد المحلية البيانات باستخدام

 ُتمنحو األمثل األثر ِّققُتح التي طبقة، لكل المناسبة التدخالت ِحزم ِّددُتح التي المحلي، السياق

 ِّيزُتموس التوجيه، في ُتغالي التي التوصيات عن النقلة هذه وتبتعد. الموارد لتخصيص األولوية

 باالعتبارات َشدُيستر وسوف. السياقية واالعتبارات ّيناتبالب المسترشدة التوصيات بين بوضوح

 االستراتيجيات وفي التوصيات تطبيق كيفية في الوطني ودون الوطني ْينالمستوي على السياقية

 .الخدمات على المستهدفة السكانية الفئات حصول فرص من تزيد قد التي

. للتدخالت َّعالالف التوجيه أجل من ًياضرور ًراأم المالريا انتقال لشدة الدقيق الطبقي التقسيم ُيعدو

 أدق، نطاق على خرائط رسم إلى حاجة توجد المرض، من التخلص نحو البلدان ُّدمتق ومع

 المناطق أو البلدات مستوى على يكون أن األفضل ومن ًدا،تحدي أكثر التقسيم يكون أن وينبغي

 يجب المرض، انتقال لشدة التدريجي االنخفاض ومع. ]11][10[ الصحية المرافق تخدمها التي

 والقدرة المالريا حاالت وفود خطر ْيأ ُّبلها،وتق بالمالريا التأثر قابلية الطبقي التقسيم يشمل أن

. المالريا نقل على والنواقل بالبشر الخاص اإليكولوجي للنظام الكامنة

 الخالصة

 المالريا لمكافحة الوطنية للبرامج خالله من يمكن ًراإطا التوجيهية المبادئ هذه ِّفرتو وعليه،

 العملية هذه تزويد يمكن كما. استخدامها أجل من وتكييفها التوصيات اعتماد ِّفذينالمن وشركائها

 قرارات لتوجيه الالزمة الدقيقة المحلية المعلومات توفير خالل من الجيدة ُّصدالتر ببيانات
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 من الحالية، المعرفة حدود تتسع وحيثما). ُّصدالتر  .7 القسم انظر( وتقييمها الوطنية البرامج

 اإلرشادات تزويد ذلك بعد ويمكن. والتقييم للرصد الكافي االهتمام إيالء ضمان خاص بوجه المهم

. الناتجة بالمعلومات َّدثةالمح

 الوقاية .3

 االنتقال ذات المناطق وفي. بالمالريا اإلصابة لخطر العالم سكان نصف من يقرب ما َّرضيتع

 والوفاة بالمالريا اإلصابة لخطر ُعرضة أكثر والحوامل األطفال صغار يكون للمالريا، المرتفع

 من الوقاية واستراتيجيات أدوات إتاحة نطاق لتوسيع كان ،2000 عام ومنذ. عنها الناجمة

 واستخدام للنواقل َّعالةالف المكافحة ومنها-  العالمية الصحة منظمة بها ِصيتو التي المالريا

. المرض لهذا العالمي العبء من الحد في كبير أثر-  الوقائية الكيميائية العالجات

 النواقل مكافحة 3.1

 أساسية معلومات

 توصيات تليها المالريا، نواقل مكافحة بشأن عامة توصيات بتقديم التوجيهية المبادئ تبدأ

 تلك باستخدام يتعلق فيما السليمة الممارسات وبيانات الفردية التدخالت بشأن ًداتحدي أكثر

 واسع نطاق على باستخدامها َصىالمو التدخالت من فئات إلى التدخالت وتنقسم. التدخالت

. تكميلية تدخالت باعتبارها بها َصىالمو وتلك

 الصحة مجال في قيمة أثبتت التي تلك هي واسع نطاق على باستخدامها َصىالمو والتدخالت

 على البشر لدى منه الوقاية أو المرض أو/و العدوى من للحد وقائية فاعلية أثبتت أي العامة،

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات حالة في الفردي المستوى وعلى-  المحلي المجتمع مستوى

 في المالريا لخطر َّرضةالمع السكانية الفئات على واسع نطاق على تطبيقها ويمكن-  الحشرية

 مشروطة بتوصيات المرتبطة تلك هي التكميلية والتدخالت. والبيئية الوبائية المناطق معظم

 تدابير التدخالت هذه وتشمل. معينة أماكن أو أوضاع أو سكانية فئات على تطبيقها يمكن

 من الرغم على األفراد، المستخدمين لحماية أساسي استخدام بنمط تتسم التي الشخصية الوقاية

. المحلي المجتمع مستوى على تطبيقها عند بعد َبتُمثال غير األثر بعض لها يكون قد أنها

 وتوزيعها وسلوكها النواقل

 من أكثر ويوجد. للعدوى ِّببةُمسال األنوفيليس بعوض إناث لدغات طريق عن المالريا تنتقل

 ذات المالريا نواقل من ًعانو 40 حوالي منها ،األنوفيليس بعوض من مختلف نوع 400

 اليرقات، إلنتاج البيض ويفقس. الماء في بيضه األنوفيليس بعوض ويضع. الكبرى األهمية

 نوع ولكل. بالغ بعوض شكل على الخادرة طور من تخرج أن قبل ُّوالتتح بعدة تمر التي

 البعض ِّضليف المثال، سبيل فعلى َّضلة؛المف المائية موائله األنوفيليس بعوض أنواع من

 ِّضليف بينما الحيوانات، حوافر وآثار البرك مثل العذبة المياه من الضحلة الصغيرة المسطحات

 وحقول والمستنقعات البحيرات ومنها المفتوحة، الكبيرة المائية المسطحات اآلخر البعض

. األرز

 أجنحته تتمدد حتى الماء سطح على يستقر ًة،مباشر الخادرة طور من البعوض خروج وبعد

 عن تبحث النباتات، رحيق من أولى وجبة البعوض إناث تتناول أن وبعد. ًماتما َّلبوتتص

 بعوض أنواع معظم في اإلناث، َّذىوتتغ. بيضها لنماء البروتين إلى تحتاج ألنها دموية وجبة

 البعوض أنواع ُتظهرو. الثدييات تكون ما ًةوعاد الحار، الدم ذات الحيوانات على ،األنوفيليس

 غير ؛)البشر يفضل( البشر أو) الحيوانات يفضل( الحيوانات على للتغذية تفضيالت المختلفة

 َّضلالمف غير المضيف من دموية وجبة اإلناث تتناول وقد مطلقة ليست التفضيالت هذه أن

. المنطقة في موجودة تكون عندما

 خارج أو) المباني داخل االقتيات( البشرية الموائل داخل الدم على البعوض َّذىيتغ أن ويمكن

 جذب في عوامل عدة وتشترك. البعوض أنواع على ًدااعتما ،)المباني خارج االقتيات( المباني

 وروائح الالكتيك، وحمض الكربون، أكسيد ثاني زفير منها المضيف، إلى البعوض إناث

 جاذبيتهم درجة حيث من النوع نفس من المضيفون يختلف وقد. والرطوبة والدفء، المضيف،

. للبعوض

 قد األنواع بعض أن من الرغم على الليل، أثناء الغالب في األنوفيليس بعوض إناث َّذىوتتغ

 المساء في اللدغ نشاط في ذروة بعضها ُيبديو الكثيف، الظل ظروف في النهار خالل تلدغ

 ونشاط األنوفيليس ناقل لدغ وقت ذروة بين التفاعل على ويترتب. الباكر الصباح أو الباكر

 المناسبة التدخالت واختيار المالريا النتقال مهمة عواقب نومه وأنماط البشري المضيف

. النواقل لمكافحة

 وإنضاج الدم وجبة هضم يمكنها حتى الدم؛ على َّذىتتغ أن بعد الراحة إلى البعوض إناث وتخلد

 أو) المباني داخل الراحة إلى الميل( المباني داخل الراحة إلى البعوض إناث تخلد وقد. بيضها

 ألنواع الفطرية التفضيالت على ذلك ويعتمد ،)المباني خارج الراحة إلى الميل( المباني خارج

 البعوض اختيار أن كما. المحلية البيئة في مناسبة راحة مواقع توافر على وكذلك البعوض

. المكافحة تدخالت اختيار على كبيرة آثار له التغذية بعد الراحة لموقع

 والراحة اللدغ سلوكيات بعض األنوفيليس بعوض أنواع أحد ُيبدي بينما أنه مالحظة المهم ومن

 الفرعية وتجمعاته البعوض فرادى ُتبدي فقد مطلقة؛ سلوكيات ليست هذه فإن مميز، بشكل

 المضيفين وتوافر ِّصلةالمتأ الوراثية العوامل من مجموعة على ًدااعتما مختلفة سلوكيات

 ومنها والمناخية، البيئية العوامل تؤثر أن ويمكن. المناسبة الراحة مواقع وتوافر َّضلينالمف

 مكافحة تدخالت تطبيق وكذلك ذلك، إلى وما الرياح، وسرعة القمر، وضوء األمطار، هطول

 ،الغامبية األنوفيليس ُتعد المثال، سبيل فعلى. والراحة اللدغ سلوكيات على جميعها النواقل،

 واللدغ البشر، لدغ إلى تميل التي األنواع من عام بوجه أفريقيا، في الكفاءة العالية المالريا ناقلة

 بالحيوانات الولع إلى الميل من ًدامزي ُتبدي أن ًضاأي يمكن ولكنها المباني، داخل والراحة

 خارج واستراحة لدغ سلوكيات ًةعاد العربية األنوفيليس ُتبديو  .المباني خارج واالستراحة

 مضيفين توفر على ًدااعتما المباني، داخل واالستراحة اللدغ إلى ًضاأي تميل قد ولكنها المباني،

. بديلين

 ُتجرى التي والدراسات ُّصدالتر أنشطة لجميع األهمية بالغ ًراأم لألنواع الدقيق التحديد ويعد

 إجراء ويتطلب األنواع َّقداتمع إلى النواقل من العديد وينتمي. للنواقل الميدانية التجمعات على

 حالة وفي. مناسبة مختبرية موارد توافر يستلزم مما األنواع، لتحديد متقدمة جزيئية تحليالت

 والتوزيع السلوك عن َّمعةالمج البيانات استخدام سيكون البعوض، ألنواع الدقيق التحديد عدم

. ًدامحدو المكافحة برامج في القرارات اتخاذ أجل من العدوى ومعدالت

 النواقل لمكافحة المنطقي واألساس األساسية المعلومات

 التاسع القرن أواخر في مرة ألول البشر إلى األمراض نقل في المفصليات دور اتضح لقد

 للوقاية ًمادائ متاحة تكن لم َّعالةالف العقاقير أو اللقاحات أن وبما  .العشرين القرن وأوائل عشر

 الناقل مكافحة على ًباغال المرض انتقال مكافحة اعتمدت فقد عالجها، أو األمراض هذه من

 واألبواب، النوافذ على الشباك وضع مثل المبكرة المكافحة أنشطة وشملت. األولى بالدرجة

 التي المائية المسطحات من وغيرها المستنقعات ملء أو وتصريف الناموسيات، واستخدام

. التكاثر أماكن في" باريس أخضر" َّكبُمر أو الزيت ووضع للتكاثر، الحشرات تستخدمها

 دي( اإليثان كلورو ثالثي فينيل ثنائي كلورو لثنائي للحشرات المبيدة الخصائص اكتشاف وبعد

 َّولتح ذلك، بعد أخرى حشرية مبيدات واكتشاف الماضي، القرن من األربعينيات في) تي دي

 يرقات ْيَرطو من ٍلك الستهداف الحشرية المبيدات تطبيق إلى المالريا نواقل مكافحة تركيز

. الناقل البعوض وبالغات

 ًراكبي ًماإسها تسهم أن يمكن النواقل لمكافحة َّعالةالف البرامج أن الحالي الوقت في ثبت وقد

 فإن المباشرة، الصحية المنافع جانب وإلى. واالقتصادية البشرية التنمية عجلة دفع في

 وزيادة ُألسر،ا فقر من والحد والنمو، اإلنتاجية زيادة يتيح بالنواقل المنقولة األمراض تخفيض

 الواضحة ِّيناتالب من الرغم وعلى. ]12[ الصحية ُظمُّنال وتعزيز المرأة، وتمكين اإلنصاف

 المنقولة الرئيسية األمراض فإن واسع، نطاق على النواقل لمكافحة المبذولة الجهود تدعم التي

 لألمراض التقديري العالمي العبء من% 17 نحو عن مسؤولة تزال ال ًةمجتمع بالنواقل

. ]13[ عام كل شخص 700000 من أكثر أرواح إزهاق في يتسبب الذي األمر السارية،

 قادت فقد المجال، هذا في الجهود لتعزيز الكبيرة اإلمكانات العالمية الصحة منظمة ُتدرك وإذ

 القسم سيتناولها والتي ،]13[ 2030-2017 النواقل لمكافحة العالمية االستجابة إعداد جهود

. الالحق

 في كبيرة بزيادة بالنواقل، المنقولة األخرى األمراض لمعظم ًفاخال المالريا، مكافحة وحظيت

 إلى أدى الذي األمر ًبا،تقري 2010 عام إلى 2000 عام من الفترة خالل المالية الموارد
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 شهد قد المالريا مكافحة تمويل إجمالي أن غير. للمرض العالمي العبء في كبير انخفاض

 َمرالمستث المبلغ بين التمويلية الفجوة استمرت ذلك، على ًةوعالو. 2010 عام منذ ًراكبي ًرافتو

 ٍدح إلى ذلك ويرجع األخيرة، السنوات مدى على كبيرة بصورة االتساع في الالزمة والموارد

 الفجوة ازدادت حيث تكلفة، أكثر أدوات على االعتماد إلى والحاجة السكاني النمو إلى كبير

 عام في أمريكي دوالر مليار 2.3 إلى 2017 عام في أمريكي دوالر مليار 1.3 من التمويلية

. ]3[ 2019 عام في أمريكي دوالر مليار 2.6 وإلى ،2018

 ِّورةبالمتص العدوى انتشار معدل انخفاض 2015 إلى 2000 عام من الفترة وشهدت

 بالمرض اإلصابة معدل وانخفاض النصف، إلى بالمرض الموطونة أفريقيا في المنجلية

 بنحو َّدريق ما ُّنبتج إلى المالريا مكافحة تدخالت َّدتأ وقد .]14[ %40 بنسبة السريري

 الناموسيات وأسهمت أفريقيا، في) 753–542 ثقة بفاصل( سريرية حالة مليون 663

 الرش وأسهم). ُّنبهاتج تم التي الحاالت من% 68( األكبر بالقدر الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 حال في النسبية المساهمة تزايد مع ،%)16-11(% 13 بنحو المباني داخل الباقي األثر ذو

. ]13[ بالتدخالت التغطية ازدياد

 2030-2017 النواقل لمكافحة العالمية االستجابة

 عالم في ْعديةُمال باألمراض المعنية ًقانطا األوسع واألوساط العالمية الصحة منظمة رؤية تتمثل

 جمعية َّحبتر ،2017 عام وفي. بالنواقل المنقولة األمراض من البشرية المعاناة من ٍلخا

 ًراقرا واعتمدت ، ]13[ 2030-2017 النواقل لمكافحة العالمية باالستجابة العالمية الصحة

 مفهوم إلى النهج هذا ويستند. بالنواقل المنقولة األمراض لمكافحة متكامل نهج اتباع لتعزيز

 وتعزيز البشرية، القدرات تحسين على المتجدد التركيز مع ولكن للنواقل، المتكامل التدبير

 مختلف في المتكاملة واإلجراءات التنسيق وتعزيز ُّصد،التر وتحسين ُظم،ُّنوال األساسية البنية

. واألمراض القطاعات

 والتهديد العبء خفض في النواقل لمكافحة العالمية االستجابة من النهائي الهدف َّثلويتم

 السياق مع والمتكيفة َّعالةالف المكافحة خالل من بالنواقل المنقولة األمراض عن ْينالناجم

: المستدامة التنمية أهداف من 3.3 الغاية مع ًماتما يتماشى بما للنواقل، والمستدامة المحلي

 خفض: يلي فيما 2030 غايات وتتمثل. 2030 عام بحلول المالريا ألوبئة نهاية وضع

 على% 75 بنسبة العالمي الصعيد على بالنواقل المنقولة األمراض عن الناجمة الوفيات

 الصعيد على بالنواقل المنقولة باألمراض اإلصابة معدل وخفض ؛)2016 بعام ًةمقارن( األقل

 المنقولة األمراض أوبئة من والوقاية ؛)2016 بعام ًةمقارن( األقل على% 60 بنسبة العالمي

 األولوية ذات َّصلةالمف واإلقليمية الوطنية األنشطة ِّددتُح كما. البلدان جميع في بالنواقل

. 2022-2017 للفترة بها المرتبطة المرحلية والغايات

 ركائز 4 ضمن النواقل لمكافحة العالمية االستجابة في الواردة األولوية ذات األنشطة وتندرج

: ْينأساسي ْينعنصر إلى تستند

 العمل ركائز

 وداخلها القطاعات بين والتعاون العمل تعزيز• 

 وحشدها المحلية المجتمعات إشراك• 

 وتقييمها التدخالت ورصد النواقل ُّصدتر تعزيز• 

 بينها فيما التكامل وإحداث والنهوج باألدوات النهوض• 

 األساسية العناصر

 بذلك المتصلة واإلمكانيات النواقل مكافحة على القدرة تعزيز• 

 واالبتكار والتطبيقية األساسية البحوث زيادة• 

 أساسية وبنية كافية بشرية بموارد إال للنواقل والمستدامة َّعالةالف المكافحة تحقيق يمكن وال

 مكافحة الحتياجات تقييم عملية تقود أن الوطنية للبرامج وينبغي. َّعالف صحي ونظام تمكينية

 القدرة وتحديد الحالية، القدرات تقييم في للمساعدة ]15[ المعنية القطاعات عبر النواقل

 مكافحة تنفيذ في الكفاءة لتحسين المتاحة الفرص وتحديد المقترحة، األنشطة لتنفيذ الالزمة

. الوطنية االستراتيجية الخطة لتنفيذ الموارد تعبئة وتوجيه النواقل،

 وعبء العدوى انتقال من الحد إلى األماكن بعض في النواقل مكافحة تدخالت تؤدي وقد

 َلجةُمعاال الناموسيات توزيع ذلك أمثلة ومن. واحد مرض من أكثر عن الناجم المرض

 فيها يكون التي األماكن في( اللمفي الفيالريات وداء المالريا لمكافحة الحشرية بالمبيدات

 المالريا لمكافحة المباني داخل الباقي األثر ذو والرش ،)الرئيسي الناقل هو األنوفيليس بعوض

 الضنك ُحمىو المالريا نواقل مكافحة إطار في اليرقات ومكافحة الهند، في الليشمانيات وداء

 ستيفنساي األنوفيليس اجتياح توثيق ومع. للنواقل معينة موائل فيها توجد التي المدن في

)Anopheles stephensi( والمكافحة ُّصدالتر ِّفريو األخيرة، اآلونة في األفريقي القرن في 

 العالمية االستجابة لتنفيذ واضحة فرصة الزاعجة بعوض جانب إلى الناقل لهذا المتكاملتان

 الزاعجة لبعوض َّعالةالف المكافحة نهوج من المزيد تؤثر أن عام بوجه ويمكن .النواقل لمكافحة

 نواقل تتداخل حيثما الصفراء ُحمىال وربما زيكا وفيروس والشيكونغونيا الضنك ُحمى على

. وتوزيعاته المرض

 وإدارتها حدتها من والتخفيف الحشرية المبيدات مقاومة من الوقاية

 لنواقل َّعالةالف المكافحة على ًراخط ومتزايد واسع نطاق على الحشرية المبيدات مقاومة ِّكلُتش

 في وإدارتها الحشرية المبيدات مقاومة حدة من التخفيف عدم يؤدي أن َّجحالمر ومن. المالريا

 الكبيرة المكاسب بعض تبديد إلى يؤدي قد الذي األمر المرض، عبء زيادة إلى المطاف نهاية

. الماضي العقد مدى على المالريا مكافحة في تحققت التي

 وأداة الحشرية المبيدات مقاومة بشأن عالمية بيانات قاعدة العالمية الصحة منظمة وتمتلك

 األنوفيليس بعوض تأثر بقابلية المتعلقة المعلومات تجمع اإلنترنت عبر الخرائط إلعداد

 يقرب ما َّنأ البيانات أحدث وكشفت. ]16[ بالمالريا الموطونة البلدان في الحشرية بالمبيدات

 اكتشفت قد الحشرية المبيدات مقاومة عن أبلغت التي بالمالريا الموطونة البلدان من% 90 من

 العالمي، الصعيد وعلى. الحشرية المبيدات من واحدة فئة عن يقل ال لما المرض نواقل مقاومة

 على واحد ناقل في ُتشفتاك حيث واسع، نطاق على البيريثرويد ّكباتمر مقاومة تنتشر

 عن ِلغُأب وقد. بيانات بشأنها توافرت التي المواقع من% 70 في المالريا نواقل من األقل

 ّكباتومر الكاربامات مقاومة وكانت. المواقع من% 63 في العضوي الكلور ّكباتمر مقاومة

 عن أبلغت التي المواقع من% 35و% 32 في ُتشفتاك حيث ًرا،انتشا أقل العضوي الفوسفات

. ]3[ التوالي على الرصد، بيانات

 لزيادة مباشرة كنتيجة النواقل مكافحة لبرامج التشغيلي الفشل على اآلن حتى ّيناتب توجد وال

 من السابقة، التجارب إلى ًدااستنا أنه إال. ]18][17[ البيريثرويد ّكباتمر مقاومة تواتر

 إلدارة َّعالةف استراتيجيات َّفذُتنو َّممُتص لم إذا المطاف نهاية في تشغيلي فشل يحدث أن المحتمل

 شدة انتشار لمنع مبكر وقت في االستراتيجيات هذه تنفيذ َّضلُيفو. الحشرية المبيدات مقاومة

 العالمية الخطة في هذه المقاومة إدارة الستراتيجيات الشاملة المفاهيم ِردوت. وزيادتها المقاومة

]. 19[ 2012 لعام المالريا نواقل في الحشرية المبيدات مقاومة إلدارة

: الحشرية المبيدات لمقاومة للتصدي الرئيسية التقنية المبادئ يلي وفيما

 غير االنتقائي الضغط من الحد أجل من ٍَّنأَتو بعناية الحشرية المبيدات استخدام ينبغي• 

 تستخدم كانت إذا فيما تنظر أن المالريا لمكافحة الوطنية للبرامج وينبغي. الضروري

 الناحية من واضحة فائدة هناك كانت إذا وما وبتمييز، ودقة بحكمة الحشرية المبيدات

. الوبائية

 في الحشرية المبيدات من واحدة فئة استخدام تتجنب أن النواقل مكافحة لبرامج ينبغي• 

 ذلك كان كلما النواقل، مكافحة لبرامج وينبغي. متتالية سنوات مدى وعلى مكان كل

 أن من الرغم وعلى. فعاليتها على للحفاظ البيريثرويد ّكباتمر من ِّوعُتن أن ًنا،ممك

 على الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات في ُتستخدم ستظل البيريثرويد ّكباتمر

 في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أجل من ًةعاد تستخدم أال ينبغي القريب، المدى

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعا ناموسيات فيها توجد التي المناطق

 مكافحة برامج جميع في الحشرية المبيدات مقاومة إدارة وأساليب مبادئ إدراج ينبغي• 

. البرنامج تصميم في ًّياأساس ًراعنص بصفتها بل ًرا،خيا بصفتها ليس النواقل،

 َدمةُمستخال الحشرية المبيدات أصناف استخدام ُّنبتج يحاول أن الزراعي للقطاع ينبغي• 

 مكافحة سلطات مع يتعاون أن له وينبغي العامة، الصحة ألغراض واسع نطاق على

. القطاعات بين مشترك نهج إطار في األمراض نواقل

 اختيار في به لالسترشاد ضروري أمر الحشرية المبيدات لمقاومة الروتيني الرصد• 

. وتطبيقها الحشرية المبيدات

 المبيدات مقاومة بإدارة المرتبطة األجل القصيرة اإلضافية التكاليف موازنة ينبغي• 

 المحتملة والتكاليف العامة الصحة على األجل الطويلة المحتملة اآلثار مع الحشرية

. الحشرية المبيدات لمقاومة

 النهوج

 هي المالريا نواقل لمكافحة الحشرية المبيدات لتطبيق الماضي في ًعاشيو الطرق أكثر كانت

 استخدام في جوهرها، في الطريقة، هذه َّثلوتتم". )المتكرر\المتواصل( التسلسلي االستخدام"

 أقل المقاومة بسبب تصبح حتى متكررة أو مستمرة بصورة الحشرية المبيدات من واحدة فئة

 مقاومة له توجد ال مختلفة بآلية يعمل حشري مبيد إلى ُّولالتح يتم ذلك وبعد الفعالية، منعدمة أو

 المطاف نهاية في بالرجوع ذلك يسمح قد النظرية، الناحية من). أقل مقاومة له توجد أو(

 كشفها على القدرة عدم درجة إلى المقاومة انخفضت إذا األصلية الحشرية المبيدات فئة إلى

. البيولوجية المقايسات بواسطة
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 مبيدات استخدام خالل من المقاومة إدارة في الزراعي القطاع في النجاح بعض َّققتح وقد

 تأخير أو منع بهدف مماثلة نهوج ُترحتواق والمكان، الزمان مدى على مختلفة حشرية

. المقاوم البعوض قتل أو االنتقائي الضغط من التخلص طريق عن وزيادتها المقاومة انتشار

 أن َّجحالمر ومن المالريا، نواقل مكافحة في نجاحها على تجريبية ّيناتب توجد ال أنه غير

 وحركيات سلوكه عن اًلفض للبعوض، الوراثية الجينات على االستراتيجيات هذه نجاح يعتمد

 مخاليط االستراتيجيات هذه وتشمل. وتركيبها الحشرية للمبيدات الكيميائية والطبيعة مجاميعه،

 المبيدات وتناوب ،)mosaic spraying( الفسيفسائي الرش وطريقة الحشرية، المبيدات من

. متزامن وقت في متعددة تدخالت وتطبيق الحشرية،

 المبيدات من أكثر أو اثنين بين تجمع مشتركة تركيبات عن عبارة المخاليط وهذه• 

 بصفتها واسع نطاق على المخاليط َدمُتستخو. مختلفة بآليات تعمل التي الحشرية

 تكون أن للخليط َّعالالف التطبيق ويتطلب. المشتركة العالج تركيبة في دوائية عالجات

 من تنجو بعوضة أي تكون بحيث نادرة، الخليط في الحشرية المبيدات جميع مقاومة

 الحشري المبيد بواسطة األرجح على للقتل ُعرضة الحشرية المبيدات ألحد ُّرضالتع

 في الحشرية المبيدات لجميع يكون أن َّضلُيفو. األخرى الحشرية المبيدات أو اآلخر

 ذلك تحقيق ويصعب الوقت؛ بمرور ًيابيولوج متاحة تظل وأن مماثل ٍقبا أثر الخليط

 أن المفترض من التي النواقل مكافحة لمنتجات بالنسبة َّيماس ال العملية، الناحية من

 وقد. األمد طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات مثل السنوات، من لعدد تدوم

 على األول يحتوي الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من ًجينمنت تطوير تم

 ومحاكي بيريثرويد على يحتوي اآلخر والمنتج بيرول الحشري والمبيد بيريثرويد مبيد

 الصحة منظمة قبل من المسبق التأهيل المنتجان هذان استوفى وقد اليفاعة، هرمون

 تقييم من للتمكين المنتجات لهذه الوبائي األثر عن بيانات ستطلب التي ،]20[ العالمية

 العالمية الصحة منظمة وأجازت بشأنها توصية وإعداد العامة الصحة مجال في قيمتها

 األثر ذي للرش والنيونيكوتينويد البيريثرويد من مزيج من َّلفيتأ ًياحشر ًدامبي ًرامؤخ

. المباني داخل الباقي

 مختلفة بآليات تعمل التي الحشرية المبيدات بين التبديل على التناوب عمليات وتنطوي• 

 في النظرية َّثلوتتم. المقاومة تواتر عن النظر بغض ًقا،ُمسب محددة زمنية فترات على

 استخدام عدم فترة خالل) يزيد لن األقل على أو( ينخفض سوف المقاومة تواتر أن

. َّينةمع بآلية تعمل التي الحشرية المبيدات

 في مختلفة بآليات تعمل حشرية مبيدات تطبيق على التركيبي الرش طريقة وتنطوي◦ 

) المناطق حجم( األمثل المكاني النطاق بعد يتحدد ولم. المجاورة الجغرافية المناطق

 من وأفضل جدوى أكثر ًماعمو التناوب طريقة ُتعدو التركيبي، الرش لطريقة

. العملية الناحية

 بآليات تعمل التي الحشرية المبيدات من ْينلفئت النواقل مجاميع التوليفات ِّرضُتعو◦ 

 سبيل فعلى. نفسه المكان في مختلفة لتدخالت المشترك التطبيق خالل من مختلفة

 تحتوي والتي األمد طويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات ُتعد المثال،

 غير بمبيد المباني داخل الباقي األثر ذي الرش جانب إلى فقط بيريثرويد مبيد على

 مقاومة إلدارة اًلمحتم ًجانه) مرتفعة ْينالتدخل بكال التغطية تكون حيث( بيريثرويد

 الجمع أن إلى تشير كافية ّيناتب وجود عدم من الرغم على الحشرية، المبيدات

 بتغطية واحد تدخل بتنفيذ ًةمقارن إضافي وبائي أثر إلى سيؤدي التدخالت هذه بين

). 4.1.2 القسم في الواردة التوصية انظر( مرتفعة

 أفضل بشأن اآلراء في توافق يوجد وال قليلة ّيناتالب تزال ال النواقل، بمكافحة يتعلق وفيما

 وقد. الحشرية المبيدات مقاومة بإدارة يتعلق فيما َّينةمع حالة في تطبيقها يمكن نهوج أو نهج

 مقاومة بشأن النمذجة ودراسات التجريبية للدراسات 2013 عام في ُأجري استعراض ُلصخ

 درجة أبطأ إلى ًماعمو تؤدي المخاليط أن إلى واألدوية اآلفات ومبيدات الحشرية المبيدات

 الزراعة ْيَعقطا بين التداخل أوجه استكشاف مع أنه غير. ]21[ المقاومة ظهور درجات من

 يوجد ال-  الحالة وخصوصية المحاذير بسبب-  أنه َّينتب األخيرة اآلونة في العامة والصحة

 من غيره على الحشرية المبيدات مقاومة إدارة نهوج أحد أفضلية على ضعيفة ّيناتب سوى

 إلى ُّولالتح ثم المقاومة تظهر حتى الحشرية المبيدات الستخدام القياسية الممارسة وأن النهوج،

 إلى حاجة وهناك. معينة ظروف في القدر بنفس َّعالةف تكون قد) التسلسلي االستخدام أي( بديل

 البيولوجية اآلليات فهم وتحسين ]22[ ًيا،ميدان المقاومة إدارة نهوج لمقارنة البحث من مزيد

. ]24][23[ مختلفة حاالت في مختلفة ًجانهو ِّضلُتف أن َّجحالمر من التي

 ّيناتبالب َندُمسال التخطيط

 ًةوخاص-  الحشرية المبيدات إلى المستندة التدخالت على الكبير االعتماد إلى بالنظر

 مقاومة فإن-  المباني داخل الباقي األثر ذا والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 النواقل مكافحة تخطيط في الرئيسية االعتبارات أحد ُيعد الحشرية للمبيدات المحلية النواقل

. وتنفيذها

 من اًلبد الروتينية، العمليات إطار في الحشرية المبيدات مقاومة إدارة ممارسات تنفيذ َّضلُيفو

 ويجب. تأكيده أو المكافحة فشل في االشتباه وانتظار وتتزايد، تنتشر حتى المقاومة انتظار

 خصائص أساس على النواقل لمكافحة المناسبة التدخالت اختيار إلى يسعى عملي نهج اتباع

 كيفية ولتحديد. المستهدفة المنطقة في للمالريا الرئيسية النواقل لدى الحشرية المبيدات مقاومة

 وطنية ًطاخط المالريا لمكافحة الوطنية البرامج تضع أن ينبغي وإدارتها، المقاومة رصد

 المبيدات مقاومة وإدارة لرصد وطنية خطة  لوضع العالمية الصحة منظمة إلطار ًقاوف ِّفذهاُتنو

 مقاومة رصد ُطرق عن َّصلةُمف معلومات َّدمُتق وسوف ].25[ المالريا نواقل في الحشرية

 وذلك المناسبة، التدخالت اختيار في بها لالسترشاد البيانات استخدام وكيفية الحشرية المبيدات

 المالريا، نواقل في الحشرية المبيدات مقاومة لرصد للمنظمة َّقحةالمن االختبار إجراءات في

. 2021 عام في نشرها َّقعوالمتو

 الجديدة المعلومات في للنظر بانتظام الحشرية المبيدات مقاومة إدارة خطط مراجعة وينبغي

 وإجازة تدعمها العالمية الصحة منظمة من توصيات صدور بمجرد الجديدة، التدخالت وإدماج

 الحشرية، المبيدات مقاومة رصد عن المعلومات من مزيد ِردوي. لها العالمية الصحة منظمة

 المالريا ُّصدتر بشأن للمنظمة المرجعي الدليل في الحشري ُّصدالتر عن أوسع، نطاق وعلى

. ]26[ المرض انتقال أماكن مختلف في األولوية ذات البيانات ِّددُيح الذي وتقييمها، ورصدها

 المالريا انتقال أماكن مختلف في النواقل مكافحة

 برامج لتصميم األساس َّينةمع جغرافية منطقة في المالريا انتقال خطر درجة فهم ِّفريو

 والوقاية المرض انتقال من والتخلص المالريا عبء لتقليل التكلفة حيث من َّعالةف ُّخلتد

 وفادتها وخطر الوافدة الطفيليات ُّبلتق عن المالريا انتقال خطر وينجم. انتقاله عودة من

 اإليكولوجي النظام ُّبلتق ويتحدد. المالريا انتشار بإمكانية ذلك إلى ُيشارو اإلعدائية، وقدرتها

 السكانية والفئات المناسب، والمناخ القوية، األمراض نواقل وجود خالل من المالريا النتقال

 قابلية باسم ًناأحيا إليه ُيشار الذي العدوى، وفود خطر ويشير. بالمرض لإلصابة َّرضةالمع

 إمكانية وتعتمد. كليهما أو ٍدُمع أنوفيليس بعوض أو مصابين أفراد تدفق احتمال إلى التأثر،

 األنوفيليس بعوض أنواع في العدوى إحداث على ِّورةالمتص سالالت إحدى قدرة على اإلعداء

. اللعابية ُغددها في بوغية حيوانات على البعوضة تحتوي حتى ُّوروالتط

 انتشار إمكانية حسب الطبقي بالتقسيم تضطلع أن المالريا لمكافحة الوطنية للبرامج وينبغي

 ِّبلةُمتقال المناطق وتحديد ِّبلة؛ُمتقال غير والمناطق ِّبلةُمتقال المناطق بين التمييز: أجل من المالريا

 تسري التي المناطق بين والتمييز المالريا؛ انتقال الحالية التدخالت فيها َّلصتق أن سبق التي

 االختالفات وتحديد منعزلة؛ بؤر في إال فيها تسري ال التي وتلك واسع نطاق على المالريا فيها

. ]7[ الوفادة بخطر المرتبطة السكانية والخصائص الجغرافية

 ذلك يشمل وقد. َّددةُمحال الطبقات مختلف في للتنفيذ التدخالت من َّددةُمح ِحزم تصميم ويمكن

: يلي ما

 األمثل؛ الوضع إلى بها والوصول النواقل مكافحة تعزيز• 

 ،)التأكيد( فائقة بجودة وتشخيصها المناسب، الوقت في الحاالت اكتشاف تعزيز زيادة• 

 ُّبعها؛وتت لها العالجي والتدبير

 المرض انتقال من الحد أجل من النواقل أو الطفيليات من التخلص لتسريع استراتيجيات• 

 الممكنة؛ بالسرعة

. وتطهيرها واستقصائها المتبقية المالريا بؤر لتحديد واستجابة واكتشاف معلومات ُظمُن• 

 أثبتت التي والمواقع البلدان معظم في النواقل لمكافحة َّعالةف تدخالت إتاحة مواصلة وسيلزم

 عن اًلفض للمالريا، المستمر االنتقال ذات األماكن ذلك ويشمل. فعاليتها المالريا مكافحة فيها

. التأثر وقابلية ُّبلالتق مستويات بعض فيها يزال ال ولكن المرض انتقال فيها َّقفتو التي األماكن

 الواطنة الحاالت حدوث معدل تقليل( المحلي االنتقال إيقاف بأنه المالريا من التخلص َّرفُيعو

 ُّخلتد ألنشطة نتيجة َّددةُمح جغرافية منطقة في المالريا طفيليات من َّينةمع ألنواع) الصفر إلى

 منه التخلص أعقاب في المرض انتقال عودة لمنع مستمرة تدابير اتخاذ من بد وال. مدروسة

 بأنه المالريا استئصال َّرفُيعو. االستئصال تحقيق فور التدخالت إلى الحاجة وتنتفي. ]26[

 إلى البشرية المالريا طفيليات أنواع جميع عن الناجمة العدوى حدوث لمعدل الدائم الخفض

. مدروسة ألنشطة نتيجة العالم أنحاء جميع في الصفر

 لمنظمة ُأجريت التي الرياضية المحاكاة ونمذجة السابقة ّيناتللب شامل استعراض وأشار

 باحتمال يرتبط المالريا نواقل مكافحة نطاق تقليص أن إلى 2015 عام في العالمية الصحة

 التي المناطق في السيناريوهات معظم بينها من حاالت في المالريا، ظهور لعودة كبير

 ّيناتالب استعراض من ٌلك أشار كما. َّقفتو قد أو االنخفاض شديد المالريا انتقال فيها كان

 عند بكثير أكبر كان المالريا ظهور عودة خطر أن إلى بوضوح المحاكاة ونمذجة السابقة

 َّعالالف باالكتشاف التغطية وانخفاض الحاالت، وفادة ومعدالت الحشري التلقيح معدالت ارتفاع

. ]27[ لها العالجي والتدبير للحاالت

 تدخالت إتاحة ضمان يظل منه، والتخلص المرض من التخلص قبل ما ّيَتمرحل وخالل
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 حجم أن من الرغم على األولويات، من للخطر َّرضةالمع السكانية للفئات النواقل مكافحة

. المالريا انتقال انخفاض مع َّيرانيتغ قد َّددةالمح وهويتها للخطر َّرضةالمع السكانية الفئات

 تباين تزايد ُيسفر سوف منها، التخلص من واالقتراب بالمالريا اإلصابة معدل انخفاض ومع

. البؤر هذه في النواقل مكافحة تعزيز وينبغي مستمر، انتقال ذات بؤر عن المرض انتقال

 والعالج، الوقاية خدمات ُّقفتو أو للنواقل، الشديدة القدرة البؤر هذه وراء السبب يكون وربما

 عودة أو فاعلية، أقل الحالية االستراتيجيات تجعل الطفيليات أو النواقل في ُّيراتتغ حدوث أو

 وإن للعدوى، حامل بعوض أو مصابين أشخاص انتقال طريق عن المالريا طفيليات دخول

 السلسلة عبر الحشري ُّصدالتر بشأن إرشادات َّفروتتو. ًثاحدو األندر هو البعوض انتقال كان

]. 28[ المرض من التخلص إلى المكافحة من المتصلة

 الفئات بعض استهداف خالل من النواقل مكافحة مواصلة يلزم قد المرض، من التخلص وفور

. المحلي الصعيد على استئنافه أو المرض دخول عودة لمنع للخطر َّرضةُمعال السكانية

 المالريا لمكافحة َّعالف برنامج تنفيذ عقب يستمر أن يمكن المالريا انتقال أن به َّلمُمسال ومن

 والزمان الموقع حسب" المتبقي االنتقال" ومخاطر مصادر تختلف وقد. واسع نطاق على

 ٍلك إلى التباين هذا يرجع وربما. الحالي" َّعالالف المالريا مكافحة لبرنامج" القائمة والمكونات

 في الناس يعيش عندما الحال هو كما سواء، حد على البشر وسلوكيات البعوض سلوكيات من

 البعوض أنواع تلدغ عندما أو محمية، منازل في ينامون ال أو يزورونها أو الغابات مناطق

 لتدخالت ُّرضالتع َّنبتتج فإنها وبالتالي المباني، خارج تستريح أو/و لألمراض الناقلة المحلية

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات أو المباني داخل الباقي األثر ذي الرش

 الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إلى باإلضافة التكميلية التدخالت استخدام ويمكن

 بشأن التوصيات ِردوت. َّينةمع وظروف أماكن في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو

 يكون أن وينبغي. الحق فصل في البيولوجية أو الكيميائية الحشرية بالمبيدات اليرقات إبادة

النواقل لمكافحة العالمية االستجابة في الواردة المبادئ مع ًقامتف التكميلية التدخالت تنفيذ
2017-2030 ]13 .[

 ِّبلةُمتقال المناطق في النواقل مكافحة تغطية على الحفاظ ينبغي المرض، من التخلص وفور

. المرض دخول لعودة كبير احتمال فيها يوجد التي

 والحشرات األمراض ُّصدتر مجال في عليها والحفاظ قوية قدرات بناء إلى َّسةما حاجة وهناك

 تقترب التي تلك َّيماس وال المالريا، انتقال فيها يتواصل التي البلدان جميع في الصحية ُظمُّنوال

 للمرض المحتملة الظهور عودة حاالت اكتشاف على القدرة وتعتمد. المرض من التخلص من

 الالزمة الحشرية المعلومات توافر على للنواقل المناسبة المكافحة خالل من لها واالستجابة

 وهذه). لديها واالستراحة اللدغ تفضيالت وكذلك الحشرية، بالمبيدات النواقل تأثر قابلية ْيأ(

 ًقاُمسب ًطاشر ُيعد الذي المالريا انتشار إلمكانية َّصلالمف التقييم أجل من ًضاأي مطلوبة القدرة

). البؤر في َّكزةُمر مكافحة إلى تحويلها أو( النواقل مكافحة تقليص يمكن كان إذا ما لتحديد

 التوصيات ملخص

 والتخلص ومكافحتها المالريا من الوقاية استراتيجيات في ًياحيو ًراعنص النواقل مكافحة ّدُتع

 المنهجية المراجعات إلى تستند توصيات) أ(: يلي ما َّحدةالمو التوجيهية المبادئ وتشمل. منها

 العالمية الصحة منظمة وتوصيات) ب( النواقل؛ مكافحة تدخالت فعالية بشأن المتاحة ّيناتللب

 واستعراضها النواقل لمكافحة اإلضافية التدخالت تقييم يزال وال. إعدادها سبق التي الحالية

 يالحظ وحينما. ّيناتالب بهذه َندةُمسال التوصيات التوجيهية المبادئ إلى ُتضاف وسوف ًيا،جار

 المبادئ هذه اعتبار ينبغي السابقة، العالمية الصحة منظمة منشورات مع تضارب وجود َّراءُقال

. السابقة اإلرشادات عن اًلبدي التوجيهية

 َصىالمو والتدخالت واسع نطاق على بتطبيقها َصىالمو التدخالت التوجيهية المبادئ وتتناول

 َصىالمو المالريا نواقل مكافحة تدخالت تطبيق ويمكن. تكميلية تدخالت بصفتها بها

 معظم في المالريا لخطر َّرضةُمعال السكانية الفئات جميع على واسع نطاق على باستخدامها

 الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام) أ(: وهي أال والبيئية، الوبائية األماكن

 ناموسيات األماكن من كثير في تزال ال والتي العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب المؤهلة

 باستخدام المباني داخل الباقي األثر ذو والرش) ب( األمد؛ طويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعا

 تكميلية تدخالت إدخال في النظر ويمكن. العالمية الصحة منظمة من ًقامسب مؤهل منتج

 المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إلى باإلضافة

. مكان لكل َّصلةالمف الظروف حسب

 الخطط في َّصلالمف النحو على المالريا، بمكافحة المتعلقة البرمجية الغايات استخدام وينبغي

. للسياق مالئمة تدخالت ِحزم تجميع بشأن القرار اتخاذ عملية لتوجيه الوطنية، االستراتيجية

 تدخل كل تغطية ومستوى اتخاذها ينبغي التي التدخالت مجموعة حول القرار صنع ويحتاج

 وفعالية المتاح، والتمويل للتدخالت الطبقي التقسيم لتوجيه المتاحة المحلية البيانات مراعاة إلى

 السياق في التدخالت إلتاحة الالزمة والموارد المتاحة، التدخل لخيارات النسبية التكلفة

 مستوى على) التدخالت( التدخل تطبيق وجدوى الشاملة، الصحية للتغطية ًقانطا األوسع

 إحدى بمكونات" ُمثلىال" التغطية تعتمد وسوف. للبلد االستراتيجي والهدف المرغوب، التغطية

 مثل موقع، بكل خاصة أخرى عوامل على ًضاأي َّينةمع جغرافية منطقة في التدخالت ِحزم

 والحاضر، الماضي في بالتدخالت والتغطية والحاضر، الماضي في المرض انتقال شدة

. استخدامها أو التدخالت إتاحة في والعدالة والمقبولية،

 أجل من الموارد أولويات لتحديد عملية إجراء على البرامج العالمية الصحة منظمة ِّجعُتشو

 ُمثلىال التغطية مستويات تحقيق إلى السعي ثم سياق، لكل المناسب التدخالت مزيج إعداد

. ًياوبرمج ًيامال ممكنة أنها على َّددةالمح

 وهي أال-  واسع نطاق على بتطبيقها َصىُموال المالريا نواقل مكافحة بتدخالت يتعلق وفيما

 التغطية تشير-  المباني داخل الباقي األثر ذو والرش الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 لخطر َّرضةُمعال السكانية للفئات الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إتاحة إلى ُمثلىال

 استبدالها وضمان منها، االستفادة تعظيم أجل من الصحة تعزيز جانب إلى بالمالريا اإلصابة

. بانتظام السكانية الفئات لهذه المباني داخل الباقي األثر ذي الرش إتاحة أو المناسب؛ الوقت في

 الحقائق تجسيد مع المال مقابل قيمة أفضل ِّفريو بمستوى ْينالتدخل من أي تطبيق وينبغي

 أجل من للسلع الكمي التقدير األحيان من كثير في ذلك يعني العملية، الناحية ومن. البرمجية

 تغطية إلى يؤدي لن ذلك أن إدراك مع للخطر َّرضةالمع السكانية للفئات ًةكامل ًةإتاح إتاحتها

. ُظمُّنال في القصور أوجه من العديد بسبب% 100 بنسبة اإلتاحة إلى أو% 100 بنسبة

 التدخالت، حزمة إطار في أخرى بدائل في النظر القرار اتخاذ عند ينبغي القيود، هذه ولمراعاة

 المثالي الهدف إلى السعي من اًلبد للنواقل، التكميلية المكافحة إلى الكيميائية الوقاية من ًءابد

. للسكان الكاملة التغطية توفير في ِّثلالمتم

 واسع نطاق على باستخدامها َصىالمو التدخالت 3.1.1

 التي تلك هي المالريا نواقل مكافحة إطار في واسع نطاق على بتطبيقها َصىالمو التدخالت

 نطاق على تطبيقها ويمكن البشر، لدى المرض أو/و العدوى من للحد وقائية فاعلية أثبتت

. والبيئية الوبائية المناطق معظم في المالريا لخطر َّرضةالمع السكانية الفئات على واسع

 َلجةُمعاال الناموسيات توزيع) أ(: يلي بما العالمية الصحة منظمة توصي السياق، هذا وفي

 الباقي األثر ذي والرش) ب( العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب المؤهلة الحشرية بالمبيدات

 ثنائي ذلك من َنىُيستثو. العالمية الصحة منظمة من ًقامسب ًلمؤه باستخدام المباني داخل

 المسبق التأهيل ِفيستو لم الذي ،)تي دي دي( اإليثان كلورو ثالثي فينيل ثنائي كلورو

 المباني داخل الباقي األثر ذي الرش في المادة هذه استخدام ويمكن. العالمية الصحة لمنظمة

 استكهولم التفاقية ًقاوف ُتخدمتاس وإذا والكفاءة، الفعالية من القدر بنفس بديل يتوفر لم إذا

. ]29[ الثابتة العضوية الملوثات بشأن

 الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 التي-  الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات باستخدام العالمية الصحة منظمة ِصيتو

 لحماية-  األمد طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعا ناموسيات األماكن من كثير في تزال ال

 أو المالريا من َّلصتتخ التي المناطق ذلك ويشمل المالريا، لخطر َّرضينالمع السكان

 َلجةُمعاال الناموسيات وتطرد. فيها ًماقائ المرض عودة خطر يظل ولكن سرايتها فيها توقفت

 أو الناموسية مادة على الموضوع الحشري المبيد يالمس الذي البعوض الحشرية بالمبيدات

 بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات ويمكن .ِدمالمستخ يحمي الذي األمر تقتله، أو عمله ِّطلُتع

 ينامون ال الذين المجتمع أفراد حتى خالله من يستطيع" ًيامجتمع ًراأث" ِدثُتح أن الحشرية

 على َلجةُمعاال الناموسيات تأثير بسبب الحماية من قدر على يحصلوا أن ناموسية تحت

 النطاق الواسعة الميدانية التجارب وتشير). النواقل قدرة على وبالتالي( البعوض عمر طول

 أو% 50 بنسبة المطلقة التغطية أن إلى ]33][32[ المرض انتقال ونماذج ]31][30[

 المجتمع نطاق على حماية إلى تؤدي أن المتوقع من بفعالية َلجةُمعاال بالناموسيات أكثر

 مع المكاسب من مزيد وتتحقق األماكن، معظم في للناموسيات المستخدمين لغير المحلي

 بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات المجتمعي األثر أن غير. األماكن هذه في التغطية زيادة

 لمكافحة العالمي البرنامج وشرع. ]35][34[ األماكن جميع في َحظُيال لم الحشرية

" المجتمعي األثر" بشأن ّيناتالب لقاعدة منهجي استعراض إجراء في للمنظمة التابع المالريا

 مالحظة بشأن االستقصاء من مزيد إجراء أجل من الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات
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 العالقة عن اًلفض الدراسات، وتصاميم السياقية العوامل إلى ًدااستنا عدمه، من األثر هذا

 التي المرض انتقال أماكن مختلف في المحلي المجتمع مستوى على والتأثير التغطية بين

. التأثير هذا فيها ِحظلو

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من رئيسية فئات بثالث العالمية الصحة منظمة وتعترف

: التالي النحو على الحشرية

 الباحث البعوض مجاميع لقتل َّممةالمص الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات• 

 الصحة مجال في قيمة أثبتت والتي الحشرية، بالمبيدات للتأثر والقابل مضيف عن

 قتل في الحشرية آثارها تتمثل والتي َلجة،ُمعاال غير بالناموسيات ًةمقارن العامة

 الحشرية بالمبيدات للتأثر والقابل الدم على َّذىيتغ الذي للمرض الناقل البعوض

 فقط َلجةُمعاال الناموسيات التدخل فئات من الفئة هذه وتشمل. منه والحد

 َلجةُمعاال الناموسيات ومنها العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب المؤهلة بالبيريثرويد

 مبيد تركيبة في الناموسيات بغمس الدورية المعالجة إعادة على تعتمد التي ًياتقليد

 المصنوعة المعامل، في األمد طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات حشري،

 .بها ملتصقة أو األلياف داخل َمجةمد حشرية مبيدات على تحتوي شبكية مادة من

 بنشاطها تحتفظ بأنها األمد طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات َّرفُتعو 

 3 مدى وعلى مختبرية ظروف في غسيل عملية 20 عن يقل ال لما َّعالالف البيولوجي

 منظمة لمعايير ًقاطب وذلك الميدانية، الظروف في به َصىالمو االستخدام من سنوات

. العالمية الصحة

 عن الباحث البعوض لقتل َّممةالمص الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات• 

 في لها قيمة األول الطراز من منتج أثبت والتي الحشرية، للمبيدات والمقاوم مضيف

. بالبيريثرويد فقط َلجةُمعاال للناموسيات الوبائي باألثر ًةمقارن العامة الصحة مجال

 القائمة التركيبات غير من حشرية بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات الفئة هذه وتشمل

 ومؤازر البيريثرويد على قائم حشري بمبيد َلجةُمعاال والناموسيات البيريثرويد، على

). PBO( البيبيرونيل بوتوكسيد مثل

 خصوبة من الحد أو/و للقضاء َّممةالمص الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات• 

 من منتج أثبت والتي الحشرية، للمبيدات والمقاوم مضيف عن الباحث البعوض

 للناموسيات الوبائي باألثر ًةمقارن العامة الصحة مجال في لها قيمة األول الطراز

 َلجةُمعاال الناموسيات تشمل الفئة هذه أن ًيامبدئ َقدُيعتو. بالبيريثرويد فقط َلجةُمعاال

 في لها قيمة إثبات بمجرد إنتاجها وسيجري والبيريبروكسيفين البيريثرويد بمزيج

 َلجةُمعاال الناموسيات من األول الطراز من منتج خالل من العامة الصحة مجال

. الحشرات نمو ِّظمُمن على يحتوي الحشرية بالمبيدات

 فيها تلدغ التي األماكن في فعالية أكثر الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات وتكون

 ُرشهمُف إلى الناس يأوي أن بعد اًللي الغالب في للمالريا الناقل البعوض من الرئيسية األنواع

 المباني داخل الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام ويمكن. الناموسيات تحت

 الناموسيات استخدام ُّنبتج ينبغي كان وإن( المناسب بالشكل تعليقها أمكن حيثما وخارجها،

 المبيدات فعالية على يؤثر أن يمكن الشمس ضوء ألن المباشر، الشمس ضوء في َّلقةُمعال

). الحشرية

 المباني داخل الباقي األثر ذو الرش

 األسطح على ٍقبا أثر ذي حشري مبيد رش إلى المباني داخل الباقي األثر ذو الرش يشير

 والطنوف، الداخلية، الجدران مثل المالريا، نواقل عليها تستريح أن المحتمل من التي

 هذه تتالمس قد حيث ،)األليفة الحيوانات مآوي بينها ومن( المنشآت أو المنازل وسقوف

 المباني داخل الثمالي بالرش العالمية الصحة منظمة ُتوصيو. الحشري المبيد مع النواقل

 معظم في واسع نطاق على للتطبيق العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب مؤهل منتج باستخدام

 التأهيل ِفتستو لم التي" تي دي دي" مادة استخدام ويمكن. بالمالريا الموطونة األماكن

 َّفريتو لم إذا المباني داخل الباقي األثر ذي الرش في العالمية؛ الصحة لمنظمة المسبق

 الملوثات بشأن استكهولم التفاقية ًقاوف ُتخدمتاس وإذا والكفاءة، الفعالية من القدر بنفس بديل

. الثابتة العضوية

) 2019( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

Evidence To Decision 

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

 البيريثرويد بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات

. بالمالريا الموطونة األماكن جميع في العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب والمؤهلة األمد طويل بيريثرويد بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات باستخدام َصىُيو

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 َّلصتتخ التي المناطق ذلك ويشمل المالريا، لخطر َّرضينالمع السكان لحماية منها، التأهيل مسبقة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات باستخدام العالمية الصحة منظمة ِصيتو

. فيها ًماقائ المرض عودة خطر يظل ولكن سرايتها فيها توقفت أو المالريا من

. الناموسيات تحت ُرشهمُف إلى الناس يأوي أن بعد اًللي الغالب في الرئيسية المالريا نواقل فيها تلدغ التي األماكن في فعالية أكثر الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات وتكون

 ضوء في َّلقةُمعال الناموسيات استخدام ُّنبتج ينبغي كان وإن( المناسب بالشكل تعليقها أمكن حيثما وخارجها، المباني داخل الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام ويمكن

 ).الحشرية المبيدات فعالية على يؤثر أن يمكن الشمس ضوء ألن المباشر، الشمس

 عن الناجمة واالنتشار اإلصابة ومعدالت المالريا، ووفيات األسباب، بجميع األطفال وفيات من كبير حد إلى ِّللُتق الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات• 

. ناموسيات وجود بعدم ًةمقارن الوخيمة بالمالريا اإلصابة ومعدالت ،المنجلية ِّورةالمتص

 ظهور في اآلن حتى َّددمح غير بدور تضطلع قد الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات أن غير. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردت لم• 

 تتسبب وقد الناموسيات؛ تلك تحت النوم عند للغاية ًراحا يكون الجو أن من المستخدمين بعض ويشتكي الناقل؛ األنوفيليس بعوض لدى الحشرية المبيدات مقاومة

. ذلك إلى وما واألنف، والعينين للجلد عارض طفيف ُّيجته في عبواتها من ًرامؤخ ِرجتُأخ التي الجديدة الناموسيات

 واألضرار المنافع
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Justification 

 الستائر شمل الذي 2003 لعام األصلي التحليل ]36[ المنهجية المراجعة اتبعت

 َّمنوتض ًعا،م الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 من اًلك ِّيمتق ودراسة الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الستائر فقط ِّيمانتق دراستين

 يكن ولم. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والستائر الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 إذا ما دراسة أجل من فرعية لمجموعة تحليل إلى يؤدي أن شأنه من واضح تباين هناك

 بالمبيدات َلجةُمعاال الستائر َّيمتق التي الدراسات نتائج كانت إذا وما مختلفة، اآلثار كانت

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات َّيمتق التي الدراسات تلك نتائج مع متسقة الحشرية

 المتعلقة التوصيات لتقديم التحليل إلى التوجيهية المبادئ إعداد فريق واستند. الحشرية

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات فقط

 َلجةُمعاال الناموسيات أن على اليقين مرتفعة ّيناتب ]36[ المنهجية المراجعة وأظهرت

 ومعدل األسباب، بجميع األطفال وفيات معدل خفض في َّعالةف الحشرية بالمبيدات

 ومعدل ،المنجلية ِّورةالمتص عن الناجمة بمضاعفات المصحوبة غير بالنوبات اإلصابة

 بعدم ًةمقارن وذلك المنجلية، ِّورةالمتص انتشار ومعدل الوخيمة، المالريا بنوبات اإلصابة

 الحد إلى ًضاأي الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات تؤدي وقد. ناموسيات استخدام

. اليقين مستوى في أقل تأثيرها على ّيناتالب ولكن ،النشيطة ِّورةالمتص انتشار معدل من

 الناموسيات أن على اليقين مرتفعة ّيناتب توجد َلجة،ُمعاال غير بالناموسيات ًةومقارن

 بمضاعفات المصحوبة غير بالنوبات اإلصابة معدل من تحد الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 وتوجد. المنجلية ِّورةالمتص انتشار معدل من وتحد المنجلية، ِّورةالمتص عن الناجمة

 ًضاأي تحد الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات أن على اليقين متوسطة ّيناتب

 تلك آثار أما. َلجةُمعاال غير بالناموسيات ًةمقارن األسباب بجميع األطفال وفيات من

 عن الناجمة بمضاعفات المصحوبة غير بالنوبات اإلصابة معدالت على الناموسيات

. ًحاوضو أقل فهي النشيطة ِّورةالمتص انتشار ومعدل النشيطة، ِّورةالمتص

 بمبيد َلجةُمعاال للناموسيات فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردت ولم

. البيريثرويد

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات بشأن للمنظمة الحالية السياساتية التوصية تنطبق وال

 تحتوي ال والتي العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب المؤهلة الناموسيات على إال الحشرية

 ناموسيات" أنها على َّنفةالمص الناموسيات( البيريثرويد فئة من حشري مبيد على إال

 َلجةُمعاال بالناموسيات يتعلق وفيما. ]1[ ") األمد طويل فقط بيريثرويد بمبيد َلجةُمعا

 ومنها الحالي، الوقت في سياساتية توصية بشأنها يصدر لم التي الحشرية بالمبيدات

 مبيد إلى باإلضافة أو بمفردها إما الحشرية المبيدات من أخرى بفئة َلجةُمعاال الناموسيات

 الالزمة البيانات متطلبات العالمية الصحة منظمة ِّددُتحس البيريثرويد، على قائم حشري

 الفريق من َّدمةالمق التقنية المشورة إلى ًدااستنا العامة الصحة مجال في قيمتها لتقييم

 منفصلة توصية ِضعتُو ،2017 عام وفي. المرض نواقل بمكافحة المعني االستشاري

 َلجةُمعاال الناموسيات( مؤازر جانب إلى بالبيريثرويد َلجةُمعاال الناموسيات على تنطبق

 المتاحة ّيناتالب أحدث على ًءبنا)) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات

]37[ .

 :البحوث أولويات

 التي المناطق في الحشرية والمبيدات الناموسيات من التالي الجيل فعالية تحديد• 

 البيريثرويد ّكباتمر مقاومة فيها ترتفع

 الوفيات( الرئيسية النتائج على الحشرية المبيدات مقاومة تأثير لتقييم ِّيناتب إعداد• 

) العدوى وانتشار السريري، والمرض المالريا، عن الناجمة

 الناموسيات أنواع لمختلف المقارنة الفعالية تحديد• 

 المباني خارج أو داخل االنتقال بقاء حاالت في الناموسيات فعالية تحديد• 

" الساخنة البؤر" في الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام دور تحديد• 

. منه التخلص إلى تهدف التي واألماكن المرض النتقال

 الناجمة الوفيات من الحد حيث من فيها مرغوب كبيرة ًراآثا ِدثُتح الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات أن على الثقة مرتفعة ِّيناتب وجود إلى المنهجية المراجعة ُلصتخ

. َلجةُمعاال غير بالناموسيات ًةومقارن ناموسيات وجود بعدم ًةمقارن والعدوى السريري والمرض المالريا عن

 ِّيناتالب يقينية مرتفع

 والتفضيالت القيم

. بالمرض الموطونة األماكن في عليها والحفاظ ُمثلىال التغطية تحقيق ينبغي• 

. والتغطية واالستخدام، المتانة، حيث من توزيعها؛ بعد الناموسيات رصد تحسين إلى حاجة هناك• 

 األخرى واالعتبارات الموارد
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Evidence To Decision 

Justification 

) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد، مبيد من ٍلبك َلجةُمعاال الناموسيات أصبحت

 تثبيط على) PBO( البيبيرونيل بوتوكسيد يعمل إذ. متاحة المؤازر بدور يقوم الذي

 البعوض، في) الوظائف المتعددة األكسدة إنزيمات مثل( االستقالبية اإلنزيمات بعض

 على سام تأثير لها يكون أن قبل تعزلها أو الحشرية المبيدات سموم تزيل والتي

 وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات يكون أن ينبغي ولذلك،. البعوض

 هذه ُتظهر التي المالريا لنواقل قتل تأثير النظرية، الناحية من ،)PBO( البيبيرونيل

 غير. البيريثرويد بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات تأثير من أكبر المقاومة في اآلليات

 وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات والوبائي الحشري التأثير أن

 بمادة الناموسية واحتفاظ البيولوجي، التوافر باختالف يختلف قد) PBO( البيبيرونيل

 جميع أو بعض كانت إذا ما أي( الناموسية وتصميم ،)PBO( البيبيرونيل بوتوكسيد

 في المعروف غير ومن)). PBO( البيبيرونيل بوتوكسيد بمادة َلجةُمعا النسيج ألياف

 َلجةُمعاال الناموسيات بنية أو تصميم في االختالفات هذه تأثير مدى الحالي الوقت

 وتعكف. النسبية فاعليتها على) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات

 ذات التجريبية األكواخ لدراسات َّيةُدونال عدم تصميم دراسة على العالمية الصحة منظمة

. الصدد هذا في الوضوح لتوفير وسيلة ذلك باعتبار للحشرات النهائية النقاط

 ّمعةالمج المضبوطة العشوائية التجارب إحدى من المستقاة الوبائية البيانات وأشارت

) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات منتج أن إلى

 بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات بمنتج ًةمقارن العامة الصحة مجال في إضافية قيمة َّققح

 َّكدةمؤ مقاومة الرئيسي المالريا) نواقل( ناقل فيها أثبت منطقة في األمد طويل بيريثرويد

 على قائمة مقاومة آلية خالل من) ًياجزئ األقل على( ناشئة للبيريثرويد الشدة معتدلة

 ِّيناتالب إلى ًداواستنا. القياسية اإلجراءات في َّددُمحال النحو على األكسجيناز، أحادي

 اليقين متوسطة ّيناتب مشروطة، توصية

Conditional recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) PBO - (2019 - البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 بمبيد َلجةُمعاال الناموسيات من اًلبد العالمية الصحة منظمة من ًقامسب المؤهلة) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات المشروط بالتوزيع َصىيو

 من) ًياجزئ األقل على( وناشئة) ج متوسط، مستوى وذات) ب َّكدة،مؤ) أ: بأنها تتسم للبيريثرويد مقاومة الرئيسية المالريا نواقل فيها ُتظهر التي األماكن في فقط، بيريثرويدي

. القياسية اإلجراءات في َّددُمحال النحو على األكسجيناز، أحادي على قائمة مقاومة آلية خالل

 الناموسيات باستخدام العالمية الصحة منظمة ِصيتو: مالحظة

 وذات) ب َّكدة،مؤ) أ: بأنها الرئيسية المالريا نواقل مقاومة فيها تتسم التي األماكن في المنظمة،  من ًقامسب المؤهلة) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال

. القياسية اإلجراءات في َّددُمحال النحو على األكسجيناز، أحادي على قائمة مقاومة آلية خالل من) ًياجزئ األقل على( وناشئة) ج متوسط، مستوى

 البعوض في االستقالبية اإلنزيمات بعض تثبيط خالل من يعمل ومؤازر البيريثرويد ّكباتمر بين) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات وتجمع

 في اآلليات هذه ُتظهر التي المالريا لنواقل قتل تأثير) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات يكون أن ينبغي ولذا،. سام تأثير لها يكون أن قبل

. البيريثرويد بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات تأثير من أكبر المقاومة

 َلجةُمعاال القياسية بالناموسيات ًةمقارن) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام عند المالريا انتشار معدل ينخفض قد• 

. الحشرية المبيدات مقاومة فيها ترتفع التي المناطق في األمد طويلة حشرية بمبيدات

 الحال هو كما ،)PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات أن غير. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردت لم• 

 ويشتكي الناقل؛ األنوفيليس بعوض لدى الحشرية المبيدات مقاومة ظهور في اآلن حتى َّددمح غير بدور تضطلع قد بالبيريثرويد، فقط َلجةُمعاال الناموسيات مع

 ُّيجته في عبواتها من ًرامؤخ ِرجتُأخ التي الجديدة الناموسيات تتسبب وقد الناموسيات؛ تلك تحت النوم عند للغاية ًراحا يكون الجو أن من المستخدمين بعض

. ذلك إلى وما واألنف، والعينين للجلد عارض طفيف

 واألضرار المنافع

 بها منطقة في المالريا عدوى انتشار على) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات تأثير على ّيناتالب أن إلى المنهجية المراجعة ُلصتخ

. متوسطة كانت للبيريثرويد المقاومة شديد بعوض

 ِّيناتالب يقينية متوسط

 والتفضيالت القيم

. المقاومة آليات وكذلك الرئيسية، النواقل لدى الحشرية المبيدات مقاومة حالة تحديد يلزم • 

. والتغطية واالستخدام، المتانة، حيث من توزيعها؛ بعد الناموسيات مراقبة تحسين إلى حاجة هناك• 

 األخرى واالعتبارات الموارد
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: به وأوصت يلي ما إلى العالمية الصحة منظمة خلصت فقد الحالية،

) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات تحظى• 

 العالمية الصحة منظمة منتجات من جديدة فئة بوصفها مشروط اعتماد على

 المنتجات اعتماد إلى والحاجة الوبائية النتائج على ًءبنا وذلك النواقل، لمكافحة

. للبيريثرويد المقاومة األمراض نواقل مكافحة في َّعالةالف

 إدخال في وشركاؤها المالريا لمكافحة الوطنية البرامج تنظر أن ينبغي• 

 في) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 تتسم للبيريثرويد مقاومة الرئيسية المالريا) ناقل( نواقل فيها ُتظهر التي األماكن

 وناشئة) ج ،)ًفاآن َّددُمحال النحو على( متوسط مستوى وذات) ب َّكدة،مؤ) أ: بأنها

 على األكسجيناز، أحادي على قائمة مقاومة آلية خالل من) ًياجزئ األقل على(

 الناموسيات إدخال في النظر عدم ويجب. القياسية اإلجراءات في َّددُمحال النحو

 الحاالت في إال) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال

 َلجةُمعاال الناموسيات( للنواقل َّعالةالف بالمكافحة التغطية فيها تنخفض لن التي

 المقام في المباني داخل الباقي األثر ذو الرش أو األمد طويلة حشرية بمبيدات

 عليها والحفاظ ُمثلىال التغطية تحقيق هو الرئيسي الهدف يظل أن ويجب ؛)األول

. المالريا لخطر َّرضينالمع األشخاص لجميع

 البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات بشأن ّيناتالب من مزيد إلى حاجة هناك• 

 منظمة عن الصادرة اإلرشادات تحسين لدعم) PBO( البيبيرونيل وبوتوكسيد

. العالمية الصحة

 

 .الفئة هذه في المنتجات توزيع شروط بشأن

 وبوتوكسيد البيريثرويد بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات اعتبار ينبغي ال• 

 الحشرية المبيدات مقاومة تعالج أن وحدها يمكنها أداة) PBO( البيبيرونيل

 وتقييم تطوير في َّثلتتم عاجلة مهمة وهناك. َّعالةف ًةمعالج المالريا نواقل في

 من وغيرها البيريثرويد على قائمة غير حشرية بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 األماكن، جميع في تطبيقها أجل من المرض، نواقل لمكافحة المبتكرة التدخالت

 المبيدات مقاومة إلدارة شاملة استراتيجية إطار في الستخدامها بدائل توفير بغية

. الحشرية

 اإلنترنت عبر ِّفرةالمتو الكاملة الوثيقة في التفاصيل من مزيد على ّطالعاال ويمكن

 أواخر في ُنشر منهجي استعراض إلى ًدااستنا المشروطة التوصية َّدثُتح وسوف. ]35[

 المرض نواقل بمكافحة المعني االستشاري الفريق اضطالع بمجرد ،]38[ 2018 عام

. وبائية نتائج عنها َّخضستتم جارية ثانية دراسة من المستقاة البيانات بتقييم

Justification 

 التبرير
 من الوقاية مجال في الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات الشاملة التغطية تحقيق

 التغطية تلك على والحفاظ ومكافحتها المالريا

 َّدثةمح توصيات 2017 ديسمبر/األول كانون في العالمية الصحة منظمة نشرت

 األمد الطويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات الشاملة التغطية تحقيق بشأن

 رأي إلى ًدااستنا ِّقحتُنو التوصيات هذه َّدتُِعأ وقد. ]39[ التغطية تلك على والحفاظ

 المراجعات من متعددة جوالت شملت النطاق، واسعة مشاورات خالل من الخبراء

 فيما التوصيات هذه ِردوت. المالريا بسياسات المعني االستشاري الفريق أجراها التي

 خاصة ليست التوصيات هذه أن لتوضيح ًفاطفي ًحاتنقي َّقحةُمنو َّخصةمل صورة في يلي

 الناموسيات على تنطبق ولكنها األمد، الطويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات

. عام بوجه الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 ينبغي عليها، والحفاظ الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية ولتحقيق

 والتوزيع الحمالت خالل من للناموسيات المجاني الجماعي التوزيع بين الجمع للبلدان

 التحصين وبرنامج الحوامل، رعاية عيادات َّيماس ال متعددة، قنوات خالل من المستمر

 التكلفة حيث من َّعالةوالف َّربةُمجال الوحيدة الطريقة الجموعية الحمالت ُتعدو. َّسعالمو

 توزيع قنوات إلى ًضاأي حاجة وهناك. السرعة وجه على ُمنصفةو مرتفعة تغطية لتحقيق

 بعد ًباتقري الفور على الظهور في تبدأ أن يمكن التغطية ثغرات ألن مستمرة تكميلية

. السكاني والنمو وفقدانها، الناموسيات، حالة تدهور بسبب الحملة

 الحشرية بالمبيدات َلجةُمعا واحدة ناموسية الجموعية الحمالت خالل َّزعُتو أن وينبغي

 حساب تعديل يلزم الشراء، ألغراض أنه، غير. المالريا لخطر َّرضينُمع ْينشخص لكل

 العديد ألن السكان، مستوى على الالزمة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات عدد

 واحدة ناموسية نسبة استخدام ينبغي ولذلك،. األفراد من فردي عدد من َّونتتك ُألسرا من

 َّفرتتو لم ما الناموسيات، متطلبات لتقدير المستهدفة السكانية الفئة في شخص 1.8 لكل

 يرجع التي األماكن وفي. ّميالك للتقدير مختلفة نسبة تحديد في بها لالسترشاد بيانات

 كمية إدراج في تنظر أن للبلدان يمكن سنوات، 5 من أكثر إلى للسكان تعداد أحدث فيها

 ببيانات االستعانة أو) 1.8 نسبة تطبيق بعد% 10 إضافة المثال، سبيل على( احتياطية

 كمية لتحديد الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات لتوزيع سابقة حمالت من مستقاة

 لم ما سنوات، 3 كل الحمالت تكرار ًةعاد ينبغي كما. البيانات لتلك ًقاوف بديلة احتياطية

. الحمالت بين أقصر أو أطول زمنية فترة استخدام ِّررُتب المتاحة التجريبية ّيناتالب تكن

 قصر ِّررُيب ما ًضاأي هناك يكون قد البيانات، إلى المستندة القرارات هذه إلى وباإلضافة

 عن الناجمة السكان تنقالت زيادة ألن اإلنسانية، الطوارئ حاالت أثناء التوزيع فترة

 إصابتهم خطر من تزيد وقد النواقل، بمكافحة تغطيتهم دون تحول قد الطوارئ حاالت

. لألوبئة ُّرضهمتع خطر ومن بالعدوى

 التحصين وبرنامج الحوامل رعاية قنوات خالل من المستمر التوزيع يظل أن وينبغي

 التوزيع وقف وينبغي. وبعدها وأثناءها الجموعية التوزيع حمالت قبل اًلَّعاف َّسعالمو

 َلجةُمعاال بالناموسيات التزويد في اإلفراط ُّنبلتج الحمالت سنوات في المدرسي

 واسع نطاق على المدرسية التوزيعات فيها َّفذُتن التي المناطق وفي. الحشرية بالمبيدات

 التوزيع حمالت محل لتحل كافية التوزيعات هذه تكون قد ُمثلى،ال التغطية ِّققُتحو

. الجموعية

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات توزيع حمالت أي(" االستكمال" بحمالت َصىُيو وال

 بالعدد أسرة كل ِّودُتزو ُألسرا لدى الموجودة الناموسيات االعتبار في تأخذ التي الحشرية

 أظهرت فقد). المستهدف العدد إلى الوصول حتى الالزمة الناموسيات من فقط اإلضافي

 وأن ًماعمو ممكن غير الحمالت لهذه الدقيق ّميالك التقدير أن الكبيرة الميدانية الخبرة

. المنافع تفوق بالفعل الموجودة الناموسيات حساب تكلفة

 بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات واحدة وطنية وسياسة خطة هناك تكون أن وينبغي

. الحمالت خالل من والتوزيع المستمر التوزيع من ٍللك استراتيجيات تشمل الحشرية

 المالريا، لمكافحة الوطني البرنامج بقيادة وتنفيذها السياسة أو الخطة هذه وضع وينبغي

 التي التوزيع قنوات من مجموعة وتحديد المحلية، والقيود الفرص تحليل إلى وباالستناد

 تتضمن أن وينبغي. حد أدنى إلى الثغرات وتقليل ُمثلىال التغطية تحقيق خاللها من يمكن

 بجميع يتعلق فيما للثغرات اًلوتحلي للناموسيات اًلشام ًياّمك ًراتقدي َّحدةالمو الخطة هذه

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( التغطية تلك على والحفاظ ومكافحتها المالريا من الوقاية مجال في الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية تحقيق

 والتوزيع الحمالت، خالل من للناموسيات المجاني الجماعي التوزيع بين الجمع للبلدان ينبغي عليها، والحفاظ الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية لتحقيق

. الموسع التحصين وبرنامج الحوامل، رعاية عيادات مثل متعددة قنوات خالل من المستمر

 الناموسية عمر بعد ما إلى الناموسيات استخدام بمواصلة) المناسبة التواصل استراتيجيات خالل من( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من المستفيدون ُينصح أن وينبغي

 بديلة ناموسية َّفرتتو أن إلى وعمرها، الناموسية حالة عن النظر بغض سنوات، 3 البالغ المتوقع
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 أن وينبغي. العام القطاع في الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات توزيع قنوات

 الناموسيات لتوفير الخاص القطاع من كبيرة مساهمات اإلمكان، قدر الخطة، تتضمن

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

: يلي ما الجموعية، الحمالت إلى باإلضافة التوزيع، استراتيجية تشمل أن يمكن ولذلك،

 رعاية عيادات من وغيرها َّسع،المو التحصين وبرنامج الحوامل رعاية عيادات• 

 للناموسيات المستمرة التوزيع قنوات القنوات هذه اعتبار وينبغي: الطفل صحة

 فيها تستخدم التي البلدان في القصوى األولوية ذات الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 في يحدث كما الخدمات، هذه المالريا لخطر َّرضينالمع السكان من كبيرة نسبة

. األفريقية الصحراء جنوب بلدان معظم

 واألمن الزراعة دعم وبرامج المجتمعية، والشبكات العبادة ودور المدارس،• 

 َلجةُمعاال الناموسيات لتوزيع كقنوات ُبلُسال هذه استكشاف ًضاأي ويمكن: الغذائي

 ومن. ُمنصفةو ُمجدية النهوج هذه فيها تكون التي البلدان في الحشرية بالمبيدات

 الطوارئ حاالت في هذه التوزيع قنوات استخدام إمكانية استقصاء بمكان األهمية

. َّقدةالمع

 بعض في بالمالريا اإلصابة خطر يكون قد: بالمهن المرتبطة التوزيع قنوات• 

 المزارع ّمالُع مثل( َّينةمع بمهن ًقاوثي ًطاارتبا ًطامرتب آسيا، في َّيماس ال األماكن،

 يمكن األماكن هذه وفي). الغابات َّمالُعو والجنود، المناجم، ّمالُعو ُأسرهم،و

 الخاص، القطاع في العمل أرباب مثل قنوات خالل من التوزيع فرص استكشاف

. المزارعين ومنظمات العمل، أماكن وبرامج

 الستكمال مهمة قنوات هذه تكون أن يمكن: التجاري أو الخاص القطاع قنوات• 

 القطاع قنوات خالل من الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات المجاني التوزيع

 الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إتاحة نطاق توسيع ًضاأي ويمكن. العام

 القطاع قنوات خالل من َّدمةالمق الكوبونات أو القسائم تبادل تيسير طريق عن

. ِركةالمشا البيع منافذ خالل من مدعومة أو مجانية ناموسية على للحصول العام

 لتنظيم تخضع أن فينبغي الخاص، القطاع عبر َّزعُتو التي الناموسيات منتجات أما

 منظمة توصيات مع المنتج جودة توافق لضمان اآلفات، لمبيدات الوطني السجل

. العالمية الصحة

 الشكل ذات الناموسيات مثل( تكلفة أكثر خصائص ذات ناموسيات بشراء َصىيو وال

 ِّبرةُمعال البيانات ِبتُتث لم ما األفريقية، الصحراء جنوب في الواقعة للبلدان) المخروطي

 بمعدل يتزايد الناموسيات من األنواع تلك استخدام أن بوضوح الوطنية األوضاع عن

 شراء لدعم ّيناتب قاعدة ولبناء. المالريا لخطر َّرضينالمع السكان صفوف في كبير

 سكانية فئات تفضيالت استقصاء ِّرريب ما ًضاأي هناك يكون قد تكلفة، أكثر ناموسيات

 العادية الناموسيات تكون أن المحتمل غير من كان إذا المالريا لخطر َّرضةمع َّينةمع

. َّحلُّرال للبدو بالنسبة الحال هو كما الفئات، هذه حياة لنمط مناسبة

 ُأسرة داخل المستخدمة الناموسيات بين ًراكبي ًتاتفاو الناموسيات عمر يتفاوت أن ويمكن

 وهذا. مختلفة أماكن في َدمةالمستخ الناموسيات بين وكذلك واحد، مجتمع أو واحدة

. للمستفيدين وتسليمها البديلة الناموسيات شراء تواتر أو معدل تخطيط الصعب من يجعل

 واسعة إلى متوسطة توزيع عمليات َّفذتن التي المالريا مكافحة برامج لجميع وينبغي

 مع يتماشى بما لمتانتها ًدارص ُتجري أن الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات النطاق

 توجد وحيثما. المناسبة االستبدال فترات تحديد في بذلك لالسترشاد المتاحة اإلرشادات

 للبرامج ينبغي ْين،المناسب االستخدام أو بالرعاية تحظى ال الناموسيات أن على ّيناتب

. السلوكيات هذه تحسين إلى تهدف السلوك لتغيير اتصال أنشطة وتنفيذ تصميم

 للبرامج ينبغي واسع، نطاق على َلجةُمعاال غير الناموسيات فيها تتوافر التي البلدان وفي

 ويمكن. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إتاحة تعزز أن المالريا لمكافحة الوطنية

 دعم طريق عن اًل،مث َلجة،ُمعاال غير الناموسيات َلجةُمعال استراتيجيات في النظر ًضاأي

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال لوازم إتاحة

 ستكون التوزيع، أساليب من مختلف لمزيج المالريا لمكافحة الوطنية البرامج تنفيذ ومع

 وينبغي. المحلية المناطق مستوى على بالناموسيات للتغطية الدقيق ُّبعالتت إلى حاجة هناك

 أن ويجب. البرمجية الغايات إلى التغطية تصل لم إذا الوطنية دون االستجابات تفعيل

. بالناموسيات الشاملة التغطية في المختلفة التنفيذ قنوات مساهمات بين ُّبعالتت ِّيزُيم

 اإلتاحة ومعدالت للتغطية َّددةومح َّحدةمو مؤشرات عن بيانات إعداد للبلدان وينبغي

 تسترشد أن وينبغي. عليها الحفاظ وتم تحققت قد ُمثلىال التغطية كانت إذا مما للتأكد

 الغايات تحقيق نحو والتقدم األداء تحسين أجل من التنفيذ في بالتغييرات ًضاأي البيانات

 التي ُألسرا نسبة) أ(: في ًياحال للمسوحات الثالثة األساسية المؤشرات َّثلوتتم. البرمجية

 َلجةُمعا ناموسية لديهم الذين السكان ونسبة) ب( األقل؛ على واحدة َلجةُمعا ناموسية لديها

 في َلجةُمعا ناموسية تحت ناموا أنهم عن أبلغوا الذين السكان ونسبة) ج( منازلهم؛ في

 ونوع ،)فأكثر سنة 15 سنة؛ 14-5 سنوات؛ 5 من أقل( السن حسب( السابقة الليلة

). َلجةُمعا ناموسية إلى الوصول وإمكانية الجنس،

 

Justification 

 مواد من العظمى واألغلبية األمد طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات َنعُتص

 للتحلل القابل غير البالستيك من ًياحال) ِحزم في التجميع ومواد األكياس( تغليفها

 أنسب حول تساؤالت الناموسيات لتلك النطاق الواسع التوزيع أثار وقد. ]40[ البيولوجي

 ال عنها، الناتجة البالستيكية النفايات مع للتعامل التكلفة حيث من فعالية وأكثرها الطرق

 برامج إلدارة الالزمة الموارد تملك ال ًياحال بالمرض الموطونة البلدان معظم وأن َّيماس

. عنها الناجمة النفايات من والتخلص الناموسيات تلك جمع

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام أنماط لدراسة استرشادية دراسة ُأجريت وقد

 ومدغشقر، كينيا،( أفريقية بلدان ثالثة في منها والتخلص األمد الطويلة الحشرية

 بمكافحة المعني التقنيين الخبراء فريق من ٌلك واستخدم). المتحدة تنزانيا وجمهورية

 هذه نتائج للمنظمة ْينالتابع المالريا بسياسات المعني االستشاري والفريق المالريا نواقل

 بتوصيات الخروج أجل من أخرى أساسية معلومات جانب إلى االسترشادية الدراسة

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات نفايات بإدارة يتعلق ما في الممارسات أفضل بشأن

. األمد الطويلة الحشرية

 المعلومات من وغيرها االسترشادية الدراسة من َلصةالمستخ الرئيسية النتائج يلي وفيما

: األساسية

 َدمُتستخ التي األمد الطويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات تساهم• 

 معدل ِّثلُتمو البالستيك، من طن 100000 بنحو عام كل أفريقيا في بالمنازل

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال القديمة الناموسيات مع التعامل

 َلجةُمعاال الجديدة الناموسيات أن أي تغطية، دون المحلية المجتمعات ُتترك ال) أ(: بأن ضمان هناك يكون عندما إال الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال القديمة الناموسيات َمعُتج أال ينبغي

. َّمعةُمجال المواد من المأمون ُّلصللتخ ومستدامة مناسبة خطة وتتوافر) ب( القديمة؛ الناموسيات محل لتحل َّزعُتوس الحشرية بالمبيدات

. مرتفعة حرارة درجة في اإلحراق هو منها للتخلص خيار أفضل فإن ،)ِحزم في التجميع ومواد األكياس( تغليفها ومواد الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات جمع حالة وفي

. السوائل بنفاذ تسمح ال تربة في تكون أن َّضلُيفو المياه مصادر عن ًدابعي دفنها ينبغي المناسبة، المرافق توافر عدم حالة وفي. الطلق الهواء في حرقها ينبغي وال

 المبيدات ألن مائي، مسطح أي في الناموسيات من ُّلصالتخ بعدم) المناسبة التواصل استراتيجيات خالل من( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من المستفيدين ُنصح وينبغي

). األسماك وخاصة( المائية للكائنات سامة تكون أن يمكن الناموسية على المتبقية الحشرية
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 من كبيرة نسبة وهذه. ًياسنو غرام 200 يبلغ البالستيك من الفرد الستهالك

 مجموع من% 5 إلى% 1 حوالي سوى ِّكلُتش ال ولكنها المطلقة القيمة حيث

 بالمصادر ًةمقارن ضئيلة نسبة فهي َثم ومن أفريقيا، في البالستيك استهالك

. البالستيك استهالك أشكال من ذلك وغير للبالستيك األخرى

 األمد الطويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات عن الناجم البالستيك• 

 كتلة وحدة لكل% 1 من أقل( البيريثرويد مبيد من ضئيل قدر على يحتوي

 حاويات/منتجات من ُتعد البالستيكية التغليف مواد فإن ولذلك ،)المنتجات لمعظم

. الحشرية المبيدات

 األمد الطويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال القديمة الناموسيات استخدام يمكن• 

 ُّورتص بسبب ًةعاد وذلك البديلة، األغراض من العديد في الناموسيات من وغيرها

. أخرى ناموسية وجود أو متانتها، فقدان أو الناموسية، فعالية عدم

 تخدم ُعدت لم التي األمد الطويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات بالنسبة• 

 النفايات جانب إلى المحلي المجتمع مستوى على ًةعاد منها التخلص يتم ًضا،غر

 العراء، في حرقها أو البيئة، في منها التخلص طريق عن إما األخرى، المنزلية

. َفرُح في وضعها أو

 واسع نطاق على األمد طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات جمع َّفذُين لم• 

 الدراسة شملتها التي البلدان من أي في الناموسيات تلك جمع يستمر لم أو

 بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات تدوير إعادة الممكن من يكون وقد. االسترشادية

 هذه في التكلفة حيث من اًلَّعاف أو ًياعمل ليس األمر ولكن األمد، طويلة حشرية

 قبل متخصص ٍونح على وترقيتها التدوير إعادة مرافق تكييف يلزم إذ المرحلة،

. العملية هذه في الحشرية بالمبيدات َّوثةالمل المواد إدراج

: وهما أخطار، على تنطويا أن ُيحتملو مهمتان ممارستان هناك• 

 الطويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إخراج على االعتياد) 1

 والناموسيات األكياس تلك وحرق التوزيع نقطة في األكياس من األمد

 منها السمية، شديدة أبخرة عنه تنتج أن يمكن الذي األمر القديمة،

 الماء، في تغليفها ومواد القديمة الناموسيات من والتخلص) 2 الديوكسينات،

 التي المتبقية الحشرية المبيدات من مرتفعة تركيزات على تحتوي قد ألنها

. األسماك وخاصة المائية، للكائنات ًماتسم ُتحدث أن يمكن

 ذات األفران في بأمان الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال البالستيكية المواد حرق يمكن• 

 ُيعدو. البلدان معظم في مناسبة مرافق توجد ال ولكن المرتفعة، الحرارة درجات

 السوائل، بنفاذ تسمح ال تربة في يكون أن َّضلُيفو المياه، مصادر عن ًدابعي الدفن

 عدم حال في القديمة والناموسيات الناموسيات، أكياس من للتخلص مناسبة طريقة

. الحرارة مرتفعة مناسبة محرقة وجود

 معظم في) البيئة إدارة عن المسؤولة الوطنية السلطات( البيئة وزارات َّملوتتح• 

 تلك وإنفاذ البالستيكية النفايات إلدارة لوائح/قوانين وضع مسؤولية البلدان

 إجراءات وضعت قد البلدان بعض أن من الرغم وعلى. واسع نطاق على القوانين

 أن العملي غير فمن اآلفات، بمبيدات َّوثةالمل البالستيكية المواد مع للتعامل

 لمشكلة تتصدى أن منها والتخلص المالريا لمكافحة الوطنية البرامج من نتوقع

 فمن. بمفردها األمد الطويلة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات نفايات إدارة

 البيئية السلطات جانب من والتوجيه والقيادة البيئية؛ اللوائح توافر الضروري

. للبيئة المتحدة األمم برنامج مثل الدولية، الوكاالت جانب من واإلشراف الوطنية؛

 خيار أفضل تحديد عند التكاليف تفوق البيئية المنافع كانت إذا ما تحديد المهم ومن

 مع للتعامل محدودة خيارات َّفروتتو. تغليفها ومواد القديمة الناموسيات من للتخلص

 الموطونة البلدان معظم في المالريا مكافحة برامج أمام القديمة الناموسيات جمع عملية

 بالمالريا الموطونة البلدان معظم في ًياعمل ًراخيا ًياحال التدوير إعادة َّدَعُت وال. بالمرض

 َّجحالمر ومن). متطورة بالستيكية لدائن صناعة لديها التي للبلدان االستثناءات بعض مع(

 وباهظ اللوجستية الناحية من ًباصع المرتفعة الحرارة درجات في اإلحراق يكون أن

 المالريا مكافحة برامج تحتفظ عندما العملية، الناحية ومن. األماكن معظم في التكلفة

 الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات توزيع عملية أثناء تجمعها أو التغليف بمواد

 إلى هذه التخلص طريقة تؤدي وقد. الطلق الهواء في معظمها َرقُيح األمد، الطويلة

. اإلنسان بصحة الضارة الديوكسينات إطالق

 ِّثلوتم التوزيع، نقطة في مشكلة التغليف ِّثليم إذ( البالستيكية المادة هذه ُتركت وإذا

 استخدام عن ُّقفالتو حال في ُألسرةا مستوى على متقطعة مشكلة القديمة الناموسيات

. متنوعة بطرق استخدامها يعاد أن َّجحالمر فمن المحلي، المجتمع في) الناموسية

 لم االستخدام إعادة من النوع هذا عن الناجم الحشرية للمبيدات ُّرضالتع أن حين وفي

 ترك ّراءج من والبيئة الصحة على المتوقعة السلبية اآلثار فإن كاملة، لدراسة بعد يخضع

 في إحراقها أو/و واحد مكان في النفايات تجميع من أقل ُتعد المجتمع في المواد تلك

. الطلق الهواء

 استهالك مجموع من ضئيلة نسبة سوى تمثل ال الناموسيات من المتبقية المواد أن وبما

 إلدارة وأشمل أكبر برامج إطار في القديمة الناموسيات مع التعامل فإن البالستيك،

 السلطات تلتزم أن وينبغي. األحيان من كثير في كفاءة أكثر سيكون الصلبة النفايات

 ومواد القديمة الناموسيات مع التعامل طريقة في بالنظر البيئة بإدارة المعنية الوطنية

. اآلخرين المعنيين الشركاء مع بالتعاون لذلك والتخطيط البيئية الناحية من تغليفها

 اليقين منخفضة ّيناتب قوية، توصية

Strong recommendation for  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2019( المباني داخل الباقي األثر ذو الرش

 التأهيل" تي دي دي" مبيد ِفيستو ولم. العالمية الصحة منظمة من ًقامسب مؤهل منتج باستخدام بالمالريا، الموطونة األماكن معظم في المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش ُيوصى

 استكهولم التفاقية ًقاوف ُتخدماس وإذا والكفاءة، الفعالية من القدر بنفس بديل َّفريتو لم إذا المباني داخل الباقي األثر ذي الرش في استخدامه ويمكن العالمية؛ الصحة لمنظمة المسبق

. الثابتة العضوية الملوثات بشأن

 المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش العالمية الصحة منظمة ُتوصي: مالحظة

 الصحة لمنظمة المسبق التأهيل ِفتستو لم التي" تي دي دي" مادة استخدام ويمكن. بالمالريا الموطونة األماكن معظم في العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب مؤهل منتج باستخدام

. الثابتة العضوية الملوثات بشأن استكهولم التفاقية ًقاوف ُتخدمتاس وإذا والكفاءة، الفعالية من القدر بنفس بديل َّفريتو لم إذا المباني داخل الباقي األثر ذي الرش في العالمية؛

: التالية الحاالت في ًمامالئ اًلتدخ المباني داخل الباقي األثر ذو الرش ُيعتبرو

 المنازل؛ داخل الراحة إلى وتخلد النواقل مجاميع غالبية فيها َّذىتتغ التي األماكن في• 
 َدم؛ُمستخال الحشري بالمبيد للتأثر قابلة النواقل تكون عندما• 
 اًل؛لي منازلهم داخل األولى بالدرجة ينامون األشخاص كان إذا• 
 عام؛ كل المباني داخل الباقي األثر ذي الرش من ْينجولت أو جولة خالل من السكان حماية إمكانية في َّثليتم المالريا انتشار نمط كان إذا• 
 للرش؛ مناسبة المباني غالبية كانت إذا• 
. اللوجستية التكاليف من وغيرها النقل تكاليف ارتفاع إلى يؤدي الذي األمر واسعة، منطقة عبر منتشرة غير المباني كانت إذا• 
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 عملية معلومات

 إعداد فريق ويرى. منخفضة بأنها المنهجية المراجعة في الواردة ّيناتالب يقينية َّنفُتص

 في الواردة ّيناتالب يقينية مستوى انخفاض من الرغم على أنه التوجيهية المبادئ

 إلى ًدااستنا التدخل بشأن قوية توصية تقديم ِّرريب ما هناك فإن المنهجية، المراجعة

 التنفيذ بتجارب وتتعلق عديدة لعقود تمتد التي ّيناتالب من كبيرة مجموعة هناك أن حقيقة

 إليها النظر عند ّينات،الب من المجموعة هذه أن نفسه الفريق ويرى. البرمجية والبيانات

 اًلتدخ بوصفه المباني داخل الباقي األثر ذي الرش فعالية على قوية ّيناتب ِّدمُتق ككل،

 اًلبدي اًلتدخ الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات ُتعدو. ومكافحتها المالريا من للوقاية

. الفعالية من القدر بنفس يحظى

Evidence To Decision 

Justification 

 يمثل فإنه ًحاصحي ًذاتنفي المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تنفيذ عند أنه ًياتاريخ ثبت

 من الحد وبالتالي عمره، وطول للمرض الناقل البالغ البعوض كثافة من للحد ًياقو اًلتدخ

 الرش على المضبوطة العشوائية التجارب من قليل سوى َرُيج لم أنه غير. المالريا انتقال

 التحليل في لالستخدام المناسبة البيانات توافر فإن ولذا المباني، داخل الباقي األثر ذي

 فريق وقرر. محدود) Cochrane( كوكرين طريقة على )meta-analysis ) التلوي

 عن اًلفض العشوائية، التجارب هذه من َمدةالمست البيانات أن التوجيهية المبادئ إعداد

 بالرش التوصية استمرار ِّررُتب أخرى، دراسات من َمدةالمست ّيناتالب من كبيرة مجموعة

 استعراض ُيجرىوس. ومكافحتها المالريا من للوقاية المباني داخل الباقي األثر ذي

 حسب تعديلها أو التوصية هذه لتعزيز عشوائية غير دراسات من المستقاة ّيناتللب منهجي

. االقتضاء

 المباني داخل الباقي األثر ذي الرش في َدمةالمستخ الحشرية المبيدات تركيبات وتندرج

 مختلفة، آليات بثالث تعمل الحشرية المبيدات من رئيسية فئات خمس ضمن ]20[

: الناقل في المستهدف الرئيسي موقعها إلى ًدااستنا

 الصوديوم قنوات ِّدالتُمع

 سيهالوثرين،-والمدا ودلتاميثرين، ألفاسيبيرميثرين،: البيريثرويد ّكباتمر• 

 وسيفلوثرين وبيفينثرين، وإيتوفينبروكس،

" تي دي دي": العضوي الكلور ّكباتمر• 

 كولينستراز األستيل إنزيم مثبطات

 ميثيل-وبيريميفوس وفينيتروثيون، ماالثيون،: العضوي الفوسفات ّكباتمر• 

 وبروبوكسور بنديوكارب،: الكاربامات• 

 النيكوتينية كولين األسيتيل لمستقبالت التنافسية ِّدالتُمعال

 كلوثيانيدين: النيونيكوتينويد ّكباتمر• 

 التي المباني داخل الباقي األثر ذي الرش منتجات العالمية الصحة منظمة وأجازت

 تحتوي تركيبات هناك تكن ولم ًفا؛آن المذكورة الحشرية المبيدات من فئات أربع تستخدم

 ًقامسب ُأهلت قد المباني داخل الباقي األثر ذي الرش في َدمةمستخ" تي دي دي" مادة على

 المذكورة المنتجات ُأجيزت وقد  .2019 فبراير/شباط حتى العالمية الصحة منظمة من

 القاتل تأثيرها تقييم تشمل التي الحشرية، وفاعليتها وجودتها مأمونيتها أساس على ًفاآن

 في الموجودة للمساكن الداخلية األسطح من مجموعة على استخدامها عند البعوض على

 أشهر ثالثة لمدة الحشري المبيد فاعلية تستمر أن ويجب. بالمالريا الموطونة المناطق

 الخشب أو الطين أو األسمنت من تكون ما ًةوعاد الركيزة، على وضعه بعد األقل على

 ِّورةالمتص عن الناجمة واالنتشار اإلصابة ومعدالت المالريا، ووفيات األسباب، بجميع األطفال وفيات من كبير حد إلى ِّللُيق المباني داخل الباقي األثر ذو الرش• 

. المباني داخل الباقي األثر ذي الرش استخدام بعدم ًةمقارن الوخيمة بالمالريا اإلصابة ومعدالت ،المنجلية

 مقاومة ظهور في اآلن حتى َّددمح غير ًرادو يلعب قد المباني داخل الباقي األثر ذا الرش أن غير. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم• 

 لدخول الرش لفريق اإلذن منح المنازل أصحاب من المباني داخل الباقي األثر ذو الرش ويتطلب للمرض؛ الناقل األنوفيليس بعوض لدى الحشرية المبيدات

 بقايا الحشرية المبيدات تركيبات بعض وتترك ؛)الغذائية المواد مثل( الرش قبل المنازل من الشخصية أغراضهم إزالة المنازل أصحاب من يتطلب كما المنزل؛

. المرشوشة األسطح على مشوهة

 واألضرار المنافع

 في الواردة ّيناتالب يقينية مستوى انخفاض من الرغم على أنه التوجيهية المبادئ إعداد فريق ويرى. منخفضة بأنها المنهجية المراجعة في الواردة ّيناتالب يقينية َّنفُتص

 التنفيذ بتجارب وتتعلق عديدة لعقود تمتد التي ّيناتالب من كبيرة مجموعة هناك أن حقيقة إلى ًدااستنا التدخل بشأن قوية توصية تقديم ِّرريب ما هناك فإن المنهجية، المراجعة

 اًلتدخ بوصفه المباني داخل الباقي األثر ذي الرش فعالية على قوية ّيناتب ِّدمُتق ككل، إليها النظر عند ّينات،الب من المجموعة هذه أن نفسه الفريق ويرى. البرمجية والبيانات

. الفعالية من القدر بنفس يحظى اًلبدي اًلتدخ الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات ُتعدو. ومكافحتها المالريا من للوقاية

 ِّيناتالب يقينية منخفض

 والتفضيالت القيم

. المحلية النواقل مجاميع مقاومة خصائص على استخدامها المراد الحشرية المبيدات بانتقاء الخاصة القرارات تعتمد سوف• 

. بالمرض الموطونة األماكن في ُمثلىال التغطية على الحفاظ ينبغي• 

. المغلقة األماكن في البقاء إلى اًلمي أكثر األساسي الناقل يكون أن يجب• 

. المرض انتقال ذروة موسم بدء قبل التدخل تنفيذ ينبغي• 

. ًياباق ًراأث تترك التي الحشرية المبيدات فعالية متابعة المهم من• 

 األخرى واالعتبارات الموارد
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 األسطح على عمرها طول لزيادة مختلفة تركيبات في الحشرية المبيدات َّفروتتو. ]42[

. المختلفة

: التالية الحاالت في ًمامالئ اًلتدخ المباني داخل الباقي األثر ذو الرش ُيعتبرو

 داخل الراحة إلى وتخلد النواقل مجاميع غالبية فيها َّذىتتغ التي األماكن في• 

 المنازل؛

 َدم؛ُمستخال الحشري بالمبيد للتأثر قابلة النواقل تكون عندما• 

 الليل؛ في المنزل داخل األولى بالدرجة ينامون األشخاص كان إذا• 

 أو جولة خالل من السكان حماية إمكانية في َّثليتم المالريا انتقال نمط كان إذا• 

 عام؛ كل المباني داخل الباقي األثر ذي الرش من جولتين

 للرش؛ مناسبة المباني غالبية كانت إذا• 

 ارتفاع إلى يؤدي الذي األمر واسعة، منطقة عبر منتشرة غير المباني كانت إذا• 

. اللوجستية التكاليف من وغيرها النقل تكاليف

 داخل الباقي األثر ذي الرش بشأن تشغيلي دليل :المباني داخل الباقي األثر ذو الرش

 منها والتخلص المالريا انتقال لمكافحة المباني

 أن يمكن التي النواقل مكافحة تدخالت أحد هو المباني داخل الباقي األثر ذو الرش

 على ٍقبا أثر ذي حشري مبيد استخدام على وينطوي. المالريا انتقال من بسرعة تقلل

 مع المالريا نواقل فيها تتالمس قد التي السكنية المباني وأسقف الداخلية الجدران

 مكافحة برامج مديري مساعدة إلى ]43[التشغيلي الدليل هذا ويهدف. الحشري المبيد

 ذي الرش برامج تصميم في العامة الصحة وموظفي الحشرات، واختصاصيي المالريا،

. واستدامتها وتنفيذها الجودة الفائقة المباني داخل الباقي األثر

 

 البحوث أولويات

 تصاميم ُّيرتغ مع الحضرية المناطق في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تأثير• 

 المساكن

 للمبيدات المقاوم البعوض تجمعات على المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تأثير• 

 الحشرية

 مقاومة إلدارة كأداة الحشرية المبيدات تناوب تأثير حول الجودة فائقة ّيناتب إيجاد• 

 الحشرية المبيدات

 وأماكن البعوض سلوكيات مختلف في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تأثير• 

) المباني خارج المرض انتقال( تواجده

Evidence To Decision 

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية مستويات إلى الوصول

 تغطية بمستويات المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات باستخدام للنواقل َّعالةالف المكافحة إتاحة بضمان العالمية الصحة منظمة ُتوصي

. والبيئية الوبائية المناطق معظم في بالمالريا اإلصابة لخطر َّرضينالمع السكان لجميع ُمثلى

 أو اًلضئي الفرق يكون وقد. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ًةمقارن بالمالريا اإلصابة معدل خفض إلى المباني داخل الباقي األثر ذو الرش يؤدي قد• 

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات المباني داخل الباقي األثر ذي الرش بين الطفيل انتشار معدل في ًمامعدو

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات بشأن القرار إلى المفضية ّيناتالب جدول في الوارد النحو على أنه غير. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردت لم• 

 بعض ويشتكي الناقل؛ األنوفيليس بعوض لدى الحشرية المبيدات مقاومة ظهور في اآلن حتى َّددمح غير بدور تضطلع قد الناموسيات تلك فإن الحشرية،

 طفيف ُّيجته في عبواتها من ًرامؤخ ِرجتُأخ التي الجديدة الناموسيات تتسبب وقد الناموسيات؛ تلك تحت النوم عند للغاية ًراحا يكون الجو أن من المستخدمين

 المبيدات مقاومة ظهور في اآلن حتى َّددمح غير ًرادو المباني داخل الباقي األثر ذو الرش يلعب قد وبالمثل،. ذلك إلى وما واألنف، والعينين للجلد عارض

 المنزل؛ لدخول الرش لفريق اإلذن منح المنازل أصحاب من المباني داخل الباقي األثر ذو الرش ويتطلب للمرض؛ الناقل األنوفيليس بعوض لدى الحشرية

 على مشوهة الحشرية المبيدات تركيبات بعض وتترك ؛)الغذائية المواد مثل( الرش قبل المنازل من الشخصية أغراضهم إزالة المنازل أصحاب من يتطلب كما

. المرشوشة األسطح

 واألضرار المنافع

 ّيناتالب يقينية مستوى انخفاض من الرغم على أنه التوجيهية المبادئ إعداد فريق ويرى. للغاية منخفضة أو منخفضة بأنها المنهجية المراجعة في الواردة ّيناتالب يقينية َّنفُتص

 عديدة لعقود تمتد التي ّيناتالب من كبيرة مجموعة هناك أن حقيقة إلى ًدااستنا ْينالتدخل من أي بشأن قوية توصية تقديم ِّرريب ما هناك فإن المنهجية، المراجعة في الواردة

 ّيناتب ِّدمُتق ككل، إليها النظر عند ّينات،الب من المجموعة هذه أن نفسه الفريق ويرى. المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش الخاصة البرمجية والبيانات التنفيذ بتجارب وتتعلق

 القدر بنفس اًلبدي اًلتدخ ُتعد الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات وأن ومكافحتها، المالريا من للوقاية اًلتدخ بوصفه المباني داخل الباقي األثر ذي الرش فعالية على قوية

. الفعالية من

 ِّيناتالب يقينية

 والتفضيالت القيم

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش الخاصة لتلك مماثلة أخرى واعتبارات موارد تنطبق

 األخرى واالعتبارات الموارد

2021فبراير/شباط16  –المالريا بشأن العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية المباديء  - World Health Organization (WHO)

34 of 198

https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241508940/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241508940/en/


Justification 

 التبرير
 بالناموسيات ًةمقارن المباني داخل الباقي األثر ذي للرش النسبية بالفعالية يتعلق فيما

 المناطق بشأن اليقين منخفضة ّيناتب سوى هناك تكن لم الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال

 ولذا،. مستقر غير االنتقال فيها يكون التي والمناطق للمرض كثيفة سراية تشهد التي

 عليه، ًءوبنا. المقارنة فعاليتها بشأن قطعي استنتاج إلى ُّصلالتو الممكن من يكن لم

 الفعالية في يتساويان ْينالتدخل ْينهذ أن الراهن الوقت في العالمية الصحة منظمة ترى

 تفضيالت تستند ما ًةوعاد. اآلخر على أحدهما بتفضيل للتوجيه عامة توصية توجد وال

 تشغيلية، عوامل إلى المانحة الجهات أو المستفيدين أو المالريا لمكافحة الوطنية البرامج

 الوقاية إلى والحاجة ،)4.1.6.2 القسم انظر( الفعلية أو َّورةالمتص التنفيذ تحديات مثل

). 4 القسم في النص انظر( وإدارتها حدتها من والتخفيف الحشرية المبيدات مقاومة من

 الرئيسية المحركات التكلفة، حيث من والفعالية التكلفة مثل المالية، االعتبارات ّدُتعو

 عملية في المالريا نواقل مكافحة تدخالت اختيار إدماج ينبغي ولذا القرارات، التخاذ

 المالريا، لمكافحة المتاحة التدخالت جميع وفعالية تكلفة تراعي التي األولويات تحديد

. المتاحة الموارد باستخدام ممكن أثر أقصى تحقيق إلى وتهدف

 ذي والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات النسبية للتكلفة تقييمات ًياحال ُتجرىو

 المبادئ تنقيح في بذلك لالسترشاد التكلفة حيث من وفعاليتهما المباني داخل الباقي األثر

. التوجيهية

 المباني داخل الباقي األثر ذي والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات بين الجمع 3.1.2

Evidence To Decision 

. اليقين متوسطة ّيناتب والوفيات، المراضة من للحد األساسية التدخالت بين الجمع بعدم مشروطة توصية

Conditional recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) 2019( بينهما الجمع من اًلبد ُمثلىال بالتغطية المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إما لتوفير األولوية إعطاء

 الثاني التدخل توفير من اًلبد مرتفع، مستوى وإلى ُمثلىال بالتغطية المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إما لتوفير األولوية إيالء ينبغي

. األول التدخل تنفيذ في القصور أوجه عن للتعويض وسيلة بصفته

 ُمثلىال التغطية فيها تحققت التي األماكن في المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة معدالت خفض في محدودة فائدة المباني داخل الباقي األثر ذي للرش اإلضافي للتنفيذ يكون قد

 البلدان جميع في الموارد على المفروضة القيود إلى وبالنظر. التغطية هذه فعالية استمرار مع االستراتيجية، الخطة في َّددُمحال النحو على الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات

 كال تطبيق من اًلبد المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات لتدخل النوعية الجيد التنفيذ على الجهود بتركيز َصىُيو بالمالريا، الموطونة

. كافية موارد َّفرتتو إذا إدارتها أو حدتها من التخفيف أو المقاومة من للوقاية ْينالتدخل ْينهذ بين الجمع في النظر يمكن أنه غير. نفسها المنطقة في ْينالتدخل

 الناموسيات فيها ُتستخدم التي المناطق في ًّياإضاف اًلتدخ بصفته المباني داخل الباقي األثر ذي الرش استخدام من تتحقق قد منافع أي المنهجية المراجعة في ِردت لم• 

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 َّكدةمؤ مقاومة فيها توجد التي المناطق في المالريا مكافحة فعالية زيادة إلى البيريثرويد غير حشري بمبيد المباني داخل الباقي األثر ذو الرش يؤدي قد• 

. للبيريثرويد

. التشغيلية والتكاليف األساسية السلع تكاليف من كبيرة بدرجة ستزيد ْينتدخل بين الجمع تكلفة أن غير. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم• 

 واألضرار المنافع

 الناموسيات بالفعل فيها ُتستخدم التي الحاالت في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش إضافة من منفعة أي ُتظهر ال التي المنهجية المراجعات في الواردة ّيناتالب َّنفُتص

. متوسطة أنها على الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 ِّيناتالب يقينية متوسط

 والتفضيالت القيم

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات فعالية على وأثرها البيريثرويد مقاومة درجة في النظر ينبغي •

. المباني داخل الباقي األثر ذي الرش في استخدامها ُمقترحال َّعالةالف للمادة النواقل مقاومة حالة معرفة ينبغي   •

 الحاالت في المباني داخل الباقي األثر ذي والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من كل توزيع المالية الناحية من الممكن من يكون أن َّجحالمر غير من  •

. الموارد المحدودة

 األخرى واالعتبارات الموارد
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Justification 

 التبرير
 األثر ذي الرش تطبيق بشأن 2014 عام في ُأجريت التي المنهجية المراجعة َّفرتو

 َّيماس وال( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات جانب إلى المباني داخل الباقي

 األماكن في أنه، على ّيناتب) األمد طويل بيريثرويد بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات

 هذه تظل وحيث الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلى تغطية فيها توجد التي

 خفض في محدودة المباني داخل الباقي األثر ذي الرش فائدة تكون قد َّعالة،ف الناموسيات

 الصحة منظمة إرشادات ِضعتُو وقد. المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة معدالت

 الناموسيات لتدخل النوعية الجيد التنفيذ إلى الحاجة على للتأكيد ذلك؛ على ًءبنا العالمية

 كال تطبيق من اًلبد المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 ْينالتدخل ْينهذ بين الجمع في النظر يمكن أنه غير. ]44[ نفسها المنطقة في ْينالتدخل

 النص انظر( كافية موارد توفرت إذا إدارتها أو حدتها من التخفيف أو المقاومة من للوقاية

 البلدان جميع في الموارد على المفروضة القيود إلى وبالنظر). 4.1.6.2 والقسم التالي،

 إلى باإلضافة النواقل لمكافحة ٍنثا تدخل تنفيذ في النظر عدم ينبغي بالمالريا، الموطونة

 إلى يهدف لألولويات ًقانطا أوسع تحليل إطار في إال بالفعل قائم بتدخل ُمثلىال التغطية

 َّجحالمر من األماكن، من كثير وفي. المتاحة الموارد باستخدام ممكن أثر أقصى تحقيق

 الباقي األثر ذي الرش إلى الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من ُّولالتح يكون أن

 الناحية من الممكن الوحيد الخيار هو بينهما، الجمع من اًلبد العكس، أو المباني داخل

. المالية

 :البحوث أولويات

 داخل الباقي األثر ذي الرش بين بالجمع الخاصة ّيناتالب قاعدة في ُّسعالتو ينبغي• 

 سياق في الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات البيريثرويد غير بمبيد المباني

. الحشرية المبيدات مقاومة إدارة

. التدخالت بين للجمع المحلية والمجتمعات ُألسرا ُّبلتق مدى تحديد من بد ال• 

 الباقي األثر ذي الرش بين الجمع بتأثير المتعلقة ّيناتالب وتوليف استكشاف ينبغي• 

 الرش استخدام مقابل في الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات المباني داخل

. وحده المباني داخل الباقي األثر ذي

 التجريبية األكواخ تجارب من َمدةالمست( الحشرية النتائج بين الربط يلزم• 

. الوبائية والنتائج) المخروط باستخدام البيولوجية والمقايسات

 داخل الباقي األثر ذي الرش تدخالت جودة لرصد جديدة أدوات إلى حاجة هناك• 

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات المباني

Justification 

 ومن الحشرية، المبيدات إلى المستندة التدخالت فعالية الحشرية المبيدات مقاومة ِّددُته

 اختيارها ينبغي التي النواقل مكافحة تدخالت تحديد في الرئيسية االعتبارات من فهي َّمث

 التي للتدخالت) الجمع أو( المشترك التطبيق ّدُيعو. التأثير من قدر أقصى تحقيق لضمان

 مقاومة من الوقاية أساليب أحد) 4.1.6.2 القسم انظر( مختلفة حشرية مبيدات تستخدم

 اإلرشادات فإن ولذلك،. وإدارتها حدتها من والتخفيف الحشرية للمبيدات األمراض نواقل

 ِّيزُتم 2014 عام ُأجريت التي المراجعة إلى ًدااستنا العالمية الصحة منظمة َّدتهاأع التي

 مقابل في المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة على المشتركة التدخالت تأثير بين

. ]15[ المقاومة إدارة استراتيجية إطار في النهج هذا فائدة

 لوضع َدمةالمستخ) للتوضيح طفيفة تحديثات مع( االستنتاجات ملخص يلي وفيما

: ًفاآن المذكورة التوصيات

 التي الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات المرتفعة التغطية ذات األماكن في• 

 داخل الباقي األثر ذي الرش فائدة تكون قد َّعالة،ف الناموسيات هذه فيها تزال ال

 غير. المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة معدالت خفض في محدودة المباني

 إدارة استراتيجية إطار في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تنفيذ يمكن أنه

 بالمبيدات َلجةُمعا ناموسيات فيها توجد التي المناطق في الحشرية المبيدات مقاومة

]. 19[ الحشرية

 األثر ذي والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من كل توزيع حالة في• 

 األثر ذي الرش إجراء ينبغي نفسه، الجغرافي الموقع في ًعام المباني داخل الباقي

. البيريثرويد غير حشري بمبيد المباني داخل الباقي

 إما لتوفير األولوية منها والتخلص المالريا مكافحة برامج ُتولي أن ينبغي• 

 المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 وسيلة بصفته الثاني التدخل توفير من اًلبد ٍل،عا وبمستوى ُمثلىال بالتغطية

. األول التدخل تنفيذ في القصور أوجه عن للتعويض

 داخل الباقي األثر ذي الرش بين الجمع فعالية لتحديد ّيناتالب إلى حاجة توجد• 

 ومن المالريا، انتقال بؤر في الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات المباني

 بيئات من ّيناتب إلى ًضاأي حاجة وهناك. المنخفض االنتقال ذات األماكن بينها

 :اآلتي مراقبة المهم من •

 الحشري التلقيح ومعدالت وسلوكها، النواقل، تجمعات كثافات  ◦ 

 المشتركة المقاومة واستقصاءات الحشرية المبيدات مقاومة حالة   ◦ 

 الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات المباني داخل الباقي األثر ذي الرش جودة مراقبة   ◦ 

) واالستخدام اإلتاحة( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات التغطية   ◦ 

 المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش التغطية  ◦ 

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( ُمثلىال التغطية تحقيق عند التدخالت بين الجمع في النظر

 َلجةُمعاال بالناموسيات إما ُمثلىال التغطية تحقيق عند وإدارتها حدتها من والتخفيف الحشرية المبيدات مقاومة من للوقاية ًجانه بوصفه اآلخر التدخل تنفيذ في البرامج تنظر قد

 ُمختارةال المباني داخل الباقي األثر ذي الرش ومنتجات الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات تحتوي أن يجب وال. المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش أو الحشرية بالمبيدات

 أو المنازل في البيريثرويد مادة باستخدام المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تطبيق ينبغي ال المثال، سبيل فعلى. نفسها الحشرية المبيدات) فئات( فئة على المشترك للتطبيق

 تدخالت أولويات لتحديد تحليل إجراء بعد إال النواقل لمكافحة ٍنثا تدخل تنفيذ قرار اتخاذ ينبغي وال. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات فيها َدمُتستخ التي نفسها المناطق

. اإلضافية الموارد لجميع أثر أقصى تحقيق لضمان النواقل، مكافحة فقط وليس المالريا، مكافحة

 جديدة
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. أفريقيا خارج مختلفة وبائية إيكولوجية

 والتي المرض انتقال أماكن من مكان أي في المالريا مكافحة برامج على ينبغي• 

 الباقي األثر ذي والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات بين الجمع تقرر

 ًجابرنام تضع أن المالية، لموارده المحتمل االستخدام حساب على المباني داخل

 أجل من) تدريجية مراحل على التدخلين بين الجمع مثل( والتقييم للرصد ًماصار

 للبلدان ينبغي وبالمثل،. المنشود األثر تحقق اإلضافية المدخالت كانت إذا ما تأكيد

 مقابل بينهما الجمع لفعالية ًماتقيي تجري أن ْينُّخلالتد كال بالفعل تستخدم التي

 .فقط أحدهما استخدام

 مراجعة قيد( ّيناتللب منهجي استعراض خالل من واالستنتاجات النتائج هذه ُأثبتت وقد

 أسفرت التي النتائج أن إال. ]45[ التوجيهية المبادئ إعداد عند ُأجري) ًياحال النظراء

 بين الجمع أن أظهرت بالسودان المواقع أحد في الحق وقت في ُأجريت دراسة عنها

 المباني داخل الباقي األثر ذي والرش البيريثرويد، بمبيد فقط َلجةُمعاال الناموسيات

 أكبر حد إلى بالمالريا اإلصابة معدل خفض إلى أدى قد البيريثرويد، غير مبيد باستخدام

 للبيريثرويد مقاومة تشهد منطقة في وحدها الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات من

. إضافية ّيناتب إعداد ًياحال يجري ألنه المنهجية المراجعة تحديث وسيلزم. ]17[

 إلى كبير حد إلى المقاومة إلدارة التدخالت بين الجمع نهج استند ذلك، على ًةوعالو

 من َمدةالمست ّيناتالب قاعدة تزال وال الزراعية، اآلفات مكافحة مجال في َسبةالمكت الخبرة

. ضعيفة العامة الصحة مجال

Justification 

 الناموسيات إلى باإلضافة اليرقات مصادر معالجة مثل التكميلية التدخالت استخدام يمكن

 وظروف أماكن في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 البيولوجية أو الكيميائية الحشرية بالمبيدات اليرقات إبادة بشأن التوصيات ِردوت. َّينةمع

 الذي المرض نواقل بمكافحة المعني االستشاري الفريق ًياحال ويعكف. الحق فصل في

 التدخالت من عدد تقييم على الجديدة، والنهوج والتكنولوجيات باألدوات ًمااهتما ُيولي

 تنفيذ يكون أن وينبغي. المرض انتقال لبقاء التصدي على القدرة لديها التي الجديدة

 النواقل لمكافحة العالمية االستجابة في الواردة المبادئ مع ًقامتف التكميلية التدخالت

2017-2030 ]12][13 .[

Justification 

 التبرير

 ُمثلىال اإلتاحة ضمان يظل منه، والتخلص المرض من التخلص قبل ما ّيَتمرحل خالل

 الرغم على األولويات، من للخطر َّرضةالمع السكانية للفئات النواقل مكافحة لتدخالت

 انخفاض مع َّيرانيتغ قد َّددةالمح وهويتها للخطر َّرضةالمع السكانية الفئات حجم أن من

. المالريا انتقال

 تزايد ُيسفر سوف منها، التخلص من واالقتراب بالمالريا اإلصابة معدل انخفاض ومع

 في النواقل مكافحة تعزيز وينبغي مستمر، انتقال ذات بؤر عن المرض انتقال تباين

 خدمات ُّقفتو أو للنواقل، الشديدة القدرة البؤر هذه وراء السبب يكون وربما. البؤر هذه

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية تحقيق عند التكميلية التدخالت في النظر

 بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات إما ُمثلىال التغطية تحقيق عند َّددة،ُمح وظروف أماكن في العامة الصحة مجال في َبتةُمث قيمة ذات بها ُموصى تكميلية تدخالت تطبيق يمكن

. المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش أو الحشرية

 أثر أقصى تحقيق لضمان النواقل، مكافحة فقط وليس المالريا، مكافحة تدخالت أولويات لتحديد تحليل إجراء بعد إال النواقل لمكافحة تكميلي تدخل تطبيق قرار اتخاذ ينبغي ال

. اإلضافية الموارد لجميع

 جديدة

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( للمالريا مستمرة محلية سراية تشهد التي المناطق في التدخالت تقليص ينبغي ال

 ).المرض النتقال الحالي والمستوى ُمسبقال التدخل من ٍلك عن النظر بغض( للمالريا مستمرة محلية سراية تشهد التي المناطق في النواقل مكافحة تدخالت تقليص ينبغي ال

. ذلك على والحفاظ ُمثلىال بالمستويات المالريا لنواقل َّعالةالف المكافحة تدخالت على المناطق هذه سكان جميع حصول ضمان إلى السعي وينبغي

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2019( المرض انتقال فيها َّقفتو التي المناطق في التدخالت تقليص

 ًيا،جغراف المرض فيها يتقلص أن ُيحتمل التي المناطق تحديد من ُّكنللتم والحشرات، األمراض ُّصدتر تعزيز في َّيماس ال الصحية، ُظمُّنال في يستثمروا أن والشركاء للبلدان ينبغي

. لها المناسبة واالستجابة المالريا لظهور محتملة عودة أي عن المناسب الوقت في الكشف على القدرة والمتالك

 اًلفض بالمرض، تأثرها وقابلية المنطقة ُّبلتق تقييم يشمل َّصلُمف تحليل إلى النواقل مكافحة تقليص قرار يستند أن ينبغي المرض، انتقال فيها َّقفتو التي المناطق تحديد حالة وفي
. النواقل لمكافحة واالستجابة للحاالت العالجي التدبير على والقدرة لألمراض، الفعال ُّصدالتر نظام تقييم عن
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 الحالية االستراتيجيات تجعل الطفيليات أو النواقل في ُّيراتتغ حدوث أو والعالج، الوقاية

 أو مصابين أشخاص انتقال طريق عن المالريا طفيليات دخول عودة أو فاعلية، أقل

 وثائق في َّفروتتو. ًثاحدو األندر هو البعوض انتقال كان وإن للعدوى، حامل بعوض

 التخلص إلى المكافحة من المتصلة السلسلة عبر الحشري ُّصدالتر بشأن إرشادات أخرى

. ]28[ المرض من

 بعض استهداف خالل من النواقل مكافحة مواصلة يلزم قد المرض، من التخلص وفور

 الصعيد على استئنافه أو المرض دخول عودة لمنع للخطر َّرضةُمعال السكانية الفئات

. المحلي

 لمكافحة َّعالف برنامج تنفيذ عقب يستمر أن يمكن المالريا انتقال أن به َّلمُمسال ومن

 الموقع حسب" المتبقي االنتقال" ومخاطر مصادر تختلف وقد. واسع نطاق على المالريا

 يرجع وربما. الحالي" َّعالالف المالريا مكافحة لبرنامج" القائمة والمكونات والزمان

 هو كما سواء، حد على البشر وسلوكيات البعوض سلوكيات من ٍلك إلى التباين هذا

 منازل في ينامون ال أو يزورونها أو الغابات مناطق في الناس يعيش عندما الحال

 خارج تستريح أو/و لألمراض الناقلة المحلية البعوض أنواع تلدغ عندما أو محمية،

 أو المباني داخل الباقي األثر ذي الرش لتدخالت ُّرضالتع َّنبتتج فإنها وبالتالي المباني،

. األمد طويلة بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات/الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 المناطق في النواقل بمكافحة التغطية على الحفاظ ينبغي المرض، من التخلص وبمجرد

). للتأثر القابلة المناطق أي( المرض دخول لعودة كبير احتمال فيها يوجد التي ِّبلةُمتقال

 األمراض ُّصدتر مجال في عليها والحفاظ قوية قدرات بناء إلى َّسةما حاجة وهناك

 َّيماس وال المالريا، انتقال فيها يتواصل التي البلدان جميع في الصحية ُظمُّنوال والحشرات

 عودة حاالت اكتشاف على القدرة وتعتمد. المرض من التخلص من تقترب التي تلك

 توافر على للنواقل المناسبة المكافحة خالل من لها واالستجابة للمرض المحتملة الظهور

 تفضيالت وكذلك الحشرية، بالمبيدات النواقل تأثر قابلية ْيأ( الالزمة الحشرية المعلومات

 إلمكانية َّصلالمف التقييم أجل من ًضاأي مطلوبة القدرة وهذه). لديها واالستراحة اللدغ

 أو( النواقل مكافحة تقليص يمكن كان إذا ما لتحديد ًقاُمسب ًطاشر ُيعد الذي المالريا انتشار

). البؤر في َّكزةُمر مكافحة إلى تحويلها

3.1.3 

 التكميلية التدخالت

 اليرقات مصادر معالجة

 َملُيحت التي) المائية المسطحات( المائية الموائل إدارة إلى اليرقات مصادر معالجة تشير

 البيض( الناضج غير البعوض تطور اكتمال منع أجل من للبعوض يرقات موائل تكون أن

 .البالغ البعوض إنتاج وبالتالي) والخوادر واليرقات

: اليرقات مصادر لمعالجة أنواع أربعة وهناك 

 األراضي؛ استصالح مثل البيئة، في دائم تغيير: الموائل تعديل• 

 المائية؛ الجداول تدفق مثل متكرر، نشاط: الموائل تحوير• 

 في الكيميائية أو البيولوجية الحشرية للمبيدات المنتظم االستخدام: اليرقات إبادة• 

 المائية؛ المسطحات

. المائية المسطحات إلى الطبيعية المفترسات إدخال: البيولوجية المكافحة• 

 أمكن، حيثما ،)وتحويرها الموائل تعديل( البيئية اإلدارة تكون أن عام بوجه وينبغي

 مراجعة اآلن حتى َرُتج لم أنه غير. اليرقات موائل توافر من للحد الرئيسية االستراتيجية

 ولذلك المجال، هذا في العالمية الصحة منظمة إرشادات وضع في بها لالسترشاد منهجية

 إعداد عند وتحويرها الموائل تعديل االعتبار في التوجيهية المبادئ إعداد فريق يأخذ لم

 ّيناتللب مستقلة منهجية مراجعة َرىُتج وسوف. التوجيهية المبادئ من األول اإلصدار

 المبادئ تنقيح إطار في اإلرشادات إدراج في بها لالسترشاد التدخالت هذه بشأن المتاحة

. التوجيهية

/المكانية ّفراتوالمن الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال والمالبس الموضعية، ّفراتالمن

 بالهواء المنقولة

/المكانية ّفراتوالمن الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال والمالبس الموضعية، ّفراتالمن ُترحتاق

 فيها يميل التي المناطق في المالريا من للوقاية محتملة ًقاُطر باعتبارها بالهواء المنقولة

 الباكر المساء في يلدغ أو المباني، خارج الراحة أو اللدغ إلى للمرض الناقل البعوض

 ًضاأي ُترحتاق وقد. السكنية المباني داخل الناس يكون ال عندما الباكر الصباح في أو

 الدائمة سكنهم أماكن عن ًدابعي يعملون أو يعيشون الذين أولئك مثل َّينة،مع سكانية لفئات

 خارج يعملون الذين أولئك أو) والعسكريين ًيا،داخل والنازحين والالجئين، المهاجرين، مثل(

 الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات فعالية تنخفض قد الحاالت، هذه وفي. اًللي المباني

 الشديدة للفئات ّفراتالمن استخدام ُترحاق كما. المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو

 نواقل لدغات من فردية حماية توفير إمكانية ورغم. الحوامل األمهات مثل للخطر، ُّرضالتع

 العامة الصحة حمالت في ًفاآن المذكورة الشخصية الحماية أساليب تطبيق فإن المالريا،

 في قيمتها على ّيناتالب ندرة إلى األقل على ًياجزئ ذلك ويرجع ًدا،محدو كان النطاق الواسعة

 عقبات يمثل ّفراتللمن المناسب واالستخدام اليومي االمتثال أن ويبدو. العامة الصحة مجال

 لتحقيق التدخل لهذا األفراد استخدام ويواجه ]47[ .المحتمل األثر هذا تحقيق أمام رئيسية

. نفسها العقبات الشخصية الحماية

 الفراغي الرش

 صورة في الهواء في المفعول السريعة الحشرية المبيدات إطالق إلى الفراغي الرش يشير

 المساكن داخل البالغ البعوض أعداد من للحد وسيلة بصفته دقيقة قطرات أو دخان

 الفراغي الهباء وتوزيع الحراري؛ التضبيب النهج هذا استخدام أساليب وتشمل. وخارجها

 وسائل أو أرضية مركبات أو الظهر، على أو باليد محمولة رش أجهزة بواسطة البارد

 األساليب هذه ُتنفذ ما ًباوغال .سريع تتابع في أكثر أو ْينببخاخ المتكرر والرش جوية؛

. الضنك ُحمى مثل البعوض ينقلها التي األمراض فاشيات أو لألوبئة للتصدي

 المساكن تحسين

 بالمنازل المحيطة المهملة والبيئات الجودة الرديئة المساكن أن إلى المتاحة ّيناتالب تشير

 الضنك، ُحمى مثل( بالمفصليات المنقولة واألمراض المالريا، النتقال خطر عوامل تمثل

 وداء شاغاس ومرض ،)زيكا فيروس ومرض والشيكونغونيا، الصفراء، ُحمىوال

 بالشبكات الساترة والنوافذ واألبواب المفتوحة، الطنوف إغالق ويؤدي ]48[ .الليشمانيات

 إلى واألسطح الجدران في والشقوق الثغرات وسد البعوض، أو الذباب من الواقية السلكية

 والجدران المعدنية واألسطح األسقف جانب وإلى. المساكن إلى البعوض مداخل من الحد

 األمراض من وغيرها المالريا انتقال من التعديالت هذه تحد قد التشطيب، التامة الداخلية

. بالنواقل المنقولة

 بالمالريا لإلصابة مهم خطر عامل المساكن نوعية أن إلى ًرامؤخ ُأجري تقييم أشار وقد

 هناك تزال ال أنه غير ]50[ .األفريقية الصحراء جنوب في فيها َّطنتتو التي األماكن في

 المنقولة باألمراض وعالقتها المساكن بشأن ّيناتبالب َندةُمس َّددةمح توصيات إلى حاجة

 واالجتماعية البيئية ِّدداتُمحوال العامة الصحة إدارة تعكف الغاية، لهذه ًقاوتحقي. بالنواقل

. بالصحة وعالقتها المساكن بشأن توجيهية مبادئ وضع على ًياحال للمنظمة التابعة للصحة

 ًفاتكلي التوجيهية، المبادئ هذه لوضع دعمها إطار في العالمية، الصحة منظمة وأصدرت

 للمساكن منهجي تقييم بإجراء) CIDG( ْعديةُمال باألمراض المعنية كوكرين لمجموعة

 على َرضُتعس التقييم، هذا نتائج توافر وبمجرد. بالنواقل المنقولة باألمراض وعالقتها

 من ٍلك في إلدراجها ّيناتبالب َندةُمس توصيات صياغة بهدف التوجيهية المبادئ إعداد فريق

. المالريا نواقل ومكافحة بالمساكن المتعلقة التوجيهية المبادئ
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Evidence To Decision 

Justification 

 والسودان، الصومال ومنها البلدان، من العديد في المالريا لمكافحة اليرقات إبادة َدمُتستخ

 إلى ُلصخ ]51[ اليرقات إبادة بشأن 2019 عام في ُأجري الذي المنهجي التقييم أن إال

 االنتشار معدل أو بالمالريا اإلصابة معدل على النهج هذا بتأثير المتعلقة ّيناتالب يقينية أن

 إبادة ألن ًراونظ. النطاق الواسعة غير الموائل في ًضامنخف أو ًطامتوس كان الطفيلي

 للناموسيات الصحي التأثير إمكانية نفس لها فليس النواقل، كثافة من فقط ُتقلل اليرقات

 من يقلل وكالهما-  المباني داخل الباقي األثر ذي والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 من الحماية ويوفر) المرض انتقال لشدة الرئيسية المحددات أحد( النواقل عمر طول

 الناموسيات عن بديل أنها على اليرقات إبادة إلى َظرُين أال ينبغي لذلك، ونتيجة. لدغها

 التي المناطق في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

 من َّعالةف اليرقات إبادة تكون أن َّجحالمر ومن. بالمالريا لإلصابة كبير خطر بها يوجد

. المناسبة الظروف بها تتوافر أن َّجحالمر من حيث الحضرية المناطق في التكلفة حيث

 خاصة ظروف هناك تكن لم ما الريفية، األماكن في اليرقات بإبادة ًماعمو َصىيو وال

 معدل من تحد أن يمكن التدابير هذه أن ِّكدتؤ محددة ّيناتوب اليرقات موائل من تحد

. المحلية األماكن في بالمالريا اإلصابة

 منظمة عن الصادر ]49[ اليرقات مصادر معالجة بشأن التشغيلي الدليل ُلصويخ

 والرش األمد طويلة بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات أن إلى 2013 عام العالمية الصحة

 معالجة ولكن المالريا، نواقل لمكافحة الفقري العمود يظالن المباني داخل الباقي األثر ذا

 اليقين منخفضة ّيناتب مشروطة، توصية

Conditional recommendation for  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2019( اليرقات إبادة

 التي المناطق في تكميلي كتدخل ومكافحتها المالريا من الوقاية أجل من) اليرقات إبادة( المائية المسطحات في الكيميائية أو البيولوجية الحشرية للمبيدات المنتظم باالستخدام َصىُيو

 يكون وحيث عليها، العثور ويسهل وثابتة قليلة المائية الموائل حيث المباني، داخل الباقي األثر ذي بالرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات ُمثلىال التغطية فيها تحققت

. التكلفة حيث من اًلَّعاوف ًياُمجد الحشرية المبيدات تلك استخدام

 نفس لها فليس النواقل، كثافة من فقط ُتقلل اليرقات إبادة ألن ًرانظ: مالحظة

 لذلك، ونتيجة. لدغها من الحماية ِّفرويو النواقل عمر طول من ُيقلل وكالهما-  المباني داخل الباقي األثر ذي والرش الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات الصحي التأثير إمكانية

 اإلصابة خطر فيها يرتفع التي المناطق في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات عن بديل أنها على اليرقات إبادة إلى َظرُين أال ينبغي

 وثابتة قليلة اليرقات موائل فيها تكون التي المناطق في فعالية أكثر عام بوجه اليرقات إبادة وتكون. أفريقيا في المالريا لمكافحة محتملة تكميلية استراتيجية ِّثلُتم ولكنها بالمالريا،

. ومتغيرة َثرةُمبعو وفيرة المائية الموائل فيها تكون التي المناطق في األرجح على جدوى أقل لكنها عليها، العثور ويسهل

 داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات جانب إلى َّفذُين ًياتكميل ًراتدبي بصفتها اليرقات إلبادة األنسب هي التالية المناطق تكون أن المحتمل ومن

: المباني

 ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات َدفةالمسته( بالمنازل يتعلق فيما عليها العثور ويسهل وثابتة ًيانسب قليلة التكاثر مواقع تكون حيث: الحضرية المناطق• 
 ؛)المباني داخل الباقي األثر

. السنة معظم وثابتة قليلة اليرقات موائل تكون حيث: القاحلة المناطق• 

 ًةمقارن الطفيل وانتشار بالمالريا اإلصابة معدل من الحد في تأثير 2كم 1 عن مساحتها تقل التي النطاق الواسعة غير اليرقات موائل في اليرقات إلبادة يكون قد• 

. النطاق الواسعة المائية الموائل على تأثير هناك كان إذا ما المعروف غير من أنه غير. اليرقات إبادة بعدم

 تطبيقها المحلية المجتمعات تقبل ال وقد المستهدفة؛ غير الحيوانات على تؤثر قد اليرقات إبادة أن بيد. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم• 

. أخرى منزلية ألغراض َدمةالمستخ المياه أو الشرب مياه مصادر على

 واألضرار المنافع

 1 عن مساحتها تقل التي اليرقات لموائل بالنسبة وذلك متوسطة، بالمالريا اإلصابة من تحد اليرقات إبادة أن إلى تشير التي ِّيناتالب أن إلى المنهجية المراجعة تقييم ُلصخ

 إبادة أثر إلى تشير التي ّيناتالب َّنفُتصو. منخفضة أنها على الطفيل انتشار من تحد الحجم الصغيرة الموائل في اليرقات إبادة أن إلى تشير التي ّيناتالب يقينية َّنفُتصو. 2كم

. للغاية منخفضة أنها على االنتشار أو اإلصابة معدل على ًماحج األكبر الموائل في اليرقات

 ِّيناتالب يقينية منخفض

 والتفضيالت القيم

. للخبراء التقنية والمعارف اآلراء إلى ذلك يستند أن وينبغي ال، أم اليرقات إلبادة مناسبة َّينةمع موائل كانت إذا ما تحديد الضروري من

 األخرى واالعتبارات الموارد
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 وتكون. أفريقيا في المالريا لمكافحة إضافية) تكميلية( استراتيجية يمثل اليرقات مصادر

 قليلة اليرقات موائل فيها تكون التي المناطق في فعالية أكثر عام بوجه اليرقات إبادة

 فيها تكون التي المناطق في األرجح على جدوى أقل لكنها عليها، العثور ويسهل وثابتة

 َّينةمع موائل كانت إذا ما تحديد يستند أن وينبغي. ومتغيرة َثرةُمبعو وفيرة المائية الموائل

 التشغيلي الدليل ِّكزوير. حشرات اختصاصي يجريه تقييم إلى ال أم اليرقات إلبادة مناسبة

 التي المبادئ تنطبق أن َّجحالمر من ولكن األفريقية، الصحراء جنوب على للمنظمة

 المحتمل ومن. نفسها المعايير عليها تنطبق التي األخرى الجغرافية المناطق على َّناهايتب

 جانب إلى َّفذُين ًّياتكميل ًراتدبي بصفتها اليرقات إلبادة األنسب هي التالية المناطق تكون أن

: المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 ويسهل وثابتة ًيانسب قليلة التكاثر مواقع تكون حيث: الحضرية المناطق• 

 بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات َدفةالمسته( بالمنازل يتعلق فيما عليها العثور

 ؛)المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية

. السنة معظم وثابتة قليلة اليرقات موائل تكون حيث: القاحلة المناطق• 

Evidence To Decision 

Justification 

 التبرير
 باليرقات المقتات السمك استخدام بشأن 2017 عام في منهجي استعراض ُأجري

 كافية ّيناتب توجد ال ولذلك المالريا، على تأثيره ُتثبت دراسات أي فيه ِردت ولم ]52[

 بوجود التوجيهية المبادئ إعداد فريق ويعترف. الصدد هذا في توصية تقديم لدعم

 هذه في اًلَّعاف التدخل البرنامج مسؤولو ِبرَيعتو ًيا،حال التدخل فيها َّفذُين َّينةمع بيئات

 المقتات بالسمك التدخل فيها يجري التي األماكن بعض في برمجية ّيناتب وتوجد. البيئات

 عدم بسبب المنهجية المراجعة في ّيناتالب هذه إدراج مالءمة تتقرر لم أنه غير باليرقات؛

 التوجيهية المبادئ إعداد فريق ِّلمُيسو. الشواغل من ذلك غير أو الدراسة تصميم مالءمة

 بها يعلم ال البرامج مستوى على أو ُقطريال المستوى على بيانات هناك تكون قد بأنه

. الفريق

: البحوث أولويات

 كثافة لمعرفة عينات أخذ وليس( التصميم جيدة وبائية دراسات إجراء ينبغي• 

 أجل من باليرقات المقتات السمك البرامج فيها تستخدم التي المناطق في) اليرقات

. ّيناتب قاعدة إعداد

) 2019( باليرقات المقتات السمك

. باليرقات المقتات السمك) أضرار أو( فعالية على ّيناتب أي وجود عدم بسبب توصية أي تقديم يمكن ال

. للتغذية ًياإضاف ًرامصد تكون أن يمكن األسماك أن غير. مرغوبة آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم     •

. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم     •

. البيئات هذه في اًلَّعاف التدخل البرنامج مسؤولو ِبرَيعتو ًيا،حال التدخل فيها َّفذُين َّينةمع بيئات بوجود التوجيهية المبادئ إعداد فريق يعترف

 واألضرار المنافع

. المرض نتائج أو المالريا انتقال على باليرقات المقتات السمك تأثير ُتثبت مؤهلة دراسات أي المنهجية المراجعة في ِردي لم

 ِّيناتالب يقينية

 والتفضيالت القيم

. وقليلة ودائمة كبيرة للبعوض المائية الموائل تكون أن يتطلب التدخل هذا أن على ِّيناتب توجد •

. المائية الموائل ورصد عليها والحفاظ األسماك تربية على محلية قدرة هناك تكون أن يلزم •

. التدخل هذا تطبيق فيها يمكن التي األماكن خصائص معرفة إلى حاجة هناك ستكون •

 األخرى واالعتبارات الموارد
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Evidence To Decision 

Justification 

 المنهجي التقييم في الواردة المضبوطة العشوائية التجارب من المستقاة ّيناتالب كانت

 ّفراتللمن المحتمل التأثير بشأن اليقين منخفضة ]53[ 2018 عام في أجري الذي

 كما ،)النشيطة ِّورةُمتصالو المنجلية ِّورةُمتصال( الدم في المالريا طفيليات على الموضعية

 تأثير لها الموضعية ّفراتالمن كانت إذا ما لتحديد الكفاية فيه بما قوية غير ّيناتالب أن

. السريرية المالريا على

 :البحوث أولويات

 الصحة مجال في الموضعية ّفراتللمن المحتملة الفائدة بشأن استقصاءات إجراء• 

. المستهدفة السكانية الفئات ولدى َّينةمع أماكن في العامة

 اليقين منخفضة ّيناتب النشر، بعدم مشروطة توصية

Conditional recommendation for 

) 2019( الموضعية الحشرات طاردات

 لدغات من الشخصية الحماية لتوفير اًلتدخ بصفتها مفيدة تكون قد أنها غير المحلي، المجتمع مستوى على المالريا من للوقاية الموضعية الحشرات طاردات باستخدام ُينصح ال

. البعوض

 الجهود من مزيد بذل يلزم: مالحظة

. ْينالمستوي كال على أو المحلي المجتمع أو الفرد مستوى على المحتملة اآلثار فصل أجل من العامة الصحة مجال في الموضعية الحشرات لطاردات المحتملة القيمة الستقصاء

. األفراد من المطلوب االمتثال مستوى ارتفاع بسبب المحلي المجتمع مستوى على التدخل تطبيق عند المالريا على كبير تأثير وجود عدم إلى اآلن حتى ُأجري الذي التحليل ويشير

 مفيدة الموضعية ّفراتالمن تظل قد الحالية، العالمية الصحة منظمة توصيات مع ًياوتمش الخبراء رأي إلى ًداواستنا. مرغوبة آثار أي المنهجية المراجعة في ِردت لم  •

. المالريا من الشخصية الحماية توفير في

. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم •

 واألضرار المنافع

. اليقين منخفضة العامة الصحة مواقع في المالريا من للوقاية أداة باعتبارها الموضعية ّفراتالمن استخدام فائدة إلى تشير التي ّيناتالب أن إلى المنهجية المراجعة ُلصتخ

 ِّيناتالب يقينية

 والتفضيالت القيم

. الرئيسية القيود أحد اليومي باالمتثال االلتزام يظل

 األخرى واالعتبارات الموارد

 اليقين منخفضة ّيناتب االستخدام، بعدم مشروطة توصية

Conditional recommendation against  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2019( الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال المالبس

 من ّينةمع سكانية فئات لحماية اًلتدخ بصفتها مفيدة تكون قد أنها غير المحلي؛ المجتمع مستوى على المالريا من للوقاية الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال المالبس استخدام ُينصح ال

. المالريا

 الناموسيات غياب في: مالحظة

 والعسكريين؛ الالجئين مثل معينة سكانية فئات في بالمالريا اإلصابة خطر من تحد قد الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال المالبس أن على ّيناتالب بعض هناك الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال

. السكان عموم على تنطبق النتائج كانت إذا ما ًياحال الواضح من وليس
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Evidence To Decision 

Justification 

 التبرير
 أن على اليقين منخفضة ّيناتب 2018 عام في ُأجريت التي المنهجية المراجعة َّدمتق

 ِّورةالمتص حاالت من الوقاية في َّعالةف تكون ربما الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال المالبس

 والعسكريين الالجئين( َّينةمع سكانية فئات لدى األقل على ،النشيطة ِّورةالمتصو المنجلية

 استخدام عدم حالة وفي) شديد لخطر ِّرضهمُتع قد مهن في العاملين من وغيرهم

 في الوبائية اآلثار على ّيناتب تتوافر ولم. ]53[ الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

. للخطر َّرضينالمع السكان عموم

 :البحوث أولويات

. السكان عموم لدى المالريا على المحتمل الوبائي التأثير بشأن استقصاءات إجراء• 

. االمتثال لزيادة نهوج تحديد• 

. الحشرية المبيدات فعالية قوة تحسين شأنها من تركيبات تطوير• 

Evidence To Decision 

 واألضرار المنافع

 النشيطة ِّورةالمتصو المنجلية ِّورةالمتص عن الناجمة السريرية المالريا حاالت على الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال المالبس استخدام أثر بشأن ّيناتالب بعض توجد  •

 األمد طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات غياب في الكوارث أماكن من غيرها أو الالجئين مخيمات في

. للخطر َّرضينالمع السكان عموم في الوبائية اآلثار على ّيناتب تتوافر لم •

. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم •

 واألضرار المنافع

 َّينةمع سكانية فئات لدى المالريا من للوقاية أداة باعتبارها الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال المالبس استخدام فائدة إلى تشير التي ّيناتالب أن إلى المنهجية المراجعة ُلصتخ

. اليقين منخفضة

 ِّيناتالب يقينية منخفض

 والتفضيالت القيم

). والعسكريين الالجئين( َّينةمع سكانية فئات لدى المالريا من الشخصية الحماية لتوفير أداة باعتبارها مفيدة المالبس هذه تكون قد

 األخرى واالعتبارات الموارد

) 2019( بالهواء المنقولة/  المكانية الطاردة المواد

. للمالريا الوبائية النتائج ِّيمُتق التي الجارية الدراسات تكتمل أن إلى ومكافحتها المالريا من للوقاية بالهواء المنقولة/المكانية الطاردة المواد استخدام بشأن توصية أي تقديم يمكن ال

. الدم في ِّورةالمتص طفيليات على تأثير لها ليس المكانية ّفراتالمن أن التلوي التحليل وأظهر. مرغوبة آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم •

. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجي االستعراض في ِردي لم •

 واألضرار المنافع

. للغاية اليقين منخفضة المالريا على بالهواء المنقولة/المكانية ّفراتالمن تأثير بشأن ّيناتالب أن إلى المنهجية المراجعة ُلصتخ

 ِّيناتالب يقينية

 والتفضيالت القيم
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Justification 

 المنقولة أو المكانية ّفراتالمن أن على تدل للغاية منخفض يقين مستوى ذات ّيناتب توجد

 يمكن ال عليه، ًءوبنا. الدم في المالريا طفيليات ضد وقائية فاعلية لها تكون قد بالهواء

 المالريا من للوقاية بالهواء المنقولة/المكانية ّفراتالمن استخدام بشأن توصية أي تقديم

. للمالريا الوبائية النتائج لتقييم أخرى دراسات َرىُتج أن إلى ومكافحتها

 :البحوث أولويات

/المكانية ّفراتللمن إيجابية أو سلبية آثار وجود احتمال بشأن استقصاءات إجراء• 

 َلجةُمعا منطقة من ببساطة االنتقال الناقل للبعوض يمكن حيث بالهواء، المنقولة

. َلجةُمعا غير مجاورة منطقة إلى

 آثار بشأن وبائية ّيناتب على للحصول النوعية وجيدة التصميم جيدة تجارب إجراء• 

. ومكافحتها المالريا من للوقاية أداة باعتبارها بالهواء المنقولة/المكانية ّفراتالمن

. ًداأم أطول ًراأث ِّفرتو الحشرية للمبيدات أفضل تركيبات تطوير• 

Evidence To 
Decision 

Justification 

 التبرير
 على ّيناتالب يقينية ِّنفتُصو رصدية، دراسات سوى المنهجية المراجعة في ِردي لم

 العشوائية التجارب من مستقاة بيانات وجود عدم فإن ولذا،. ]54[ للغاية منخفضة أنها

 إجراء أعاق قد التجريبية شبه الدراسات أو التجارب تصاميم من غيرها أو المضبوطة

 كان إذا ما المعروف غير من أنه إلى المراجعة ُلصتوخ التدخل، لهذا شامل تقييم

 تكون أن َّجحالمر ومن. بالمالريا اإلصابة معدل في ًضاانخفا ِّببُيس الفراغي الرش

 الحشرية المبيدات تركيبات ألن ضئيلة؛ الفراغي للرش فيها المرغوب المتوقعة اآلثار

 الفراغي بالرش ًراتأث أقل عام بوجه األنوفيليس بعوض ُيعدو. األجل قصيرة َدمةالمستخ

 الحاالت تكون عندما الفراغي الرش َدمُيستخ ما ًراوكثي. الباعضة أو الزاعجة بعوض من

 غير. ال أم مكافحة تدابير ِّبقتُط سواء الحاالت، في انخفاض يعقبه ما وهو ذروتها، في

. البعوض ينقلها التي األمراض لفاشيات للتصدي َدمُيستخ ما ًباغال الفراغي الرش أن

 أن إلثبات النهج هذا استخدام قرار عادة ُيتخذ التدخل، لهذا الشديد للوضوح ًراونظ

 بشدة الممارسة هذه تشجيع عدم وينبغي. للفاشيات للتصدي إجراءات تتخذ السلطات

. الموارد هدر وإمكانية تكلفته، وارتفاع التدخل، فعالية على ّيناتالب محدودية إلى بالنظر

 واضحة توصية تقديم الضروري من أنه التوجيهية المبادئ إعداد فريق رأى عليه، ًءوبنا

. المالريا لمكافحة الفراغي الرش بعدم

: البحوث أولويات

 فائقة تجارب تصميم خالل من الطوارئ، حاالت في َّيماس ال األثر، ّيناتب إثبات• 

. الجودة

 للغاية اليقين منخفضة ّيناتب النشر، بعدم مشروطة توصية

Conditional recommendation against  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2019( الفراغي الرش

. الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات أو المباني داخل الباقي األثر ذي للرش األولوية إيالء وينبغي المالريا، لمكافحة الفراغي الرش إجراء ينبغي ال

 َدمةالمستخ الحشرية المبيدات تركيبات ألن ضئيلة؛ الفراغي للرش فيها المرغوب المتوقعة اآلثار تكون أن َّجحالمر ومن. مرغوبة آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم  •

. الباعضة أو الزاعجة بعوض من الفراغي بالرش ًراتأث أقل عام بوجه األنوفيليس بعوض ُيعدو. األجل قصيرة

. فيها مرغوب غير آثار أي المنهجية المراجعة في ِردي لم •

 .متخصصة تقنية معدات توفير يلزم •

 واألضرار المنافع

 منخفض يقين مستوى ذات ّيناتب أنها على الدراسات هذه َّنفُتصو. الشهر في بالمالريا اإلصابة حاالت عدد عن ِلغُتب رصدية دراسات سوى المنهجية المراجعة في ِردي لم

. للغاية

 ِّيناتالب يقينية منخفض

 والتفضيالت القيم

. التدخل هذا في محدودة التكلفة حيث من الفعالية تكون وأن مرتفعة التكاليف تكون أن المتوقع من •

 األخرى واالعتبارات الموارد
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 النواقل بمكافحة تتعلق أخرى اعتبارات 3.1.4

 خاصة حاالت 3.1.4.1

 المتبقي االنتقال

 َلجةُمعاال الناموسيات لتدخالت الكامل التنفيذ حتى بأنه العالمية الصحة منظمة ّرُتق

 الكامل للوقف ًياكاف يكون لن المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات

 لطفيليات االنتقال بعض يبقى وسوف. ]55[ األماكن جميع في المالريا طفيليات النتقال

 على واستخدامها الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات إتاحة ظل في حتى المالريا،

 داخل الباقي األثر ذي بالرش المرتفعة التغطية ذات المناطق في أو األمثل، النحو

 عندما المثال، سبيل على والنواقل، البشر سلوكيات من ٍللك نتيجة االنتقال ويبقى. المباني

 عندما أو محمية، منازل في ينامون ال أو يزورونها أو الغابات مناطق في الناس يقيم

 الناموسيات ُّنبتج لها يتيح أكثر أو ًداواح ًكاسلو المحلية الناقل البعوض أنواع ُتظهر

 خارج اللدغ مثل المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال

. المباني خارج االستراحة أو/و منازلهم إلى الناس يأوي أن قبل الباكر المساء في المباني

 األنواع لمختلف الحياتية بالبيئة كبير حد إلى المعرفة تحسين إلى َّسةما حاجة وهناك

 من جديدة واستراتيجيات تدخالت وإعداد للمالريا، الناقل البعوض ًقداتمع ضمن الشقيقة

 المعرفة هذه اكتساب فيه يجري الذي الوقت وفي. المتبقي لالنتقال بفعالية التصدي أجل

 للتنفيذ األولوية تعطي أن المالريا لمكافحة الوطنية البرامج على يجب التدخالت، وإعداد

 الوقت وفي. ممكن مستوى أدنى إلى المرض انتقال من للحد الحالية للتدخالت َّعالالف

 ّيناتب إلعداد البحثية أو األكاديمية المؤسسات مع تتعاون أن البرامج لتلك ينبغي نفسه،

 عن معلومات توفير ذلك ويشمل للمالريا، المتبقي االنتقال مشكلة حجم بشأن محلية

. والجديدة القائمة التدخالت وفعالية والنواقل، البشر سلوكيات

 المكون هذا على التكميلية للتدخالت َّددالمح األثر وكذلك المتبقي، االنتقال قياس ويصعب

 لهذا ّميالك للقياس َّحدةمو أساليب إلى ُّصلالتو ويلزم. المستمر االنتقال مكونات من

 التدخالت فعالية تقييم أجل من معالمه وتحديد المرض انتقال مكونات من المكون

 المالريا من الوقاية يعرقل الذي البيولوجي التحدي لهذا التصدي في المشتركة أو المفردة

. منها والتخلص ومكافحتها

 اإلنسانية الطوارئ وحاالت األوبئة

 إنسانية طوارئ حالة ألي الحادة المرحلة خالل المالريا لمكافحة األولى األولويات تتمثل

 ًضاأي النواقل مكافحة تؤدي أن ويمكن. َّعالةوف فورية بصورة والعالج التشخيص في

 تدخالت بفعالية المتعلقة ّيناتالب قاعدة أن غير. المرض انتقال من الحد في ًمامه ًرادو

. ]56[ ضعيفة األماكن تلك في َّفذةالمن النواقل مكافحة

 منها والوقاية النواقل بمكافحة المتعلقة القرارات تعتمد سوف الحادة، المرحلة وخالل

: يلي ما على

 بالمالريا؛ اإلصابة خطر• 

 ؛)للمرض الناقل للبعوض ُّرضهمتع أو نومهم، مكان أو ُّقل،التن مثل( السكان سلوك• 

 المباني، داخل اللدغ أو المباني، داخل الراحة مثل( المحلية النواقل تجمعات سلوك• 

 ،)اًللي أو الباكر المساء في اللدغ أو

 البالستيكية، واألغطية تالفة، مواد من المكون المأوى مثل( المتاح المأوى نوع• 

). الدائمة والمساكن والخيام،

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات بتوزيع للحاالت َّعالالف العالجي التدبير تعزيز ويمكن

 بالمالريا لإلصابة عرضة األكثر السكانية الفئات اًلأو تستهدف بحيث الحشرية،

 ويمكن. عليها والحفاظ ُمثلىال التغطية تحقيق هو النهائي الهدف يكون أن على الوخيمة،

 مثل التنظيم، الجيدة األماكن في المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تطبيق ًضاأي

 نطاق على متناثرة المساكن تكون عندما ًماعمو مناسب غير ولكنه العبور، مخيمات

 مناسبة غير المساكن تكون عندما أو ،)أشهر ثالثة من أقل( مؤقت طابع وذات واسع،

 السكان من أكبر أعداد لحماية األنسب هو المباني داخل الباقي األثر ذو والرش. للرش

. ومتانة استدامة أكثر المآوي تكون حيث ضيقة، أماكن في يعيشون الذين

 ًصاخصي الشخصية الحماية وتدابير النواقل مكافحة تدخالت بعض ِّممتُص وقد

 البالستيكية األغطية توفير يتم األحيان بعض وفي. الحادة الطوارئ حاالت في لالستخدام

 المتضررة المجتمعات لتمكين اإلنسانية الطوارئ حاالت من المبكرة المراحل في

 قد للغاية، أساسي المأوى حيث الجديدة، المستوطنات هذه وفي. مؤقتة ٍوَمآ بناء من

 ًياعمل ًجانه المأوى لبناء الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال البالستيكية األلواح استخدام يكون

 َّبعةوالمش إيثيلين البولي من المصنوعة َّلفةالمغ المشمعة األقمشة ُتعدو. ًياُمجدو اًلومقبو

 الرش مع الحال هو وكما. المآوي هذه مثل لبناء مناسبة التصنيع أثناء بالبيريثرويد

 ال الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال البالستيكية األلواح فإن المباني، داخل الباقي األثر ذي

 َّكدتتأ لم ولكن المباني، داخل الراحة إلى يخلد الذي البعوض مكافحة في إال َّعالةف تكون

 األلواح استخدام عدم ينبغي ذلك، على ًةوعالو. المرض انتقال على تأثيرها درجة بعد

 المحلية المالريا نواقل فيها تكون التي المناطق في بالبيريثرويد َلجةُمعاال البالستيكية

. للبيريثرويد ِومةمقا

 أو البطانيات الطوارئ حاالت في استخدامها يمكن التي األخرى التدخالت ومن

 المالءات أو البطانيات َرجُتد ما وغالبا. األمد طويلة حشرية بمبيدات َّبعةالمش المالءات

 البطانيات مزايا ومن. الطوارئ حاالت في اإلغاثة أدوات مجموعات في الوزن الخفيفة

 داخل المثال، سبيل على( الناس فيه ينام مكان أي في استخدامها يمكن أنه والمالءات

 هذا بفعالية المتعلقة ّيناتالب قاعدة أن غير). المآوي من نوع وأي وخارجها، المباني

 بالمبيدات َلجةُمعاال البالستيكية لأللواح بالنسبة الحال هو كما ًيا،حال محدودة النهج

 ُأجريت التي المضبوطة العشوائية التجارب من بيانات على الحصول وسيلزم. الحشرية

 األمد الطويل بالبيريثرويد َلجةُمعاال والمالءات البطانيات على المحلية المجتمعات في

 سياساتية توصيات ووضع العامة، الصحة مجال في قيمتها لتحديد للغسيل؛ ِومةوالمقا

. التدخالت هذه بشأن َّددةمح

 ُمثلىال التغطية تحقيق ُمجديال من يكون قد الحادة، للمرحلة الالحقة المرحلة وفي

 وقد. المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال بالناموسيات

 المآوي بناء أجل من الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال البالستيكية األغطية استخدام يكون

 َلجةُمعاال الناموسيات استخدام فيها يتعذر التي الحاالت في العملية الناحية من أفضل

 عدم من الرغم على المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش تطبيق أو الحشرية بالمبيدات

. الراهن الوقت في الشأن بهذا للمنظمة سياساتية توصية وجود

 الخطورة شديدة أنشطة في المنخرطون والسكان المهاجرون السكان

 المذكور النحو على الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال والمالبس الموضعية ّفراتالمن تكون قد

 لخطر َّرضينالمع السكان من َّددةمح لفئات الشخصية الحماية لتوفير عملية تدخالت ًفا،آن

 المناوبين والعمال العسكريين، مثل المهنية، للمخاطر ُّرضالتع بسبب بالمالريا اإلصابة

 لهذه النطاق الواسع التطبيق تدعم ال المتاحة ّيناتالب أن غير. الغابات َّمالُعو اًل،لي

 على تقييمها عند البشر لدى منه الوقاية أو المرض أو/و العدوى من للحد التدخالت

. الفردي المستوى على المرض نتائج عن قليلة دراسات أبلغت وقد السكان، مستوى

 قيمتها تحديد أجل من التدخالت لهذه الوبائي األثر ُتثبت بيانات إلى حاجة هناك وستكون

. السكانية الفئات لهذه العامة الصحة مجال في

3.1.4.2 

 التنفيذ تحديات

 وخفض بالنواقل، المنقولة األمراض انتقال من الحد في ًياحيو ًرادو النواقل مكافحة تؤدي

 من العامة الصحة مجال في تحققت التي للمكاسب ِّملةمك وهي األمراض، هذه عبء

 النواقل لمكافحة المحتملة المنافع تزال ال ولألسف،. لألمراض العالجي التدبير خالل

 التالية األسباب إلى القصور هذا العالمية الصحة منظمة وتعزو. الكامل التحقيق عن بعيدة
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 َّعالةف مكافحة إلى الحاجة ّسأم في هي والتي الموارد، شح من تعاني التي البلدان

 تدابير تنفيذ إلى الحاالت، بعض في ذلك، َّدىأ وقد. بالنواقل المنقولة لألمراض

 إلى تطبيقها ِضُيف لم أو ًما،مالئ ًهاتوجي َّجهةمو غير أو مالئمة، غير مكافحة

 وإلى األمثل، بالمستوى الموارد استخدام عدم إلى بدوره ذلك َّدىوأ. كافية تغطية

 األحيان؛ بعض في ِّقيهاتو يمكن حشرية بمبيدات البيئة تلوث

 في الحشرية المبيدات إدارة وسوء الزراعة في الحشرية المبيدات استخدام ساهم• 

 األمراض؛ نواقل مقاومة في العامة الصحة برامج

 وبناء الكهرومائية، السدود وبناء المروية، الزراعة ومنها-  التنمية برامج تؤثر• 

 األمراض على-  الصناعي والتوسع المساكن، وتنمية الغابات، وقطع الطرق،

 واعتماد القطاعات بين التعاون فرص تتحقق ما ًرافناد ذلك ومع بالنواقل، المنقولة

. الحشرية المبيدات على القائمة االستراتيجيات غير استراتيجيات

 األخالقية واالعتبارات والمشاركة، المقبولية،

 ومالءمتها التوجيهية المبادئ في الواردة النواقل مكافحة تدخالت مقبولية روعيت

 في وذلك القرار، إلى المفضية ّيناتبالب الخاصة ُطرُألا وضع عند النهائي، للمستخدم

. وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف عملية إطار

. المحلية المجتمعات معظم لدى ًماعمو مقبولة الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال والناموسيات

 الموطونة البلدان من العديد في عديدة لسنوات َدمُتستخ َلجةُمعاال غير الناموسيات وظلت

 هذه أصبحت وقد الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استحداث قبل بالمالريا

 لها ليس التي األماكن في حتى البعوض لدغات من للوقاية مألوفة أدوات الناموسيات

. استخدامها في طويل تاريخ

 فعاليتها عن اًلفض الناموسية، توفرها التي اإلضافية الخصوصية األفراد ِّدريق ما ًباوغال

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات تكون وقد. األخرى المزعجة الحشرات مكافحة في

 تدفق من تقلل أنها على إليها ُينظر حيث للغاية، الحار المناخ في اًلقبو أقل الحشرية

 َّوريتص وقد. المريح بالنوم يسمح ال بما للغاية ًراحا الجو يجعل الذي األمر الهواء،

 أو منخفضة البعوض كثافة فيها تكون التي المناطق في المحلية، والمجتمعات األفراد

. فائدة أقل الناموسيات أن ًضا،منخف المالريا انتقال فيها يكون التي

 لنجاح حاسمة أهمية المباني داخل الباقي األثر ذي للرش المحلي المجتمع قبول ويكتسب

 إزالة المنازل أصحاب من يتطلب إذ المنازل، تعطيل على ينطوي وأنه َّيماس ال البرنامج،

. المنزل غرف جميع بدخول الرش ألفرقة والسماح األغراض بعض

 أصحاب رفض إلى طويلة فترات مدى على للمنازل المتكرر الرش يؤدي أن ويمكن

 داخل الباقي األثر ذي للرش َّعالالف التنفيذ أمام ًقاعائ القبول انخفاض وكان. المنازل

. ]58[ العالم أنحاء مختلف في المباني

 الناموسيات نطاق على المالريا نواقل لمكافحة اليرقات إبادة تطبيق ًياحال يجري وال

 ولذلك المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش أو األمد طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعاال

 أكثر اليرقات إبادة تكون أن َّجحالمر ومن. بها دراية على ليست كثيرة مجتمعات فإن

 بانتقال ذلك وعالقة البعوض حياة لدورة جيد فهم لديها التي المحلية المجتمعات في اًلقبو

. األمراض من غيرها أو المالريا

 أو الشرب مياه في اليرقات مبيدات استخدام إزاء بالقلق المحلي المجتمع أفراد يشعر وقد

 المجتمعات لتوعية التصميم جيد برنامج وضع ويلزم. المنزلية المياه مصادر من غيرها

 الصحة جوانب بشأن شواغل أي ومعالجة التدخل، لهذا الكامل الفهم لضمان المحلية

. والسالمة

 شكل في النواقل مكافحة تدخالت تنفيذ في المجتمعية المشاركة تكون ما ًراوكثي

 ْينالصعيد على التدخالت إلى الحاجة بشأن قرارات اتخاذ مع ،"معلومات"و" تعليمات"

 َصىالمو التدخالت بشأن المحلية المجتمعات آراء مراعاة يؤدي وقد. والوطني الدولي

 المتزايدة المشاركة مستويات َرجُتد أن َّبذُيحو. به وااللتزام التدخل قبول تعزيز إلى بها

 َّسنةالمح التدخالت إعداد في) القرارات اتخاذ في والمشاركة واإلدماج، التشاور، مثل(

. والتنفيذ التخطيط مراحل حتى البداية من المستقبل، في النواقل لمكافحة والجديدة

 النظر تتطلب ما ًباغال المناسبة السياسات رسم عملية بأن العالمية الصحة منظمة ُتقرو

 األخالقية المسائل أن إال. العلمية ّيناتالب إلى باإلضافة األخالقية المسائل في صراحة

 تخضع لم األمراض بتلك المتصلة والبحوث بالنواقل المنقولة األمراض بمكافحة المتعلقة

 تفتقر ذلك، على ًةوعالو. العامة الصحة برامج تحسين لمواصلة الالزم للتحليل قبل من

 وقد. المجال هذا في َّددةمح إرشادات إلى العالمية الصحة منظمة في األعضاء الدول

 وضع يواصل أن": يلي ما العام المدير من ]59[ السبعون العالمية الصحة جمعية طلبت

 التي التنفيذ وإرشادات السياسات بشأن المشورة وإسداء ونشرها المعيارية اإلرشادات

 وخطرها، بالنواقل المنقولة األمراض عبء لتخفيف الالزم بالدعم األعضاء الدول ّودتز

 النواقل مكافحة مجال في وإمكاناتها البشرية الموارد قدرات تعزيز منها بوسائل

 وأن األخالقية؛ الجوانب ويراعي المحلي للسياق ًقاوف َّيفُيك ومستدام َّعالف نحو على

 النواقل لمكافحة الجديدة النهوج بتنفيذ المتصلة والمسائل األخالقية الجوانب يستعرض

 وأن اآلثار؛ لتخفيف وحلول استراتيجيات وضع بهدف بشأنها التقنية اإلرشادات ِّدمويق

 ِرجُيدو النواقل مكافحة بتنفيذ المتصلة والمسائل األخالقية للجوانب ًضااستعرا ُيجري

 وحلول استراتيجيات وضع أجل من االستعراض ذلك في للصحة االجتماعية ِّدداتُمحال

 وضع نحو أولى وكخطوة." وتعالجها الصحة مجال في اإلجحاف أوجه وطأة ِّففتخ

 العالمية الصحة منظمة عقدت ْين،القادم ْينالعام غضون في مالئمة توجيهية مبادئ

. ]60[ بالنواقل المنقولة باألمراض المرتبطة األخالقية المسائل لتحديد ًيااستكشاف ًعااجتما

 وسوف. اإلرشادات هذه لوضع األعمال من بمزيد العالمية الصحة منظمة واضطلعت

. توافرها فور التوجيهية، المبادئ هذه في َرجُتد

 االجتماع حددها والتي النواقل، بمكافحة المرتبطة الفريدة األخالقية المسائل وتشمل

 اإللزامية أو القسرية المكافحة أخالقيات ،2017 فبراير/شباط في المعقود االستكشافي

 والبحوث ،)الحشرية للمبيدات النواقل مقاومة وتزايد( الحشرية المبيدات وتطبيق للنواقل،

 البعوض ّدُيعو. التكنولوجيات تلك إدخال أو/و النواقل لمكافحة جديدة تكنولوجيات بشأن

 منع كيفية منها محتملة، تحديات على تنطوي التي االبتكارات هذه أحد ًياوراث َّدلالمع

 الحيوانات على المحتملة اآلثار من والحد المستهدفة الجغرافية المناطق خارج انتشاره

 لمكافحة الجديدة للتدخالت قوية تقييم عملية العالمية الصحة منظمة واستحدثت. المحلية

 الصحة منظمة إصدار قبل ًماومالئ اًلكام ًماتقيي تقييمها ضمان أجل من ]61[ النواقل

. تطبيقها بشأن توصية ألي العالمية

 اإلنسان وحقوق الجنسين بين والمساواة اإلنصاف

 من والحد السكان صحة تحسين أعمالها جميع من العالمية الصحة منظمة تستهدف

 البدنية العافية على مستمرة تحسينات إدخال ويتطلب. الصحة مجال في اإلجحاف أوجه

 حقوق ومبادئ لإلنصاف، دقيق اهتمام فيها َلىُيو إجراءات اتخاذ واالجتماعية والنفسية

 َّكزر وقد. للصحة االجتماعية ِّدداتُمحال من وغيرها الجنسين، بين والمساواة اإلنسان،

 اإلنسان، وحقوق اإلنصاف، على ًداشدي ًزاتركي للمنظمة عشر الثالث العام العمل برنامج

. االجتماعية ِّدداتُمحوال الجنسين، بين والمساواة

 بشأن اإلرشادات بتقديم العالمية الصحة منظمة تلتزم النتيجة، هذه تحقيق إلى ًياوسع

 اإلنسان حقوق ِّززُتعو الصحة، مجال في باإلنصاف تنهض التي المستدامة النهوج إدماج

 برامج في االجتماعية ِّدداتُمحال وتتناول الجنسين، الحتياجات وتستجيب وتحميها،

 َّصلة،المف البيانات تحليل بتعزيز تلتزم كما المؤسسية؛ وآلياتها العالمية الصحة منظمة

 النهوج إدماج بشأن اإلرشادات بتوفير وتلتزم الصحة؛ مجال في المساواة عدم ورصد

 وتحميها، اإلنسان حقوق ِّززُتعو الصحة، مجال في باإلنصاف تنهض التي المستدامة

 ِّدمهُتق الذي الدعم في االجتماعية ِّدداتُمحال وتتناول الجنسين، الحتياجات وتستجيب

. ]62[ ُقطريال المستوى على العالمية الصحة منظمة

 النواقل مكافحة بتدخالت ُمثلىال التغطية تحقيق إلى العالمية الصحة منظمة وتدعو

 تمييز دون المالريا نواقل مكافحة َّفذتن أن المتوقع من النحو، هذا وعلى. بها َصىالمو

 بعض وفي. العوامل من ذلك غير أو الدين أو العرق أو الجنس أو السن أساس على

 يتبنون الذين أو ًياجغراف المعزولين السكان إلى للوصول خاصة جهود بذل يلزم الحاالت،

. ًيابدو حياة أسلوب

 البشري المناعي العوز بفيروس يتعلق فيما لوحظت التي الحالة من النقيض وعلى

 ُيفترض الذين الجماعات أو األفراد ضد المنهجي بالتمييز المالريا تقترن لم والسل،

 على ًطامفر ًراتأثي تؤثر المالريا أن بيد. اإلصابة لخطر مرتفعة بدرجة َّرضونمع أنهم

 واألطفال، والحوامل، الريف، فقراء فيهم بمن للخطر، ُعرضة األشد السكانية الفئات

 االجتماعي التفاوت يحول وقد. األصليون والسكان والسجناء، والالجئون، والمهاجرون،

 هناك تكون وقد الصحية، الخدمات على الفئات هذه حصول دون السياسي والتهميش

 على الحصول وعدم اإلصحاح، خدمات وسوء والثقافة، اللغة، عن ناشئة أخرى عوائق

 القدرة وعدم والعالج، الفحص في المستنيرة الموافقة إلى واالفتقار الصحية، المعلومات

 ًعاتشجي المالريا لمكافحة الوطنية البرامج َّجعُتشو. الطبية الخدمات رسوم دفع على

 الخدمات، على الحصول في المساواة عدم وحاالت الضعيفة الفئات تحديد على ًدامتزاي

 المساواة عدم أوجه على للقضاء َّددةمح وأنشطة واستراتيجيات نهوج تصميم وعلى

. الجنس وبنوع اإلنسان بحقوق المتصلة
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 األولويات وترتيب الموارد على المترتبة اآلثار

 بصورة النواقل مكافحة تدخالت ومردودية الموارد على المترتبة اآلثار تناول يمكن ال

 وعلى. الخبراء رأي خالل من إال التوجيهية المبادئ من األول اإلصدار هذا في كبيرة

 ّينات،ب إلى تستند أن المثالية، الناحية من ينبغي، االعتبارات هذه بأن التسليم من الرغم

 وعرض تجميع كيفية بشأن الوضوح من يكفي ما الوثيقة هذه كتابة وقت هناك يكن لم

 َّسعةمو توصيات إعداد وسيجري. التوجيهية المبادئ من المجال بهذا المتعلقة البيانات

 هذه تنقيح إطار في وإدراجها الموارد استخدام على المترتبة اآلثار بشأن ّيناتبالب َندةُمس

. التوجيهية المبادئ

 عام في ومردوديتها النواقل مكافحة تدخالت لتكاليف منهجي استعراض أحدث ُنشرو

. ]63[ 2010و 1990 ْيَمعا بين الفترة في ُنشرت دراسات إلى ًدااستنا ،2011

/الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام إلى َّمعةالمج ّيناتالب مجموع واستند

 داخل الباقي األثر ذي والرش األمد، طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 كبيرة تفاوتات الباحثون ووجد. األفريقية الصحراء جنوب في المواقع بعض في المباني

 بل فحسب، المختلفة السياقات التفاوتات هذه تعكس وال التدخالت، تنفيذ تكاليف في

 هذه ُأجريت ما ًراوناد َدمة؛المستخ التكاليف تقدير منهجيات أنواع مختلف ًضاأي تعكس

 الرغم على أنه المراجعة وذكرت. والوبائية السريرية التقييمات جانب إلى الدراسات

 الناموسيات/الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات مردودية أثبتت الدراسات أن من

 بصورة المباني داخل الباقي األثر ذي والرش األمد، طويلة حشرية بمبيدات َلجةُمعاال

 العالمي البرنامج ويعمل. كافية غير َرنةالمقا مردوديتها ِّددُتح التي ّيناتالب فإن متسقة،

 المتعلقة ِّيناتالب استعراض تحديث أجل من الشركاء مع للمنظمة التابع المالريا لمكافحة

. ومردوديتها التوجيهية المبادئ هذه في الواردة النواقل مكافحة تدخالت بتكاليف

 أداة-  البديلة التدخالت ونتائج التكاليف مقارنة-  المردودية تحليل يكون أن ويمكن

. َفقةُمنال الموارد من إضافية وحدة لكل اإلضافية الصحية المكاسب حجم لقياس مفيدة

 الصعيد على المردودية تحليل لتيسير األدوات من سلسلة العالمية الصحة منظمة ِّدمُتقو

 بعض على الحصول ويمكن. ]CHOICE [64 مشروع خالل من َّيماس وال ُقطري،ال

 جانب إلى المردودية نسبة استخدام خالل من المال مقابل التدخل قيمة على المؤشرات

 ينبغي ال أنه غير. ًفاآن المذكورة المراجعة في َّبقالمط النحو على لها، الدنيا الحدود

 استخدامها ينبغي بل القرار، لصنع اًلمستق ًرامعيا بصفتها المال مقابل القيمة استخدام

 الميزانية، أثر وتحليل التكاليف تحمل على القدرة ومنها أخرى، اعتبارات جانب إلى

 استخدام لتوجيه اإلرشادات من مزيد وضع ِّكلوسيش. ]65[ أخرى اعتبارات بين من

 من ًءاجز بصفتها الموارد استخدام بشأن صريحة توصيات إعداد على ًزاتركي الموارد

 تقوم الذي بالعمل االسترشاد مع وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف جداول

 َّددةُمح الموارد اعتبارات ألن ًراونظ. ]66[ العالمية الصحة منظمة في أخرى إدارات به

 بها لالسترشاد يكفي بما َّصلةمف تكون أن َّجحالمر غير من وبالتالي كبير، ٍدح إلى السياق

 ًضاأي المتوقع فمن ُقطري،ال المستوى على النواقل لمكافحة الموارد أولويات تحديد في

 ولكن ُقطري،ال المستوى على القرارات اتخاذ في به لالسترشاد العمل من بمزيد القيام

 استخدامها المقصود التوجيهية بالمبادئ الخاصة الوثيقة هذه نطاق خارج سيكون ذلك

. العالمي الصعيد على

 الحشري المجال في والقدرات البشرية الموارد

 تحقيق يمكن ال أنه ]13[ 2030–2017 النواقل لمكافحة العالمية االستجابة ِحظُتال

 ونظام تمكينية أساسية وبنية كافية بشرية بموارد إال للنواقل والمستدامة َّعالةالف المكافحة

 القدرات تقييم في ]15[ النواقل مكافحة احتياجات تقييم يساعد وسوف. َّعالف صحي

 الكفاءة لتحسين المتاحة الفرص وتحديد المقترحة، األنشطة لتنفيذ يلزم ما وتحديد الحالية،

. الموارد تعبئة وتوجيه النواقل، مكافحة في

 والبنية البشرية بالموارد قائمة إعداد الصدد هذا في الضرورية األولى الخطوات ومن

 واختبار األنواع لتصنيف َعدُم حشري ومختبر الحشرات لتربية محشرة( األساسية

 والمالية المؤسسية والموارد ،)ذلك إلى وما الرش، ومعدات والمركبات، المقاومة،

 أن وينبغي. األمراض نواقل لمكافحة القائمة التنظيمية للهياكل تقييم وإجراء المتاحة،

 يشمل بما الوطني، ودون الوطني ْينالصعيد على المتاحة الموارد جميع القائمة تغطي

 خارج المتاحة الصلة ذات للموارد أوسع تقييم إجراء وينبغي. المقاطعات أو المحافظات

 الحكومات مستوى على التقييم إجراء ذلك ويشمل بالنواقل، المنقولة األمراض برنامج

. ِّفذينالمن والشركاء البحثية، والمؤسسات الصحة، وزارة بخالف والوزارات البلدية،

. الوطنية ودون الوطنية البرامج داخل الوظيفية للهياكل تقييم إجراء ًضاأي المهم ومن

 األساسية البنى وقدرات والمؤسسية البشرية القدرات لتطوير شاملة خطة وضع وينبغي

 بها المرتبطة والتكاليف إضافية موارد أي الخطة ِّددُتح أن وينبغي. البرامج داخل الالزمة

 الوظائف لمختلف واضحة اختصاصات ِّددُتح وأن المنشودة، األهداف لتحقيق الالزمة

. المطلوبة

 الحتياجات شامل تقييم خالل من المعتمدين الموظفين قدرات بناء أولويات تحديد وينبغي

 منظمة عن الصادرة المتاحة اإلرشادات مع يتماشى وبما الصحة وزارة بقيادة التدريب

]. 67[ العالمية الصحة

3.1.4.3 

 وتقييمها النواقل مكافحة رصد

 في َرزالمح التقدم لتحديد روتينية بصورة واإلبالغ البيانات جمع على الرصد ينطوي

 إلى اآلثار وعزو الدقيق التقدير على التقييم وينطوي. ما استراتيجية أو برنامج تنفيذ

 العالقة إدراك تيسير في والتقييم الرصد بين الجمع ويسهم. ما استراتيجية أو برنامج

 وتحديد الفعالية، وتقييم والتنفيذ، التخطيط لتوجيه َدمُيستخو واألثر، التنفيذ بين السببية

. َدمةالمستخ الموارد وحساب التحسين، مجاالت

 بالتفصيل وتقييمها ورصدها المالريا ُّصدتر بشأن للمنظمة المرجعي الدليل ويتناول

 نبذة يلي فيما نعرض ذلك، إلى وباإلضافة. ]28[ وتقييمها النواقل مكافحة تدخالت رصد

. الجودة ضمان عن موجزة

 النواقل مكافحة تدخالت جودة ضمان

 أو خدمات لتقديم ًباُّنتج التخطيط وجيدة منهجية أنشطة تنفيذ إلى الجودة ضمان يشير

. الجودة متدنية منتجات

 المتصلة العوامل من متنوعة مجموعة إلى ًعامتوق كان عما الفعالية انخفاض يرجع وقد

 للمشتريات، التخطيط وقصور للتدخل، الخاطئ التطبيق ذلك يشمل أن ويمكن. بالتنفيذ

 تكون أن وينبغي. ُمثلىال التغطية تحقيق وعدم َدمة،المستخ المنتجات جودة وتدني

 واإلشراف الرصد إلى حاجة وهناك. ومستقلة ومنهجية مستمرة الجودة ضمان جهود

 التوجيهية للمبادئ واتباعهم الكافي التدريب على الموظفين حصول لضمان ْينالمستمر

. الشخصية والسالمة اآلفات مبيدات استخدام بشأن التقنية

 فعالية لرصد ًمامصم الجودة لضمان ًجابرنام النواقل مكافحة برامج تتضمن أن ويجب

 ونتائج التطبيق أداة أداء الجودة ضمان برنامج يرصد أن وينبغي. المكافحة أنشطة

. المكافحة

 وكاالت في الجودة لضمان النموذجي العالمية الصحة منظمة نظام ويعرض

 المنتجات شراء في َبعةَّتُمال الجودة ضمان وإجراءات خطوات تفاصيل ]68[الشراء

 النواقل مكافحة منتجات على تنطبق المبادئ هذه ولكن التشخيص، ووسائل الصيدالنية

 .مماثلة بصورة

 ما في الجودة لضمان األساسية العناصر تتمثل النواقل، مكافحة بمنتجات يتعلق وفيما

: يلي

 ًقامسب المؤهلة المنتجات قائمة في الواردة المنتجات شراء على االقتصار• 

 المالريا؛ نواقل لمكافحة استخدامها يمكن التي العالمية الصحة منظمة من

 يتم المنتج من دفعة لكل تحليل شهادة بتقديم ِّنعةالمص الجهة/ِّردالمو مطالبة• 

 بالفعل؛ توريدها

 أو/و العالمية الصحة منظمة إلرشادات ًقاوف العينات وأخذ الشحن قبل التفتيش• 

 مستقل وكيل يد على المقاييس، لتوحيد الدولية العالمية الصحة منظمة معايير

 العينات؛ بأخذ معني

 منظمة أجازته( الجودة لمراقبة مستقل مختبر يجريه الشحن قبل ما اختبار• 

 الممارسات معيار أو ISO 17025 المعيار بموجب َمدمعت أو العالمية، الصحة
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 ألساليب ًقاوف المعتمدة للمواصفات المنتج مطابقة مدى لتحديد) السليمة المختبرية

 لتحليل الدولي التعاوني المجلس/العالمية الصحة بمنظمة الخاصة االختبار

 اآلفات؛ مبيدات

) الشحن بعد الجودة مراقبة اختبار( البلد في االستالم عند اختبار إجراء ينبغي ال• 

 َّددةمح شواغل هناك كانت إذا أو بالنقل تتعلق َّددةمح مخاطر تحديد حال في إال

 اإلضافية؛ النفقات هذه ِّررُتب للمنتج المحتمل األداء بشأن

 الشحنات عن ًنامجا االستعاضة على تنص ًماأحكا العطاء شروط تشمل أن ينبغي• 

 تلك تجتاز ال التي التشغيالت من والتخلص الجودة، مراقبة فحوص تجتاز ال التي

 الفحوص؛

 والسياق، المنتج حسب التسويق، بعد ما ُّصدتر إجراء الضروري من يكون قد• 

 مع المنتجات تطابق استمرار ضمان أجل من الزمن مر على األداء لرصد

 الصحة منظمة حددته الذي النحو على به َصىالمو األداء أو/و المواصفات

 اختبار ذلك يتطلب قد الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال للناموسيات وبالنسبة. العالمية

 بمنتجات يتعلق وفيما. الحشرية المبيدات وفعالية المادية المتانة قوة من كل

 البيولوجية الفاعلية تخضع أن ينبغي المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش

 حسب ،)والطوب الطين، مثل( المختلفة الطبيعة ذات المرشوشة األسطح على

 إدخال عند العالمية الصحة منظمة إلجراءات ًقاوف الدوري لالختبار االقتضاء،

 بعد الحشرية المبيدات تحلل قياس ينبغي وال. البلد إلى مرة ألول حشري مبيد

 نفقات على سينطوي ذلك ألن الضرورة، عند إال المرشوشة األسطح على ذلك

 الحاالت في التسويق بعد ما ُّصدلتر األولوية ُتعطي أن للبلدان ويمكن. إضافية

 َلجةُمعاال الناموسيات منتجات بعض بشأن بلد بكل خاصة بيانات فيها توجد ال التي

 في أو المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش أو األمد طويلة حشرية بمبيدات

 وينبغي. معينة منتجات أداء ضعف عن سردية بيانات فيها توجد قد التي الحاالت

 إلى الحاجة بشأن اتفاق إلى البلد داخل المصلحة صاحبة الجهات جميع َّصلتتو أن

 ِبعَّتت أن وينبغي. الوطنية التنظيمية السلطة بينها ومن ونطاقها، المقترحة األنشطة

. العالمية الصحة منظمة إرشادات التقييمات جميع

 يتجزأ ال ًءاجز النواقل مكافحة لتدخالت الميداني التطبيق جودة ضمان يكون أن وينبغي

: يلي ما يشمل أن وينبغي الوطني، البرنامج استراتيجية من

 لتدخالت الميداني التنفيذ في المشاركين الموظفين لجميع الجودة فائق تدريب تقديم• 

 النواقل؛ مكافحة

 ومتابعتها؛ ورصدها، الميدانية، العمليات على المنتظم اإلشراف• 

 من المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تدخالت لجودة دورية اختبارات إجراء• 

 باستخدام البيولوجية المقايسة في ِّثلالمتم العالمية الصحة منظمة إجراء خالل

 المرشوشة؛ لألسطح المخروط

 َلجةُمعاال الناموسيات في الحشرية المبيدات لتركيز دورية اختبارات إجراء• 

 التحليل أو/و المخروط باستخدام البيولوجية المقايسة باستخدام الحشرية بالمبيدات

. العالمية الصحة بمنظمة ْينالخاص الكيميائي

 َّضلُيفو( العالمية الصحة منظمة بحسب المخروط باستخدام البيولوجية المقايسة ُتعدو

 تربية غرف/ المحشرات من َّصلةالمتح الكاملة التأثر قابلية ذات األنوفيليات استخدام

 َلجةُمعاال للناموسيات البيولوجية الفاعلية لتقييم ًياحال المتاحة الوحيدة األداة) البعوض

 داخل الباقي األثر ذي الرش في الحشرية المبيدات استخدام وجودة الحشرية، بالمبيدات

 اللونية المقايسات تطوير ًياحال ويجري. األخرى الداخلية واألسطح الجدران على المباني

 المرشوش السطح على الحشرية المبيدات لكمية السريع ّميالك القياس إلى تهدف التي

 البعوض على بيولوجية مقايسة إجراء إلى الحاجة دون الميداني االستخدام إطار في

 سرعة زيادة من البرامج ِّكنتم أن توافرها، عند اللونية، المقايسات لهذه وينبغي. الحي

 تلك تجعل وأن المباني داخل الباقي األثر ذي الرش لتطبيقات الجودة ضمان اختبارات

. أيسر االختبارات

 البحثية اإلحتياجات 3.1.5

 لتعزيز العمل من ًدامزي تتطلب التي المجاالت من عدد التوجيهية، المبادئ إعداد خالل ِّدد،ُح

 في تناولها ينبغي التي الرئيسية المجاالت يلي وفيما. الوثيقة هذه في َّدمةُمقال اإلرشادات

: التوجيهية المبادئ تنقيح إطار

 داخل الباقي األثر ذي الرش بتدخالت المتعلقة للبيانات منهجي استعراض إجراء• 

. ّمعةالمج المضبوطة العشوائية التجارب غير أخرى دراسات من َمدةالمست المباني

 والتجربة المباني داخل الباقي األثر ذي للرش الطويل التاريخ من الرغم وعلى

 العشوائية التجارب من قليل سوى بشأنه ُيجر لم به، المرتبطة الكبيرة العملية

 قوة تعزيز يمكن أنه على التوجيهية المبادئ إعداد فريق واتفق. المضبوطة

 خالل من ونوعيتها، المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش بشأن الحالية التوصيات

. عشوائية غير دراسات من َمدةالمست اإلضافية للبيانات منهجي استعراض

 التدبير تدخالت من ْينواثن المساكن، بشأن إضافية منهجية استعراضات إجراء• 

. وتحويرها الموائل تعديل وهما اليرقات؛ لمصادر العالجي

 بشأن َّسعةمو جداول وصياغة الموارد استخدام بشأن الحالية ّيناتالب استعراض• 

 باعتبارها المعلومات هذه تشمل وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 هذه ِبعَّتت أن وينبغي. التدخالت أولويات تحديد في بها لالسترشاد أولية خطوة

 اإلرشادات مثل األخرى، العالمية الصحة منظمة إرشادات في الواردة األمثلة العملية

 لألدوية المقاوم السل عالج في الديالمانيد استخدام بشأن السياسات مجال في المؤقتة

. ]66[ المتعددة

 البحثية الدراسات جانب إلى التكاليف بيانات جمع عملية لتوجيه فصل إعداد• 

 ًرامؤخ العالمية الصحة منظمة أصدرته الذي التجريبي التصميم دليل في إلدراجها

 شأن ومن]. 69[ المرض نواقل بمكافحة المعني االستشاري الفريق عن بالنيابة

 يسهم أن الجديدة التدخالت تقييم عملية من مبكر وقت في التكاليف بيانات جمع

 في منها االستفادة يمكن الموارد، استخدام بشأن ّيناتب قاعدة بناء في ًدامفي ًماإسها

. التوجيهية المبادئ من الالحقة اإلصدارات

 مكافحة تدخالت بجميع الخاصة والمردودية التكلفة لبيانات منهجي استعراض إجراء• 

 الثغرات وتحديد التوصيات، إليها تستند التي ِّيناتالب قاعدة استكمال أجل من النواقل،

. المجاالت هذه في المعرفية

 الصحية ُظمُّنال موارد ومنها بالتوصيات، المرتبطة األساسية الموارد تحديد• 

 من الحتياجاتها تقييمات إعداد في البلدان لدعم) ذلك إلى وما واإلشراف، التدريب،(

. الميزانية على المترتبة واآلثار الموارد،

 على خاصة، حاالت في َّسنةالمح التدخالت تطبيق بشأن اإلرشادات من مزيد وضع• 

 َّرضةمع َّينةمع سكانية فئات وحماية المتبقي، االنتقال مكافحة بهدف المثال، سبيل

. المهنية المخاطر بسبب بالمالريا لإلصابة بشدة

 باألدوية الجموعي والعالج الوقائي الكيميائي العالج- •

 والعالج الوقاية ألغراض للمالريا المضادة األدوية استخدام إلى الكيميائية الوقاية تشير

 بالتفصيل، الكيميائية الوقاية أدوية استخدام الحالية التوجيهية المبادئ تتناول وال. الوقائي

. العامة االستخدام لشروط التالي القصير الوصف باستثناء

 الكبدية المرحلة تطور تمنع التي األدوية تناول طريق عن المالريا من الوقاية يمكن

 على تقضي التي األدوية أو) السببية الوقاية() الحمراء الكريات لغزو السابقة المرحلة(

+  أتوفاكون( السببية الوقاية أدوية إيقاف ويمكن). الكابتة الوقاية( الالجنسية الدم مراحل

 في بالمرض، الموطونة المنطقة مغادرة من قصير وقت بعد) وبريماكين بروغوانيل،

 من المنطقة مغادرة بعد األقل على أسابيع 4 لمدة الكابتة الوقاية أدوية تناول يجب حين

 وبالنسبة. ُّرضالتع من أسابيع بعد الكبد من الناشئة الالجنسية الطفيليات على القضاء أجل

 القدرة لتقييم بالمرض الموطونة المنطقة إلى الدخول قبل الكيميائية الوقاية تبدأ للمسافرين،

. عالجية تركيزات تبني أن ببطء منها الجسم َّلصيتخ التي لألدوية يمكن وحتى ُّملالتح على

 في عالجية دوائية مستويات تحقيق خالل من المالريا مرض من الوقائية العالجات وتقي

 منظمة بها ِصيتو التي الحالية الكيميائية العالجات وتشمل. األكبر الخطر فترة طوال الدم

 َّضع،للر المتقطع الوقائي والعالج الحمل، أثناء المتقطع الوقائي العالج العالمية الصحة

. المالريا من الموسمية الكيميائية والوقاية

 والوفيات المراضة من للحد باألدوية الجموعي العالج

 على واسع نطاق على مختلفة بأشكال للمالريا المضادة باألدوية الجموعي العالج ِدمُتخاس 

 األدوية من عالجية تركيزات توفير هو ذلك من والهدف. الماضية ًماعا الثمانين مدى

 حاالت أي عالج أجل من المستهدفة السكانية الفئات من ممكنة نسبة ألكبر للمالريا المضادة

 الوقاية فترة خالل بالمرض اإلصابة عودة لمنع ًضاوأي أعراض، عليها تظهر ال عدوى

 بالمالريا اإلصابة معدل من بسرعة باألدوية الجموعي العالج ُحدوي. ]70[ للعالج الالحقة
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 على تأثيره لتقييم الدراسات من مزيد إجراء يلزم ولكن القصير، المدى على وانتشارها

 في المحتملة ومساهمته عليه، المجتمع إقبال دون تحول التي والعقبات الطويل، المدى

. ]71[ األدوية مقاومة ظهور

 انظر( المالريا انتقال من الحد هو عام بوجه باألدوية الجموعي العالج من الهدف وكان

 بوقت َّددالمح باألدوية الجموعي العالج ِدمُتخاس األخيرة، السنوات في ولكن ،)6 القسم

 إطار في الوبائية المكافحة أجل من المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة من للحد ًضاأي

 الجموعي العالج ِدمُتخاس كما. أخرى لتدخالت العاجل اإلدخال جانب إلى األولية، االستجابة

 الطوارئ حاالت في المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة من للحد بوقت َّددالمح باألدوية

 قادر وغير باألعباء اًلُمثق الصحي النظام فيها يكون التي االستثنائية الظروف في َّقدة،المع

. المتضررة المجتمعات خدمة على

 أن َّددةُمح جغرافية أو سكانية منطقة في فرد كل من َلبُيط الجموعية، الحمالت وخالل

. َّسقةمن بطريقة متكررة فترات وعلى ًباتقري واحد وقت في للمالريا ًدامضا ًجاعال َّقىيتل

 والمشاركة القبول من مرتفع مستوى لتحقيق النطاق واسعة مجتمعية مشاركة ذلك ويتطلب

. شاملة دعم وهياكل ّمسةومتح مستنيرة مجتمعية مشاركة إلى حاجة وهناك. المجتمعية

 سبيل على( للمالريا المضادة األدوية حركيات من التخلص على األمثل التوقيت ويعتمد

 أشهر 3 لمدة ًياشهر الدواء َطىُيع بيبيراكوين،+  ديهيدروأرتيميسينين باستخدام المثال

 اإلصابة عودة منع على المتبقية بيبيراكوين مستويات تعمل حيث العالج، بجرعات

). واحد شهر لمدة بالمرض

 وصغار الحوامل النساء استبعاد يلزم قد َدمة،المستخ األدوية استعمال موانع على ًءوبنا

 وعدد َدمة،المستخ األدوية فإن وبالتالي،. العالج حملة من األخرى السكانية والفئات َّضعالر

 مرتبطة جميعها هي الالزمة، الدعم وهياكل ُمثلى،ال الزمنية والفواصل العالج، جوالت

. النشط للبحث وتخضع بالسياق

 التنفيذ، مجال في فاعليتها باألدوية الجموعي العالج في َدمةالمستخ األدوية ِبتُتث أن وينبغي

 دواء باستخدام العالمية الصحة منظمة ِصيوتو. طويل نصفي عمر لها يكون أن َّضلُيفو

 أن وينبغي. األول الخط عالج في َدمالمستخ الدواء عن مختلف باألدوية الجموعي للعالج

 للمالريا المضادة لألدوية مقاومة ظهور واحتمال والمأمونية، الفاعلية، رصد البرامج تشمل

. ]72[ باألدوية الجموعي العالج ألغراض المنشورة

 ُمثلىال الطرق حول البحوث من مزيد إجراء إلى الحاجة العالمية الصحة منظمة ِّيدوتؤ

 بالعالج، وااللتزام المجتمعية المشاركة وتعزيز باألدوية، الجموعي العالج برامج لتنفيذ

 للعالج ُمثلىال الطريقة توجيه على)modelling(  النمذجة تساعد أن ويمكن. فعاليته وتقييم

. المحتمل بأثرها والتنبؤ الوبائية الظروف مختلف في باألدوية الجموعي

 عبء لتخفيف باألدوية الجموعي العالج باستخدام الخاصة ّيناتالب ُتستعرض وسوف

 غير ّيناتالب كانت وإذا. ذلك على ًءبنا اإلرشادات ّدَعُتوس ،2021 عام في المالريا مرض

 حاالت في باألدوية الجموعي العالج باستخدام العالمية الصحة منظمة ِصيتو ال كافية،

 أوبئة تشهد التي األماكن في المالريا من التخلص من تقترب التي الحاالت غير أخرى

. ]73[ َّقدةمع طوارئ حاالت تشهد التي واألماكن

 صادر عملي ميداني دليل: المنجلية المالريا بأدوية الجموعي العالج على ِّطالعاال ُيرجىو

. ]74[ العالمية الصحة منظمة عن

 باألدوية الجموعي والعالج الوقائي الكيميائي العالج 3.2

 والعالج الوقاية ألغراض للمالريا المضادة األدوية استخدام إلى الكيميائية الوقاية تشير

 بالتفصيل، الكيميائية الوقاية أدوية استخدام الحالية التوجيهية المبادئ تتناول وال. الوقائي

. العامة االستخدام لشروط التالي القصير الوصف باستثناء

 المرحلة( الكبدية المرحلة تطور تمنع التي األدوية تناول طريق عن المالريا من الوقاية يمكن

 الدم مراحل على تقضي التي األدوية أو) السببية الوقاية() الحمراء الكريات لغزو السابقة

 بروغوانيل،+  أتوفاكون( السببية الوقاية أدوية إيقاف ويمكن). الكابتة الوقاية( الالجنسية

 تناول يجب حين في بالمرض، الموطونة المنطقة مغادرة من قصير وقت بعد) وبريماكين

 على القضاء أجل من المنطقة مغادرة بعد األقل على أسابيع 4 لمدة الكابتة الوقاية أدوية

 الوقاية تبدأ للمسافرين، وبالنسبة. ُّرضالتع من أسابيع بعد الكبد من الناشئة الالجنسية الطفيليات

 يمكن وحتى ُّملالتح على القدرة لتقييم بالمرض الموطونة المنطقة إلى الدخول قبل الكيميائية

. عالجية تركيزات تبني أن ببطء منها الجسم َّلصيتخ التي لألدوية

 الدم في عالجية دوائية مستويات تحقيق خالل من المالريا مرض من الوقائية العالجات وتقي

 الصحة منظمة بها ِصيتو التي الحالية الكيميائية العالجات وتشمل. األكبر الخطر فترة طوال

 والوقاية َّضع،للر المتقطع الوقائي والعالج الحمل، أثناء المتقطع الوقائي العالج العالمية

. المالريا من الموسمية الكيميائية

 والوفيات المراضة من للحد باألدوية الجموعي العالج

 على واسع نطاق على مختلفة بأشكال للمالريا المضادة باألدوية الجموعي العالج ِدمُتخاس 

 المضادة األدوية من عالجية تركيزات توفير هو ذلك من والهدف. الماضية ًماعا الثمانين مدى

 عدوى حاالت أي عالج أجل من المستهدفة السكانية الفئات من ممكنة نسبة ألكبر للمالريا

 الالحقة الوقاية فترة خالل بالمرض اإلصابة عودة لمنع ًضاوأي أعراض، عليها تظهر ال

 وانتشارها بالمالريا اإلصابة معدل من بسرعة باألدوية الجموعي العالج ُحدوي. ]70[ للعالج

 الطويل، المدى على تأثيره لتقييم الدراسات من مزيد إجراء يلزم ولكن القصير، المدى على

 األدوية مقاومة ظهور في المحتملة ومساهمته عليه، المجتمع إقبال دون تحول التي والعقبات

]71[ .

 القسم انظر( المالريا انتقال من الحد هو عام بوجه باألدوية الجموعي العالج من الهدف وكان

 للحد ًضاأي بوقت َّددالمح باألدوية الجموعي العالج ِدمُتخاس األخيرة، السنوات في ولكن ،)6

 االستجابة إطار في الوبائية المكافحة أجل من المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة من

 باألدوية الجموعي العالج ِدمُتخاس كما. أخرى لتدخالت العاجل اإلدخال جانب إلى األولية،

 َّقدة،المع الطوارئ حاالت في المالريا عن الناجمة والوفيات المراضة من للحد بوقت َّددالمح

 خدمة على قادر وغير باألعباء اًلُمثق الصحي النظام فيها يكون التي االستثنائية الظروف في

. المتضررة المجتمعات

 َّقىيتل أن َّددةُمح جغرافية أو سكانية منطقة في فرد كل من َلبُيط الجموعية، الحمالت وخالل

 ويتطلب. َّسقةمن بطريقة متكررة فترات وعلى ًباتقري واحد وقت في للمالريا ًدامضا ًجاعال

. المجتمعية والمشاركة القبول من مرتفع مستوى لتحقيق النطاق واسعة مجتمعية مشاركة ذلك

. شاملة دعم وهياكل ّمسةومتح مستنيرة مجتمعية مشاركة إلى حاجة وهناك

 المثال سبيل على( للمالريا المضادة األدوية حركيات من التخلص على األمثل التوقيت ويعتمد

 بجرعات أشهر 3 لمدة ًياشهر الدواء َطىُيع بيبيراكوين،+  ديهيدروأرتيميسينين باستخدام

 شهر لمدة بالمرض اإلصابة عودة منع على المتبقية بيبيراكوين مستويات تعمل حيث العالج،

). واحد

 َّضعالر وصغار الحوامل النساء استبعاد يلزم قد َدمة،المستخ األدوية استعمال موانع على ًءوبنا

 جوالت وعدد َدمة،المستخ األدوية فإن وبالتالي،. العالج حملة من األخرى السكانية والفئات

 بالسياق مرتبطة جميعها هي الالزمة، الدعم وهياكل ُمثلى،ال الزمنية والفواصل العالج،

. النشط للبحث وتخضع

 التنفيذ، مجال في فاعليتها باألدوية الجموعي العالج في َدمةالمستخ األدوية ِبتُتث أن وينبغي

 دواء باستخدام العالمية الصحة منظمة ِصيوتو. طويل نصفي عمر لها يكون أن َّضلُيفو

 أن وينبغي. األول الخط عالج في َدمالمستخ الدواء عن مختلف باألدوية الجموعي للعالج

 للمالريا المضادة لألدوية مقاومة ظهور واحتمال والمأمونية، الفاعلية، رصد البرامج تشمل

. ]72[ باألدوية الجموعي العالج ألغراض المنشورة

 ُمثلىال الطرق حول البحوث من مزيد إجراء إلى الحاجة العالمية الصحة منظمة ِّيدوتؤ

 بالعالج، وااللتزام المجتمعية المشاركة وتعزيز باألدوية، الجموعي العالج برامج لتنفيذ

 للعالج ُمثلىال الطريقة توجيه على)modelling(  النمذجة تساعد أن ويمكن. فعاليته وتقييم

. المحتمل بأثرها والتنبؤ الوبائية الظروف مختلف في باألدوية الجموعي

 مرض عبء لتخفيف باألدوية الجموعي العالج باستخدام الخاصة ّيناتالب ُتستعرض وسوف

 كافية، غير ّيناتالب كانت وإذا. ذلك على ًءبنا اإلرشادات ّدَعُتوس ،2021 عام في المالريا

 غير أخرى حاالت في باألدوية الجموعي العالج باستخدام العالمية الصحة منظمة ِصيتو ال

 تشهد التي واألماكن أوبئة تشهد التي األماكن في المالريا من التخلص من تقترب التي الحاالت

. ]73[ َّقدةمع طوارئ حاالت
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. ]74[ العالمية الصحة منظمة عن صادر عملي ميداني دليل: المنجلية المالريا بأدوية الجموعي العالج على ِّطالعاال ُيرجىو

 الحمل أثناء للمالريا المتقطع الوقائي العالج 3.2.1

 عملية معلومات

 وتنطوي العامة، الصحة مشاكل من كبيرة مشكلة الحمل أثناء بالمالريا اإلصابة ِّكلُتش

 العالمية الصحة منظمة ِصيوتو. الوالدة حديثي وجنينها لألم بالنسبة كبيرة مخاطر على

 على التشجيع تشمل الحمل، أثناء ومكافحتها المالريا من للوقاية التدخالت من بمجموعة

 المباني، داخل الباقي األثر ذي والرش الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام

 تناول تشجيع مع َّعالة،والف الفورية المعالجة خالل من للحاالت المناسب العالجي والتدبير

 التي المناطق في بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج

. والمرتفع المتوسط بين المنجلية ِّورةالمتص عدوى انتقال معدل فيها يتراوح

 عند الوزن النخفاض ُّرضالتع خطر تضاؤل أن إلى ]75[ المنهجية المراجعة وأشارت

. بيريميثامين سلفادوكسين مقاومة مستويات من واسعة لمجموعة بالنسبة ًتاثاب كان الوالدة

 بالمالريا لإلصابة ُعرضة أقل كانت أكثر أو جرعات ثالث َّقتتل التي المجموعة أن كما

. ْينالمجموعت بين الجسيمة الضارة األحداث في اختالفات هناك تكن ولم. المشيمية

 الوقائي العالج إعطاء على ًياحال العالمية الصحة منظمة ِّجعتش النتائج، هذه إلى ًداواستنا

 كل في الحوامل النساء لجميع بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع

 المتوسط بين المالريا انتقال فيها يتراوح التي المناطق في الحوامل، لرعاية مقررة زيارة

 شريطة الحمل، من الثاني ُثلثال في ممكن وقت أقرب من ًءابتدا أفريقيا، في والمرتفع

 هو والهدف. األقل على واحد شهر بفارق بيريميثامين سلفادوكسين جرعات َطىُتع أن

. األقل على جرعات ثالث ِّقيتل ضمان

 طفرات المنجلية ِّورةالمتص طفيليات بعض تحمل أفريقيا، في البلدان من العديد وفي

 واثنتين المنجلية، ِّورةالمتص هيدروفوالت ثنائي ِزلُمخت إنزيم من طفرات ثالث( خماسية

 العالج بفشل ترتبط والتي ،)المنجلية ِّورةالمتص هيدروبتيروات ثنائي ِّلقةُمخ إنزيم من

 باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج ويظل. بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام

 األم نتائج على للمالريا الضارة العواقب من الوقاية في اًلَّعاف بيريميثامين سلفادوكسين

 طفيليات من%) 90 من أكثر( مرتفعة نسبة فيها تحمل التي المناطق في والجنين

. الخماسية الطفرات هذه المنجلية ِّورةالمتص

 سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج إعطاء مواصلة ينبغي ولذلك،

 المنجلية ِّورةالمتص فيها تنتشر التي المناطق وفي. المناطق هذه في للنساء بيريميثامين

 164 المنجلية ِّورةالمتص هيدروفوالت ثنائي ِزلُمخت إنزيم إما( طفرات ست تحمل التي

 العالج فاعلية تتأثر قد ،)581 المنجلية ِّورةالمتص هيدروبتيروات ثنائي ِّلقةُمخ إنزيم أو

 مدى الواضح غير ومن. بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي

. التأثر هذا

 يصبح قد الذي المنجلية ِّورةالمتص انتقال مستوى لتحديد كافية بيانات ًياحال توجد وال

 َّعالف غير بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج عنده

 الطبيعية التقلبات فإن ذلك، على ًةوعالو. العامة الصحة نظر وجهة من التكلفة حيث من

 والتحديات التدخل، تكلفة وانخفاض آخر، إلى عام من بالمالريا اإلصابة معدالت في

 أنه إلى تشير االنسحاب، بعد الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج إدخال إعادة تواجه التي

 سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج وقف في الحذر توخي يجب

 من مزيد توفير وسيلزم. المرض انتقال في األخيرة التخفيضات بسبب بيريميثامين

. ًداتحدي أكثر توجيهية مبادئ إعداد يتيح بما البيانات

 الوقائي العالج تنفيذ بشأن العالمية الصحة منظمة سياسة موجز على ِّطالعاال ُيرجىو

]. 76[ بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء للمالريا المتقطع

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

 رعاية إطار في الثاني أو األول حملهن في النساء لجميع بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام المتقطع الوقائي العالج بتقديم أفريقيا، في بالمالريا الموطونة المناطق في َصى،ُيو

 .األقل على جرعات ثالث ِّقيتل ضمان بهدف األقل، على ًداواح ًراشه يبلغ زمني بفاصل الجرعات إعطاء ويجب الحمل، من الثاني ُثلثال في الجرعات تبدأ أن وينبغي .الحوامل

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 عملية معلومات

 العالمية الصحة منظمة ِصيوتو. الوالدة حديثي وجنينها لألم بالنسبة كبيرة مخاطر على وتنطوي العامة، الصحة مشاكل من كبيرة مشكلة الحمل أثناء بالمالريا اإلصابة ِّكلُتش

 المباني، داخل الباقي األثر ذي والرش الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام على التشجيع تشمل الحمل، أثناء ومكافحتها المالريا من للوقاية التدخالت من بمجموعة

 التي المناطق في بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج تناول تشجيع مع َّعالة،والف الفورية المعالجة خالل من للحاالت المناسب العالجي والتدبير

. والمرتفع المتوسط بين المنجلية ِّورةالمتص عدوى انتقال معدل فيها يتراوح

. بيريميثامين سلفادوكسين مقاومة مستويات من واسعة لمجموعة بالنسبة ًتاثاب كان الوالدة عند الوزن النخفاض ُّرضالتع خطر تضاؤل أن إلى ]75[ المنهجية المراجعة وأشارت

 ًداواستنا. ْينالمجموعت بين الجسيمة الضارة األحداث في اختالفات هناك تكن ولم. المشيمية بالمالريا لإلصابة ُعرضة أقل كانت أكثر أو جرعات ثالث َّقتتل التي المجموعة أن كما

 مقررة زيارة كل في الحوامل النساء لجميع بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج إعطاء على ًياحال العالمية الصحة منظمة ِّجعتش النتائج، هذه إلى

 جرعات َطىُتع أن شريطة الحمل، من الثاني ُثلثال في ممكن وقت أقرب من ًءابتدا أفريقيا، في والمرتفع المتوسط بين المالريا انتقال فيها يتراوح التي المناطق في الحوامل، لرعاية

. األقل على جرعات ثالث ِّقيتل ضمان هو والهدف. األقل على واحد شهر بفارق بيريميثامين سلفادوكسين

 واثنتين المنجلية، ِّورةالمتص هيدروفوالت ثنائي ِزلُمخت إنزيم من طفرات ثالث( خماسية طفرات المنجلية ِّورةالمتص طفيليات بعض تحمل أفريقيا، في البلدان من العديد وفي

 باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج ويظل. بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام العالج بفشل ترتبط والتي ،)المنجلية ِّورةالمتص هيدروبتيروات ثنائي ِّلقةُمخ إنزيم من

 ِّورةالمتص طفيليات من%) 90 من أكثر( مرتفعة نسبة فيها تحمل التي المناطق في والجنين األم نتائج على للمالريا الضارة العواقب من الوقاية في اًلَّعاف بيريميثامين سلفادوكسين

. الخماسية الطفرات هذه المنجلية

 التي المنجلية ِّورةالمتص فيها تنتشر التي المناطق وفي. المناطق هذه في للنساء بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج إعطاء مواصلة ينبغي ولذلك،

 الوقائي العالج فاعلية تتأثر قد ،)581 المنجلية ِّورةالمتص هيدروبتيروات ثنائي ِّلقةُمخ إنزيم أو 164 المنجلية ِّورةالمتص هيدروفوالت ثنائي ِزلُمخت إنزيم إما( طفرات ست تحمل

. التأثر هذا مدى الواضح غير ومن. بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام الحمل أثناء المتقطع
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Evidence To Decision 

Justification 

 لسبع ًماتقيي الحمل أثناء المتقطع الوقائي للعالج المنهجية المراجعات إحدى أوردت

 بيريميثامين سلفادوكسين من ْينجرعت تناول بين مباشرة مقارنة على تنطوي تجارب

 فاسو، بوركينا في التجارب ُأجريتو. ]75[ ًياشهر أكثر أو جرعات ثالث وتناول

. 2008و 1996 ْيَمعا بين وزامبيا ومالي، ومالوي، وكينيا،

 ًءبنا التالية النتائج تحققت بيريميثامين، سلفادوكسين من ْينجرعت تناول مع وبالمقارنة

: أكثر أو جرعات ثالث تناول على

 ،%95 ثقة فاصل( ًماغرا 56 بنحو) الوضع( الوالدة عند الوزن متوسط زيادة• 

؛)الجودة فائقة ّيناتب ًكا،مشار 2190 تجارب، سبع ؛29-83

 بنحو) الوضع( الوالدة عند الوزن انخفاض من يعانون الذين َّضعالر عدد خفض• 

 تجارب، سبع ؛0.94-0.69 ،%95 ثقة فاصل ؛0.80 الخطر، نسبة(% 20

 ؛)الجودة فائقة ّيناتب ًكا،مشار 2190

 ثقة فاصل ؛0.51 الخطر، نسبة(% 50 بنسبة المشيمية الطفيليات انخفاض• 

 ؛)الجودة فائقة ّيناتب ًكا،مشار 1436 تجارب، ست ؛)0.68 – 0.38 ،95%

 ؛0.68 الخطر، نسبة(% 33 بنسبة األمهات لدى الدم في الطفيليات انخفاض• 

 فائقة ّيناتب ًكا،مشار 2096 تجارب، سبع ؛0.89 –0.52 ،%95 ثقة فاصل

) الجودة

 اآلثار استبعاد أو الكتشاف يكفي بما كبيرة اآلن حتى ُأجريت التي التجارب تكن ولم

 حديثي وفيات أو ،)ًتامي الجنين وضع( اإلمالص أو التلقائي، اإلجهاض على المترتبة

). للغاية الجودة متدنية ّيناتب( الوالدة

 األخرى االعتبارات

 حملهن في النساء لدى واضحة المفيدة اآلثار أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق الحظ

 لذلك، الالحق أو الثالث حملهن في النساء عن أقل معلومات هناك وكانت. والثاني األول

. المنافع مع َقةِسَّتُم كانت المتاحة المعلومات ولكن

 للتوصية المنطقي األساس

 األول حملهن في النساء لدى تظهر اآلثار أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق الحظ

 ولكن لذلك، الالحق أو الثالث حملهن في النساء عن أقل معلومات هناك وكانت. والثاني

. المنافع مع َقةِسَّتُم كانت المتاحة المعلومات

 َّضعالر لدى للمالريا المتقطع الوقائي العالج  3.2.2

 عملية معلومات

 أفريقيا في عنها الناجمة والوفيات بالمالريا اإلصابة حاالت من العظمى الغالبية تحدث

 المالريا من للوقاية بها َصىالمو الرئيسية التدخالت وتشمل. األطفال صغار صفوف في

 بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام للخطر َّرضةالمع الفئة هذه في ومكافحتها

 التشخيص لوسائل الفورية واإلتاحة المباني، داخل الباقي األثر ذي الرش أو الحشرية

 يتراوح التي أفريقيا مناطق في َّضعللر المتقطع الوقائي العالج واستخدام والعالج،

 إعطاء ذلك َّمنويتض. والمرتفع المتوسط بين المنجلية ِّورةالمتص انتقال معدل فيها

 فيها المرغوب اآلثار

 من يعانون الذين َّضعالر عدد وتقليل) الوضع( الوالدة عند الوزن متوسط زيادة إلى يؤدي الحمل أثناء بيريميثامين سلفادوكسين من أكثر أو جرعات ثالث ُولتنا      •

). الجودة فائقة ّيناتب( ْينجرعت بتناول ًةمقارن أكبر بدرجة) الوضع( الوالدة عند الوزن انخفاض

 فيها المرغوب غير اآلثار

 ضارة آثار أي عن َلغُيب لم                     •

 واألضرار المنافع

. مرتفع يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية مرتفع

 والتفضيالت القيم

Strong recommendation for 

 باستخدام المتقطع الوقائي العالج تقديم ينبغي اًل،َّعاف بيريميثامين سلفادوكسين يزال ال حيث أفريقيا، في مرتفع إلى متوسط من المالريا انتقال فيها يتراوح التي للمناطق بالنسبة

 الديكي والسعال) التيتانوس( والكزاز الدفتيريا ضد التحصين من والثالثة الثانية ْينالجولت وقت يحين عندما) العمر من ًراشه 12 من أقل( َّضعللر بيريميثامين سلفادوكسين

 .الحصبة ضد والتحصين

 قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 
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 والثالث الثاني التحصينين جانب إلى بيريميثامين سلفادوكسين من كامل عالجي مقرر

 وهي الحصبة، ضد والتحصين الديكي، والسعال) التيتانوس( والكزاز الدفتيريا ضد

 في ًةعاد-  َّسعالمو التحصين برنامج إطار في روتيني بشكل َّدمةالمق التحصينات

-  التوالي على العمر، من التاسع والشهر عشر، الرابع واألسبوع العاشر، األسبوع

. ]78[ بالمالريا اإلصابة لخطر َّرضينالمع َّضعللر

 َّضعللر المتقطع الوقائي للعالج المشترك اإلعطاء على العالمية الصحة منظمة ِّجعوتش

 المالريا انتقال معدل فيها يتراوح التي المناطق في بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام

 انتشار ومعدل نسمة، 1000 لكل حالة 250 من أكثر( والمرتفع المتوسط بين

 أن َّينتب وقد. أفريقيا في) أكثر أو% 10 يبلغ النشيطة ِّورةالمتص/المنجلية ِّورةللمتص

 لسلفادوكسين الطفيليات مقاومة تكون عندما اًلَّعاف يكون َّضعللر المتقطع الوقائي العالج

 ِّورةالمتص هيدروبتيروات ثنائي ِّلقةُمخ إنزيم طفرة انتشار بأنها ُتعرف التي بيريميثامين،

%. 50 يساوي أو من أقل ،540 المنجلية

Justification 

 للتوصية الداعمة ّيناتالب

 placebo(( ْفلُغبال مضبوطة عشوائية دراسات لست َّمعمج تحليل إلى التوصية تستند

 َّدمالمق بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام َّضعللر المتقطع الوقائي العالج على ُأجريت

: ]77[ للمالريا المرتفع إلى المتوسط االنتقال ذات المناطق في

 َّدمالمق بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام َّضعللر المتقطع الوقائي العالج ِّفريو• 

 العمر من األولى السنة في شاملة حماية َّسعالمو التحصين  برنامج خالل من

 ،%)]39.4%-19.8 %:95 ثقة فاصل(% 30.3[ السريرية المالريا من

 الرقود وحاالت ،%)]32.5%-8.3 %:95 ثقة فاصل(% 21.3[ الدم وفقر

%: 95 ثقة فاصل(% 38.1[ الدم في المالريا بطفيليات المرتبطة بالمستشفى

% 22.9[ األسباب بجميع بالمستشفى الرقود وحاالت ،%)]%56.2-12.5

 َّضعللر المتقطع الوقائي العالج ِّفرويو%)]. 34.0%–10.0 %:95 ثقة فاصل(

 35 لمدة السريرية المالريا من شخصية حماية بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام

. جرعة كل تناول أعقاب في ًباتقري ًمايو

 َّضعللر المتقطع الوقائي للعالج ضارة آثار أي على ّيناتب أي الدراسات ُتظهر ولم

 َّضعالر لدى للقاحات المصلية االستجابات على بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام

 ،B الكبد والتهاب األطفال، وشلل الديكي، والسعال) التيتانوس( والكزاز الدفتيريا(

 أثر َّمعالمج التحليل في ِردي ولم). الحصبة أو الصفراء ُحمىوال ،B النزلية المستدميةو

 المتقطع الوقائي العالج انتهاء بعد بالمالريا اإلصابة قابلية زيادة حيث من ارتدادي

 بذلك أفادت قد الدراسات بعض كانت وإن بيريميثامين، سلفادوكسين باستخدام َّضعللر

. األثر

 َّضعللر بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام المتقطع الوقائي العالج إعطاء عدم وينبغي

-تريميثوبريم( كوتريموكسازول ومنها الوقاية، أو للعالج السلفا أدوية من ًّياأ يتلقون الذين

 للعدوى ًّياوقائ ًجاعال باعتباره واسع نطاق على َدمُيستخ الذي ،)سلفاميثوكسازول

. البشري المناعي العوز بفيروس المصابين َّضعالر لدى االنتهازية

 بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام َّضعللر المتقطع الوقائي العالج يرافق أن وينبغي

 وانتشار توزيع َّيماس وال بيريميثامين، سلفادوكسين لمقاومة الجزيئية الواسمات ُّصدتر

 بديل مقياس وهو ،540 المنجلية ِّورةالمتص هيدروبتيروات ثنائي ِّلقةُمخ إنزيم طفرات

. بيريميثامين سلفادوكسين لفاعلية

 بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام  َّضعللر المتقطع الوقائي العالج على ِّطالعاال ُيرجىو

]. 78[ للتنفيذ ميداني دليل: أفريقيا  في المالريا لمكافحة

 األخرى االعتبارات

 بالعالج المعني التقنيين الخبراء لفريق الرابع التشاوري االجتماع في التوصية هذه َّدتُأع

 في العالمية، الصحة بمنظمة المالريا لمكافحة العالمي للبرنامج التابع الوقائي، الكيميائي

 َّيمُتق ولم. الوقت ذلك في المتاحة ّيناتالب جميع استعرض والذي ،2009 أبريل/نيسان

. ًيارسم ّيناتالب جودة

 مالحظات

 على ُأجريت ْفلُغبال مضبوطة عشوائية دراسات لست َّمعمج تحليل إلى التوصية تستند

 المناطق في َّدمالمق بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام َّضعللر المتقطع الوقائي العالج

 َّضعللر المتقطع الوقائي العالج ِّفريو: للمالريا المرتفع إلى المتوسط االنتقال ذات

 حماية َّسعالمو التحصين  برنامج خالل من َّدمالمق بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام

%: 95 ثقة فاصل(% 30.3[ السريرية المالريا من العمر من األولى السنة في شاملة

 ،%)]32.5%-8.3 %:95 ثقة فاصل(% 21.3[ الدم وفقر ،%)]%39.4-19.8

 ثقة فاصل(% 38.1[ الدم في المالريا بطفيليات المرتبطة بالمستشفى الرقود وحاالت

% 22.9[ األسباب بجميع بالمستشفى الرقود وحاالت ،%)]%56.2-12.5 %:95

 َّضعللر المتقطع الوقائي العالج ِّفرويو%)]. 34.0%–10.0 %:95 ثقة فاصل(

 ًمايو 35 لمدة السريرية المالريا من شخصية حماية بيريميثامين سلفادوكسين باستخدام

. جرعة كل تناول أعقاب في ًباتقري

 للتوصية المنطقي األساس

 بالعالج المعني التقنيين الخبراء لفريق الرابع التشاوري االجتماع في التوصية هذه َّدتُأع

 العالمية، الصحة بمنظمة المالريا لمكافحة العالمي للبرنامج التابع الوقائي، الكيميائي

 ولم. الوقت ذلك في المتاحة ّيناتالب جميع استعرض والذي ،2009 أبريل/نيسان في

 ّيناتالب جودة َّيمُتق لم ولذلك هذه، التوجيهية المبادئ إعداد عملية خالل ّيناتالب تقييم ُيعاد

. ًيارسم

 المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية 3.2.3

 عملية معلومات

 بلدان إقليم أنحاء جميع في المالريا، عن الناجمة والوفيات المراضة حاالت معظم تحدث

 قصير موسم وهو األمطار، موسم خالل األطفال صفوف في األفريقية، الصحراء جنوب

 هي المالريا لمكافحة ًياحال العالمية الصحة منظمة بها ِصيتو التي والتدخالت. ًماعمو

 لمكافحة المباني داخل الباقي األثر ذو الرش أو الحشرية، بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات

 الحاالت وعالج فيها، المشتبه للمالريا التشخيصية لالختبارات الفورية واإلتاحة النواقل،

 لمقررات متقطع إعطاء بأنها المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية َّرفُتعو. َّكدةالمؤ

 بهدف المرض، من للوقاية المالريا موسم خالل للمالريا مضاد دواء من كاملة عالجية

 الخطر فترة طوال الدم في للمالريا المضادة لألدوية العالجية التركيزات على الحفاظ

. األكبر

 االنتقال ذات المناطق في المالريا من الموسمية الكيميائية بالوقاية َصىيو ولذلك

 وينبغي. األفريقية الصحراء جنوب بلدان إقليم أنحاء جميع في للمالريا المرتفع الموسمي

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

 موسم كل خالل السادسة سن دون األطفال لجميع بيريميثامين سلفادوكسين+  أمودياكين باستخدام الشهري العالج طريق عن المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية توفير ينبغي

 .األفريقية الصحراء جنوب بلدان إقليم في للمالريا المرتفع الموسمي االنتقال ذات المناطق في وذلك المرض، انتقال مواسم من

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية
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 الذين لألطفال بيريميثامين سلفادوكسين+  أمودياكين من كامل عالجي مقرر إعطاء

 موسم بداية من ًءابد شهرية، فترات على ًراشه 59و أشهر 3 بين أعمارهم تتراوح

 شريطة ،)أشهر أربعة أو ثالثة ًةعاد( الموسم نهاية حتى العالج ومواصلة المرض، انتقال

 كيميائية وقاية باعتبارها استخدامها عند المالريا لمكافحة كافية بفاعلية األدوية تحتفظ أن

. المالريا من موسمية

 من مرتفع مستوى على الحفاظ َّجحالمر من أنه إلى السريرية التجارب نتائج وتشير

 كل إعطاء بعد أسابيع 4 لمدة بمضاعفات المصحوبة غير السريرية المالريا من الحماية

 ستتالشى الحماية أن ويبدو بيريميثامين؛ سلفادوكسين+  أمودياكين من عالجي مقرر

. الفترة هذه بعد بسرعة

 الكيميائية الوقاية فترة خالل المنجلية ِّورةالمتص لعدوى المتقدم العالج يشمل أال ويجب

 ويجب بيريميثامين، سلفادوكسين أو أمودياكين استخدام المالريا من  SMC( الموسمية

 سلفادوكسين أو أمودياكين على تحتوي ال للمالريا مضادة بديلة توليفات توفير

 التي المناطق في وذلك المستهدفة، العمرية الفئة في السريرية المالريا لعالج بيريميثامين

. المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية فيها َّفذُتن

 من الموسمية الكيميائية والوقاية َّضعللر المتقطع الوقائي العالج استخدام عدم وينبغي

 المناطق في َّضعللر المتقطع الوقائي العالج استخدام ينبغي وال ذاته؛ الوقت في المالريا

 الكيميائية الوقاية إعطاء عدم ويجب. المالريا من الموسمية الكيميائية بالوقاية المستهدفة

 القادرين غير أو وخيم حاد مرض من يعانون الذين لألطفال المالريا من الموسمية

 الذين البشري المناعي العوز بفيروس المصابين لألطفال أو الفموية، األدوية تناول على

 سلفادوكسين أو أمودياكين من جرعة تلقوا الذين األطفال أو كوتريموكسازول، يتلقون

. ْينالدواء من أي من حساسية لديهم الذين األطفال أو مضى شهر خالل بيريميثامين

 سلفادوكسين باستخدام المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية على ِّطالعاال ُيرجىو

. ]80[ ميداني دليل: األطفال لدى أمودياكين مع بيريميثامين

Evidence To Decision 

Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 الموسمية الكيميائية الوقاية بين مباشرة مقارنة ]79[ المنهجية المراجعات إحدى أوردت

 12589 مجموعه ما فيها شارك تجارب سبع في وقائي عالج وجود وعدم المالريا من

 على تجارب سبع من ست واقتصرت أفريقيا، غرب في التجارب جميع ُأجريتو. اًلطف

. الخامسة سن دون األطفال

 المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية حققت كيميائية، وقاية وجود عدم مع وبالمقارنة

: التالية اآلثار

 ؛0.26 الحدوث، معدل نسبة( المالريا نوبات من% 75 إلى يصل ما من الوقاية• 

 فائقة ّيناتب ًكا،مشار 9321 تجارب، ست ؛0.38-0.17 ،%95 ثقة فاصل

 ؛)الجودة

 الحدوث، معدل نسبة( الوخيمة المالريا نوبات من% 75 إلى يصل ما من الوقاية• 

 ّيناتب ًكا،مشار 5964 تجربتان، ؛0.76–0.10 ،%95 ثقة فاصل ؛0.27

 ؛)الجودة فائقة

 ،%95 ثقة فاصل ؛0.66 الخطر، نسبة( الوفيات معدل بانخفاض ترتبط قد• 

). الجودة متوسطة ّيناتب ًكا،مشار 9533 تجارب، ست ؛0.31-1.39

 الحشرية بالمبيدات َلجةُمعاال الناموسيات استخدام كان عندما حتى قائمة اآلثار هذه وظلت

). الجودة فائقة ّيناتب ًكا،مشار 5964 تجربتان،( ًعامرتف

 بعد التقيؤ في) بيريميثامين سلفادوكسين+  أمودياكين( الحالي العالجي المقرر َّببَتسو

). الجودة فائقة ّيناتب( األطفال بعض لدى األولى الجرعة

 مالحظات

: اآلتي في للتنفيذ المستهدفة المجاالت َّثلتتم

 قصيرة فترة خالل السريرية المالريا حاالت ومعظم المالريا انتقال يحدث عندما• 

 أشهر؛ 4 نحو تبلغ

 خالل طفل لكل نوبة 0.1 من أكثر السريرية المالريا نوبات معدل يكون عندما• 

 المرض؛ انتقال موسم

 اًلَّعاف بيريميثامين سلفادوكسين+  بأمودياكين العالج فيها يظل التي الحاالت في• 

%). 90 تتجاوز فاعلية(

 من يعانون الذين لألطفال المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية إعطاء ينبغي وال

 من يعانون الذين أو كوتريموكسازول بالفعل يتناولون والذين وخيم، حالي مرض

. بيريميثامين سلفادوكسين أو أمودياكين تجاه معروفة حساسية

 للتوصية المنطقي األساس

 الموسمية الكيميائية الوقاية بشأن السابقة التوصية التوجيهية المبادئ إعداد فريق َّيدأ

 التابع الوقائي الكيميائي بالعالج المعني التقنيين الخبراء فريق َّدمهاق التي المالريا من

 المعنية االستشارية اللجنة وأقرتها استعرضتها ثم ،2011 مايو/أيار في للمنظمة

. 2012 يناير/الثاني كانون في للمنظمة التابعة المالريا بسياسات

 فيها المرغوب اآلثار

). الجودة فائقة ّيناتب( المالريا نوبات أرباع ثالثة إلى يصل ما من المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية تقي      •

). الجودة فائقة ّيناتب( الوخيمة المالريا نوبات أرباع ثالثة إلى يصل ما من المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية تقي      •

). الجودة متوسطة ّيناتب( الوفيات في طفيف انخفاض إلى المالريا من الموسمية الكيميائية الوقاية تؤدي قد      •

 فيها المرغوب غير اآلثار

). الجودة فائقة ّيناتب( األطفال بعض لدى التقيؤ بيريميثامين سلفادوكسين+  أمودياكين من َّونالمك الحالي العالجي المقرر ِّببُيس      •

 واألضرار المنافع

. مرتفع يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية مرتفع

 والتفضيالت القيم
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 للحاالت العالجي التدبير .4

 أساسية معلومات

 َّعالالف والعالج المبكر التشخيص من َّلفيتأ الذي المالريا، لحاالت العالجي التدبير يظل

 مبادئ ُوضعت وقد. منها والتخلص المالريا مكافحة استراتيجيات في ًياحيو ًراعنص الفوري،

 بصورة ّقحتُنو 2006 عام في مرة ألول المالريا لعالج التوجيهية العالمية الصحة منظمة

 توصيات للمنظمة التوجيهية المبادئ وتتضمن. 2015 عام في إصداراتها أحدث ُنشرو دورية،

 المستخدمين توجيه إلى تهدف التي العامة الصحة سياسة أو السريرية الممارسات بشأن

 محددة حاالت في اتخاذها ينبغي أو يمكن التي الجماعية أو الفردية اإلجراءات بشأن النهائيين

 على المستخدم مساعدة إلى ًضاأي التوصيات هذه وتهدف. الممكنة الصحية النتائج أفضل لتحقيق

 اإلصدار ويتضمن. أولوياتها وترتيب المحتملة، البدائل من مجموعة بين من التدخالت اختيار

 توصيات-  الوثيقة هذه في َمجُمدال-  المالريا عالج بشأن للمنظمة التوجيهية المبادئ من الثالث

 تتضمن كما األطفال، بجرعات الخصوص وجه على تتعلق جديدة ّيناتب إلى تستند َّدثةمح

 لمخاطر ُّرضالتع الشديدة الفئات لدى المالريا من للوقاية األدوية استخدام بشأن توصيات

. بالمرض اإلصابة

 واإلصدار 2006 عام في المالريا لعالج التوجيهية المبادئ من األول اإلصدار نشر ومنذ

 سياستها المنجلية ِّورةالمتص بمالريا الموطونة البلدان جميع َّدثتح ،2010 عام في الثاني

 وأمودياكين، الكلوروكين، مثل بأدوية األحادي العالج استخدام من ًياتدريج العالجية

 على تعتمد والتي ًياحال بها ُموصىال التوليفية العالجات إلى بيريميثامين وسلفادوكسين

 ًما،عمو مرتفعة بفعالية األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات وتتسم. األرتيميسينين

 والوفيات المراضة معدالت خفض في ًراكبي ًماإسها ذلك وساهم. جيد بشكل ُّملهاتح ويمكن

 ّكباتلمر مقاومة ًرامؤخ ظهرت فقد ولألسف. العالمي الصعيد على المالريا عن الناجمة

. المكاسب هذه يهدد الذي األمر آسيا، شرق جنوب في المنجلية ِّورةالمتص في األرتيميسينين

 األساسية المبادئ

 صياغة إليها استندت التي التالية األساسية المبادئ التوجيهية المبادئ إعداد فريق استخدم

. المالريا لعالج التوجيهية المبادئ

 َّعالوالف الفوري وعالجها للمالريا المبكر التشخيص. 1

 من وخيمة أشكال إلى بسرعة بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية المالريا تتطور أن يمكن

 ًباوغال منخفضة، مناعة لديهم أو بمناعة يتمتعون ال الذين األشخاص لدى َّيماس ال المرض،

 إتاحة البرامج تضمن أن ينبغي ولذا،. العالج عدم مع قاتلة الوخيمة المنجلية المالريا تكون ما

 أعراض ظهور بدء من ساعة 48-24 غضون في َّعالوالف السريع والعالج المبكر التشخيص

. المالريا

 للمالريا المضادة لألدوية الرشيد االستخدام. 2

 أجل من بالمالريا، ًقاح المصابين للمرضى إال للمالريا المضادة األدوية َطىُتع أال ينبغي

 المضادة لألدوية الضروري غير االستعمال من والحد األدوية، مقاومة انتشار من الحد

. للمالريا الوبائية السمات ُّيرتغ سياق في األخرى الحموية األمراض تحديد وتحسين للمالريا،

 الطفيلي للتشخيص الشاملة اإلتاحة أصبحت وقد. كامل عالجي بمقرر االلتزام تعزيز ويجب

 ًضاأي والمالئمة الجودة، المضمونة السريع التشخيص اختبارات باستخدام اآلن ممكنة للمالريا

. المجتمعية والمشاركة األولية الصحية الرعاية مرافق في لالستخدام

 التوليفي العالج. 3

 لمكافحة والعالمية الوطنية االستراتيجيات لنجاح ضروري أمر تأخيرها أو المقاومة من الوقاية

 للمالريا المضادة األدوية حماية في وللمساعدة. المطاف نهاية في منها والتخلص المالريا

 األدوية من األقل على ْينَّعالف ْينبدواء المالريا نوبات جميع معالجة ينبغي والمستقبلية، الحالية

). التوليفي العالج( مختلفة بآليات تعمل التي للمالريا المضادة

 الوزن حسب المناسبة الجرعات. 4

 العمر إلطالة ُمثلى بجرعات األدوية تلك وإعطاء للمالريا المضادة األدوية جودة ضمان يجب

 أقصى إلى يزيد أن للعالج وينبغي. المرضى لجميع الشفاء فرص تكافؤ وضمان المفيد العالجي

 من المرض انتقال من حد أدنى إلى يقلل وأن السريع، والطفيلي السريري الشفاء احتمال من حد

 المريض، وزن إلى الجرعات ُظمُن تستند أن ينبغي ذلك، ولتحقيق. عولجت التي العدوى حاالت

 العدوى من للتخلص كافية لفترة للمالريا المضادة األدوية من َّعالةف تركيزات ِّفرتو أن وينبغي

. المستهدفة السكانية الفئات جميع في

]. 81[ تشغيلي دليل: المالريا لحاالت العالجي التدبير على ِّطالعاال ُيرجىو

) 2015( المالريا تشخيص  4.1

 فيها المشتبه المالريا

 ًياسرير بالمالريا اإلصابة في َبهُيشتو. َّددةمح غير بأنها وأعراضها المالريا عالمات تتسم

 أو العالمات من مجموعة توجد وال. ُحمىال سوابق أو ُحمىال أساس على األولى بالدرجة

 والتشخيص ُحمى؛لل األخرى األسباب عن موثوق نحو على المالريا ِّيزُتم التي األعراض

 ويجب. العالج في اإلفراط إلى ويؤدي للغاية منخفضة دقته فقط السريرية المظاهر على القائم

 عالج إلى حاجة هناك كانت إذا وما ُحمىلل األخرى المحتملة األسباب في بعناية النظر ًمادائ

 المصابين المرضى تحديد على المالريا تشخيص تركيز ّبَصين أن وينبغي. إضافي أو بديل

. للمالريا المضادة لألدوية الرشيد االستخدام لتوجيه ًقا،ح بالمالريا

 حرارته درجة بلغت أو ُحمىال من سوابق لديه مريض أي لدى المالريا في االشتباه وينبغي

 الموطونة المناطق في وذلك آخر، واضح سبب وجود دون أكثر أو مئوية درجة 37.5

 المرتفع االنتقال فترة خالل أو( ًرامستق المالريا انتقال فيها يكون التي المناطق وفي. بالمالريا

 شحوب من يعانون الذين األطفال لدى المالريا في االشتباه ًضاأي ينبغي ،)الموسمية للمالريا

 االنتقال ذات األماكن وتشمل. ديسيلتر/غرام 8 من أقل هيموغلوبين تركيز لديهم أو ْينالراحت

. أوقيانوسيا من أجزاء وبعض األفريقية، الصحراء جنوب بلدان من كثيرة أجزاء المرتفع

 اإلصابة معدل فيها يكون التي األماكن في ُحمى،ال حاالت لجميع الطفيلي التشخيص يؤدي وقد

. المالريا مرضى من فقط قليل عدد الكتشاف كبيرة نفقات ُّبدتك إلى االنخفاض، شديد بالمالريا

 قد يكونون ربما الذين المرضى تحديد على األماكن هذه في الصحيين العاملين تدريب وينبغي

 ،)وقائية تدابير اتباع دون بالمالريا موطونة منطقة إلى ًرامؤخ السفر مثل( للمالريا َّرضواتع

. الطفيليات اختبار إجراء قبل آخر، واضح سبب دون منها عانوا أن سبق أو ُحمىب والمصابين

 اختبار طريق عن فيها المشتبه المالريا حاالت من األماكن جميع في التأكد وينبغي

) ْينساعت من أقل( قصير وقت غضون في الطفيلي التشخيص نتائج إتاحة وينبغي .الطفيليات

 يستند أن يجب الطفيلي، التشخيص فيها َّذريتع التي األماكن وفي. للتشخيص الخاضع للمريض

. المالريا هو المرض يكون أن احتمال إلى للمالريا المضاد العالج توفير قرار

 العالجي للتدبير العملية المخططات استخدام ينبغي الخامسة، سن دون لألطفال وبالنسبة

 للطفولة المتحدة األمم ومنظمة العالمية الصحة منظمة استراتيجية توفرها التي المريض للطفل

 والتدبير الكامل التقييم لضمان ]82[ الطفولة ألمراض المتكامل العالجي للتدبير) اليونيسف(

 مستوى وعلى األول المستوى من الصحية المرافق مستوى على للحاالت المناسب العالجي

. المحلي المجتمع

 الطفيلي التشخيص

 مقدمي جانب من المناسبة االستجابة على اًلكام ًدااعتما الطفيلي التشخيص فائدة تعتمد

 في روتينية بصورة المستعملتان والطريقتان. العالجي بالتدبير يتعلق فيما الصحية الرعاية

 السريع التشخيص واختبارات الضوئي، المجهري الفحص هما للمالريا الطفيلي التشخيص

 إنزيمات أو مستضدات الثانية التشخيص طريقة وتكتشف. المناعي االستشراب على القائمة

. َّددةمح أنواع أو معين جنس من إما بالطفيليات خاصة

 والفحص السريع التشخيص اختبارات من اًلك الجودة ضمان برامج أحد يدعم أن بد وال

 االختبارات فيها تكون التي الحاالت على للمالريا المضاد العالج يقتصر أن وينبغي. المجهري

 الشائعة األسباب لمعرفة سلبية نتائج ُيظهرون الذين المرضى تقييم إعادة وينبغي إيجابية،
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. المناسب النحو على وعالجهم ُحمىلل األخرى

 الدموية المسحات فحص سيكشف ًبا،تقري بأعراض المصحوبة المالريا حاالت جميع وفي

 وينبغي. المالريا طفيليات وجود عن مختص َمجاهر اختصاصي يجريه الذي والرقيقة السميكة

 المضمون للمالريا المجهري الفحص كان إذا للمالريا السريع التشخيص اختبارات استخدام

 2البروتين عن للكشف السريع التشخيص اختبارات تكون أن ويمكن. بسهولة متاح غير الجودة

 ًدامضا ًجاعال تلقوا الذين للمرضى مفيدة المنجلية ِّورةالمتص طفيليات في بالهيستيدين الغني

 ومن. سلبية لديهم الدموية المسحات فحص نتيجة تكون أن يمكن والذين كامل، غير للمالريا

 في األرتيميسينين مشتقات أحد من جرعة َّقىتل قد المريض كان إذا ذلك يحدث أن َّجحالمر

 الذين المرضى لدى سلبية الدموية للمسحة األولي الفحص نتيجة جاءت وإذا. األخيرة اآلونة

 الدموية المسحات من سلسلة فحص فينبغي الوخيمة، المالريا مع متوافقة أعراض عليهم تظهر

 إجراء َّضلُيفو( السريع التشخيص اختبار إجراء أو ساعة، 12-6 بينها يفصل فترات على

 جاءت وإذا). المنجلية ِّورةالمتص طفيليات في بالهيستيدين الغني 2 البروتين عن للكشف اختبار

 المستبعد فمن سلبية، السريع التشخيصي واالختبار الدموية المسحات فحص من ٍلك نتائج

. وعالجها للمرض أخرى أسباب عن البحث وينبغي بالمالريا، إصابة هناك تكون أن للغاية

 تفسير أو َّددةمح سريع تشخيص اختبارات استخدام بشأن توصيات الوثيقة هذه تتضمن وال

 منظمة دليل على ّطالعاال ُيرجى الصدد، هذا في إرشادات على وللحصول. االختبارات نتائج

. ]83[ المالريا تشخيص الختبارات الشاملة اإلتاحة بشأن العالمية الصحة

 المالريا تشخيص

 المضاد العالج في الفوري البدء تأخير إلى تأخيره أو الطفيلي التشخيص غياب يؤدي أال ينبغي

 الشديدة األخرى والفئات الوخيمة، بالمالريا إصابتهم في المشتبه للمرضى بالنسبة للمالريا

. اإليدز/البشري المناعي العوز فيروس مع المتعايشين المرضى مثل للخطر، ُّرضالتع

 التضخيم تقنيات إلى المستندة الجزيئي التشخيص ألدوات الحالي الوقت في دور هناك وليس

 التضخيم مثل( للمالريا السريري العالجي التدبير في النووي الحمض متوالية على القائم

). المتسلسل البوليميراز تفاعل أو بالحلقة َسطالمتوا الحرارة المتساوي

 المجهري، الفحص يتوفر وال النشيطة ِّورةالمتص مالريا فيها تنتشر التي الحاالت وفي

 ِّورةالمتص مستضدات اكتشاف تتيح السريع التشخيص اختبارات من توليفة باستخدام ُيوصى

) النشيطة ِّورةالمتص في" pLDH" ِّوريةالمتص الالكتات هيدروجين نازعة مستضد( النشيطة

 أو الشاملة ِّوريةالمتص الالكتات هيدروجين نازعة مستضدات( الشاملة المالريا مستضدات أو

). األلدوالز

 الضوئي المجهري الفحص

 جيد بشكل إجرائه عند للغاية ًقاودقي ًداِّدُمح للمالريا ًصاتشخي المجهري الفحص ِّفريو ال

. للعدوى ِّببةُمسال األنواع وتحديد المالريا لطفيليات ّميالك التقدير ًضاأي يتيح بل فحسب،

 دقة وتعتمد واإلشراف، للتدريب ًيانسب مرتفعة تكاليف الضوئي المجهري الفحص ويتطلب

. َمجاهرال اختصاصي كفاءة على بشدة التشخيص

. بالمالريا المتعلقة غير األمراض تشخيص في ًضاأي المجهري الفحص تقنيو يساهم وقد

 أكثر النووي الحمض متوالية على القائم التضخيم إلى المستندة االختبارات أن من الرغم وعلى

 تقييم في إليه االستناد يجب الذي" الميداني المعيار" الضوئي المجهري الفحص يزال ال دقة،

 اكتشاف الماهر َمجاهرال اختصاصي ويستطيع. التحديد على وقدرتها األخرى األساليب دقة

 الظروف ظل في ولكن الدم، من ميكرولتر لكل 10 من أقل بكثافة الالجنسية الطفيليات

 ويقترب. ]84[ ميكرولتر لكل طفيلي 100 حوالي للدقة األقصى الحد يبلغ المعتادة، الميدانية

 الفحص ِّفريو ّم،َث ومن. ّمىُحلل ِدثةُمحال الكثافة لنطاق األدنى الحد من الكشف من الحد هذا

 وتتيح. ظاهر حموي مرض في السبب باعتبارها المالريا لتشخيص ًداجي ًداتحدي المجهري

 في العرضية الدم بطفيليات اإلصابة حاالت من متزايدة نسبة عن الكشف دقة األكثر األساليب

. الجيد التحديد على اإليجابي االختبار قدرة من ُحدي الذي األمر بالمرض، الموطونة المناطق

: اآلتي النحو على مهمة أخرى مزايا الضوئي المجهري وللفحص

 إلتاحة الالزمة المختبرية األساسية البنية توافر حالة في المباشرة، التكاليف انخفاض• 

 باستمرار؛ الخدمة

 ًقا؛فائ المجهري الفحص أداء كان إذا العالية، الحساسية• 

 ِّورات؛المتص أنواع بين التمييز على القدرة• 

 الدم، في الطفيليات فرط تحديد َّيماس ال–  الطفيليات كثافة تحديد• 

 الدم؛ في) gametocytes( ّياتِعرس وجود اكتشاف• 

 للعالج؛ االستجابات رصد يتيح• 

. األخرى الحاالت من العديد لتشخيص استخدامه يمكن• 

 الالزمة المتطلبات بسبب المجهري، للفحص الجيد األداء على الحفاظ الصعب من يكون وقد

 المالريا، تشخيص في الكفاءة لضمان مالئم ٍونح على عليهم واإلشراف الموظفين لتدريب

 وصيانتها، الجيدة َمجاهرال وتوفير الجودة، الفائقة والصبغات والشرائح الكهرباء، ومتطلبات

. المختبرية الخدمات ومراقبة ]85[ الجودة، ضمان على والحفاظ

 منها أي ِبتُيث لم ولكن للمالريا، المجهري الفحص لتحسين المحاوالت من العديد ُبذلت وقد

 لتحسين الزيوت في والغمر غيمزا بصبغة المجهري للفحص التقليدية الطريقة على ُّوقهتف

. ]86[ النموذجية الصحية الرعاية مرافق في األداء

 السريع التشخيص اختبارات

 عن للكشف المناعي االستشراب على قائمة اختبارات هي السريع التشخيص اختبارات

 االختبارات بعض وتتيح. اإلصبع بوخز تؤخذ دم عينة في بالطفيليات الخاصة المستضدات

 نوع عن الكشف أخرى اختبارات وتتيح ؛)المنجلية ِّورةالمتص( فقط واحد نوع عن الكشف

 ِّورةوالمتص ،َّنشيطةال ِّورةُمتصال( البشرية المالريا طفيليات من األخرى األنواع من أكثر أو

 مثل مختلفة، بأشكال ًياتجار متاحة وهي. ]89][88[] 87[ )َّيةِوالبيض ِّورةُمتصالو َّية،ِلَوباال

 صعبة ظروف في والبطاقات األشرطة استخدام السهل ومن. والبطاقات واألشرطة الغمائس

 األداء حيث من ًيانسب بسيطة بأنها السريع التشخيص اختبارات وتتسم. الصحية المرافق خارج

. ]90[ خاصة معدات أو كهرباء تتطلب وال والتفسير،

 ًقاوف السريع التشخيص اختبارات باختيار العالمية الصحة منظمة أوصت ،2012 عام ومنذ

 السريع التشخيص اختبارات منتجات اختبار برنامج تقييمات نتائج إلى ًدااستنا التالية، للمعايير

: ]91[ للمنظمة التابع للمالريا

 عند% 75 عن المنجلية ِّورةُمتصال عينات مقابل المجموعة كشف درجة تقل َّالأ ينبغي• 

 أماكن جميع في المنجلية ِّورةُمتصال عن للكشف وذلك ميكرولتر،/طفيلي 200 مستوى

. المرض انتقال

 عند% 75 عن النشيطة ِّورةُمتصال عينات مقابل المجموعة كشف درجة تقل َّالأ ينبغي• 

 أماكن جميع في النشيطة ِّورةُمتصال عن للكشف وذلك ميكرولتر،/طفيلي 200 مستوى

. المرض انتقال

%. 10 من أقل الكاذب اإليجابي المعدل يكون أن يجب• 

%. 5 من أقل الصحيح غير المعدل يكون أن ينبغي• 

 خاص وهو بالهيستيدين، الغني 2 البروتين عن الكشف إلى الحالية االختبارات وتستند

 الخاصة أو األنواع لكل الشاملة ِّوريةالمتص الالكتات هيدروجين ونازعة ،َّيةِلَجْنِمال ِّورةبالمتص

 المستضدات لهذه المختلفة الخصائص تؤثر وقد. األنواع لكل الشامل األلدوالز أو معين، بنوع

 في االعتبار في الخصائص هذه تؤخذ أن وينبغي مختلفة، حاالت في لالستخدام مالءمتها على

: منها كثيرة، محتملة مزايا ولالختبارات. السريع التشخيص اختبارات تنفيذ برامج

 الصحية المرافق لتشمل التشخيصية الخدمات نطاق وتوسيع النتائج تقديم سرعة• 

 األدنى؛ المستوى ذات المحلية والمجتمعات

 عامل تدريب يمكن المثال، سبيل على( مهرة موظفين وتخريج للتدريب أقل متطلبات• 

 ؛)واحد يوم في العامة الصحة مجال في

. عام بوجه الصحية الخدمة وفي التشخيص في المريض ثقة تعزيز• 

: منها محتملة، مساوئ لها أن كما

 ًرامؤخ عولجت التي العدوى أنواع عن الجديدة العدوى أنواع تمييز على القدرة عدم• 

 الغني 2 البروتين إلى المستندة السريع التشخيص اختبارات حالة في بفعالية،

 2 البروتين وجود استمرار بسبب وذلك المنجلية، ِّورةالمتص طفيليات في بالهيستيدين

 َّعال؛الف العالج بعد أسابيع خمسة إلى أسبوع من تتراوح لمدة الدم في بالهيستيدين الغني

 في بالهيستيدين الغني 2 البروتين استئصال لعمليات متغيرة تواتر معدالت وجود• 

 االختبارات يجعل الذي األمر األمازون، منطقة بلدان في َّيةِلَجْنِمال ِّورةُمتصال طفيليات

 ؛]92[ المنطقة هذه في مناسبة غير بالهيستيدين الغني 2 البروتين إلى المستندة
 ؛َّيةِوالبيض ِّورةُمتصالو َّيةِلَوباال ِّورةُمتصال عن الكشف دقة تدني• 

. أخرى إلى منتجات دفعة من تباين وجود مع ًياتجار المتاحة المنتجات جودة تباين• 

 السريع التشخيص اختبارات دقة بين مقارنة ]93[ المنهجية المراجعات إحدى وأوردت

 مرضى من المأخوذة الدم عينات في المنجلية ِّورةالمتص عن الكشف في التحديد على وقدرتها

 مناطق في إسعافية صحية مرافق على ويترددون المالريا إلى تشير أعراض من يعانون

 وقدرتهما المتسلسل البوليميراز تفاعل أو المجهري الفحص دقة وبين بالمرض، موطونة

 الغني 2 البروتين عن للكشف السريع التشخيص اختبارات دقة متوسط وكان. التحديد على
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 ،%)96.2-93.5 ،%95 ثقة فاصل( 95.0% المنجلية ِّورةالمتص طفيليات في بالهيستيدين

 التشخيص اختبارات تكون ما ًةوعاد%). 99.4-93.4(% 95.2 التحديد على القدرة وبلغت

 دقة أقل المنجلية ِّورةالمتص في ِّوريةالمتص الالكتات هيدروجين نازعة عن للكشف السريع

 بمتوسط بالهيستيدين، الغني 2 البروتين عن الكشف اختبارات من التحديد على قدرة وأكثر

% 98.5 تبلغ التحديد على وقدرة%) 96.2-88.0(% 93.2 قدره%) 95 ثقة فاصل( دقة

 ومقدمي والمتطوعين، الصحيين، العاملين أن عديدة دراسات وأظهرت%). 96.7-99.4(

 استخدام-  ْينالكافي واإلشراف التدريب خالل من-  يمكنهم الخاص القطاع من الرعاية

 ويمكن. للمالريا دقيقة تشخيصات وتقديم صحيح نحو على السريع التشخيص اختبارات

 معايير في المجهري الفحص أو السريع التشخيص اختبارات اختيار معايير على ّطالعاال

 السريع التشخيص اختبارات شراء بشأن  العالمية الصحة منظمة بها أوصت التي االختيار

]. 94[ للمالريا

 السريع التشخيص اختبارات أو المجهري الفحص باستخدام التشخيص يؤدي أن َّقعالمتو ومن

 إعطاء عدم ضمان خالل من للمالريا المضادة األدوية استخدام في اإلفراط من الحد إلى

 الذين المرضى جميع عالج من اًلبد بالمالريا، إصابتهم تأكدت الذين للمرضى إال العالج

 إلجراء استعداد على يكونون قد الرعاية مقدمي أن من الرغم وعلى. ]95[ ُحمىال من يعانون

. للنتائج مناسب بشكل ًمادائ يستجيبون ال فإنهم تشخيصية، اختبارات

 دقة من التأكد المهم من ولذا،. سلبية النتائج تكون عندما الخصوص وجه على ذلك ويصدق

 الالزمة بالموارد وتزويدهم للمستخدمين ذلك إثبات وكذلك الطفيليات، على القائم التشخيص

. ]83[ مالئم ٍونح على والسلبية اإليجابية النتائج من ٍلك مع للتعامل

 الحمض متوالية على القائم التضخيم إلى المستندة واالختبارات المناعي التشخيص ُطرق

 النووي

 يتسم ال فإنه الوبائية، الدراسات في ًدامفي يكون قد للطفيليات المضادة األجسام اكتشاف أن رغم

 للمرضى العالجي التدبير في باستخدامه يسمح بما التحديد على القدرة أو الدقة من ٍفكا بقدر

]. 96[ بالمالريا إصابتهم في ُيشتبه الذين

 المتسلسل، البوليميراز تفاعل مثل الطفيلي، النووي الحمض عن الكشف تقنيات وتتسم

 عن للكشف ًداج مفيدة وهي عالية بدقة بالحلقة، َسطالمتوا الحرارة المتساوي والتضخيم

 اكتشافها يمكن ال التي المنخفضة الطفيلية الكثافة حاالت في َّيماس وال المختلطة، العداوى

 مقاومة لدراسات مفيدة أنها كما. السريع التشخيص باختبارات أو التقليدي المجهري بالفحص

 بوجه متاحة غير ولكنها ؛]97[ المتخصصة الوبائية االستقصاءات من وغيرها األدوية

 مناسبة وليست بالمالريا، الموطونة المناطق في واسع نطاق على الميداني لالستخدام عام

 السكان من كبيرة نسبة فيها تعاني قد التي بالمرض الموطونة المناطق في الروتيني للتشخيص

. الدم في الكثافة منخفضة طفيليات من

 من التخلص برامج في البؤر واستقصاء السكانية المسوحات في مفيدة التقنيات هذه تكون وقد

. المالريا

 في النووي الحمض متوالية على القائم التضخيم لتقنيات الحالي الوقت في دور هناك وليس

. ]98[ الروتينية ُّصدالتر أنظمة في أو للمالريا السريري العالجي التدبير

Justification 

 وينبغي. للمرض َّعالالف العالجي التدبير من ًءاجز للمالريا والدقيق الفوري التشخيص ُيعد

 بالفحص َّكدمؤ تشخيص أساس على بالمالريا إصابتهم في المشتبه المرضى جميع عالج

 الصحيح التشخيص ويكتسب. الدم من عينة باستخدام السريع التشخيص اختبار أو المجهري

 للخطر، ُعرضة األشد السكانية للفئات بالنسبة خاصة أهمية بالمالريا الموطونة المناطق في

 إلى المنجلية المالريا تؤدي أن يمكن الذين َّنعين،المم غير والسكان األطفال صغار مثل

 غير العالج من الحد إلى التحديد على لالختبارات المرتفعة القدرة وستؤدي. بسرعة وفاتهم

 في األخرى الحموية األمراض تشخيص وتحسين للمالريا، المضادة باألدوية الضروري

. األماكن جميع

 من" ُّبعوالتت والمعالجة االختبار" سياسة انتهاج إلى بشدة العالمية الصحة منظمة وتدعو

. ُّصدوالتر الرعاية جودة تحسين أجل

 بمضاعفات المصحوبة غير المالريا عالج 4.2

 بمضاعفات المصحوبة غير المالريا تعريف

 الطفيليات اختبارات نتيجة جاءت والذي المالريا أعراض عليه تظهر الذي المريض إلى يشار

 مظاهر عليه تظهر ولم) السريع التشخيص اختبار أو المجهري الفحص( إيجابية لها خضع التي

 ِّطالعلال 1.7 القسم انظر( بمضاعفات مصحوبة غير بمالريا مصاب بأنه الوخيمة المالريا

). الوخيمة المالريا تعريف على

 العالجية األهداف

 بأسرع العدوى عالج في بمضاعفات المصحوبة غير المالريا لعالج السريرية األهداف َّثلتتم

 السليمة الممارسة بيان

 النووي الحمض متوالية على القائم التضخيم إلى المستندة واالختبارات المناعي التشخيص ُطرق

 العالجي التدبير في باستخدامه يسمح بما التحديد على القدرة أو الدقة من ٍفكا بقدر يتسم ال فإنه الوبائية، الدراسات في ًدامفي يكون قد للطفيليات المضادة األجسام اكتشاف أن رغم

]. 96[ بالمالريا إصابتهم في ُيشتبه الذين للمرضى

 العداوى عن للكشف ًداج مفيدة وهي عالية بدقة بالحلقة، َسطالمتوا الحرارة المتساوي والتضخيم المتسلسل، البوليميراز تفاعل مثل الطفيلي، النووي الحمض عن الكشف تقنيات وتتسم

 األدوية مقاومة لدراسات مفيدة أنها كما. السريع التشخيص باختبارات أو التقليدي المجهري بالفحص اكتشافها يمكن ال التي المنخفضة الطفيلية الكثافة حاالت في َّيماس وال المختلطة،

 للتشخيص مناسبة وليست بالمالريا، الموطونة المناطق في واسع نطاق على الميداني لالستخدام عام بوجه متاحة غير ولكنها ؛]97[ المتخصصة الوبائية االستقصاءات من وغيرها

. الدم في الكثافة منخفضة طفيليات من السكان من كبيرة نسبة فيها تعاني قد التي بالمرض الموطونة المناطق في الروتيني

. المالريا من التخلص برامج في البؤر واستقصاء السكانية المسوحات في مفيدة التقنيات هذه تكون وقد

. ]98[ الروتينية ُّصدالتر أنظمة في أو للمالريا السريري العالجي التدبير في النووي الحمض متوالية على القائم التضخيم لتقنيات الحالي الوقت في دور هناك وليس

 من اًلك الجودة ضمان برامج أحد يدعم أن بد وال. التشخيص لتأكيد) السريع التشخيص اختبار أو المجهري الفحص( طفيلي الختبار فيها المشتبه المالريا حاالت جميع إخضاع وينبغي

. المجهري والفحص السريع التشخيص اختبارات

 السليمة الممارسة بيان
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 من الجسم ُّلصتخ بأنه" الشفاء" َّرفُيعو. وخيم مرض إلى الحالة تفاقم من والوقاية يمكن ما

 انتقال استمرار من الوقاية في العامة الصحة مجال في العالج أهداف وتتمثل. الطفيليات جميع

. وانتشارها للمالريا المضادة األدوية مقاومة ظهور من والوقاية اآلخرين إلى العدوى

 الصحيحة غير العالجية األساليب

 الدواء األحادي العالج استخدام

 أن شأنه من بمفردها الشريكة األدوية من أي أو األرتيميسينين ّكباتمر استخدام في االستمرار

 األحادي العالج اختيار ألن األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج قيمة على ًباسل يؤثر

. األدوية مقاومة ظهور إلى يؤدي قد الدواء

 توليفية عالجية مقررات إلى تحتاج قد الحوامل، النساء مثل المرضى، فئات بعض كانت َّماول

 مرافق بعض في َدمُتستخ ستظل المفردة األرتيميسينين مشتقات فإن يالئمها، بما َّممةمص

 الرسمي وغير الخاص ْينالقطاع من بالكامل سحبها ينبغي ولكن العام، القطاع في اإلحالة

. الطرفية العامة الصحية الرعاية مرافق ومن

 وسلفادوكسين وميفلوكين، أمودياكين، توافر استمرار يؤدي أن َّقعالمتو من وبالمثل،

 العالجي عمرها تقصير إلى البلدان من العديد في الدواء أحادية عالجات بصفتها بيريميثامين

 سحبها وينبغي األرتيميسينين، مادة على القائم التوليفي للعالج شريكة أدوية باعتبارها المفيد

. أمكن حيثما

 الجرعة اكتمال عدم

 الموطونة المناطق في جزئية بمناعة يتمتعون الذين المالريا مرضى لبعض الشفاء يتحقق

 خالل من أو للمالريا المضادة األدوية من كامل غير عالجي مقرر اتباع خالل من بالمرض

 الماضي في ذلك َّدىوأ. بالمناعة يتمتعون ال الذين للمرضى َّعالف غير يكون قد عالجي مقرر

 لديهم ليس الذين وأولئك جزئية بمناعة يتمتعون الذين للمرضى مختلفة توصيات تقديم إلى

 في حتى آخر، إلى فرد من ًراكبي ًتاتفاو تتفاوت أن يمكن المناعة أن وبما. ًقامطل مناعة

 بهذه َصىُيو يعد فلم والمرتفعة، المتوسطة بين المرض انتقال شدة فيها تتراوح التي المناطق

 على قائم للغاية َّعالف توليفي عالج باستخدام كامل عالجي مقرر تقديم من بد وال. الممارسة

. ال أم جزئية مناعة ذا المريض ُتبراع سواء األرتيميسينين، مادة

 العالجي المقرر من فقط األولى الجرعة إعطاء خطيرة تكون قد التي األخرى الممارسات ومن

 المقرر إعطاء بهدف اإلصابة، تلك تأكيد عدم مع بالمالريا إصابتهم في المشتبه للمرضى

 ُتنشئ أن ويمكن مأمونة، غير الممارسة وهذه. التشخيص تأكيد حالة في الكامل العالجي

. بها َصىيو وال مقاومة،

 السريري العالجي للتدبير إضافية اعتبارات

 الفم؟ طريق عن الدواء تناول المريض يستطيع هل

 أدوية أو َقنُح إلى يحتاجون وسوف الفم طريق عن العالج ُّملتح المرضى بعض يستطيع ال

 بها واالحتفاظ الفم طريق عن األدوية ابتالع من يتمكنوا حتى يومين، أو يوم لمدة شرجية

 على أخرى عالمات عليهم تظهر ال المرضى هؤالء أن من الرغم وعلى. موثوق ٍونح على

 بها َصىوالمو للمالريا المضادة نفسها األولية العالجات يتلقوا أن ينبغي المرض، وخامة

 مقرر الشرج طريق عن أو بالحقن األولي العالج يلي أن ًمادائ ويجب. الوخيمة المالريا لعالج

. أيام 3 يستمر األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج من كامل

 ُحمىلل المضادة األدوية استخدام

. والنوبات األدوية، وقلس التقيؤ، مع األطفال صغار لدى المرتفعة ُحمىال تترافق ما ًباغال

 بماء مبللة إسفنجة واستخدام التهوية، األمر، لزم وإذا ُحمى،لل المضادة باألدوية ذلك َلجُيعاو

 38.5 األساسية الحرارة درجة تجاوزت إذا ُحمىلل المضادة األدوية استخدام وينبغي. فاتر

/ملغم 15 تبلغ بجرعة واسع نطاق على) أسيتامينوفين( الباراسيتامول َدمُيستخو. مئوية درجة

 إعطاؤه ويمكن جيد، بشكل ُّملهتح ويمكن مأمون، وهو ساعات؛ 4 كل الجسم وزن من كغم

) الجسم وزن من كغم/ملغم 5( اإليبوبروفين ِدمُتخاس وقد. تحاميل شكل في أو الفم طريق عن

 مثل - به َصىيو ُعدي لم ولكن األطفال، حميات من وغيرها المالريا لعالج كبديل بنجاح

 نزيف مخاطر بسبب-  لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير األدوية من وغيره األسبرين

. راي ومتالزمة الكلوية، الوظيفة واختالل الهضمي، الجهاز

 التقيؤ مضادات استخدام

 العالج إلى حاجة هناك تكون قد ولذلك. ًداشدي يكون وقد الحادة، المالريا حاالت في شائع التقيؤ

 من كامل مقرر إعطاء ينبغي ثم. الفم طريق عن الدواء ُّملتح يمكن حتى ًناَحق للمالريا المضاد

 المضادة األدوية تكون أن ويمكن. أيام 3 لمدة األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج

 تشخيص يخفي قد الذي األمر ضارة، نفسية عصبية آثار لها يكون أن ويمكن ِّدئةمه للتقيؤ

. بحذر استخدامها ينبغي ولذلك. آخر تشخيص وبين بينها يخلط أو الوخيمة المالريا

 للنوبات العالجي التدبير

 لدى منها المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين األطفال لدى ًعاشيو أكثر َّممةالمع النوبات

 األمراض بين تداخل وجود إلى ذلك ويشير. أخرى أنواع بسبب بالمالريا المصابين األطفال

 بادرة تكون قد النوبات أن وبما. الحموية واالختالجات المنجلية المالريا عن الناجمة الدماغية

 ساعة 24 خالل ْيننوبت من أكثر من يعانون الذين المرضى عالج فيجب الدماغية، للمالريا

 المسالك على الحفاظ فيجب النوبات، استمرت وإذا. الوخيمة بالمالريا مصابون أنهم على

 طريق عن أو الحقن طريق عن ِبنزوديازيبين ّكباتمر( االختالج مضادات وإعطاء الهوائية

 َّضحالمو النحو على الطفل معالجة يجب النوبة، ُّقفتو وعند). العضل في بارالدهيد أو الشرج،

 ّيناتب توجد وال. مئوية درجة 38.5 األساسية حرارته درجة تجاوزت إذا ،7.10.5 الفقرة في

 بمضاعفات، المصحوبة غير المالريا حاالت في مفيدة الوقائية االختالج مضادات أن على

. بها ُينصح وال

 األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج 4.2.1
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 عملية معلومات

 وقت أي من للصحة ًعانف أكثر للمالريا المضادة الجديدة باألدوية اإلمداد خط أصبح لقد

 بعض وشهدت. التطوير من مختلفة مراحل في جديدة ّكباتمر عدة وهناك مضى،

 التوصية قرار َّقفويتو. بالفعل للمالريا المضادة الجديدة األدوية بعض تسجيل البلدان

 والفاعلية المأمونية على ّيناتالب قوة على العام لالستخدام للمالريا المضادة باألدوية

 باستخدام التوصية يمكن ُمرضية، بدائل توجد ال عندما عام، وبوجه. االستخدام وسياق

 للتسجيل َّدمةالمق تلك من بكثير أكثر ّيناتب تقديم ًةعاد يلزم أنه غير ًثا،حدي مسجلة أدوية

 وفاعليتها، مأمونيتها، في كافية ثقة لتوفير-  َّيدةالمق غير أو العامة للتوصيات بالنسبة- 

. ًياحال بها َصىالمو بالعالجات ًةمقارن النسبية ومزاياها

 يزال وال. جديدة توليفات أو للمالريا مضادة جديدة أدوية عدة ًرامؤخ ُتحدثتواس

 التوليفية العالجات ومن. الوثيقة هذه تتناولها ولم التسجيل، قبل ما مرحلة في بعضها

 قاعدة+  وأرتيميسينين بيبيراكوين،+  أرتيوالن: األرتيميسينين مادة على القائمة الجديدة

 بعض في َدمةومستخ َّجلةمس عالجات وهي نابثوكين،+  وأرتيميسينين بيبيراكوين،

 تتوافر وال. القائمة لألدوية جديدة جنيسة تركيبات عدة هناك ذلك، إلى وباإلضافة. البلدان

 أي بشأن) َّيدالمق غير االستخدام أي( عامة توصيات لتقديم كافية ّيناتب قاعدة اآلن حتى

. األدوية هذه من

 بيروناريدين+  أرتيسونات

 أرتيسونات من َّونالمك التوليفي العالج استخدام بشأن منهجي استعراض ُأجري

 وأظهر. ًضامري 3718 مجموعه ما فيها شارك تجارب ست َّمنوتض وبيروناريدين،

 وأرتيسونات لوميفانترين،+  بأرتيميثير ًةمقارن جيدة فاعلية بيروناريدين+  أرتيسونات

 ،المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين ًناس األكبر واألطفال البالغين لدى ميفلوكين+ 

 فعالية بنفس الدواء أن في للثقة كافية غير األطفال لصغار بالنسبة الحالية ّيناتالب ولكن

 زيادة التنظيمية السلطات الحظت ذلك، إلى وباإلضافة. ًياحال بها َصىالمو الخيارات

+  أرتيسونات يتلقون الذين المرضى لدى الكبدي األمين ناقلة إنزيم تركيزات في طفيفة

 لتوصيف الدراسات من مزيد بإجراء وأوصت المقارنة، بمجموعات ًةمقارن بيروناريدين

. ِئنةُمطم الجرعات تكرار دراسات من المستقاة األولية والبيانات. الكبد تسمم خطر

 على وبيروناريدين أرتيسونات من َّونالمك التوليفي العالج حصل ،2012 عام وفي

 لألدوية، األوروبية للوكالة التابع 58 بالمادة الخاص اإلجراء بموجب إيجابي علمي رأي

 المخاوف إلى ًساأسا ذلك ويرجع َّيد،المق االستخدام إلى تشير توسيم بطاقة مع ولكن

 بفاعليته المتعلقة والمخاوف الكبد، تسمم في البيروناريدين عنصر ُّببتس احتمالية من

 وفي. ]103[ الجرعة تكرار مع وخاصة ومأمونيته، الخامسة، سن دون األطفال في

 أن إلى لألدوية األوروبية للوكالة التابع العلمي االستشاري الفريق ُلصخ ،2015 عام

 المخاوف من للتخفيف كافية ّيناتب َّدمتق الكبدية األحداث عن التراكمية المأمونية بيانات

 لعالج بيروناريدين-أرتيسونات باستخدام توصية بتقديم للسماح ّمَث ومن الكبد، تسمم بشأن

 لديهم توجد ال الذين المرضى لدى عالجها وإعادة بمضاعفات المصحوبة غير المالريا

). فأكثر كيلوغرامات 5 وزنهم يبلغ الذين األطفال فيهم بمن( كبدية إصابة عالمات

 كانت التي القيود جميع لرفع المنتج توسيم بطاقة لألدوية األوروبية الوكالة َّدلتع ولذلك،

 مقاومة تشهد التي المناطق على االستخدام ْصرَق وعلى الجرعات، تكرار على مفروضة

 رصد متطلبات وعلى المرض، انتقال معدل وانخفاض للمالريا المضادة لألدوية مرتفعة

 بيروناريدين-أرتيسونات حبيبات لألدوية األوروبية الوكالة منحت كما. الكبد وظائف

. ًماكيلوغرا 20 إلى 5 من وزنهم يتراوح الذين األطفال لعالج ًياإيجاب ًياعلم ًيارأ

 منظمة من ًقامسب المؤهلة األدوية قائمة في بيروناريدين-أرتيسونات ُأدرجو ]102[

 العلمي الرأي إلى ًدااستنا ،2012 أبريل/نيسان في المالريا لعالج العالمية الصحة

 وبما. 58 المادة بموجب المنتج هذا بشأن لألدوية األوروبية الوكالة أبدته الذي اإليجابي

 األحكام هذه ِّدثتُح فقد لألدوية، األوروبية الوكالة استنتاجات إلى تستند التوسيم أحكام أن

 قائمة في َرجةالمد والمنتجات. 2015 عام في الوكالة أجرتها التي المراجعة على ًءبنا

 خالل من ِّيمتُق التي المنتجات هي العالمية الصحة منظمة من ًقامسب المؤهلة المنتجات

 بها أوصت التي التنظيمية والمتطلبات المعايير مع تتوافق أنها َّينوتب المختلفة اآلليات

. والفاعلية والمأمونية، الجودة، بشأن العالمية الصحة منظمة

 الصحة منظمة قائمة إلى بيروناريدين-أرتيسونات ُأضيف ،2017 يونيو/حزيران وفي

 ولم. لألطفال األساسية لألدوية النموذجية والقائمة األساسية لألدوية النموذجية العالمية

-أرتيسونات باستخدام) 2015( المالريا عالج بشأن للمنظمة التوجيهية المبادئ ِصُتو

 ظهرت التي الكبد بتسمم المتعلقة المخاوف بسبب وذلك العام، لالستخدام بيروناريدين

 عن 2017 ديسمبر/األول كانون في ُعقد آخر اجتماع وأسفر. 2012 عام في

 اللجنة دعم 2018 عام في المالريا لمكافحة العالمي البرنامج يطلب أن ضرورة

 استعراض إجراء أجل من للمنظمة التابعة الدوائية المنتجات بمأمونية المعنية االستشارية

 اللجنة أكملت أن وبعد. المتاحة والمعلومات البيانات لجميع الخبراء جانب من مستقل

-أرتيسونات استخدام مأمونية على المفروضة الحالية القيود أن رأت استعراضها،

 النحو على بمضاعفات، المصحوبة غير المالريا لعالج®) Pyramax( بيروناريدين

 وسوف. ]103[ َّررةمب ُعدَت لم ،المالريا لعالج التوجيهية المبادئ في عليه المنصوص

 الجديدة المعلومات إلى ًدااستنا التوجيهية المبادئ المالريا لمكافحة العالمي البرنامج ِّقحُين

. 2021 عام في المتاحة

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص مالريا عالج

: التالية التوليفية العالجات بإحدى) حملهن من األول ُثلثال في الحوامل باستثناء( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين والبالغين األطفال عالج ينبغي

 لوميفانترين+  أرتيميثير• 

 أمودياكين+  أرتيسونات• 

 ميفلوكين+  أرتيسونات• 

 بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين• 

. بيريميثامين سلفادوكسين+  أرتيسونات• 

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 ألدوية النموذجية والقائمة األساسية، لألدوية النموذجية والقائمة العالمية، الصحة منظمة من ًقامسب المؤهلة المالريا عالج أدوية قائمة في بيروناريدين أرتيسونات دواء ُأدرج

 لمنظمة التابعة الدوائية المنتجات بمأمونية المعنية االستشارية اللجنة من إيجابية لمراجعة وخضع لألدوية، األوروبية الوكالة من إيجابي علمي رأي على الدواء حصل كما. األطفال

 ريثما الدواء هذا استخدام بشأن العالمية الصحة منظمة موقف على ًءبنا المالريا لعالج الوطنية التوجيهية مبادئها في الدواء هذا إدراج في البلدان تنظر أن ويمكن. العالمية الصحة

 المصحوبة غير المالريا لعالج بيروناريدين-أرتيسونات استخدام: المعلومات مذكرة في العالمية الصحة منظمة موقف ُنشرو. 2021 عام في َّقعةالمتو الرسمية التوصية تصدر

 لدى بمضاعفات المصحوبة غير المالريا لعالج ًناومأمو اًلَّعاف األرتيميسينين مادة على ًماقائ ًياتوليف ًجاعال اعتباره يمكن بيروناريدين-أرتيسونات أن ِّضحتو التي ]99[ بمضاعفات

. بالمالريا الموطونة المناطق جميع في فأكثر كيلوغرامات 5 وزنهم يبلغ الذين واألطفال البالغين
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 َّجلالمس بيبيراكوين وفوسفات تخليقي أوزونيد من توليفة بيبيراكوين+  أرتيوالن ُيعدو

. بشأنه عامة توصيات لتقديم كافية بيانات ًياحال توجد وال. الهند في

 ُّملهماتح ويمكن ْينَبتُمث ْينّكبمر على بيبيراكوين قاعدة+  أرتيميسينين توليفة وتحتوي

 شكل في بيبيراكوين إن حيث من السابقة العالجات عن التوليفة هذه وتختلف. جيد بشكل

 عالجي بمقرر تنصح الحالية والتوصية ًيا،نسب منخفضة أرتيميسينين وجرعة القاعدة،

 توصية لتقديم تكفي السريرية التجارب من مستقاة بيانات توجد وال. فقط ْينيوم لمدة

 من كافية غير حماية ِّفريو أرتيميسينين جرعات نظام أن من قلق وهناك بشأنه، عامة

. بيبيراكوين عنصر مقاومة

 ًياحال لهما َّوجُير ًيانسب ْينقديم ْينّكبمر من توليفة ًضاأي نفثوكين+  أرتيميسينين ُيعدو

 العالمية الصحة منظمة نصيحة عكس على الجرعة، أحادي ًياعالج ًرامقر باعتبارهما

 تجارب من مستقاة بيانات ًياحال توجد وال. أيام 3 لمدة األرتيميسينين مشتقات أحد بتناول

. عامة توصيات لتقديم يكفي بما بدقة، ُأجريت مضبوطة عشوائية

. جنيسة أدوية عن عبارة األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات من والعديد

 ًياحال بها َصىالمو لألدوية المقابلة الجنيسة لألدوية البيولوجي التوافر يكون أن ويجب

 ُمرضيةال الدوائية الجودة على الحفاظ ويجب اًل،أص َّجلوالمس َّررالمق للمنتج اًلمماث

. للمنتج

 على القائمة للمالريا المضادة لألدوية  الجيدة الشراء ممارسات على ِّطالعاال ُيرجىو

]. 104[األرتيميسينين

Evidence To Decision 

Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 الخمسة التوليفية األدوية جميع أن َّينتب فقد الشريك، للدواء مقاومة وجود عدم ظل في

 فشل معدل ُتحقق العالمية الصحة منظمة بها توصي التي األرتيميسينين مادة على القائمة

 واألطفال البالغين لدى% 5 بنسبة المتسلسل البوليميراز تفاعل تعديل مع العالج في

) الجودة فائقة ّيناتب( أماكن عدة في ُأجريت التي التجارب من العديد في سواء حد على

]100][101[ .

 األخرى االعتبارات

 بحيث المعتمدة التوليفية العالجات من بقائمة التوصية التوجيهية المبادئ إعداد فريق قرر

. والثاني األول الخط عالج منها تختار أن للبلدان يمكن

 والنساء والثالث، الثاني ْينُثلثال في والحوامل َّضع،الر فيهم بمن( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين واألطفال البالغين معالجة: التوصية

. األرتيميسينين مادة على قائم توليفي بعالج) المرضعات

 فيها المرغوب اآلثار

 من% 5 من أقل إلى تؤدي العالمية الصحة منظمة بها أوصت التي األرتيميسينين مادة على القائمة الخمسة التوليفية العالجات أن َّتسقةم بصورة الدراسات أثبتت      •

). الجودة فائقة ّيناتب( الشريك للدواء مقاومة فيها توجد ال التي األماكن في المتسلسل البوليميراز تفاعل تعديل مع العالج فشل حاالت

 فيها المرغوب غير اآلثار

. التكلفة زيادة     •

 .العام لالستخدام بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين التوليفي بالعالج َصىيو: التوصية

: فيها المرغوب اآلثار

+  ديهيدروأرتيميسينين على ُأجريت التي التجارب في َّتسقةم بصورة% 5 من األقل المتسلسل البوليميراز تفاعل تعديل مع العالج فشل معدل شوهد  •

). الجودة فائقة ّيناتب( بيبيراكوين

 من أسابيع 9 غضون في الجديدة اإلصابات من أقل عدد ويحدث لوميفانترين،+  أرتيميثير من أطول نصفي عمر لديه بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين           •

). الجودة فائقة ّيناتب( بيبيراكوين+  بديهيدروأرتيميسينين العالج

 مماثلة جديدة إصابة حاالت وتحدث مماثل، نصفي عمر لهما ميفلوكين+  أرتيسونات التوليفي والعالج بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين التوليفي العالج           •

). الجودة متوسطة ّيناتب( العالج من أسابيع 9 خالل التواتر حيث من

: فيها المرغوب غير اآلثار

 يتلقون الذين أولئك عدد من اًلقلي أكثر بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين يتلقون الذين المرضى من لعدد طويلة) ECG/QT(  تي كيو فترة هناك كانت           •

) الجودة منخفضة ّيناتب( ميفلوكين+  أرتيسونات

 يتلقون الذين أولئك عدد من اًلقلي أكثر بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين يتلقون الذين المرضى من لعدد )ECG/QT( تي كيو لفترة ّديح طول هناك كان           •

. لوميفانترين+  أرتيميثير أو ميفلوكين،+  أرتيسونات

 واألضرار المنافع

 مرتفع يقين مستوى: المهمة النتائج لجميع بالنسبة

 ِّيناتالب يقينية مرتفع

 والتفضيالت القيم
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 مالحظات

 غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين واألطفال البالغين معالجة :التوصية

 والنساء والثالث، الثاني ْينُثلثال في والحوامل َّضع،الر فيهم بمن( بمضاعفات المصحوبة

. األرتيميسينين مادة على قائم توليفي بعالج) المرضعات

: العالمية الصحة منظمة من َمدةالمعت التوليفية األول الخط أدوية خيارات يلي وفيما• 

 ميفلوكين،+  وأرتيسونات أمودياكين،+  وأرتيسونات لوميفانترين،+  أرتيميثير

. بيريميثامين-سلفادوكسين+  وأرتيسونات بيبيراكوين،+  وديهيدروأرتيميسينين

 والمرضعات َّضعالر فيهم بمن واألطفال، للكبار الخيارات بهذه َصىويو◦ 

. الحمل من والثالث الثاني ُثلثال في والحوامل

 األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات بشأن قرار اتخاذ وعند◦ 

 راسمو يراعي أن ينبغي الوطنية، العالج سياسات في اعتمادها ينبغي التي

 البلد، في للمالريا المضادة األدوية مقاومة نمط: يلي ما الوطنية السياسات

 األطفال، تركيبات وتوافر وتكلفتها، ومأمونيتها، للتوليفات النسبية والفاعلية

. المشتركة التركيبات ذات المنتجات وتوافر

 التي المنتجات أو السائبة األقراص على الثابتة الجرعة ذات التوليفات َّضلُتفو◦ 

. أخرى أدوية مع أقراص في تنتج

 َمدةالمعت التوليفية العالجات من" بقائمة" التوصية التوجيهية المبادئ إعداد فريق وقرر

 النمذجة دراسات وتشير. والثاني األول الخط عالج منها تختار أن للبلدان يمكن بحيث

 المتاحة األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية األول الخط عالجات تعدد أن إلى

. تأخيرها أو المقاومة ظهور من الوقاية على يساعد قد لالستخدام

. العام لالستخدام بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين التوليفي بالعالج َصىيو :التوصية

 التوليفي للعالج الجرعات نظام أن المنهجية المراجعات إحدى أظهرت• 

 يؤدي ًياحال ِّنعةالمص الشركات به ِصيتو الذي بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين

 الفريق ويعتزم. األطفال صغار لدى األمثل المستوى دون جرعات تناول إلى

. الدوائية الحرائك نماذج إلى يستند للجرعات َّقحُمن بنظام التوصية

 إطالة خطر عن الدراسات من مزيد إجراء لألدوية األوروبية الوكالة وطلبت◦ 

). ECG/QT( تي كيو فترة

 مشتقات أحد من توليفة عن عبارة األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي والعالج

). ببطء منه الجسم يتخلص( األمد طويل شريك دواء مع المفعول السريع األرتيميسينين

 ُحدي الذي األمر( بسرعة الدم من الطفيليات إزالة على األرتيميسينين عنصر ويعمل

 48 خالل الجنسية دورة كل في 10000 حوالي يبلغ بعامل الطفيليات أعداد من

 في تتوسط التي ّياتِعرسلل الجنسية المراحل مكافحة في ًضاأي َّعالف وهو) ساعة

 إزالة على األمد الطويل الشريك الدواء ويعمل. البعوض إلى المرض انتقال استمرار

. األرتيميسينين مشتقات مقاومة ظهور من الحماية ِّفرويو المتبقية، الطفيليات

. العالج بعد وقاية فترة الطويل النصفي العمر ذات الشريكة األدوية ِّفرتو كما

 بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين باستخدام التوجيهية المبادئ إعداد فريق وأوصى

 إضافية بيانات ُأتيحت إذ 2013 عام في ّيناتالب تقييم أعاد ولكنه ،2009 عام في

 مع )ECG/QT( تي كيو لفترة الضئيلة المطلقة اإلطالة الفريق والحظ. مأمونيته عن

 كانت الزيادة بأن ًعامقتن كان ولكنه بيبيراكوين،+  ديهيدروأرتيميسينين التوليفي العالج

. السريرية الناحية من مهمة تكن ولم كلوروكين مع لوحظت التي للزيادة مماثل بقدر

 العالج مدة 4.2.2

 القائمة التوليفية العالجات في األرتيميسينين ِّونمك من أيام 3 مدته عالجي مقرر يغطي

 من فقط صغير جزء بقاء يضمن الذي األمر ْين،الجنسيت ْيندورت نفسها المادة على

. الشريك للدواء مقاومة ظهور إمكانية من ُحدي مما إزالته، الشريك للدواء ينبغي الطفيليات

 ولها فعالية، أقل ألنها) ْينيوم إلى يوم( أقصر عالجية مقررات باستخدام ُينصح ال ولذا

 مفعوله من الجسم يتخلص الذي الشريك للدواء أقل حماية ِّفروتو ّيات،ِعرسال على أقل تأثير

. ببطء

Evidence To Decision 

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص مالريا عالج

 .األرتيميسينين مشتقات أحد باستخدام أيام 3 لمدة ًجاعال األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج مقررات تعطي أن يجب: األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج مدة

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 فيها المرغوب اآلثار

 من ًمايو 28 أول خالل العالج فشل يواجهون أيام 3 لمدة األرتيميسينين مشتقات أحد تناول على تنطوي توليفية عالجات يستخدمون الذين المرضى من أقل عدد• 

). الجودة فائقة ّيناتب( العالج

 السابع اليوم في الدم في ّياتِعرس لديهم تظهر أيام 3 لمدة األرتيميسينين مشتقات أحد تناول على تنطوي توليفية عالجات يستخدمون الذين المرضى من أقل عدد• 

). الجودة فائقة ّيناتب(

 واألضرار المنافع

 مرتفع يقين مستوى: المهمة النتائج لجميع بالنسبة

 ِّيناتالب يقينية مرتفع
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Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 تناول بين مباشرة مقارنة على انطوت مضبوطة عشوائية تجارب أربع ُأجريت

 نفسها المادة وتناول بيريميثامين سلفادوكسين جانب إلى إضافية أيام 3 لمدة أرتيسونات

 النحو على النتائج وجاءت بيريميثامين، سلفادوكسين جانب إلى إضافي واحد يوم لمدة

: اآلتي

 تعديل مع العالج فشل معدل انخفاض إلى أيام 3 لمدة أرتيسونات تناول أدى• 

 لمدة أرتيسونات بتناول ًةمقارن ًمايو 28 أول خالل المتسلسل البوليميراز تفاعل

 تجارب، أربع ،0.55-0.36 ،%95 ثقة فاصل ؛0.45 الخطر، نسبة( واحد يوم

). الجودة فائقة ّيناتب المشاركين، من 1202

 ظهر الذين المشاركين عدد انخفاض إلى أيام 3 لمدة أرتيسونات تناول أدى• 

 واحد يوم لمدة أرتيسونات بتناول ًةمقارن السابع اليوم في الدم في ّياتِعرس لديهم

 1260 تجارب، أربع ،0.93–0.58 ،%95 ثقة فاصل ؛0.74 الخطر، نسبة(

). الجودة فائقة ّيناتب ًكا،مشار

 األخرى االعتبارات

 أيام 3 لمدة األرتيميسينين مشتقات أحد تناول أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق اعتبر

 مقاومة خطر وتقليل الجيد، االلتزام وتعزيز الكافية، الفاعلية لتوفير ًياضرور ًراأم

. العالج اكتمال عدم عن الناجم األدوية

 مالحظات

 مادة على القائمة التوليفية باألدوية العالج من أطول فترة إلى حاجة هناك تكون قد

 ِّورةالمتص فيها تكون التي المناطق في% 90 من أكثر شفاء معدل لتحقيق األرتيميسينين

. نهائية توصيات لتقديم كافية تجارب توجد ال ولكن لألرتيميسينين، ِومةمقا المنجلية

 التوليفية العالجات في األرتيميسينين ِّونمك من أيام 3 مدته عالجي مقرر ويغطي

 فقط صغير جزء بقاء يضمن الذي األمر ْين،الجنسيت ْيندورت نفسها المادة على القائمة

 للدواء مقاومة ظهور إمكانية من ُحدي مما إزالته، الشريك للدواء ينبغي الطفيليات من

 أقل ألنها) ْينيوم إلى يوم( أقصر عالجية مقررات باستخدام ُينصح ال ولذا. الشريك

 يتخلص الذي الشريك للدواء أقل حماية ِّفروتو ّيات،ِعرسال على أقل تأثير ولها فعالية،

. ببطء مفعوله من الجسم

: للتوصية المنطقي األساس

 أيام 3 لمدة األرتيميسينين مشتقات أحد تناول أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق اعتبر

 مقاومة خطر وتقليل الجيد، االلتزام وتعزيز الكافية، الفاعلية لتوفير ًياضرور ًراأم

. العالج اكتمال عدم عن الناجم األدوية

 األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات جرعات 4.2.3

 الجرعات إعطاء األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج مقررات تضمن أن يجب

 السريع، والطفيلي السريري الشفاء احتمال لتعظيم أي المفيد، العالجي العمر إلطالة ُمثلىال

. األدوية مقاومة وتأخير المرض، انتقال وتقليل

) ُّرضالتع( كافية لفترة للمالريا المضادة األدوية من َّعالةف تركيزات تحقيق الضروري ومن

 وتستند. الشفاء معدالت ارتفاع ضمان أجل من المستهدفة السكانية الفئات جميع في

 للدواء ُّرضالتع وخصائص الجرعة بين العالقة فهم إلى أدناه الواردة الجرعات توصيات

 َّقىيتل وال. والمأمونية) الدوائية الديناميكية( الناتجة العالجية والفاعلية) الدوائية الحرائك(

 التي الجرعات ُظمُنل ًقاوف ُمثلىال الجرعة األطفال، صغار َّيماس ال المرضى، فئات بعض

. المقاومة ِّززويع األدوية فاعلية على ًباسل يؤثر الذي األمر ِّنعة،المص الشركات بها أوصت

 من معينة فئات أن على دوائية ّيناتب وجود عند التوجيهية، المبادئ هذه في وحرصنا

 فئات جميع ُّرضتع لضمان الجرعات ُظمُن تعديل على ُمثلى،ال الجرعات تتلقى ال المرضى

. مماثل ٍونح على لألدوية المرضى

 الجرعات أن حين وفي. الوزن إلى المستندة الجرعات لتوصيات ملخص يلي فيما ِردوي

 تختلف والوزن العمر بين العالقة فإن األطفال، لدى عملية أكثر تكون قد العمر إلى المستندة

 نقص إلى العمر إلى المستندة الجرعات تؤدي أن يمكن وبالتالي. السكانية الفئات باختالف

 خاصة كبيرة بيانات قواعد تتوافر لم ما المرضى، بعض لدى الجرعات فرط أو الجرعات

. المنطقة تلك في الجرعات تحديد في بها لالسترشاد العمر مقابل بالوزن تتعلق منطقة بكل

. العالج فاعلية وبالتالي للدواء، ُّرضالتع على الجرعات نظام غير أخرى عوامل تؤثر وقد

 به، وااللتزام وتركيبته، الدواء، نوعية مثل عوامل على للدواء المريض ُّرضتع يعتمد كما

. الدهون تناول جانب إلى الدواء تناول على ُّرضالتع يعتمد قد األدوية، لبعض وبالنسبة

 مقاومة ظهور إلى يؤدي ما وهو العالج، لفشل الرئيسية األسباب أحد االلتزام ضعف ُيعدو

 على َّضلُتفو االلتزام، على الثابتة الجرعات ذات التوليفات ِّجعوتش. وانتشارها األدوية

 الالزم الوقت األدوية وصف على القائمون يأخذ أن وينبغي). المفردة( السائبة األقراص

. للمالريا المضاد العالجي المقرر إكمال أهمية للمرضى ليشرحوا

 لوميفانترين+  أرتيميثير

 من ملغم 20 على تحتوي عادية أو لالنتشار قابلة أقراص: ًياحال المتاحة التركيبات

 من ملغم 40 على تحتوي عادية وأقراص لوميفانترين، من ملغم 120و أرتيميثير

 تركيبة وتساعد. الجرعة ثابتة توليفية تركيبة في لوميفانترين من ملغم 240و أرتيميثير

. للدواء األطفال صغار تناول تيسير على َّكهةالمن لالنتشار القابلة األقراص من األطفال

 من الجسم وزن من كغم/ملغم 24-5 قدرها إجمالية جرعة: المستهدفة الجرعة نطاق

 لوميفانترين من الجسم وزن من كغم/ملغم 144-29و أرتيميثير

 أيام 3 لمدة اليوم في مرتين لوميفانترين+  أرتيميثير ُيعطى: به َصىالمو الجرعات نظام

. ساعات 8 بفارق ْيناألولي ْينالجرعت إعطاء األفضل ومن). جرعات ست بإجمالي(

 ًيايوم مرتين ُتعطى لوميفانترين+  أرتيميثير من) ملغم( جرعة) كغم( الجسم وزن

 أيام 3 لمدة

 120 + 20 15 من أقل إلى 5

 240 + 40 25 من أقل إلى 15

 360 + 60 35 من أقل إلى 25

 480 + 80 أكثر أو 35

: للعالج واالستجابة لألدوية ُّرضالتع ُّيربتغ المرتبطة العوامل

) سنوات 3 من أقل( األطفال صغار لدى للوميفانترين ُّرضالتع انخفاض ِّثقُو• 

 ميفلوكين يتناولون الذين والمرضى الحجم، الكبار والبالغين الحوامل، النساء وكذلك

 المستهدفة السكانية الفئات هذه أن وبما. المدخنين ولدى إيفافيرينز، أو وريفامبيسين

 كثب عن للعالج استجاباتها مراقبة ينبغي العالج، فشل لخطر ُعرضة أكثر تكون قد

. التام التزامها وضمان

 األدوية يتناولون الذين المرضى لدى للوميفانترين ُّرضالتع في زيادة ولوحظت• 

 نحو على ريتونافير/لوبينافير-  لوبينافير على المعتمدة القهقرية للفيروسات المضادة

. الجرعة بتعديل ُينصح ال ولذا ّية؛ُسمال في زيادة دون ولكن متزامن،

: إضافية تعليقات

 غير لوميفانترين أن األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج هذا مزايا من• 

. المالريا لعالج بمفرده قط َدمُيستخ ولم الدواء، أحادي ًجاعال بصفته متاح

 إعالم وينبغي. لوميفانترين امتصاص تعزيز على الدهون مع الدواء تناول ويعمل• 

 بعد ًةمباشر التوليفي العالج هذا تناول ينبغي بأنه الرعاية على القائمين أو المرضى

 والتفضيالت القيم
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 الثاني ْيناليوم في َّيماس وال ،)الحليب مثل( دهون على يحتوي شراب بعد أو الطعام

. العالج من والثالث

 أمودياكين+  أرتيسونات

+  25 على تحتوي أقراص شكل في ثابتة جرعة ذات تركيبة: ًياحال المتاحة التركيبات

 وأمودياكين، أرتيسونات من ملغم 270 + 100 أو ملغم، 135 + 50 أو ملغم، 67.5

. التوالي على

 كغم/ملغم) 10-2( 4 في) ونطاقها( المستهدفة الجرعة َّثلتتم: ونطاقها المستهدفة الجرعة

 من ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم) 15-7.5( 10و أرتيسونات من ًيايوم الجسم وزن من

 يتراوح العالجية للجرعة إجمالي بنطاق َصىويو. أيام 3 لمدة ًيايوم واحدة مرة أمودياكين

 لكل الجسم وزن من كغم/ملغم 45-22.5و ًيا،يوم الجسم وزن من كغم/ملغم 30و 6 بين

. أمودياكين جرعة

) ملغم( أمودياكين+  أرتيسونات جرعة) كغم( الجسم وزن

 أيام 3 لمدة ًيايوم ُتعطى

 67.5 + 25 9 من أقل إلى 4.5

 135 + 50 18 من أقل إلى 9

 270 + 100 36 من أقل إلى 18

 540 + 200 أكثر أو 36

: للعالج واالستجابة لألدوية ُّرضالتع ُّيربتغ المرتبطة العوامل

 ًراتوات أكثر أمودياكين باستخدام الدواء األحادي العالج تناول بعد المعالجة فشل كان• 

 ينبغي لذلك،. بعمرهم ًةمقارن الوزن نقص من يعانون الذين األطفال صفوف في

. كثب عن أمودياكين+  بأرتيسونات التوليفي للعالج استجابتهم مراقبة

 المرضى لدى وخاصة العدالت، في شديد بانخفاض أمودياكين+  أرتيسونات يرتبط• 

 يتناولون الذين أولئك لدى َّيماس وال البشري، المناعي العوز بفيروس المصابين

 إلى إليفافيرينز المصاحب االستخدام ويؤدي. كوتريموكسازول أو/و زيدوفودين

 المصاحب االستخدام ُّنبتج ينبغي َثم، ومن. الكبد وتسمم ألمودياكين، ُّرضالتع زيادة

 وإيفافيرينز، زيدوفودين، يتناولون الذين المرضى لدى أمودياكين+  ألرتيسونات

 مادة على القائم الوحيد التوليفي العالج هو هذا يكن لم ما وكوتريموكسازول،

. الفور على المتاح أرتيسونات

: إضافية تعليقات

 أمودياكين ديثيل أو ألمودياكين الدوائية الحرائك في كبيرة تغييرات أي َحظُتال لم• 

 تعديالت بإجراء ُينصح ال ولذا، الحمل؛ من والثالث الثاني ُثلثال خالل المستقلب

. الجرعة على

 أمودياكين، تناول ّراءج من البالزما تركيزات على للعمر تأثير أي َحظُيال ولم• 

 سوى يتوافر وال. العمر حسب الجرعة بتعديل ُينصح ال ولذا، أمودياكين، وديثيل

. العمر من األولى السنة في ألمودياكين الدوائية الحرائك عن قليلة بيانات

 ميفلوكين+  أرتيسونات

 ملغم 25 على تحتوي األطفال أقراص من الجرعة ثابتة تركيبة: ًياحال المتاحة التركيبات

 قاعدة من ملغم 50 يعادل ما( الميفلوكين هيدروكلوريد من ملغم 55و أرتيسونات من

 220و أرتيسونات من ملغم 100 على تحتوي للبالغين أقراص جانب إلى ،)الميفلوكين

) الميفلوكين قاعدة من ملغم 200 يعادل ما( الميفلوكين هيدروكلوريد من ملغم

 كغم/ملغم) 10-2( 4 في) ونطاقها( المستهدفة الجرعة َّثلتتم: ونطاقها المستهدفة الجرعة

 من ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم) 11–7( 8.3و أرتيسونات من ًيايوم الجسم وزن من

. أيام 3 لمدة ًيايوم واحدة مرة ميفلوكين

) ملغم( ميفلوكين+  أرتيسونات جرعة) كغم( الجسم وزن

 أيام 3 لمدة ًيايوم ُتعطى

 55 + 25 9 من أقل إلى 5

 110 + 50 18 من أقل إلى 9

 220 + 100 30 من أقل إلى 18

 440 + 200 أكثر أو 30

: إضافية تعليقات

 واضطراب واالنزعاج، والدوخة، والتقيؤ، الغثيان، حاالت بزيادة ميفلوكين ارتبط• 

 ًةوعاد ِهنة،ُمو تكون ما ًراناد األعراض هذه ولكن السريرية، التجارب في النوم

 ومن. فيها َدمُيستخ التي الحاالت في جيد بشكل التوليفي العالج هذا ُّملتح يمكن ما

 في الحال هو كما أيام، 3 مدى على ميفلوكين من َّيةُكلال الجرعة تقسيم األفضل

 وتحسين الحاد التقيؤ من الحد أجل من وذلك الجرعة، الثابتة الحالية التوليفات

. االمتصاص

 الذي األمر لميفلوكين، ُّرضالتع من ُيقلل لريفامبيسين المصاحب االستخدام أن وبما• 

 للوقوف بعناية الدواء هذا يتناولون الذين المرضى متابعة ينبغي فاعليته، من ُحدي قد

. العالج فشل حاالت على

 

 بيريميثامين سلفادوكسين+  أرتيسونات

 تقسيمها يسهل وأقراص أقراص، على محتوية شرائط في ًياحال متاح: الدوائية التركيبات

 الجرعة ثابتة توليفية وأقراص أرتيسونات، من ملغم 50 على تحتوي أكثر أو نصفين إلى

 توليفة توجد وال. بيريميثامين من ملغم 25 + سلفادوكسين من ملغم 500 على تحتوي

. الجرعة ثابتة

 كغم/ملغم) 10-2( 4 في) النطاق( المستهدفة الجرعة َّثلتتم: ونطاقها المستهدفة الجرعة

 ال ما وتناول أيام، 3 لمدة اليوم في واحدة مرة ُتعطى أرتيسونات من ًيايوم الجسم وزن من

 واحدة مرة الجسم وزن من كغم/ملغم) 3.5–1.25 / 70–25( 1.25 / 25 عن يقل

. األول اليوم في واحدة كجرعة ُتعطى بيريميثامين/سلفادوكسين من

 

) كغم( الجسم وزن

 ُتعطى أرتيسونات جرعة

) ملغم( أيام 3 لمدة ًيايوم

/سلفادوكسين جرعة

 ُتعطى) ملغم( بيريميثامين

 األول اليوم في واحدة كجرعة

 12.5 / 250 ملغم 25 10 من أقل إلى 5

 25 / 500 ملغم 50 25 من أقل إلى 10

 50 / 1000 ملغم 100 50 من أقل إلى 25

 75 / 1500 ملغم 200 أكثر أو 50

 من المنخفضة الجرعة: للعالج واالستجابة لألدوية ُّرضالتع ُّيربتغ المرتبطة العوامل

 ال العصبي األنبوب عيوب من ّنةاألج لحماية الالزمة) ًيايوم ملغم 0.4( الفوليك حمض

 ُتقلل) ًيايوم ملغم 5( األعلى الجرعات أن حين في بيريميثامين، سلفادوكسين فاعلية من ُتقلل

. معه بالتزامن إعطاؤها ينبغي وال فاعليته من كبيرة بصورة

: إضافية تعليقات

 وقد. ضعفه نقطة وهذه الجرعة، ثابتة توليفة شكل في التوليفي العالج هذا َّفريتو ال• 

 السائبة، أرتيسونات أقراص توزيع خطر وزيادة االلتزام، ضعف إلى ذلك يؤدي

 األحادي العالج على العالمية الصحة منظمة تفرضه الذي الحظر من الرغم على

. بأرتيسونات الدواء

-لسلفادوكسين النطاق الواسع االستخدام استمرار مع المقاومة تزيد أن َّجحالمر ومن• 

-تريميثوبريم( وكوتريموكسازول بيريميثامين،-وسلفالين بيريميثامين،

 الفوالت مضادات لمقاومة الجزيئية الواسمات فإن الحظ، ولحسن). سلفاميثوكسازول

 في رصدها وينبغي. العالجية باالستجابات ًداجي ًطاارتبا ترتبط سلفوناميد ّكباتومر

. الدواء هذا فيها َدمُيستخ التي المناطق
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 عملية معلومات

 على تحتوي أقراص في الجرعة ثابتة توليفة شكل في ًياحال َّفريتو: الدوائية التركيبات

 أقراص تحتوي بينما بيبيراكوين، من ملغم 320و ديهيدروأرتيميسينين، من ملغم 40

. بيبيراكوين من ملغم 160و ديهيدروأرتيميسينين، من ملغم 20 على األطفال

/ملغم) 10-2( 4 في) النطاق( المستهدفة الجرعة َّثلتتم: ونطاقها المستهدفة الجرعة

 وزن من كغم/ملغم) 27-16( 18و ديهيدروأرتيميسينين، من ًيايوم الجسم وزن من كغم

 للبالغين أيام 3 لمدة ًيايوم واحدة مرة الجرعة َطىُتعو بيبيراكوين، من ًيايوم الجسم

 المستهدفة والجرعات النطاقات َّثلوتتم. أكثر أو كغم 25 وزنهم يبلغ الذين واألطفال

 الجسم وزن من كغم/ملغم) 10-2.5( 4 في كغم 25 عن وزنهم يقل الذين لألطفال

 من ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم) 32-20( 24و ديهيدروأرتيميسينين، من ًيايوم

   .أيام 3 لمدة اليوم في واحدة مرة بيبيراكوين

 ًياحال ِّنعةُمصال الشركة به ِصيتو الذي الجرعات نظام ِّفريو: به َصىالمو الجرعات نظام

 باستثناء ،%)95 من أكبر( ممتازة شفاء معدالت ِّققُيحو لبيبيراكوين، الكافي ُّرضالتع

. العالج لفشل أضعاف ثالثة بمقدار متزايد لخطر َّرضينالمع الخامسة سن دون األطفال

 من بكثير أقل العمرية الفئة هذه في األطفال لدى البالزما في بيبيراكوين فتركيزات

 وزن من كغم/ملغم( نفسها الجرعة يتناولون الذين والبالغين ًناس األكبر األطفال تركيزات

 2.5 عن يقل ال ما كغم 25 عن وزنهم يقل الذين األطفال يتلقى أن وينبغي). الجسم

 من الجسم وزن من كغم/ملغم 20و ديهيدروأرتيميسينين، من الجسم وزن من كغم/ملغم

 كغم 25 وزنهم يبلغ الذين األطفال له َّرضيتع الذي نفسه ُّرضالتع لتحقيق بيبيراكوين

. والبالغون أكثر أو

. أيام 3 لمدة ًيايوم بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين إعطاء وينبغي

 َطىُتع) ملغم( بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين جرعة) كغم( الجسم وزن

 أيام 3 لمدة ًيايوم

 160 + 20 8 من أقل إلى 5

 240 + 30 11 من أقل إلى 8

 320 + 40 17 من أقل إلى 11

 480 + 60 25 من أقل إلى 17

 640 + 80 36 من أقل إلى 25

 960 + 120 60 من أقل إلى 36

 1280 + 160 80 من أقل إلى 60

 1600 + 200 80 من أكثر

: للعالج واالستجابة لألدوية ُّرضالتع ُّيربتغ المرتبطة العوامل

 بصورة بيبيراكوين امتصاص من ِّرعُتس ألنها الدهون، المرتفعة الوجبات ُّنبتج يجب

 ِدثُمحال المتأخر البطيني االستقطاب عودة احتمال خطر من تزيد وبالتالي كبيرة،

 كهربية تخطيط في َّححةالمص )ECG/QT( تي كيو فترة إطالة( القلب ْظمَن الضطراب

. بيبيراكوين امتصاص العادية الوجبات ِّيرُتغ وال). القلب

 العالج، لفشل متزايد لخطر َّرضونمع التغذية سوء من يعانون الذين األطفال ألن ًراونظ

. كثب عن للعالج استجابتهم مراقبة فيجب

. الحوامل النساء لدى أقل لديهيدروأرتيميسينين ُّرضالتع• 

 من ُيقلل الذي األمر أكبر، بسرعة بيبيراكوين من الحوامل النساء أجسام َّلصتتخ• 

 ال ذلك أن وبما. العالج بعد بيبيراكوين+  لديهيدروأرتيميسينين الوقائي التأثير

. الحوامل للنساء الجرعة بتعديل ُينصح فال األولية، الفاعلية على يؤثر

 الكلوروكين مقدار بنفس )ECG/QT( تي كيو فترة بيبيراكوين يطيل: إضافية تعليقات

 قبل القلب كهربية تخطيط إجراء الضروري من وليس. كينين من أقل بمقدار ولكن ًباتقري

 التوليفي العالج هذا استخدام عدم يجب ولكن بيبيراكوين،+  ديهيدروأرتيميسينين وصف

 من يعانون الذين أو ِخلقيةال )ECG/QT( تي كيو فترة إطالة من يعانون الذين للمرضى

 أي هناك يكن ولم). ECG/QT( تي كيو فترة تطيل أدوية يتناولون أو سريرية حالة

 الواسع االستخدام في أو الكبيرة العشوائية التجارب في القلب تسمم وجود على ّيناتب

. التوليفي العالج لهذا

Justification 

 المتاحة الدوائية الحرائك بيانات جميع بالجرعات المعني الفرعي الفريق استعرض

 قاعدة من دراسات 10و منشورة، دراسات 6( بيبيراكوين-ديهيدروأرتيميسينين بشأن

 652 قدره مرضى عدد بإجمالي للمالريا؛ المضادة للمقاومة العالمية الشبكة بيانات

 فئة لكل لبيبيراكوين ُّرضللتع محاكاة عمليات الفريق أجرى ثم ]106][105[ )ًضامري

 مخاطر لديهم ترتفع الذين األطفال صغار لدى أقل ًضاُّرتع النتائج هذه وأظهرت. وزن

 ُّرضالتع من ًئامكاف مستوى َّقحةالمن الجرعات ُظمُن ِّفرتو أن َّقعالمتو ومن. العالج فشل

. العمرية الفئات جميع في لبيبيراكوين

 األخرى االعتبارات

 األطفال عن بيبيراكوين تركيزات ذروة ارتفاع إلى الجرعة تعديل يؤدي أن َّقعُيتو ال

 األطفال، صغار لدى َّيةُسمال زيادة على ّيناتب توجد ال أنه وبما والبالغين، ًناس األكبر

 َّسنالمح ُّرضللتع المتوقعة الفوائد أن إلى التوجيهية المبادئ استعراض لجنة ُلصتخ

. الخطر زيادة حساب على ليست المالريا لمضادات

Strong recommendation for 

) 2015( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص مالريا عالج

+  بديهيدروأرتيميسينين َلجونيعا الذين كغم 25 عن وزنهم يقل الذين األطفال يحصل أن ينبغي: األطفال لصغار بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين جرعة بشأن َّقحةالمن التوصية

. أيام 3 لمدة بيبيراكوين من ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 20و ديهيدروأرتيميسينين، من ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 2.5 عن يقل ال ما على بيبيراكوين

* قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 
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 المتكررة المنجلية المالريا 4.2.4

 فشل( ُبوبةاألي أو العدوى عودة عن المنجلية ِّورةالمتص بمالريا اإلصابة عودة تنجم أن يمكن

 بسبب للدواء الكافي غير ُّرضالتع أو األدوية مقاومة عن العالج فشل ينجم وقد). العالج

 غير الدوائية الحرائك أو التقيؤ، أو االلتزام، ضعف أو األمثل، المستوى دون جرعات تناول

 السوابق على ِّطالعاال المهم ومن. النوعية المتدنية األدوية أو المفردة األدوية في المعتادة

 ًرامقر يكمل لم أنه أم السابق، العالج أثناء َّيأتق قد المريض كان إذا ما لمعرفة المرضية

. اًلكام ًياعالج

 إلى المريض إحالة ذلك يتطلب وقد. أمكن إذا الطفيلي بالفحص العالج فشل تأكيد ويجب

 نازعة إلى المستندة السريع التشخيص اختبارات أو المجهري الفحص فيه َّفريتو مرفق

 في بالهيستيدين الغني 2 البروتين إلى المستندة االختبارات نتائج ألن الالكتات، هيدروجين

 دون حتى األولية، العدوى بعد أسابيع لمدة إيجابية تظل قد المنجلية ِّورةالمتص طفيليات

 وفي. الثاني الخط عالج على للحصول حال أي على ضرورية اإلحالة تكون وقد. ُبوبةأي

 الرغم على العدوى، وعودة ُبوبةاألي بين التمييز الممكن من يكون ال قد المرضى، فرادى

 العالج من أسابيع 4 غضون في عودتها أو الدم في والطفيليات ُحمىال معالجة عدم أن من

 بها َصىُموال األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية بالعالجات المعالجة في اًلفش ُيعتبر

 قد كانوا إذا عما ُيسألون ال المرضى ألن العالج فشل َفلُيغ الحاالت، من كثير وفي. ًياحال

 السؤال هذا توجيه وينبغي. ْينالسابق ْينالشهر أو الشهر خالل للمالريا ًدامضا ًجاعال تلقوا

. بالمالريا المصابين المرضى إلى روتينية بصورة

 ًمايو 28 غضون في العالج فشل

 معروف األرتيميسينين مادة على قائم بديل توليفي عالج هو به َصىالمو الثاني الخط عالج

 أيام 7 لمدة العالجية بالمقررات االلتزام يكون أن َّجحالمر ومن. المنطقة في َّعالف بأنه

 أو دوكسيسيكلين أو تتراسيكلين، مع إعطاؤهما ويجب كينين، أو أرتيسونات باستخدام(

 بهذه َصىُيو يعد ولم للعالج؛ مباشرة مالحظة وجود عدم حالة في ًفاضعي) كليندامايسين

 بأرتيسونات األحادي العالج واستخدام توزيع بشدة َّبذُيح وال. عام بوجه العالجية المقررات

 كينين على تحتوي التي العالجية المقررات أن كما الخاصة، المراكز خارج الفم طريق عن

. جيد بشكل ُّملهاتح يمكن ال

 ًمايو 28 بعد العالج فشل

 َبةُبوَْيأ بسبب إما العالج من أسابيع 4 من أكثر بعد الدم في والطفيليات ُحمىال عودة تكون قد

 من للطفيليات الوراثية األنماط تحديد طريق عن إال ذلك تمييز يمكن وال. جديدة عدوى أو

. والمتكررة األولية العداوى في المتسلسل البوليميراز تفاعل خالل

 العالجي التدبير في روتينية بصورة َدمُيستخ ال المتسلسل البوليميراز تفاعل أن وبما

 ينبغي األولي العالج من أسابيع 4 بعد المفترض العالج فشل حاالت جميع فإن للمرضى،

 العالج من األول بالخط وعالجها جديدة عدوى حاالت تشغيلية، نظر وجهة من اعتبارها،

 60 غضون في ميفلوكين استخدام إعادة أن غير. األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي

 استخدام ويجب والنفسية، العصبية الفعل ردود خطر بزيادة يرتبط األول العالج من ًمايو

. األرتيميسينين مادة على قائم بديل توليفي عالج

 منخفضة سراية تشهد التي المناطق في َلجةُمعاال المنجلية ِّورةالمتص عدوى انتقال إمكانية من الحد 4.2.5

 عملية معلومات

/ملغم 0.75 تبلغ التي ًقاساب بها َصىالمو الجرعة بمأمونية المتعلقة المخاوف ضوء في

 6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين لألفراد الجسم وزن من كغم

 ّياتِعرسل ًدامبي باعتباره بريماكين مأمونية للمنظمة تابع فريق استعرض فوسفات،- 

 من كغم/ملغم 0.25 قدرها واحدة جرعة تناول أن إلى ُلصوخ المنجلية، ِّورةالمتص

 لدى حتى خطيرة، ّيةُسم ُيسبب أن َّجحالمر غير من بريماكين قاعدة من الجسم وزن

. ]109[ فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين األشخاص

 مقدارها واحدة جرعة إعطاء-  بذلك فيها ُينصح التي الحاالت في-  ينبغي ّم،َث ومن

 العالج، من األول اليوم في بريماكين قاعدة من الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25

 يعانون الذين المرضى لجميع األرتيميسينين، مادة على قائم توليفي عالج إلى باإلضافة

 الحوامل، النساء باستثناء الطفيلي، بالفحص َّكدةالمؤ المنجلية ِّورةالمتص مالريا من

 أعمارهم تقل اًلأطفا يرضعن الالتي والنساء أشهر، 6 عن أعمارهم تقل الذين َّضعوالر

. الفئات لهذه استخدامه مأمونية عن كافية بيانات وجود عدم بسبب أشهر، 6 عن

 7.5 قاعدة( واسع نطاق على ًياحال المتوفرة األقراص قوة على ًءبنا الجرعات جدول

) ملغم

) ملغم قاعدة( بريماكين من واحدة جرعة) كغم( الجسم وزن

 3.75 25 من أقل إلى أ10

 7.5 50 من أقل إلى 25

 15 100 من أقل إلى 50

 عن وزنهم يقل الذين األطفال صغار جرعات "أ"

. ًياحال المتوفرة األقراص بأحجام َّيدةمق كغم 10

 واحدة جرعة استخدام بشأن العالمية الصحة منظمة سياسة موجز على ّطالعاال ُيرجىو

 ].110[ المنجلية ِّورةالمتص مالريا في َّياتِعرسلل ًدامبي باعتباره  بريماكين من

Strong recommendation for  ,منخفض الدليل نوعية 

) 2015( بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص مالريا عالج

 وزن من كغم/ملغم 0.25 بمقدار واحدة بريماكين جرعة إعطاء ينبغي منخفضة، سراية تشهد التي للمناطق بالنسبة: َلجةُمعاال المنجلية ِّورةالمتص عدوى انتقال إمكانية من الحد

 والنساء أشهر، 6 عن أعمارهم تقل الذين َّضعوالر الحوامل، النساء باستثناء( المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين للمرضى األرتيميسينين مادة على قائم توليفي عالج مع الجسم

 .فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة اختبار إجراء يلزم وال. المرض انتقال من للحد) أشهر 6 عن أعمارهم تقل اًلأطفا يرضعن الالتي

 اليقين منخفضة ّيناتب قوية، توصية
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Evidence To Decision 

Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 180 على ُأجريت التي البعوض باقتيات المعنية الدراسات من المستقاة البيانات تشير

 بريماكين من واحدة جرعة استخدام بشأن الرصدية الدراسات تحليل إطار في-  ًصاشخ

 على القائمة التوليفية العالجات أحد إلى بريماكين من كغم/ملغم 0.25 إضافة أن إلى- 

. للبعوض ّياتِعرسال إعداء إمكانية من بسرعة ُتقلل أن يمكن األرتيميسينين مادة

 جرعة إضافة فاعلية بشأن مضبوطة عشوائية تجارب لثماني منهجية مراجعة ُأجريتو

 من للحد األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات إلى بريماكين من واحدة

 اآلتية النتائج عن وأسفر وحدها، التوليفية العالجات تلك باستخدام ًةمقارن المالريا، انتقال

]107[ :

 الجسم وزن من كغم/ملغم 0.4 على تزيد التي بريماكين من المفردة الجرعات• 

 ؛0.34 الخطر، نسبة( ُثلثينال بنحو الثامن اليوم في ّياتِعرسال نقل معدل َّفضتخ

 مرتفعة ّيناتب ًكا،مشار 269 تجربتان، ،0.59–0.19 ،%95 ثقة فاصل

 ؛)اليقين

 الجسم وزن من كغم/ملغم 0.6 على تزيد التي بريماكين من المفردة الجرعات• 

 ؛0.29 الخطر، نسبة( ُثلثينال بنحو الثامن اليوم في ّياتِعرسال نقل معدل َّفضتخ

 مرتفعة ّيناتب ًكا،مشار 1380 تجارب، سبع ،0.37–0.22 ،%95 ثقة فاصل

). اليقين

 اإلصابة معدل على الجرعات تلك آثار بشأن مضبوطة عشوائية تجارب ُتجر ولم

. البعوض إلى المرض انتقال على أو بالمالريا

 األخرى االعتبارات

 واالستجابة الجرعة بين العالقة على ّيناتالب أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق اعتبر

 جرعة أن الستنتاج كافية كانت البعوض اقتيات بشأن الرصدية الدراسات من المستقاة

 إمكانية من كبير ٍدح إلى َّفضتخ الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25 البالغة بريماكين

. المنجلية ِّورةالمتص انتقال

 مثل ّياتِعرسلل المبيدة األدوية باستخدام المالريا انتقال من الحد من السكان ينتفع وحتى

 مستودع يوجد َّالوأ األدوية، هذه المرضى من ًداج كبيرة نسبة َّقىتتل أن بد ال بريماكين،

 تكون أال َّجحالمر من ولذا. األعراض عديمي الطفيليات حاملي من المرض النتقال كبير

 بوصفها المالريا، النتقال المنخفضة الشدة ذات المناطق في إال َّعالةف االستراتيجية هذه

. منها التخلص أو المالريا من التخلص قبل ما برامج مكونات أحد

 مالحظات

 عليهم تظهر الذين المرضى ألن المرتفع، االنتقال ذات األماكن التوصية هذه تشمل ال

 داخل ّياتِعرسلل الحاملين السكان مجموع من ضئيلة نسبة سوى ّكلونيش ال األعراض

. المرض انتقال على بريماكين يؤثر أن المستبعد ومن المحلي، المجتمع

 نازعة َوزَع من يعانون الذين األشخاص لدى االنحاللي للتسمم الضئيل الخطر وكان

 ًحا،متا المعني االختبار يكون ال عندما ًةوخاص فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين

. بريماكين استخدام بشأن الوطنية السياسات لراسمي الرئيسية الشواغل أحد

/ملغم 0.25 قدرها جرعة استخدام مع للحياة ِّددُمهال الدم بانحالل اإلصابة َعدالمستب ومن

 فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة اختبار إجراء وبدون الجسم وزن من كغم

]108[ .

 المتعلقة ّيناتالب في التوجيهية المبادئ إعداد فريق نظر :للتوصية المنطقي األساس

 البعوض باقتيات المعنية الرصدية الدراسات في واالستجابة الجرعة بين بالعالقات

 وزن من كغم/ملغم 0.25 قدرها جرعة باستخدام المرض انتقال إمكانية خفض بشأن

 المعني العالمية الصحة منظمة فريق عن الصادر ُحكمال في الفريق نظر كما الجسم،

 المحتملة المنافع أن الفريق ورأى). 2012 نوفمبر/الثاني تشرين( ّيناتالب باستعراض

) الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25( المفردة المنخفضة للجرعة العامة الصحة مجال في

 مادة على القائمة المنجلية للمالريا التوليفية العالجات أحد إلى باإلضافة بريماكين من

 تفوق فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة اختبار إجراء بدون األرتيميسينين،

. الضارة لآلثار المحتملة المخاطر

 خاصة لمخاطر َّرضةالمع الفئات عالج 4.3

 الحرائك- ) وإيفافيرينز ريفامبيسين، مثل( قوية إنزيمات محفزات يتناولون الذين والمرضى والحوامل، األطفال، صغار فيهم بمن-  المرضى من مهمة فرعية فئات عدة َّيرتغ

 فيها المرغوب اآلثار

 ًباتقري ُثلثينال بمقدار الثامن اليوم في ّياتِعرسال نقل معدل خفض إلى الجسم وزن من كغم/ملغم 0.4 على تزيد التي بريماكين من المفردة الجرعات َّدتأ  •

). الجودة متوسطة ّيناتب(

). الجودة منخفضة ّيناتب( ّياتِعرسال نقل معدل على الجسم وزن من كغم/ملغم 0.4 من األقل الجرعات أثر تقيس التي التجارب من ًداج قليل عدد هناك      •

 ُيقلل قد الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25 قدرها جرعة استخدام أن إلى البعوض باقتيات المعنية الدراسات من َمدةالمست الرصدية البيانات تحليل يشير       •

. للبعوض ّياتِعرسال إعداء إمكانية من بسرعة

 فيها المرغوب غير اآلثار

 ضئيل أنه َقدُيعت الخطر أن غير. الدم انحالل لخطر ُعرضة فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من شديد مستوى من يعانون الذين األشخاص  •

. الخطر هذا لتحديد كافية بيانات توجد وال الجرعة؛ هذه مع

 واألضرار المنافع

. منخفض يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية منخفض

 والتفضيالت القيم
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 المضادة لألدوية األمثل دون ُّرضالتع إلى َّدىأ الذي األمر ،)Pharmakinetics( الدوائية

 فشل ومعدالت. الحالية الجرعات ُظمُن باتباع العالج فشل معدل من يزيد وهذا. للمالريا

 المناطق في والمرضى الطفيليات، فرط من يعانون الذين المرضى في بكثير أعلى العالج

 ُّرضتع إلى الفئات هذه وتحتاج لألرتيميسينين، المنجلية المالريا من مقاومة بها توجد التي

 الذي ُّرضبالتع ًةمقارن) العالجية التركيزات من أطول فترات( للمالريا المضادة لألدوية أكبر

 ما ًباوغال. ًياحال بها َصىالمو األرتيميسينين على القائمة التوليفية العالجات جرعات تحققه

 الجرعات زيادة الخيارات وتشمل. ذلك لتحقيق ُبلُسال أفضل تحديد َّكدالمؤ غير من يكون

 أن غير. للمالريا مضاد آخر دواء إضافة أو الجرعات، مدة أو وتيرة تغيير أو المفردة،

 امتصاص يصبح المثال، سبيل على( المنشود ُّرضالتع ُتحقق ال قد المفردة الجرعات زيادة

 البالزما في المرتفعة العابرة التركيزات بسبب سامة الجرعة تكون قد أو ،)ًعامشب لوميفانترين

 مدة إلطالة اإلضافية الميزات ومن). وبيروناريدين وأمودياكين، وميفلوكين، بيبيراكوين،(

 لعنصر الالجنسية للدورة ًّياإضاف ًضاُّرتع ِّفرتو أنها) أيام 5 مدته عالجي مقرر باتباع( العالج

 تقييم السرعة وجه على وينبغي. الشريك للدواء ُّرضالتع زيادة إلى باإلضافة األرتيميسينين

 األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية للعالجات َّززةالمع العالجية المقررات مقبولية مدى

. الخاصة الظروف هذه في وفعاليتها ومأمونيتها، ُّملها،تح وإمكانية

 السمنة من يعانون الذين أو الحجم الكبار البالغون

 العمر حسب جرعات إعطائهم عند الجرعات نقص لخطر الحجم الكبار البالغون َّرضيتع

 المبدأ، حيث ومن. البالغين وزن على ِمدةالمعت التعبئة السابقة القياسية العالجات إعطائهم أو

 من كغم/ملغم( المستهدفة الجرعة تحقيق إلى الحجم الكبار البالغين جرعات تستند أن ينبغي

 فتح َّينيتع قد أنه هي لذلك العملية والنتيجة. للمالريا مضاد عالجي مقرر لكل) الجسم وزن

 من يعانون الذين للمرضى بالنسبة أما. الكافي العالج لضمان للمالريا مضاد دواء من ْينعبوت

 األنسجة على َّزعُيو مما أقل الدهنية األنسجة على الدواء من كمية َّزعُتو ما ًبافغال السمنة،

 الجسم ووزن الهزيل، الجسم وزن تقدير أساس على الجرعات إعطاء ينبغي َثم ومن األخرى؛

 الجرعات إلى السمنة من يعانون ال الذين الثقيل الوزن ذوي من المرضى ويحتاج. المثالي

. ًناوز األخف المرضى إليها يحتاج التي) الجسم وزن من كغم/ملغم( نفسها

 لهذه ِّررمب أو ّيناتب توجد ال ولكن للجرعات، األقصى بالحد الماضي في ُأوصي وقد

 الدوائية والحرائك الجرعة بين عالقة وجود على محدودة ّيناتب هناك أن وبما. الممارسة

 الجرعات خيارات َّيمُتق ولم المفرط، الوزن ذوي أو الحجم الكبار البالغين لدى العالج ونتائج

 ظل وفي. السرعة وجه على المعرفية الثغرة هذه بتقييم َصىيو العالجية، التجارب في البديلة

 كلما الحجم الكبار البالغين عالج نتائج متابعة يحاولوا أن العالج لمقدمي ينبغي البيانات، غياب

. ذلك أمكن

 والمرضعات الحوامل النساء 4.3.1

-  وترتبط الدم، فقر وزيادة الوالدة، حديثي وزن بانخفاض الحمل أثناء المالريا ترتبط

 وفقدان الوخيمة، بالمالريا اإلصابة مخاطر بزيادة-  المنخفض االنتقال ذات المناطق في

 االنتقال ذات المناطق في-  الجنين نمو على الضارة اآلثار من الرغم وعلى. والوفاة الحمل،

 بأعراض إال ترتبط ال أو الحمل أثناء األعراض عديمة المالريا تكون ما ًةعاد-  المرتفع

 للمالريا المضادة األدوية معظم مأمونية عن كافية معلومات توجد وال. َّددةمح وغير بسيطة

. الحمل من األولى الثالثة األشهر خالل َّيماس ال الحمل، أثناء الدوائية وحرائكها وفاعليتها

 الحمل من األول ُثلثال

. التوصية تحت الوارد التبرير انظر

 والثالث الثاني ُثلثال

 باعثة الحمل من والثالث الثاني ْينُثلثال في األرتيميسينين مشتقات استخدام تجربة كانت

 أي عن َلغُيب لم): َّثقةمو حمل حالة 4000 من أكثر( متزايد ٍونح على االطمئنان على

 ينبغي أنه إلى والمنافع للمخاطر الحالي التقييم ويشير. الجنين أو األم على ضارة آثار

 غير المنجلية المالريا لمعالجة األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات استخدام

 الست الجرعات نظام ِّيمُق وقد. الحمل من والثالث الثاني ْينُثلثال في بمضاعفات المصحوبة

 المصحوبة غير المنجلية المالريا لعالج لوميفانترين+  أرتيميثير من الحالي القياسي

 إطار في الحمل من والثالث الثاني ْينُثلثال في امرأة 1000 من أكثر في بمضاعفات

 نظام فاعلية أن غير. جيد بشكل ُّملهتح ويمكن مأمون أنه ُوجدو المضبوطة، التجارب

 األحادي العالج فاعلية من أقل كانت لوميفانترين+  أرتيميثير من القياسي الست الجرعات

 ميانمار بين الحدود على المنخفض االنتقال ذات المناطق في وذلك أيام، 7 لمدة بأرتيسونات

 على الحمل، أثناء األدوية تركيزات انخفاض بسبب الفاعلية انخفاض كان وربما. وتايلند

 تنزانيا وجمهورية أوغندا، في مرتفع انتقال ذات منطقة في ًرامؤخ لوحظ الذي النحو

 في الحمل من والثالث الثاني ْينُثلثال في النساء من العديد أن من الرغم وعلى. المتحدة

 أخرى دراسات ُتجرى زالت ال ولوميفانترين، بأرتيميثير التوليفي للعالج َّرضنتع قد أفريقيا

 من كثير ِلجعو وبالمثل،. الحوامل النساء لدى ومأمونيته الدوائية وحرائكه فاعليته لتقييم

 أو بيريميثامين سلفادوكسين مع باالقتران أو وحده بأمودياكين أفريقيا في الحوامل النساء

 إال ًّيارسم الحمل أثناء المالريا لعالج أمودياكين استخدام َّثقيو لم ذلك، ومع أرتيسونات؛

 ْينُثلثال في غانا في النساء لدى أمودياكين استخدام وارتبط. أكثر أو حمل حالة 1300 في

 أو الكبد، بتسمم ذلك يرتبط لم ولكن متكررة، طفيفة جانبية بآثار الحمل من والثالث الثاني

. للمواليد الضارة النتائج أو العظم، نخاع كبت

 الثاني ْينُثلثال في بنجاح بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين امرأة 2000 من أكثر واستخدم

 إندونيسيا وفي ًذا،ِقُمن ًجاعال بصفته وتايلند ميانمار بين الحدود على الحمل، من والثالث

 ًنا،مأمو ُيعتبر بيريميثامين سلفادوكسين أن من الرغم وعلى. األول الخط عالج بصفته

 بسبب المناطق من العديد في ألرتيسونات ًكاشري ًءدوا بصفته لالستخدام مناسب غير فإنه

 تجنب ينبغي للعالج، بيريميثامين سلفادوكسين+  أرتيسونات استخدام حال وفي. مقاومته

 يضر هذا ألن الفوالت، مكمالت من) ملغم 5( يومية مرتفعة لجرعات المشترك اإلعطاء

 ملغم 0.5-0.4( الفوالت من أقل جرعة استخدام ويجب. بيريميثامين سلفادوكسين بفاعلية

. بيريميثامين سلفادوكسين+  أرتيسونات غير آخر عالج أو) اليوم/الجسم وزن من

 إعطاؤه ينبغي ال أنه غير والثالث، الثاني ْينُثلثال خالل المالريا لعالج ًنامأمو ميفلوكين ُيعدو

. أرتيميسينين مشتقات أحد مع إال

 مع( استخدامه ينبغي وال الحمل، أواخر في الدم سكر نقص خطر بزيادة كينين ويرتبط

. َّعالةف بدائل تتوافر لم إذا إال) كليندامايسين

. الحمل أثناء وتتراسيكلين بريماكين استخدام ينبغي وال

 الحمل أثناء الجرعة

 َدمةالمستخ للمالريا المضادة لألدوية الدوائية بالحرائك يتعلق فيما محدودة بيانات توجد

 تتغير ما ًباغال الدوائية الحرائك خصائص أن إلى المتاحة البيانات وتشير. الحمل أثناء

 أي تظهر ولم. الوقت هذا في الجرعة تعديل لتبرير كافية غير التغييرات ولكن الحمل أثناء

. كينين استخدام مع الحمل أثناء ُّرضالتع في كبيرة اختالفات

 َدمالمستخ بيريميثامين لسلفادوكسين الدوائية الحرائك على ُأجريت التي الدراسات وتشير

 في ملحوظ انخفاض إلى المواقع من العديد في الحمل أثناء المتقطع الوقائي العالج في

 َثم، ومن. متسقة غير لبيريميثامين ُّرضبالتع المتعلقة النتائج ولكن لسلفادوكسين، ُّرضالتع

. الوقت هذا في الجرعة تعديل يبرر ما يوجد ال

 وأرتيسونات لوميفانترين،+  ألرتيميثير الدوائية بالحرائك المتعلقة الدراسات وتتوافر

 أرتيميثير عن البيانات معظم وتتوافر. بيبيراكوين+  وديهيدروأرتيميسينين ميفلوكين،+ 

 الثاني ْينُثلثال خالل العام ُّرضالتع انخفاض إلى البيانات هذه وتشير لوميفانترين؛+ 

 القياسي الست الجرعات نظام استخدام أن إلى المحاكاة عمليات وتشير. الحمل من والثالث

 البيانات ولكن ُّرض،التع ِّسنيح أيام، 3 من اًلبد أيام، 5 مدى على لوميفانترين من

 عن محدودة بيانات وتشير. الحالي الوقت في البديل النظام بهذا للتوصية كافية غير

 ُّرضالتع انخفاض إلى بيبيراكوين+  بديهيدروأرتيميسينين عولجن الالتي الحوامل النساء

 لبيبيراكوين، ُّرضالتع إجمالي في عام بوجه اختالف وجود وعدم لديهيدروأرتيميسينين

 أرتيسونات عن المتاحة والبيانات. بيبيراكوين من للتخلص النصفي العمر قصر لوحظ ولكن

 الدوائية الحرائك عن بيانات توجد وال. الجرعة بتعديل للتوصية كافية غير ميفلوكين+ 

 أن رغم المنجلية، بالمالريا المصابات الحوامل النساء لدى أمودياكين+  ألرتيسونات

 بالمالريا المصابات الحوامل وغير الحوامل النساء لدى اًلمماث كان للدواء ُّرضالتع

. النشيطة

 المرضعات النساء

 ضئيلة َّضعالر ويستهلكها األم لبن إلى تدخل التي للمالريا المضادة األدوية كميات ُتعد

 عظام على المحتمل تأثيره بسبب لتتراسيكلين المرضعات األمهات استعمال ُيمنعو. ًيانسب

 من التحقق يتم لم ما لبريماكين، المرضعات النساء استخدام عدم وينبغي. وأسنانهم َّضعالر

 من مزيد توافر حين إلى فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَعب الرضيع إصابة

. األم لبن في الدواء إفراز عن المعلومات
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 عملية معلومات

 هو هذا فإن الحمل، من األول ُثلثال في األولى بالدرجة يحدث األعضاء ُّلقتخ ألن ًرانظ

 استمرار من الرغم على خلقية، تشوهات حدوث إمكانية من للقلق إثارة األكثر الوقت

 األشهر في المأمونة للمالريا المضادة واألدوية. الحمل فترة طوال العصبي الجهاز تطور

. وبروغوانيل وكليندامايسين، وكلوروكين، كينين، هي الحمل من األولى الثالثة

 األولى الثالثة األشهر في الحوامل للنساء مأمونية العالجية المقررات أكثر فإن ولذلك

+  كينين هي بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية المالريا من يعانين الالتي

 العالج أو( أيام 7 لمدة) اليوم في مرتين الجسم وزن من كغم/ملغم 10( كليندامايسين

+  كينين توافر عدم حال وفي). كليندامايسين يتوافر لم إذا كينين باستخدام األحادي

 مادة على قائم توليفي بعالج عنه االستعاضة يمكن به، العالج فشل أو كليندامايسين

. الفم طريق عن كليندامايسين+  بأرتيسونات التوليفي العالج أو األرتيميسينين

 من األولى الثالثة األشهر في بحملهن األحيان من كثير في النساء ِلغُتب ال الواقع، وفي

 عن اإلنجاب سن في النساء جميع سؤال ينبغي ولذلك،. بعد ذلك يعلمن ال قد أو الحمل

 إلعطاء معتادة ممارسة وهذه للمالريا؛ مضادة أدوية إعطائهن قبل حمل وجود احتمالية

 في النساء تتعرض ما ًباغال ذلك، ومع. حوامل يكن أن َملُيحت الالتي للنساء دواء أي

 ًجاعال يكون األغلب وفي المتاح، األول الخط لعالج قصد دون المبكرة الحمل مرحلة

 700 عن المنشورة االستطالعية البيانات وتشير. األرتيميسينين مادة على ًماقائ ًياتوليف

 ضارة آثار وجود عدم إلى للعالج الحمل من األولى الثالثة األشهر في َّرضنتع امرأة

 حديثي أو األجنة صحة على أو الحمل على) الشريكة األدوية أو( األرتيميسينين ّكباتلمر

 خطر في أكثر أو ًفاضع 4.2 قدرها زيادة الستبعاد المتاحة البيانات وتكفي. الوالدة

 األساسي االنتشار معدل يكون أن يفترض( الوالدة عند جسيم عيب أي اكتشاف إمكانية

 ًساّساح الجنين وضع فيها يكون التي الفترة خالل ُّرضالتع نصف حدث إذا ،%)0.9

 الالتي للنساء المشورة تقديم في طمأنة البيانات هذه ِّفروتو). الحمل بعد أسابيع 4-9(

 أنه إلى وتشير الحمل، من األول ُثلثال من مبكر وقت في للمالريا مضاد لدواء تعرضن

. ُّرضالتع هذا بسبب الحمل إيقاف إلى حاجة ال

 الحمل أثناء الجرعة

 َدمةالمستخ للمالريا المضادة لألدوية الدوائية بالحرائك يتعلق فيما محدودة بيانات توجد

 تتغير ما ًباغال الدوائية الحرائك خصائص أن إلى المتاحة البيانات وتشير. الحمل أثناء

 تظهر ولم. الوقت هذا في الجرعة تعديل لتبرير كافية غير التغييرات ولكن الحمل أثناء

 الدراسات وتشير. كينين استخدام مع الحمل أثناء ُّرضالتع في كبيرة اختالفات أي

 العالج في َدمالمستخ بيريميثامين لسلفادوكسين الدوائية الحرائك على ُأجريت التي

 ُّرضالتع في ملحوظ انخفاض إلى المواقع من العديد في الحمل أثناء المتقطع الوقائي

 يوجد ال َثم، ومن. متسقة غير لبيريميثامين ُّرضبالتع المتعلقة النتائج ولكن لسلفادوكسين،

. الوقت هذا في الجرعة تعديل يبرر ما

 وأرتيسونات لوميفانترين،+  ألرتيميثير الدوائية بالحرائك المتعلقة الدراسات وتتوافر

 أرتيميثير عن البيانات معظم وتتوافر. بيبيراكوين+  وديهيدروأرتيميسينين ميفلوكين،+ 

 الثاني ْينُثلثال خالل العام ُّرضالتع انخفاض إلى البيانات هذه وتشير لوميفانترين؛+ 

 الست الجرعات نظام استخدام أن إلى المحاكاة عمليات وتشير. الحمل من والثالث

 ولكن ُّرض،التع ِّسنيح أيام، 3 من اًلبد أيام، 5 مدى على لوميفانترين من القياسي

 محدودة بيانات وتشير. الحالي الوقت في البديل النظام بهذا للتوصية كافية غير البيانات

 انخفاض إلى بيبيراكوين+  بديهيدروأرتيميسينين عولجن الالتي الحوامل النساء عن

 ُّرضالتع إجمالي في عام بوجه اختالف وجود وعدم لديهيدروأرتيميسينين ُّرضالتع

 والبيانات. بيبيراكوين من للتخلص النصفي العمر قصر لوحظ ولكن لبيبيراكوين،

 توجد وال. الجرعة بتعديل للتوصية كافية غير ميفلوكين+  أرتيسونات عن المتاحة

 المصابات الحوامل النساء لدى أمودياكين+  ألرتيسونات الدوائية الحرائك عن بيانات

 وغير الحوامل النساء لدى اًلمماث كان للدواء ُّرضالتع أن رغم المنجلية، بالمالريا

. النشيطة بالمالريا المصابات الحوامل

Evidence To Decision 

Strong recommendation for 

) 2015( الحمل من األول ُثلثال

 .أيام 7 لمدة كليندامايسين+  كينين باستخدام الحمل من األول ُثلثال خالل بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابات الحوامل النساء عالج ينبغي

* قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 

: فيها المرغوب غير اآلثار

 األرتيميسينين لمشتقات ضارة آثار وجود عدم إلى للعالج الحمل من األولى الثالثة األشهر في َّرضنتع امرأة 700 عن المنشورة االستطالعية البيانات تشير  •

. الوالدة حديثي أو األجنة صحة على أو الحمل على

 االنتشار معدل يكون أن يفترض( الوالدة عند جسيم عيب أي اكتشاف إمكانية خطر في أكثر أو أضعاف 4.2 قدرها زيادة الستبعاد ًياحال المتاحة البيانات وتكفي  •

). الحمل بعد أسابيع 9-4( ًساّساح الجنين وضع فيها يكون التي الفترة خالل ُّرضالتع نصف حدث إذا ،%)0.9 األساسي

 واألضرار المنافع

 والتفضيالت القيم
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Justification 

 للتوصية الداعمة ّيناتالب

 وتقديرها التوصيات تصنيف نهج باستخدام للتقييم مناسبة المتاحة البيانات تكن لم

 البديل العالج استعمال على ًباتقري/ًقامطل ّيناتب أي توجد ال حيث وتقييمها، ووضعها

. األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج باستخدام

 امرأة 700 عن المنشورة االستطالعية البيانات من َمدالمست المأمونية تقييم ويشير

 لمشتقات ضارة آثار وجود عدم إلى للعالج الحمل من األولى الثالثة األشهر في َّرضنتع

. الوالدة حديثي أو األجنة صحة على أو الحمل على األرتيميسينين

 خطر في أكثر أو أضعاف 4.2 قدرها زيادة الستبعاد ًياحال المتاحة البيانات وتكفي

 األساسي االنتشار معدل يكون أن يفترض( الوالدة عند جسيم عيب أي اكتشاف إمكانية

 ًساّساح الجنين وضع فيها يكون التي الفترة خالل ُّرضالتع نصف حدث إذا ،%)0.9

).الحمل بعد أسابيع 4-9(

 األخرى االعتبارات

 الحمل مراحل في األرتيميسينين مشتقات مأمونية عن المتاحة المحدودة البيانات ِّفرتو

 لمشتقات قصد دون َّرضنتع الالتي للنساء المشورة تقديم في الطمأنينة بعض المبكرة

 الحمل إيقاف إلى حاجة وال. الحمل من األول ُثلثال من مبكر وقت في األرتيميسينين

. ُّرضالتع هذا بسبب

 الوضع تأكيد إعادة تتجاوز توصيات تقديم من التوجيهية المبادئ إعداد فريق يتمكن ولم

 األشهر في األرتيميسينين مشتقات مأمونية عن كافية بيانات توافر عدم بسبب الراهن؛

. الحمل من األولى الثالثة

 مالحظات

 الثالثة األشهر في المأمونة للمالريا المضادة األدوية أن إلى السابقة البيانات أشارت

 النظر يعاد ولم. وبروغوانيل وكليندامايسين، وكلوروكين، كينين، هي الحمل من األولى

. التوجيهية المبادئ إعداد من العملية هذه خالل ّيناتالب هذه في

 الحمل مراحل في األرتيميسينين مشتقات مأمونية عن المتاحة المحدودة البيانات ِّفروتو

 لمشتقات قصد دون َّرضنتع الالتي للنساء المشورة تقديم في الطمأنينة بعض المبكرة

 الحمل إيقاف إلى حاجة وال الحمل، من األول ُثلثال من مبكر وقت في األرتيميسينين

. ]112][111[ ُّرضالتع هذا بسبب

 للتوصية المنطقي األساس

 الوضع تأكيد إعادة تتجاوز توصيات تقديم من التوجيهية المبادئ إعداد فريق يتمكن لم

 األشهر في األرتيميسينين مشتقات مأمونية عن كافية بيانات توافر عدم بسبب الراهن؛

. الحمل من األولى الثالثة

 األطفال وصغار َّضعالر 4.3.2

 يستند ولذلك جيد؛ بشكل ُّملهاتح ويمكنهم األطفال لصغار مأمونة األرتيميسينين مشتقات

 الدواء مأمونية إلى كبير ٍدح إلى األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج اختيار

. ُّملهتح وإمكانية الشريك

 من األولى األسابيع في) أرتيسونات مع( بيريميثامين سلفادوكسين إعطاء ُّنبتج وينبغي

 فرط تفاقم إلى يؤدي أن يمكن َثم ومن تنافسي، بشكل البيليروبين محل يحل ألنه العمر

 من األولى الستة األشهر في بريماكين ُّنبتج ويجب. الوالدة حديثي لدى الدم بيليروبين

 تتراسيكلين ُّنبتج ويجب ،)َّضعالر لدى ّميتهس عن بيانات وجود عدم من الرغم على( العمر

 المضادة العالجات من أي ّيةُسم ُبتتث لم االستثناءات، هذه ومع. الرضاعة مرحلة طوال

. الرضاعة مرحلة في ًياحال بها َصىالمو األخرى للمالريا

 األطفال وصغار َّضعالر لدى المنجلية ِّورةالمتص مالريا عالج في للتأخير يكون وقد

 عدم أوجه تؤدي أال وينبغي. وخامة األكثر العدوى حاالت في َّيماس ال مميتة، عواقب

 المهم ومن. الفعالية حيث من المتاحة األدوية بأفضل العالج تأخير إلى ًفاآن المذكورة اليقين

 أكثر َّضعالر ألن واستبقائها، المعطاة الجرعات دقة من ُّكدالتأ األطفال صغار معالجة في

 ُّدَعُيو. البالغين أو ًناس األكبر باألطفال ًةمقارن للمالريا المضاد العالج تقيؤ أو للتقيؤ ُعرضة

 كان إذا ما لمعرفة مهمة ِّدداتُمح الهضمي الجهاز ُّملتح وإمكانية واالتساق والحجم التذوق

 طرائق بشأن المشورة إلى األحيان من كثير في األمهات وتحتاج. ال أم بالعالج يحتفظ الطفل

 تدهور وألن. تناوله من ساعة خالل ُّيؤهتق حال في أخرى مرة إعطائه وأهمية الدواء إعطاء

 بالحقن العالج الستخدام األدنى الحد يكون أن ينبغي ًعا،سري يكون أن يمكن َّضعالر حالة

. بكثير أقل

 األطفال صغار لدى للمالريا المضادة لألدوية ُمثلىال الجرعات

 من للعديد بالنسبة به َصىيو الجسم مساحة أساس على الجرعات إعطاء أن من الرغم على

 قياسية جرعة بصفتها للمالريا المضادة األدوية َطىُتع األطفال، صغار يتناولها التي األدوية

 وذلك َّضع؛والر األطفال صغار فيهم بمن المرضى، لجميع الجسم وزن من كيلوغرام لكل

 التي الجسم إلى الدواء دخول بعد ما ُّيراتتغ االعتبار في النهج هذا يأخذ وال. لألمر ًطاتبسي

 وبيبيراكوين، لوميفانترين، من ًياحال بها َصىالمو الجرعات وتؤدي. النمو مع تحدث قد

 لدى األدوية تركيزات انخفاض إلى وكلوروكين وأرتيسونات، بيريميثامين، وسلفادوكسين

. ًناس األكبر المرضى في عنها َّضعوالر األطفال صغار

 التوليفي بالعالج الخاصة السابقة الجرعات ُظمُن على تعديالت بإدخال اآلن َصىويو

 وعلى بمضاعفات، المصحوبة غير المالريا حاالت في بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين

 هذه في لألدوية ُّرضالتع لتحسين الوخيمة؛ المالريا حاالت في أرتيسونات جرعات ُظمُن

 لوميفانترين،+  أرتيميثير عن المتاحة ّيناتالب تشير وال. للخطر َّرضةالمع السكانية الفئة

 ينبغي ولكن الوقت، هذا في الجرعة تعديل إلى وكلوروكين بيريميثامين، وسلفادوكسين

. العالج فشل خطر من يزيد قد للدواء ُّرضالتع تقليل ألن كثب، عن األطفال صغار مراقبة

 على للعمر كبير تأثير وجود عدم وميفلوكين أمودياكين بشأن محدودة دراسات وأظهرت

. البالزما تركيز خصائص

 الحال هو كما إعطاؤه، يمكن ال ولكن ًناَحق العالج فيها يلزم التي المجتمعية الحاالت وفي

 ًراوتكرا ًرامرا للمالريا المضادة األدوية َّيأونيتق الذين األطفال وصغار َّضعللر بالنسبة

 الشرج، طريق عن أرتيسونات َطىُيع شديد، اعتالل من يعانون أو البلع يستطيعون ال أو

 واحدة جرعة إعطاء ويؤدي. ًناَحق العالج إعطاء فيه يمكن مرفق إلى المريض ُينقلو

 الوفاة مخاطر من الحد إلى اإلحالة قبل ًجاعال بصفته الشرج طريق عن أرتيسونات من

 مناسب بالحقن للمالريا مضاد عالج يتبعه األولي العالج هذا أن طالما العصبية، واإلعاقة

. المستشفى في

 طريق عن للمالريا المضادة األدوية من وغيره أرتيسونات إعطاء على أخرى ّيناتب ِردوت

. اإلحالة قبل العالج خيارات-  الوخيمة المالريا عالج 5.5.3 القسم في اإلحالة قبل الشرج

 َّضعالر لدى للمالريا المضادة لألدوية ُمثلىال الجرعات

. غرامات كيلو 5 عن وزنهم يقل الذين َّضعالر بشأن أدناه الواردة التوصية انظر

 سوء من يعانون الذين األطفال صغار لدى للمالريا المضادة لألدوية ُمثلىال الجرعات

 التغذية

 دقيق غير تحديد إلى التغذية سوء يؤدي وقد. التغذية سوء مع المالريا تترافق ما ًراكثي

 ذي للرضيع للغاية مرتفعة الجرعة تكون قد( العمر إلى الجرعات تستند عندما للجرعة

 الجرعة تكون قد( الوزن إلى الجرعات تستند عندما أو) للعمر بالنسبة المنخفض الوزن

 العديد إجراء من الرغم وعلى). للعمر بالنسبة المنخفض الوزن ذي للرضيع للغاية منخفضة

 كان التي واألماكن السكانية الفئات في للمالريا المضادة األدوية فاعلية بشأن الدراسات من

 إلى الدواء دخول بعد ما مرحلة بشأن قليلة دراسات سوى توجد ال فيها، ًداسائ التغذية سوء

 الدراسات هذه ِّيزُتم ما ًراوناد التغذية، سوء من يعانون الذين األفراد لدى َّيماس ال الجسم،

 هناك كان إذا الفم طريق عن األدوية امتصاص يقل وقد. والمزمن الحاد التغذية سوء بين

. الدقيقة لألمعاء المخاطي الغشاء في ضمور أو لألمعاء سريعة حركة أو تقيؤ أو إسهال

 عن المأخوذة وربما العضل، في المحقونة لألدوية بالنسبة أبطأ االمتصاص يكون وقد

 في متكررة حقن إعطاء الصعب من يجعل قد العضالت كتلة ُّلصتق أن كما الشرج، طريق

 أكبر األدوية بعض توزيع حجم يكون وقد. التغذية سوء من يعانون الذين للمرضى العضل

. أقل البالزما وتركيزات

 ما ولكن االستقالبية، التصفية من ويزيد البروتيني الربط من الدم ألبومين نقص ُيقلل وقد

 النهائية والنتيجة األدوية؛ بعض استقالب من ُيقلل قد الكبد وظيفة اختالل من ذلك يصاحب

. َّكدةمؤ غير
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 األشخاص لدى تغييرات وكلوروكين لكينين الدوائية للحرائك صغيرة دراسات وأظهرت

 على ُأجريت التي الدراسات وتشير. التغذية سوء من مختلفة درجات من يعانون الذين

 األحادي والعالج الحمل، أثناء المتقطع الوقائي والعالج بيريميثامين، بسلفادوكسين العالج

 فاعلية انخفاض إلى بيبيراكوين+  بديهيدروأرتيميسينين التوليفي والعالج بأمودياكين،

 الخاصة للبيانات ّمعمج تحليل وأظهر. التغذية سوء من يعانون الذين األطفال لدى العالج

 سن دون األطفال لدى أقل كانت السابع اليوم في لوميفانترين تركيزات أن المرضى بفرادى

 يتمتعون الذين والبالغين باألطفال ًةمقارن للسن بالنسبة الوزن نقص من يعانون الذين الثالثة

. كافية بتغذية

 جرعة على تعديالت إدخال لتبرير كافية غير فإنها للقلق، مثيرة النتائج هذه أن ورغم

 سوء من يعانون الذين للمرضى للمالريا مضاد دواء أي) الجسم وزن من كغم/ملغم(

. التغذية

 عملية معلومات

 عنها ملحوظة بصورة َّضعالر لدى األدوية من للعديد الدوائية الحرائك خصائص تختلف

. العمر من األولى السنة في تحدث التي الفيزيولوجية ُّيراتالتغ بسبب البالغين لدى

 هو وبريماكين. الخصوص وجه على َّضعللر دقيقة جرعات إعطاء بمكان األهمية ومن

). أشهر 6 من أقل( َّضعللر ًياحال استخدامه الممنوع للمالريا المضاد الوحيد الدواء

 لوزن ًقاوف إعطاؤه وينبغي األرتيميسينين، مادة على القائم التوليفي بالعالج َصىويو

 األطفال فيهم بمن َّضع،الر لجميع) الجسم وزن من كغم/ملغم( نفسها بالجرعة الجسم

 نقص يتطلب ما ًباوغال. للعالج لالستجابة الدقيق الرصد مع كغم، 5 عن وزنهم يقل الذين

 البالغين، أقراص تقسيم للمالريا المضادة األدوية معظم في َّضعللر الدوائية التركيبات

 واألدوية األطفال تركيبات إعطاء َّضلُيفو. دقيقة غير جرعات إلى يؤدي قد الذي األمر

 جرعات ودقة فعالية ِّسنُتح ألنها توافرها، عند لهم، المناسبة القوة خصائص ذات

. األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات

Evidence To Decision 

Justification 

 للتوصية الداعمة ّيناتالب

 وتقديرها التوصيات تصنيف نهج باستخدام للتقييم مناسبة المتاحة البيانات تكن لم

. وتقييمها ووضعها

 واألطفال َّضعالر من الفرعية المجموعات بين السريرية الدراسات معظم ِّيزُتم ولم

 في للثقة كافية غير) كغم 5 من األقل( َّضعالر بصغار المتعلقة ّيناتوالب ًنا،س األكبر

 عالج إلى َّضعالر يحتاج اليقين، عدم أوجه من الرغم وعلى. الحالية العالجية التوصيات

 أرتيميثير ْينالتوليفي ْينالعالج أن على محدودة ّيناتب وهناك. للمالريا َّعالوف فوري

 لدى أقل بالزما تركيزات يحققان بيبيراكوين+  وديهيدروأرتيميسينين لوميفانترين،+ 

. والبالغين ًناس األكبر باألطفال ًةمقارن َّضعالر

 األخرى االعتبارات

 ِّررُتب ال بحيث للغاية محدودة ًياحال المتاحة ّيناتالب أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق رأى

 بأي التوصية من الفريق يتمكن ولم المرحلة، هذه في ّيناتللب رسمي استعراض إجراء

. الشأن هذا في البحث من ٍدمزي إجراء ِّررُيب ما وهناك. الراهن الوضع تتجاوز تغييرات

: للتوصية المنطقي األساس

 يقل الذين َّضعالر لمعالجة األرتيميسينين مادة على قائم توليفي عالج استخدام ينبغي

. بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين كغم 5 عن وزنهم

 من كغم/ملغم( نفسها المستهدفة الجرعة الوزن حسب َّدلةُمعال الجرعة ُتحقق أن وينبغي

. كغم 5 وزنهم يبلغ الذين لألطفال بالنسبة) الجسم وزن

: للمالريا المصاحب البشري المناعي العوز بفيروس المصابون المرضى 4.3.3

 وكثير البشري، المناعي العوز بفيروس واإلصابة المالريا بين كبير جغرافي تداخل هناك

. ْينالمرض بكال مصابون الناس من

 وخيمة مظاهر إلى البشري المناعي العوز بفيروس المرتبط المناعة كبت تفاقم يؤدي وقد

 اآلثار تزداد البشري، المناعي العوز بفيروس المصابات الحوامل للنساء وبالنسبة. للمالريا

Strong recommendation for 

) 2015( كغم 5 عن وزنهم يقل الذين َّضعالر

 بنفس األرتيميسينين مادة على قائم توليفي عالج باستخدام كغم 5 عن وزنهم يقل الذين بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين َّضعالر عالج ينبغي

 .كغم 5 يزنون الذين لألطفال َطىُتع التي الجسم وزن من غرام كيلو/غرام بالمللي َّدرةالمق المستهدفة الجرعة

* قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 

: فيها المرغوب غير اآلثار

 َّضعالر لدى أقل بالزما تركيزات يحققان قد بيبيراكوين+  وديهيدروأرتيميسينين لوميفانترين،+  أرتيميثير ْينالتوليفي ْينالعالج أن على ّيناتالب بعض هناك  •

. والبالغين ًناس األكبر باألطفال ًةمقارن

 واألضرار المنافع

 والتفضيالت القيم
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 المصابون المرضى َّرضيتع وقد. الوالدة حديثي وزن على المشيمية للمالريا الضارة

 أكثر لعدوى المالريا ضد جزئية بمناعة يتمتعون الذين البشري المناعي العوز بفيروس

 اإلصابة تقترن بينما للمالريا، ًرامستق ًناُّطتو تشهد التي المناطق في شدة وأكثر ًراتوات

 والوفيات الوخيمة بالمالريا اإلصابة مخاطر بزيادة البشري المناعي العوز بفيروس

 َّفرتتو وال. مستقر غير المرض انتقال فيها يكون التي المناطق في بالمالريا المرتبطة

 تغيير في البشري المناعي العوز بفيروس اإلصابة إسهام مدى عن محدودة معلومات سوى

 دراسات وكانت. األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية للعالجات العالجية االستجابات

 ترتبط البشري المناعي العوز بفيروس المرتبط المناعة كبت زيادة أن إلى أشارت قد سابقة

. للمالريا المضادة لألدوية العالجية االستجابة بانخفاض

 بالنسبة المالريا عالج بشأن العامة التوصيات لتعديل كافية معلومات ًياحال توجد وال

. اإليدز/البشري المناعي العوز بفيروس المصابين للمرضى

 للمالريا المصاحب بالسل المصابون المرضى

 نشاط ولها قوية، CYP3A4 محفزات ريفامبيسين، ًةوخاص ريفاميسين، ّكباتمر ُتعد

 البالغين عالج أثناء لريفامبيسين، المصاحب اإلعطاء وارتبط. المالريا مقاومة في ضعيف

 ُبوبةأي وبمعدل لكينين ُّرضالتع في كبير بانخفاض كينين، باستخدام بالمالريا المصابين

 لريفامبيسين األصحاء البالغين استخدام ارتبط وبالمثل،. أضعاف خمسة بمقدار أعلى

. أضعاف ثالثة بمقدار لميفلوكين ُّرضالتع بانخفاض ميفلوكين مع مصاحب ٍونح على

 َلجونُيعا كانوا الذين والسل البشري المناعي العوز بفيروس المصابين للبالغين وبالنسبة

 ُّرضالتع في كبير انخفاض إلى لوميفانترين+  أرتيميثير تناول أدى بريفامبيسين،

 وثالثة وستة تسعة تبلغ انخفاضات( ولوميفانترين وديهيدروأرتيميسينين، ألرتيميثير،

 الحالية التوصيات لتغيير الراهن الوقت في كافية ّيناتب توجد وال). التوالي على أضعاف،

 هؤالء مراقبة ينبغي أنه غير ؛)الجسم وزن من كغم/ملغم( الجرعات بمقدار المتعلقة

. األيبوبية بالعدوى لإلصابة أكبر لخطر َّرضونمع ألنهم كثب عن المرضى

Justification 

 المضاد العالج مع لوميفانترين+  أرتيميثير استخدام عن البيانات من مزيد يتوافر

 المالريا من يعانون الذين األطفال على ُأجريت دراسة وأظهرت. القهقرية للفيروسات

 انخفاض أفريقيا في المرتفع االنتقال ذات المناطق إحدى في بمضاعفات المصحوبة غير

 األطفال في لوميفانترين+  بأرتيميثير العالج بعد المتكررة بالمالريا اإلصابة خطر

 ًةمقارن ريتونافير-لوبينافير على القائم القهقرية للفيروسات المضاد العالج يتلقون الذين

 غير العكسية المنتسخة المثبطات على القائم القهقرية للفيروسات المضاد بالعالج

 المتطوعين ولدى األطفال هؤالء لدى الدوائية الحرائك تقييم وأظهر. النوكليوزيدية

 العالج مع لديهيدروأرتيميسينين أقل ًضاُّروتع للوميفانترين بكثير أعلى ًضاُّرتع األصحاء

. ضارة عواقب دون ولكن ريتونافير،-لوبينافير على القائم القهقرية للفيروسات المضاد

 إيفافيرينز على القائم القهقرية للفيروسات المضاد العالج ارتبط ذلك، من العكس وعلى

 لدى للوميفانترين ُّرضالتع في أضعاف وأربعة ْينضعف بين يتراوح بانخفاض

 معدالت زيادة مع بالمالريا، المصابين واألطفال والبالغين األصحاء، المتطوعين

 ولم. كثب عن المرضى هؤالء مراقبة ويلزم. العالج بعد المتكررة بالمالريا اإلصابة

 المضاد العالج مع لوميفانترين+  أرتيميثير جرعات زيادة بشأن بعد دراسات َرُتج

 من وغيره للوميفانترين ُّرضالتع ُيظهر ولم. إيفافيرينز على القائم القهقرية للفيروسات

 غير العكسية المنتسخة المثبطات على القائمة القهقرية للفيروسات المضادة العالجات

. الجرعة تعديل تستلزم متسقة ُّيراتتغ وإترافيرين، نيفيرابين أي النوكليوزيدية،

-لوبينافير مع لكينين األصحاء المتطوعين تناول على ُأجريت التي الدراسات وأسفرت

 لتبرير كافية غير ّمعةالمج والبيانات. متضاربة نتائج عن وحده ريتونافير أو ريتونافير

 أو إيفافيرينز، مع بروغوانيل-أتوفاكون من واحدة جرعة تناول وارتبط. الجرعة تعديل

 منحنى تحت المساحة في ملحوظ بانخفاض ريتونافير-أتازانفير أو ريتونافير-لوبينافير

 الذي األمر ،)ضعفين( وبروغوانيل) أضعاف أربعة إلى اثنين( ألتوفاكون الوقت-التركيز

 التوصيات لتغيير كافية ّيناتب توجد وال. الوقاية أو العالج فاعلية على ًباسل يؤثر قد

 هؤالء مراقبة ًضاأي ينبغي أنه غير ؛)الجسم وزن من كغم/ملغم( الجرعات بشأن الحالية

. كثب عن المرضى

 َّنعينالمم غير المسافرون  4.3.4

 في يعيشون َّنعين،مم غير ًصاأشخا بالمالريا ُيصابون الذين المسافرون يكون ما ًباغال

 قادمين ًراّواز أو تنعدم، أو المرض انتقال نسبة فيها تقل بالمالريا موطونة بلدان في مدن

 ْينالفئت وكلتا. المالريا فيها تسري مناطق إلى يسافرون بالمرض موطونة غير بلدان من

 في-  األشخاص هؤالء عالج وينبغي. الوخيمة بالمالريا اإلصابة لخطر ُعرضة أكثر

 َصىالمو العالج يكون أن شريطة الوطنية، للسياسة ًقاوف-  بالمالريا الموطونة البلدان

 بلد إلى يعودون الذين المسافرون ِّثلويم%. 90 يتجاوز شفاء معدل ًرامؤخ أثبت قد به

 الوفيات معدل يكون ما ًباوغال خاصة، مشكلة بالمرض يصابون ثم بالمالريا موطون غير

 بالمالريا الموطونة غير المناطق في األطباء يكون وقد ًعا؛مرتف المصابة الحاالت من

 مضادة َّعالةف أدوية تسجيل يتم ال وقد التشخيص، يتأخر ما ًةوعاد بالمرض، ّمينُمل غير

 ظهور أو المرض انتقال من الوقاية أن غير. المناطق تلك في متاحة تكون ال قد أو للمالريا

 أدوية تناول قد المريض كان وإذا. بالمالريا الموطونة المناطق خارج مهمة ليست المقاومة

 مالريا عالج يكون أن وينبغي. للعالج نفسه الدواء استخدام ينبغي فال الكيميائية، الوقاية

 العالج هو للمسافرين بالنسبة َّيةِلَوباال ِّورةُمتصالو َّيةِوالبيض ِّورةُمتصالو َّنشيطةال ِّورةُمتصال

). 5.4 القسم انظر( بالمالريا الموطونة المناطق في للمرضى َدمُمستخال نفسه

 العالجي للتدبير كينين أو أرتيميثير أو أرتيسونات على الحصول في تأخيرات تحدث وقد

 ًنا،َحق كينيدين سوى يتوافر لم وإذا. بالمرض الموطونة المناطق خارج الوخيمة للمالريا

 5.5 القسم انظر( القلب كهربية تخطيط وإجراء دقيق سريري رصد مع إعطاؤه فينبغي

). الوخيمة المالريا معالجة

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( للمالريا المصاحب البشري المناعي العوز بفيروس المصابون المرضى

 غير المنجلية ِّورةالمتص مالرياو اإليدز/البشري المناعي العوز بفيروس المصابين األشخاص حالة في :للمالريا المصاحب البشري المناعي العوز بفيروس المصابون المرضى

 إذا أمودياكين+  أرتيسونات استخدام ُّنبتج ينبغي كما بكوتريموكسازول، َلجونُيعا كانوا إذا بيريميثامين سلفادوكسين+  أرتيسونات استخدام ُّنبتج ينبغي بمضاعفات، المصحوبة

. زيدوفودين أو بإيفافيرنز َلجونُيعا كانوا

 السليمة الممارسة بيان
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Evidence To Decision 

Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 مادة على القائمة الخمسة التوليفية العالجات أن َّتسقةم بصورة الدراسات أثبتت

 حاالت من% 5 من أقل إلى تؤدي العالمية الصحة منظمة بها أوصت التي األرتيميسينين

 مقاومة فيها توجد ال التي األماكن في المتسلسل البوليميراز تفاعل تعديل مع العالج فشل

). الجودة فائقة ّيناتب( الشريك للدواء

 األخرى االعتبارات

 بالمالريا الموطونة األماكن من الواردة ّيناتالب أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق اعتبر

 التوليفية العالجات على األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات ُّوقتف بشأن

 من القادمين المسافرين على مماثل بشكل تنطبق األرتيميسينين مادة فيها َدمُتستخ ال التي

. بالمالريا الموطونة غير األماكن

 بمضاعفات المصحوب غير الدم في الطفيليات فرط 4.3.5

 عليهم تظهر ال ولكن الدم في أكثر أو% 4 بنسبة طفيليات لديهم الذين المرضى، يعاني

 وهم. بمضاعفات المصحوب غير الدم في الطفيليات فرط من المرض، وخامة عالمات

 ًرامصد ُيعتبرون وهم العالج، ولفشل الوخيمة بالمالريا لإلصابة متزايد لخطر َّرضونمع

. للمالريا المضادة األدوية لمقاومة ًمامه

Justification 

 في وظيفي بخلل اإلصابة جانب إلى وخيمة، مالريا إلى المرض ُّورتط خطر يزداد

 الوفيات وتبدأ. المنجلية المالريا حالة في الطفيليات كثافات تزايد مع الحيوية األعضاء

 الدم في طفيليات نسبة( ميكرولتر/100000 الطفيليات كثافة تتجاوز عندما الزيادة في

 الشمالية الحدود وعلى. المنخفض االنتقال ذات األماكن في وذلك) ًباتقري% 2 قدرها

 دون الدم في% 4 على نسبتها تزيد التي الطفيليات بين ارتباط هناك كان لتايلند، الغربية

 معدل من مرة 30 بنحو أعلى(% 3 قدره وفيات معدل وبين الوخامة عالمات ظهور

 كثافتها تكون والتي بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية المالريا عن الناجمة الوفيات

 التوليفي العالج استحداث قبل وذلك أضعاف، ستة بمقدار العالج فشل خطر وارتفاع) أقل

 الطفيليات بين العالقة وتعتمد. المنطقة تلك في عام بوجه األرتيميسينين مادة على القائم

 ينخفض المرتفع، االنتقال ذات األماكن ففي: الوبائي السياق على والمخاطر الدم في

 الطفيليات نسبة ارتفاع من يعانون الذين المرضى لدى الوخيمة بالمالريا اإلصابة خطر

 بمعدل ًطامرتب" بمضاعفات المصحوب غير الدم في الطفيليات فرط" يزال وال الدم، في

. ملحوظة بصورة العالج لفشل مرتفع

 عليهم تظهر وال% 10-4 بنسبة الدم في طفيليات من يعانون الذين المرضى ويحتاج

 كان إذا المستشفى إلى المريض وإدخال دقيقة، مراقبة إلى المرض وخامة عالمات

 مثل َّنعينالمم غير واألشخاص. مرتفعة لديهم العالج فشل معدالت أن كما. ًناممك ذلك

 لديهم تزيد الذين المنخفض االنتقال ذات األماكن في يعيشون الذين واألفراد المسافرين

 عناية إلى ًضاأي ويحتاجون متزايد لخطر َّرضونمع ،%2 على الدم في الطفيليات نسبة

. دقيقة

 في وخيمة بمالريا اإلصابة إلى% 10 على تزيد التي الدم في الطفيليات نسبة وتشير

. األماكن جميع

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( َّنعينالمم غير المسافرون

 مادة على قائم توليفي عالج باستخدام بالمرض الموطونة غير األماكن إلى العائدين بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص بمالريا المصابين المسافرين عالج ينبغي

. األرتيميسينين

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

 ِّيناتالب يقينية مرتفع

 والتفضيالت القيم

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الدم في الطفيليات فرط

 ِّقيهمتل إلى باإلضافة كثب، عن مراقبتهم وينبغي والوفاة، الوخيمة، والمالريا العالج، فشل لخطر الدم في الطفيليات وفرط المنجلية ِّورةبالمتص المصابين األشخاص ُّرضتع يتزايد

. األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج

 السليمة الممارسة بيان
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 المصحوب غير الدم في الطفيليات فرط عالج بشأن عامة توصية تقديم الصعب ومن

 دقيق عدد إلى الوصول يتطلب المرضى هؤالء على فالتعرف: أسباب لعدة بمضاعفات،

 أو السميكة للمسحات الكمية شبه األعداد خالل من ذلك تحديد َّذريتع( للطفيليات ِّميوك

 تتباين كما ًرا،كبي ًناتباي الوخيمة المالريا مخاطر وتتباين ،)السريع التشخيص اختبارات

 االستجابات عن قليلة معلومات سوى َّفرتتو ال ذلك، على ًةوعالو. العالج فشل مخاطر

 أن وبما. بمضاعفات المصحوبة غير الدم في الطفيليات فرط حاالت في العالجية

 لمنع ضروري األرتيميسينين على القائمة التوليفية العالجات في األرتيميسينين مكون

 عدم ويجب( األولى الجرعة امتصاص ضمان فيجب وخيمة، مالريا إلى المرض تطور

 في الطفيليات فرط من يعانون الذين للمسافرين وحده بروغوانيل-  أتوفاكون استخدام

 وقد فعالية؛ أكثر األطول العالجية المقررات ُتعدو). بمضاعفات المصحوب غير الدم

 األرتيميسينين، مادة على القائم التوليفي العالج من طويلة عالجية مقررات ِدمتُتخاس

 أيام 3 لمدة األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي للعالج السابقة القياسية والمقررات

. الفم طريق عن أو ًناَحق أرتيسونات باستخدام

 أو الوبالية ِّورةالمتص أو البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص عن الناجمة بمضاعفات المصحوبة غير المالريا عالج 4.4
 َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصال

 أفريقيا خارج المالريا حاالت نصف من يقرب ما النشيطة ِّورةالمتص ِّثلُتم

 وأمريكا الهادئ، المحيط وغرب وآسيا، األوسط، الشرق في وتنتشر. ]114][113][3[

 يوجد حيث-  األفريقي القرن باستثناء-  أفريقيا في ندرة أكثر وهي. والجنوبية الوسطى

 ًةوخاص ،)Duffy-negative phenotype( السلبي الظاهري دوفي لنمط واسع انتشار

. ]114[ ومالي موريتانيا من ٍلك في حاالت عن اإلبالغ من الرغم على أفريقيا، غرب في

 باستثناء( منخفضة انتقال معدالت النشيطة ِّورةالمتص فيها تنتشر التي المناطق معظم وتشهد

 هذا ضد جزئية مناعة سوى المتضررة السكانية الفئات تكتسب وال). الجديدة غينيا جزيرة

 النشيطة ِّورةالمتص بمالريا اإلصابة لخطر األعمار جميع من الناس َّرضيتع ولذلك الطفيلي،

 ًباغال النشيطة، ِّورةوالمتص المنجلية ِّورةالمتص من كل فيها تنتشر التي األماكن وفي. ]114[

 ِّورةبالمتص ًةمقارن أصغر سن في الذروة إلى النشيطة ِّورةبالمتص اإلصابة معدالت ترتفع ما

 األخرى األنواع أما. انتكاسات عدة تعقبه قد النشيطة ِّورةبالمتص تلقيح كل ألن وذلك. المنجلية

 الحقيقة في وهما( َّيةِوالبيض ِّورةُمتصالو َّيةِلَوباال ِّورةُمتصال - البشرية المالريا طفيليات من

 في ْردي،ِق طفيلي وهي ،َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصال ّببوتتس. ًعاشيو أقل فهي- ) متواطنان نوعان

 بالقرب أو الهندية القارة وشبه آسيا شرق جنوب في الغابات مناطق في عرضية مالريا حاالت

 للمالريا الرئيسي السبب َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصال ّدُتع بورنيو، جزيرة من أجزاء وفي. ]115[ منها

. الوخيمة للمالريا ًمامه ًباوسب البشرية،

 النشيطة ِّورةالمتص سوى ِّكلُتش ال البشر، تصيب التي الستة ِّوراتالمتص أنواع بين ومن

 ِّببُتس الكبد في هاجعة طفيلية مراحل وهي هاجعات، ]116[ البيضوية ِّورةالمتص ْيَعونو

 تغزو أن النشيطة ِّورةالمتص ِّضلُتفو. األولية العدوى من سنوات إلى أسابيع بعد االنتكاس

 يكون أن يمكن الذي المزمن، الدم فقر إلى بها المتكررة اإلصابة وتؤدي الشبكية، الخاليا

 المالريا ِّثلُتمو. ]117[ األطفال صغار لدى خاصة للحياة، ًدامهد األحيان بعض وفي ًناِهُمو

 المتضررة السكانية للفئات واالقتصادية البشرية التنمية أمام ًراكبي ًقاعائ المتكررة النشيطة

 يكون ،النشيطة ِّورةالمتصو المنجلية ِّورةالمتص وجود فيها يترافق التي المناطق وفي. منها

 النشيطة ِّورةالمتص تكون حيث ،المنجلية ِّورةالمتص على أكبر تأثير للمالريا المكثفة للمكافحة

. التدخالت أمام ًداصمو أكثر

 ِّببُتس فقد المالريا، أشكال من ًداحمي اًلشك ُتعتبر َّنشيطةال ِّورةُمتصال أن من الرغم وعلى

. األطفال صغار لدى الدم فقر في الرئيسية مضاعفاتها َّثلوتتم. ]118[ ًماوخي ًضامر ًناأحيا

 انتقال يتسم حيث ،]119[ الجديدة غينيا بابوا وفي ،]118[ بإندونيسيا بابوا مقاطعة وفي

 الناجمة والوفيات المراضة أسباب من ًمامه ًباسب النشيطة ِّورةالمتص ُّدَعُت بشدته، المالريا

 أضرار تحدث األحيان، بعض وفي. َّضعوالر األطفال صغار لدى َّيماس وال المالريا، عن

 حالة في تحدث التي لألضرار مماثلة بصورة السن، كبار من المرضى لدى الحيوية لألعضاء

 اإلصابة وتؤدي. ]121][120[ بمضاعفات والمصحوبة الوخيمة المنجلية ِّورةالمتص مالريا

 كما-  الوالدة عند الوزن وانخفاض اإلجهاض خطر زيادة إلى الحمل أثناء النشيطة ِّورةبالمتص

 يكون مرة، ألول الحوامل للنساء وبالنسبة. ]111][122[ المنجلية ِّورةالمتص مع الحال هو

 مع التأثير هذا ويزداد .المنجلية ِّورةبالمتص يرتبط ما ُثلثي حوالي الوالدة عند الوزن انخفاض

. ]122[ الكبيرة الدراسات سالسل من واحدة في ورد حسبما المتتالية الحمل حاالت

 أو الذنب الطويلة المكاك قرود على ًةعاد يؤثر المصدر حيواني ٌءدا َّيةُّنولسال ِّورةُمتصالو

 معدل إلى يؤدي الذي األمر يومية، الجنسية بدورة ِّورةالمتص هذه وتتسم. الذنب الخنزيرية

 المنجلية المالريا يشبه ًفاخاط ًضامر ّببُتس وقد. الدم في الطفيليات عدد وارتفاع سريع إنتاج

 مصاحبة عدوى حدوث الشائع ومن. ]124][123[ )تحدث ال التي الغيبوبة باستثناء( الوخيمة

. األخرى األنواع مع

 التشخيص

 إلى َّيةِلَوباال ِّورةُمتصالو َّية،ِوالبيض ِّورةُمتصالو َّنشيطة،ال ِّورةُمتصال مالريا تشخيص يستند

 ألن المجهر، تحت خاطئ ٍونح على َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصال َّخصُتش ما ًباوغال. المجهري الفحص

 في األتاريف وألن ،َّيةِلَجْنِمال ِّورةُمتصال أشكال تشبه األولى ُّونالتك مراحل في الحلقية األشكال

. متزامن غير الطفيليات ُّورتط وألن ،َّيةِلَوباال ِّورةُمتصال في مثيالتها تشبه المتأخرة المراحل

 الكتشاف المناعي االستشراب أساليب إلى المستندة السريع التشخيص اختبارات وتتوافر

 الوبالية ِّورةالمتص طفيليات اكتشاف في ًيانسب دقيقة غير ولكنها ،النشيطة ِّورةالمتص مالريا

 يتعلق فيما للمستضدات السريع التشخيص اختبارات ِهرُتظو. الدم في البيضوية ِّورةالمتصو

 البشر لدى َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصال عدوى عن الكشف في متدنية دقة البشرية ِّوراتالمتص بأنواع

. ]125[ الدم في للطفيليات منخفض معدل لديهم الذين

 العالج

 الدم، مرحلة في الحادة العدوى عالج: ْينشق إلى النشيطة ِّورةالمتص مالريا عالج أهداف تنقسم

 العالج" باسم ذلك َرفُيعو. المستقبل في االنتكاسات من للوقاية الكبد من الهاجعات وإزالة

". الجذري

 للكلوروكين ّساسةح النشيطة ِّورةالمتص فيها تكون التي المناطق في

 اًلَّعاف الجسم وزن من كغم/ملغم 25 قدرها إجمالية بجرعة الفم طريق عن الكلوروكين ُيعد

 َصىيو وال. للكلوروكين ّساسةالح النشيطة ِّورةالمتص حالة في وذلك جيد، بشكل ُّملهتح ويمكن

 بجرعة الكلوروكين َطىُيعو. المقاومة ظهور على ِّجعتش ألنها أقل، إجمالية جرعات باستخدام

 اليوم في الجسم وزن من كغم/ملغم 10 يليها الجسم، وزن من كغم/ملغم 10 مقدارها أولية

 األولية الجرعة كانت الماضي، وفي. الثالث اليوم في الجسم وزن من كغم/ملغم 5و الثاني،

 24و ساعات 6 بعد الجسم وزن من كغم/ملغم 5 يليها الجسم وزن من كغم/ملغم 10 البالغة

 المدارية النشيطة ِّورةللمتص انتكاسة ألول المتبقي الكلوروكين كبح ومع. ساعة 48و ساعة

 بعد الحدوث في االنتكاسات تبدأ ،)األولي المرض بدء من أسابيع 3 حوالي بعد تظهر التي(

.بريماكين باستخدام جذري عالج َطُيع لم إذا العالج من أسابيع 5-7

 النشيطة، المالريا عالج في للغاية َّعالةف األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية والمعالجة

 بالمالريا اإلصابة حاالت جميع عالج يمكن أنه أي المالريا؛ عالج) توحيد( تبسيط يتيح مما

+  أرتيسونات ذلك من َنىُيستثو. األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج طريق عن

 من الرغم وعلى. فعاليته على كبير بشكل المقاومة تؤثر حيث بيريميثامين، سلفادوكسين

 في ُأجريت دراسة في بيريميثامين سلفادوكسين+  ألرتيسونات جيدة فاعلية عن اإلبالغ

 أكبر بسرعة بيريميثامين لسلفادوكسين ِومةمقا أصبحت النشيطة ِّورةالمتص فإن أفغانستان،

 األولية واالستجابة ).آسيا شرق جنوب مثل( أخرى مناطق عدة في المنجلية ِّورةالمتص من

 مما النشيطة، المالريا في سريعة األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات لجميع

 لم ما انتكاسات ذلك تعقب ما ًةعاد ولكن األرتيميسينين، لمشتقات العالية الحساسية يعكس

 من الجسم تخلص حركيات يعكس مما الالحقة، اإلصابة عودة أنماط وتختلف. بريماكين ُيعط

 تحدث انتكاسات، أنها ُيفترض التي اإلصابة، عودة حاالت فإن َثم، ومن. الشريكة األدوية

+  ديهيدروأرتيميسينين باستخدام ًةمقارن لوميفانترين+  أرتيميثير استخدام بعد مبكر وقت في

 من أكبر بسرعة لوميفانترين من يتخلص الجسم ألن ميفلوكين+  أرتيسونات أو بيبيراكوين

 حاالت في دواء كل مع اإلصابة عودة في مماثل زمني نمط َحظُيالو. بيبيراكوين أو ميفلوكين

 في الحادة المنجلية بالمالريا اإلصابة حاالت ُثلث ُقبتع التي النشيطة ِّورةبالمتص اإلصابة

. آسيا شرق جنوب

 للكلوروكين ِومةمقا النشيطة ِّورةالمتص فيها تكون التي المناطق في

 أو بيبيراكوين على تحتوي التي األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية بالعالجات َصىُيو

 في ًضاأي اًلَّعاف يكون قد أمودياكين+  أرتيسونات أن من الرغم على لوميفانترين، أو ميفلوكين

. المناطق بعض
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 َدمةالمستخ األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية للعالجات المنهجية المراجعة وأظهرت

 ًياوقائ ًراتأثي أحدث بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين أن ،النشيطة ِّورةالمتص مالريا لعالج

 أرتيميثير( القصير النصفي العمر ذات األدوية تستخدم التي التوليفية العالجات من أطول

 خالل المتكررة الطفيليات من بكثير أقل عدد مع ،)أمودياكين+  أرتيسونات لوميفانترين،+ 

 ثالث ،0.82–0.40 ،%95 ثقة فاصل ؛0.57 الخطر، نسبة( المتابعة من أسابيع 9

 لم ولكن وبيبيراكوين، لميفلوكين النصفي العمر في تماثل وهناك). ًكامشار 1066 تجارب،

 واستخدام بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين استخدام بين التجارب في مباشرة مقارنة َرُتج

. النشيطة ِّورةبالمتص األحادية العدوى حاالت في ميفلوكين+  أرتيسونات

 المصحوبة غير النولسية ِّورةوالمتص الوبالية، ِّورةوالمتص البيضوية، ِّورةالمتص مالريا

 بمضاعفات

 َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصالو َّيةِلَوباال ِّورةُمتصوال َّيةِوالبيض ِّورةُمتصال لمقاومة جيدة توصيفات توجد ال

 ّساسةح الثالثة األنواع هذه عن الناجمة اإلصابة حاالت ُتعدو للمالريا، المضادة لألدوية

 واحدة دراسة في الوبالية ِّورةالمتص في الكلوروكين مقاومة عن ِلغُأبو. عام بوجه للكلوروكين

. إندونيسيا في ُأجريت فقط

 َوباليةال ِّورةُمتصالو َّيةِوالبيض ِّورةُمتصال حاالت في الدم مراحل معالجة ينبغي ولذلك

 مادة على القائمة التوليفية للعالجات المعياري العالجي بالنظام َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصالو

. النشيطة ِّورةالمتص مالريا في الحال هو كما الكلوروكين، باستخدام أو األرتيميسينين

 المختلطة المالريا عدوى حاالت

 سبيل فعلى. بالمرض الموطونة المناطق في بالمالريا مختلطة إصابات حدوث الشائع من

 المرضى من% 8 يعاني تايلند، في المالريا انتقال مستويات انخفاض من الرغم على المثال،

 حاالت ُثلث أن كما ،المنجلية ِّورةالمتص من ًضاأي الحادة النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابين

 يجعل مما( النشيطة ِّورةللمتص مفترض انتكاس يعقبها المنجلية ِّورةبالمتص الحادة اإلصابة

). المنجلية ِّورةالمتص لمالريا ًعاشيو المضاعفات أكثر النشيطة ِّورةالمتص مالريا

 متوالية على القائم التضخيم تقنيات طريق عن المختلطة اإلصابة حاالت اكتشاف األفضل ومن

 من الروتيني المجهري الفحص ِّللُيق وقد المتسلسل؛ البوليميراز تفاعل مثل النووي، الحمض

 النشيطة المالريا في الخبيئة المنجلية ِّورةالمتص حاالت عن الكشف ويمكن. الحاالت هذه شأن

 مستضد إلى المستندة السريع التشخيص اختبارات بواسطة الحاالت من% 75 نحو في

 اختبارات من العديد ولكن المنجلية، ِّورةالمتص طفيليات في بالهيستيدين الغني 2 البروتين

 في منخفضة بدقة تتسم أو المختلطة، اإلصابة حاالت اكتشاف يمكنها ال السريع التشخيص

 األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية والعالجات. الخبيئة النشيطة المالريا عن الكشف

. المختلطة اإلصابة لحاالت المختار العالج وكذلك المالريا أنواع جميع ضد َّعالةف

 عملية معلومات

 للكلوروكين ّساسةح النشيطة ِّورةالمتص فيها تكون التي المناطق في

 الجسم وزن من كغم/ملغم 25 قدرها إجمالية بجرعة الفم طريق عن الكلوروكين ُيعد

. للكلوروكين ّساسةالح النشيطة ِّورةالمتص حالة في وذلك جيد، بشكل ُّملهتح ويمكن اًلَّعاف

 َطىُيعو. المقاومة ظهور على ِّجعتش ألنها أقل، إجمالية جرعات باستخدام َصىيو وال

 من كغم/ملغم 10 يليها الجسم، وزن من كغم/ملغم 10 مقدارها أولية بجرعة الكلوروكين

 الماضي، وفي. الثالث اليوم في الجسم وزن من كغم/ملغم 5و الثاني، اليوم في الجسم وزن

 وزن من كغم/ملغم 5 يليها الجسم وزن من كغم/ملغم 10 البالغة األولية الجرعة كانت

 انتكاسة ألول المتبقي الكلوروكين كبح ومع. ساعة 48و ساعة 24و ساعات 6 بعد الجسم

 ،)األولي المرض بدء من أسابيع 3 حوالي بعد تظهر التي( المدارية النشيطة ِّورةللمتص

 باستخدام جذري عالج َطُيع لم إذا العالج من أسابيع 7-5 بعد الحدوث في االنتكاسات تبدأ

. بريماكين

 النشيطة، المالريا عالج في للغاية َّعالةف األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية والعالجات

 بالمالريا اإلصابة حاالت جميع عالج يمكن أنه أي المالريا؛ عالج) توحيد( تبسيط يتيح مما

 أرتيسونات ذلك من َنىُيستثو. األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج طريق عن

 الرغم وعلى. فعاليته على كبير بشكل المقاومة تؤثر حيث بيريميثامين، سلفادوكسين+ 

 ُأجريت دراسة في بيريميثامين سلفادوكسين+  ألرتيسونات جيدة فاعلية عن اإلبالغ من

 بسرعة بيريميثامين لسلفادوكسين ِومةمقا أصبحت النشيطة ِّورةالمتص فإن أفغانستان، في

 واالستجابة ).آسيا شرق جنوب مثل( أخرى مناطق عدة في المنجلية ِّورةالمتص من أكبر

 المالريا في سريعة األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات لجميع األولية

 ذلك تعقب ما ًةعاد ولكن األرتيميسينين، لمشتقات العالية الحساسية يعكس مما النشيطة،

 حركيات يعكس مما الالحقة، اإلصابة عودة أنماط وتختلف. بريماكين ُيعط لم ما انتكاسات

 أنها ُيفترض التي اإلصابة، عودة حاالت فإن َثم، ومن. الشريكة األدوية من الجسم تخلص

 باستخدام ًةمقارن لوميفانترين+  أرتيميثير استخدام بعد مبكر وقت في تحدث انتكاسات،

 من يتخلص الجسم ألن ميفلوكين+  أرتيسونات أو بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين

 عودة في مماثل زمني نمط َحظُيالو. بيبيراكوين أو ميفلوكين من أكبر بسرعة لوميفانترين

 حاالت ُثلث ُقبتع التي النشيطة ِّورةبالمتص اإلصابة حاالت في دواء كل مع اإلصابة

. آسيا شرق جنوب في الحادة المنجلية بالمالريا اإلصابة

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الدم مرحلة في العدوى عالج

. بمضاعفات مصحوبة غير بوصفها عالجها فينبغي اليقين، وجه على معروف غير المالريا نوع كان إذا

 السليمة الممارسة بيان

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( الدم مرحلة في العدوى عالج

 ِّورةالمتص أو الوبالية ِّورةالمتص أو البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابين واألطفال البالغين عالج ينبغي بالكلوروكين، للتأثر القابلة العدوى مناطق في

. بالكلوروكين أو) الحمل من األول ُثلثال في الحوامل باستثناء( األرتيميسينين مادة على قائم توليفي بعالج إما بمضاعفات المصحوبة غير َّيةِِسلُّنوال

 غير َّيةِِسلُّنوال ِّورةالمتص أو الوبالية ِّورةالمتص أو البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابين واألطفال البالغين عالج ينبغي للكلوروكين، المقاومة العدوى مناطق وفي

). الحمل من األول ُثلثال في الحوامل باستثناء( األرتيميسينين مادة على قائم توليفي بعالج بمضاعفات المصحوبة

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية
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 للكلوروكين ِومةمقا النشيطة ِّورةالمتص فيها تكون التي المناطق في

 أو بيبيراكوين على تحتوي التي األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية بالعالجات َصىُيو

 ًضاأي اًلَّعاف يكون قد أمودياكين+  أرتيسونات أن من الرغم على لوميفانترين، أو ميفلوكين

. المناطق بعض في

 َدمةالمستخ األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية للعالجات المنهجية المراجعة وأظهرت

 ًياوقائ ًراتأثي أحدث بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين أن ،النشيطة ِّورةالمتص مالريا لعالج

 أرتيميثير( القصير النصفي العمر ذات األدوية تستخدم التي التوليفية العالجات من أطول

 خالل المتكررة الطفيليات من بكثير أقل عدد مع ،)أمودياكين+  أرتيسونات لوميفانترين،+ 

 ،0.82–0.40 ،%95 ثقة فاصل ؛0.57 الحدوث، معدل نسبة( المتابعة من أسابيع 9

 وبيبيراكوين، لميفلوكين النصفي العمر في تماثل وهناك). ًكامشار 1066 تجارب، ثالث

 بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين استخدام بين التجارب في مباشرة مقارنة َرُتج لم ولكن

. النشيطة ِّورةبالمتص األحادية العدوى حاالت في ميفلوكين+  أرتيسونات واستخدام

 المصحوبة غير النولسية ِّورةوالمتص الوبالية، ِّورةوالمتص البيضوية، ِّورةالمتص مالريا

 بمضاعفات

 ِّورةُمتصالو َّيةِلَوباال ِّورةُمتصوال َّيةِوالبيض ِّورةُمتصال لمقاومة جيدة توصيفات توجد ال

 الثالثة األنواع هذه عن الناجمة اإلصابة حاالت ُتعدو للمالريا، المضادة لألدوية َّيةِِسلُّنوال

 في الوبالية ِّورةالمتص في الكلوروكين مقاومة عن ِلغُأبو. عام بوجه للكلوروكين ّساسةح

. إندونيسيا في ُأجريت فقط واحدة دراسة

 َوباليةال ِّورةُمتصالو َّيةِوالبيض ِّورةُمتصال حاالت في الدم مراحل معالجة ينبغي ولذلك

 مادة على القائمة التوليفية للعالجات المعياري العالجي بالنظام َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصالو

. النشيطة ِّورةالمتص مالريا في الحال هو كما الكلوروكين، باستخدام أو األرتيميسينين

 المختلطة المالريا عدوى حاالت

 سبيل فعلى. بالمرض الموطونة المناطق في بالمالريا مختلطة إصابات حدوث الشائع من

 من% 8 يعاني تايلند، في المالريا انتقال مستويات انخفاض من الرغم على المثال،

 كما ،المنجلية ِّورةالمتص من ًضاأي الحادة النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابين المرضى

 ِّورةللمتص مفترض انتكاس يعقبها المنجلية ِّورةبالمتص الحادة اإلصابة حاالت ُثلث أن

 ِّورةالمتص لمالريا ًعاشيو المضاعفات أكثر النشيطة ِّورةالمتص مالريا يجعل مما( النشيطة

). المنجلية

 على القائم التضخيم تقنيات طريق عن المختلطة اإلصابة حاالت اكتشاف األفضل ومن

 المجهري الفحص ِّللُيق وقد المتسلسل؛ البوليميراز تفاعل مثل النووي، الحمض متوالية

 في الخبيئة المنجلية ِّورةالمتص حاالت عن الكشف ويمكن. الحاالت هذه شأن من الروتيني

 المستندة السريع التشخيص اختبارات بواسطة الحاالت من% 75 نحو في النشيطة المالريا

 العديد ولكن المنجلية، ِّورةالمتص طفيليات في بالهيستيدين الغني 2 البروتين مستضد إلى

 تتسم أو المختلطة، اإلصابة حاالت اكتشاف يمكنها ال السريع التشخيص اختبارات من

 على القائمة التوليفية والعالجات. الخبيئة النشيطة المالريا عن الكشف في منخفضة بدقة

 اإلصابة لحاالت المختار العالج وكذلك المالريا أنواع جميع ضد َّعالةف األرتيميسينين مادة

. المختلطة

Evidence To Decision 

Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 ْيَمعا بين الفترة في وتايلند وإندونيسيا والهند وكمبوديا أفغانستان في تجارب خمس ُأجريت

 بين مباشرة مقارنة وعقدت ًكا،مشار 1622 مجموعه ما فيها شارك 2011و 2002

 إطار في وذلك بالكلوروكين، والعالج األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات

 لعالج َدمةالمستخ األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية للعالجات منهجي استعراض

: التالي النحو على المقارنة نتائج وجاءت. ]126[ النشيطة ِّورةالمتص مالريا

 الدم من الطفيليات األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات أزالت• 

 الخطر، نسبة: العالج من ساعة 24 بعد الدم في الطفيليات( أكبر بسرعة المحيطي

 ّيناتب ًكا،مشار 1652 تجارب، أربع ،0.50–0.36 ،%95 ثقة فاصل ؛0.42

 ؛)الجودة فائقة

 الوقاية في األقل على َّعالةف األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات وكانت• 

 فاصل ؛0.58 الخطر، نسبة( والعشرين الثامن اليوم قبل الدم في الطفيليات عودة من

). الجودة فائقة ّيناتب ًكا،مشار 1622 تجارب، خمس ،1.90–0.18 ،%95 ثقة

 اليوم قبل الدم في الطفيليات عودة من قليلة حاالت شوهدت التجارب، هذه من ٍعأرب وفي

 مادة على القائمة التوليفية والعالجات بالكلوروكين العالج من ٍلك مع والعشرين الثامن

 زيادة حدثت ،2011 عام في تايلند في ُأجريت التي الخامسة، التجربة وفي. األرتيميسينين

 استخدام بعد نادرة كانت ولكنها ،%)9( بالكلوروكين العالج بعد الدم في الطفيليات عودة في

 ثقة فاصل ؛0.25 الخطر، نسبة(%) 2( األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج

). ًكامشار 437 واحدة، تجربة ،0.66–0.09 ،95%

 عمر ذات أدوية تستخدم التي األرتيميسينين، مادة على القائمة التوليفية العالجات وأحدثت

 الطفيليات عودة حاالت في كبير انخفاض مع العالج، بعد أطول ًياوقائ ًراتأثي طويل، نصفي

 ،%95 ثقة فاصل ؛0.57 الخطر، نسبة( 63 اليوم أو 42 واليوم 28 اليوم بين الدم في

). الجودة متوسطة ّيناتب ًكا،مشار 1066 تجارب، ثالث ،0.40-0.82

 األخرى االعتبارات

 القائم التوليفي للعالج الضئيلة اإلضافية المنافع بأن التوجيهية المبادئ إعداد فريق َّرأق

 فيها تكون التي القليلة األماكن في المرتفعة تكلفته تستحق ال قد األرتيميسينين مادة على

: فيها المرغوب اآلثار

). الجودة فائقة ّيناتب( الكلوروكين من أسرع بشكل الطفيليات إزالة األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات تستطيع     •

 واإلصابات االنتكاسات من العالج بعد للوقاية أطول فترة طويل، نصفي عمر ذات أدوية تستخدم التي األرتيميسينين، مادة على القائمة التوليفية العالجات ِّفرتو      •

). الجودة فائقة ّيناتب( الجديدة

. بمضاعفات المصحوبة غير المالريا أشكال لجميع َّسطةُمب وطنية بروتوكوالت     •

. المختلطة اإلصابة حاالت في َّخصةُمشال غير المنجلية ِّورةللمتص المالئم العالج •

 واألضرار المنافع

. مرتفع يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية مرتفع

 والتفضيالت القيم
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. منخفضة الكلوروكين مقاومة تظل وحيث الوحيد ِّطنالمتو النوع النشيطة ِّورةالمتص

 مقاومة ترصد أن النشيطة المالريا لعالج الكلوروكين فيها َدمُيستخ التي للبلدان وينبغي

 معدل يزيد عندما األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج إلى تلجأ وأن الكلوروكين

. والعشرين الثامن اليوم في% 10 على بالكلوروكين العالج فشل

 مالحظات

 والعدوى االنتكاس بين أو واالنتكاس، ُبوبةاألي بين التمييز الحالية لألساليب يمكن ال

 في الطفيليات عودة معدالت انخفاض ضمان هو العالج من الهدف ولكن ًثا،حدي َتسبةالمك

%. 10 عن منشأ أي من الدم

 إلى ويؤدي النشيطة، المالريا ضد الالجنسية المرحلة في كبيرة بفعالية بريماكين ويتسم

 14 لمدة روتيني بشكل بريماكين َطىُيع وعندما. للكلوروكين العالجية االستجابة زيادة

 ِّورةبالمتص اإلصابة عودة ويمنع المستوى المنخفضة الكلوروكين مقاومة ِفيُيخ فقد ًما،يو

. ًمايو 28 غضون في النشيطة

 للتوصية المنطقي األساس

 القائم التوليفي للعالج الضئيلة اإلضافية المنافع بأن التوجيهية المبادئ إعداد فريق َّرأق

 فيها تكون التي القليلة األماكن في المرتفعة تكلفته تستحق ال قد األرتيميسينين مادة على

 ال وقد. منخفضة الكلوروكين مقاومة تظل وحيث الوحيد ِّطنالمتو النوع النشيطة ِّورةالمتص

 مقاومة ترصد أن للبلدان ينبغي لكن األماكن، هذه في الكلوروكين استخدام الممكن من يزال

 معدل يزيد عندما األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج إلى تلجأ وأن الكلوروكين

. والعشرين الثامن اليوم في% 10 على بالكلوروكين العالج فشل

 مالحظات

 والعدوى االنتكاس بين أو واالنتكاس، ُبوبةاألي بين التمييز الحالية لألساليب يمكن ال

 في الطفيليات عودة معدالت انخفاض ضمان هو العالج من الهدف ولكن ًثا،حدي َتسبةالمك

. ًمايو 28 غضون في% 10 عن منشأ أي من الدم

 القائمة التوليفية العالجات أحد استخدام فيجب الجذري، للعالج بريماكين َطىُيع ال وعندما

 عودة من تقي والتي ببطء مفعولها من الجسم يتخلص التي األرتيميسينين، مادة على

 أو بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين( والعشرين الثامن اليوم قبل الدم، في الطفيليات

). ميفلوكين+  أرتيسونات

 إلى ويؤدي النشيطة، المالريا ضد الالجنسية المرحلة في كبيرة بفعالية بريماكين ويتسم

 14 لمدة روتيني بشكل بريماكين َطىُيع وعندما. للكلوروكين العالجية االستجابة زيادة

 ِّورةبالمتص اإلصابة عودة ويمنع المستوى المنخفضة الكلوروكين مقاومة ِفيُيخ فقد ًما،يو

. ًمايو 28 غضون في النشيطة

 القائمة التوليفية العالجات تكون قد ًما،يو 14 لمدة روتيني بشكل بريماكين إعطاء وعند

+  أرتيميثير( قصير نصفي عمر ذات أدوية تستخدم التي األرتيميسينين مادة على

 الطفيليات عودة معدل انخفاض على للحفاظ كافية) أمودياكين+  أرتيسونات أو لوميفانترين،

. والعشرين الثامن اليوم قبل% 10 عن الدم في

 للتوصية المنطقي األساس

 القائم التوليفي للعالج الضئيلة اإلضافية المنافع بأن التوجيهية المبادئ إعداد فريق َّرأق

 فيها تكون التي القليلة األماكن في المرتفعة تكلفته تستحق ال قد األرتيميسينين مادة على

 ال وقد. منخفضة الكلوروكين مقاومة تظل وحيث الوحيد ِّطنالمتو النوع النشيطة ِّورةالمتص

 مقاومة ترصد أن للبلدان ينبغي لكن األماكن، هذه في الكلوروكين استخدام الممكن من يزال

 معدل يزيد عندما األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج إلى تلجأ وأن الكلوروكين

. والعشرين الثامن اليوم في% 10 على بالكلوروكين العالج فشل

Justification 

 للكلوروكين ِومةمقا النشيطة ِّورةالمتص فيها تكون التي المناطق في

 األشهر في األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات من اًلبد ِنينِكي استخدام ينبغي

). 5.3.1 القسم( الحمل من األولى الثالثة

 عملية معلومات

 لالستخدام فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع اختبار على ّطالعاال ُيرجى

 موجز( البيضوية ِّورةوالمتص النشيطة ِّورةللمتص الجذري العالج في لبريماكين  المأمون

6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة لعوز السريع التشخيص اختبارات ودليل ،] 127[ )سياسة

]. 128[ النشيطة ِّورةللمتص الجذري العالج لدعم  فوسفات- 

Strong recommendation for 

) 2015( الدم مرحلة في العدوى عالج

. كينين باستخدام للكلوروكين ِومةالمقا النشيطة ِّورةالمتص مالريا من يعانين الالتي الحمل من األول ُثلثال في الحوامل النساء عالج ينبغي

 للغاية الجودة متدنية ّيناتب قوية، توصية

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

. االنتكاسات من للوقاية بريماكين إعطاء عند المرضى لدى فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة بنتيجة االسترشاد ينبغي

 السليمة الممارسة بيان

2021فبراير/شباط16  –المالريا بشأن العالمية الصحة لمنظمة التوجيهية المباديء  - World Health Organization (WHO)

74 of 198

https://www.who.int/malaria/publications/atoz/g6pd-testing-pq-radical-cure-vivax/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/g6pd-testing-pq-radical-cure-vivax/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/g6pd-testing-pq-radical-cure-vivax/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/g6pd-testing-pq-radical-cure-vivax/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/g6pd-testing-pq-radical-cure-vivax/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241514286/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241514286/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/g6pd-testing-pq-radical-cure-vivax/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241514286/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241514286/en/


 عملية معلومات

 االنتكاس من للوقاية بريماكين

 بريماكين؛ إعطاء طريق عن الكبد في الهاجعات من الناشئة االنتكاسات من الوقاية يجب

 ونمطها االنتكاسات وتيرة وتختلف). االنتكاس من والوقاية الشفاء( الجذري العالج لتحقيق

 سالالت تزال وال%. 80و% 8 بين ًماعمو االنتكاس معدالت تتراوح حيث ًيا،جغراف

 من العديد في منتشرة الطويل الكمون ذات المعتدلة)P. vivax(  النشيطة ِّورةالمتص

 الموطونة المناطق في السكان من كبيرة نسبة أن إلى الحديثة ّيناتالب وتشير. المناطق

 ِّورةللمتص الناقل البعوض للدغات متكرر بشكل الناس فيها َّرضيتع التي-  بالمرض

 لتنشيط الدقيقة واآللية". للتنشيط قابلة" ولكنها خاملة هاجعات تؤوي -) P.vivax(  النشيطة

 والجرثومية الطفيلية العدوى أن على ّيناتب وهناك. واضحة غير الخاملة الهاجعات

 .P(َّنشيطةال ِّورةُمتصال هاجعات ِّشطُتن أن يمكن الفيروسية، العدوى ليس ولكن الجهازية،

vivax( ، عدوى أعقاب في ًةعاد َّنشيطةال ِّورةُمتصال ظهور سبب ِّسريف الذي األمر 

 فيها ينتشر التي بالمرض الموطونة المناطق في )P. falciparum( المنجلية ِّورةُمتصال

 تكرار لمكافحة لبريماكين الجذرية العالجية الفاعلية ضبط يجب َثم، ومن. َّيانالطفيل

 التجريبية الدراسات وتشير". للتنشيط القابلة" للهاجعات المحتمل والعبء الشائع االنتكاس

 ِّورةوالمتص الناكسة النسناسية والمالريا النشيطة المالريا على ُأجريت التي

 من المعطاة اإلجمالية الجرعة أن إلى) simian malaria P. cynomolgi( القردية

 14 لمدة بريماكين َطىُيعو. الجذرية العالجية للفاعلية الرئيسي ِّددالمح هي أمينوكينولين-8

/ملغم 3.5 قدرها إجمالية جرعات إلى حاجة وهناك. العالجية التقييمات معظم في ًمايو

 وجرعات المعتدلة، للسالالت) ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25( الجسم وزن من كغم

 ِّورةللمتص )ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 0.5( الجسم وزن من كغم/ملغم 7 بمقدار

 ًماأل بريماكين ِّببُيسو. وأوقيانوسيا آسيا شرق في السائدة االنتكاس الشديدة المدارية النشيطة

. ًمادائ الطعام مع تناوله يجب لذا فارغة، معدة على تناوله عند الجرعة من يحد البطن في

 المرتفع، االنتقال ذات األماكن في االنتكاس من للوقاية بريماكين باستخدام ًقاساب ُينصح ولم

 إلى ذلك استند وربما. االنتكاس من للوقاية منافع أي يفوق جديدة عدوى حدوث خطر ألن

 صغار لدى َّيماس وال المتعددة، باالنتكاسات المرتبطة والوفيات المراضة شأن من التقليل

 جميع في الوبائية السمات ُّيرتغ ضوء وفي االنتكاس من الوقاية لمنافع ًراونظ. األطفال

 الفريق ِصييو منها، والتخلص المالريا لمكافحة الصرامة الشديدة واألهداف العالم أنحاء

. األماكن جميع في بريماكين باستخدام اآلن

 على تحتوي أكثر أو نصفين إلى تقسيمها يسهل أقراص بإعطاء ُينصح: بريماكين تركيبة

 أقراص المناطق بعض في وتتوافر. ًحامتا ذلك كان إذا بريماكين، من ملغم 15 أو 7.5

 جرعات إعطاء تيسير في وتساعد ملغم، 5و 2.5 قاعدة على تحتوي الجرعة حيث من أقل

 استخدام يمكن أكثر، أو نصفين إلى تقسيمها يسهل أقراص تتوافر لم وإذا. لألطفال دقيقة

. ملغم 5 بتركيز أقراص

 واحدة مرة بريماكين من ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 0.5-0.25 :العالجية الجرعة

. ًمايو 14 لمدة اليوم في

 المرتفع، االنتقال ذات األماكن في االنتكاس من للوقاية بريماكين باستخدام ًقاساب ُينصح ولم

 إلى ذلك استند وربما. االنتكاس من للوقاية منافع أي يفوق جديدة عدوى حدوث خطر ألن

 صغار لدى َّيماس وال المتعددة، باالنتكاسات المرتبطة والوفيات المراضة شأن من التقليل

 جميع في الوبائية السمات ُّيرتغ ضوء وفي االنتكاس من الوقاية لمنافع ًراونظ. األطفال

 الفريق ِصييو منها، والتخلص المالريا لمكافحة الصرامة الشديدة واألهداف العالم أنحاء

. األماكن جميع في بريماكين باستخدام اآلن

Evidence To Decision 

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

 والنساء أشهر، 6 عن أعمارهم تقل الذين َّضعوالر الحوامل، النساء باستثناء( والبالغين األطفال لدى البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص مالريا عالج ينبغي االنتكاس، من للوقاية

 فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانين ال أنهن المعروف من يكن لم ما ًناس أكبر اًلأطفا يرضعن الالتي والنساء أشهر، 6 عن أعمارهم تقل اًلأطفا يرضعن الالتي

. المرض انتقال مناطق جميع في بريماكين من ًمايو 14 لمدة عالجي ُمقررب) فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين واألشخاص

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

: فيها المرغوب اآلثار

). الجودة فائقة ّيناتب( بمفرده الكلوروكين من أكبر بدرجة االنتكاس معدالت ُتقلل ًمايو 14 لمدة الكلوروكين إلى باإلضافة بريماكين من العالجية المقررات     •

 ّيناتب( أيام 7 لمدة تستمر التي العالجية المقررات من أقل انتكاسات إلى ًمايو 14 لمدة الكلوروكين إلى باإلضافة بريماكين من العالجية المقررات تؤدي قد      •

). الجودة منخفضة

: فيها المرغوب غير اآلثار

. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين األشخاص في الدم انحالل ِّببُيس بريماكين أن المعروف من     •

 فوسفات؛-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين األشخاص ًةصراح تجربة 12 استبعدت كوكرين، استعراض في َرجةُمد تجربة 15 بين ومن      •

 التجارب من أي ِلغُتب ولم. ِعدواُتباس أم فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع الختبار خضعوا قد المشاركون كان إذا ما الواضح من يكن لم تجارب، ثالث وفي

. العالج من ُحدت أو خطيرة ضارة أحداث وقوع عن

 واألضرار المنافع

. مرتفع يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية مرتفع
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Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 لمالريا الجذري العالج أجل من بريماكين الستخدام المنهجية المراجعات إحدى أوردت

 دواء واستخدام ًمايو 14 لمدة بريماكين استخدام بين مقارنة ]129[ النشيطة ِّورةالمتص

 بريماكين استخدام بين مقارنة جانب إلى تجارب، 10 في عالج استخدام عدم أو وهمي

 كولومبيا في التجارب ُأجريتو. واحدة تجربة في أيام 7 لمدة واستخدامه ًمايو 14 لمدة

. 2006و 1992 ْيَمعا بين وتايلند وباكستان والهند وإثيوبيا

: التالية النتيجة عن بريماكين استخدام عدم أو وهمي دواء استخدام مع المقارنة وأسفرت

) ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25( ًمايو 14 لمدة بريماكين استخدام َّدىأ• 

 الخطر، نسبة(% 40 بنحو المتابعة من ًراشه 15 خالل االنتكاسات تقليل إلى

 ّيناتب ًكا،مشار 1740 تجارب، 10 ،0.75-0.48 ،%95 ثقة فاصل ؛0.60

). الجودة فائقة

: التالية النتيجة عن أيام 7 لمدة بريماكين استخدام مع المقارنة وأسفرت

 إلى) ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25( ًمايو 14 لمدة بريماكين استخدام َّدىأ• 

 ؛0.45 الخطر، نسبة(% 50 بنحو المتابعة من أشهر 6 خالل االنتكاسات تقليل

 منخفضة ّيناتب ًكا،مشار 126 واحدة، تجربة ،0.81-0.25 ،%95 ثقة فاصل

). الجودة

 14 لمدة الجسم وزن من كغم/ملغم 0.5( األعلى الجرعات بين مباشرة مقارنة َرُتج ولم

). ًمايو 14 لمدة الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25( المعياري الجرعات ونظام) ًمايو

 األشخاص ًةصراح المراجعة في َرجةُمد تجربة 15 أصل من تجربة 12 استبعدت وقد

 المتبقية الثالث ِلغُتب ولم فوسفات؛-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين

. خطيرة ضارة أحداث وقوع عن َلغُيب ولم. الجانب هذا عن

 األخرى االعتبارات

 أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق يعتبر ببدائل، التوصية على ّيناتب وجود عدم ظل في

 8 لمدة ًياأسبوع واحدة مرة َطىُتع التي الجسم وزن من كغم/ملغم 0.75 بريماكين جرعة

 متوسط إلى خفيف مستوى من يعانون الذين لألشخاص مأمونية األكثر النظام هو أسابيع

. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من

 مالحظات

 على َدمالمستخ) ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25( بريماكين جرعات نظام يستند

. الكمون الطويلة الكورية النشيطة ِّورةالمتص عن دراسات إلى ًمايو 14 لمدة واسع نطاق

 آسيا شرق جنوب في أسابيع 3 مدتها فترات على النشيطة ِّورةالمتص انتكاسات وتحدث

 من أعلى جرعات ُتخدمتاس لذلك، ونتيجة. لبريماكين مقاومة أكثر وتكون وأوقيانوسيا،

 بيانات سوى توجد ال ولكن ،)ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 0.5-0.375( بريماكين

. المقارنة التجارب من قليلة

 لم ما أشهر، 6 من بأقل الوالدة بعد ما إلى والرضاعة الحمل في بريماكين استخدام َنعُيمو

 إعطاؤه ويمكن. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع الختبار الرضيع يخضع

. الطبيعية الرضاعة عن وتوقفن وضعن الالتي للنساء

: للتوصية المنطقي األساس

 خطر أن ُتبراع حيث المرتفع، االنتقال ذات األماكن في بريماكين باستخدام ًقاساب ُينصح لم

. التلقائية االنتكاسات خفض عن ناجمة منافع أي يفوق جديدة عدوى حدوث

 لمكافحة الصرامة الشديدة واألهداف العالم أنحاء جميع في الوبائية السمات ُّيرتغ ضوء وفي

 ِّورةللمتص الجذري للعالج بريماكين باستخدام اآلن الفريق ِصييو منها، والتخلص المالريا

. األماكن جميع في النشيطة

 عملية معلومات

 مرة الجسم وزن من كغم/ملغم 0.75 بجرعة بريماكين استخدام في النظر يمكن• 

 نازعة َوزَع من يعانون أنهم المعروف للمرضى أسابيع 8 لمدة األسبوع في واحدة

 أو بريماكين إعطاء قرار يعتمد أن وينبغي. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين

 إلى الوصول سهولة مع دقيق، طبي إشراف تحت العالج إعطاء إمكانية على منعه

. الدم نقل خدمات بها يتوافر التي الصحية المرافق

 من خالية أو طبيعية نتائج على يحصلن الالتي الزيجوت متغايرات اإلناث بعض• 

-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة إلنزيم النوعية ِّريالتح اختبارات في العوز

 فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة إلنزيم متوسط نشاط لديهن فوسفات

 المتوسط العوز بين التمييز يمكن وال. كبير بشكل الدم النحالل ُّرضهنتع يستمر وقد

) الطبيعي من% 80 من أكثر( الطبيعي اإلنزيمي والنشاط) الطبيعي من% 30-80(

 أن اعتبار ينبغي الكمي، االختبار غياب وفي. كمي اختبار إجراء طريق عن إال

-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة إلنزيم متوسط نشاط لديهن يكون قد اإلناث جميع

 حول لهن المشورة تقديم مع ًما،يو 14 لمدة بريماكين استخدام لهن وينبغي فوسفات،

 هذه ظهور حالة وفي. االنحاللي الدم فقر وعالمات أعراض على التعرف كيفية

 التماس بأماكن وإخبارهن بريماكين تناول عن بالتوقف نصحهن ينبغي العالمات،

. الرعاية

 ينبغي فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة اختبار توافر عدم حالة في• 

 الوقاية احتمالية بين التوازن إلى عنه االمتناع أو بريماكين وصف قرار يستند أن

. بريماكين ُيحدثه الذي االنحاللي الدم فقر مخاطر مقابل في ومنافعها االنتكاس من

 بين فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع انتشار على ذلك ويعتمد

 تحديد على الصحية الخدمات قدرة وعلى السائدة، الجينية األنماط وشدة السكان،

. لها العالجي والتدبير بريماكين عن الناجمة الدم انحالل تفاعالت

 والتفضيالت القيم

Conditional recommendation for  ,للغاية منخفضة دليل جودة 

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

 وزن من كغم/ملغم 0.75 بجرعة بريماكين قاعدة بإعطائهم االنتكاس من وقايتهم في النظر يمكن فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين المرضى حالة في

. بريماكين ُيحدثه الذي المحتمل الدم انحالل لمتابعة دقيق طبي إشراف مع أسابيع، 8 لمدة األسبوع في واحدة مرة الجسم

 للغاية اليقين منخفضة ّيناتب مشروطة، توصية
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Evidence To Decision 

Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 لمالريا الجذري العالج أجل من بريماكين الستخدام المنهجية المراجعات إحدى أوردت

 دواء واستخدام ًمايو 14 لمدة بريماكين استخدام بين مقارنة ]129[ النشيطة ِّورةالمتص

 بريماكين استخدام بين مقارنة جانب إلى تجارب، 10 في عالج استخدام عدم أو وهمي

 كولومبيا في التجارب ُأجريتو. واحدة تجربة في أيام 7 لمدة واستخدامه ًمايو 14 لمدة

. 2006و 1992 ْيَمعا بين وتايلند وباكستان والهند وإثيوبيا

: التالية النتيجة عن بريماكين استخدام عدم أو وهمي دواء استخدام مع المقارنة وأسفرت

 إلى) ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25( ًمايو 14 لمدة بريماكين استخدام َّدىأ• 

 الحدوث، معدل نسبة(% 40 بنحو المتابعة من ًراشه 15 خالل االنتكاسات تقليل

 ّيناتب ًكا،مشار 1740 تجارب، 10 ،0.75-0.48 ،%95 ثقة فاصل ؛0.60

). الجودة فائقة

: التالية النتيجة عن أيام 7 لمدة بريماكين استخدام مع المقارنة وأسفرت

 إلى) ًيايوم الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25( ًمايو 14 لمدة بريماكين استخدام َّدىأ• 

 الحدوث، معدل نسبة(% 50 بنحو المتابعة من أشهر 6 خالل االنتكاسات تقليل

 ّيناتب ًكا،مشار 126 واحدة، تجربة ،0.81-0.25 ،%95 ثقة فاصل ؛0.45

). الجودة منخفضة

 14 لمدة الجسم وزن من كغم/ملغم 0.5( األعلى الجرعات بين مباشرة مقارنة َرُتج ولم

). ًمايو 14 لمدة الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25( المعياري الجرعات ونظام) ًمايو

 األشخاص ًةصراح المراجعة في َرجةُمد تجربة 15 أصل من تجربة 12 استبعدت وقد

 المتبقية الثالث ِلغُتب ولم فوسفات؛-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين

. خطيرة ضارة أحداث وقوع عن َلغُيب ولم. الجانب هذا عن

 األخرى االعتبارات

 أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق يعتبر ببدائل، التوصية على ّيناتب وجود عدم ظل في

 8 لمدة ًياأسبوع واحدة مرة َطىُتع التي الجسم وزن من كغم/ملغم 0.75 بريماكين جرعة

 متوسط إلى خفيف مستوى من يعانون الذين لألشخاص مأمونية األكثر النظام هو أسابيع

. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من

 فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَعو بريماكين

 فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين لنازعة نشاط لديه) أنثى أو ذكر( شخص أي ُيعد

 هيدروجين نازعة بعوز ًبامصا الطبيعي المتوسط من% 30 من أقل الحمراء الخاليا في

 اإلناث أما. بريماكين استخدام بعد الدم النحالل َّرضيتع وسوف فوسفات،-  6 - الغلوكوز

-  الغلوكوز هيدروجين نازعة نشاط من أعلى متوسط لديهن الالتي الزيجوت متغايرات

 ُيعدو. كبير بشكل الدم النحالل ُّرضهنتع يستمر فقد الحمراء الخاليا في فوسفات-  6

 ويرتبط بالجنس، ًطامرتب ًياوراث ًبااضطرا فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع

 قابلية من يزيد ولكنه ،النشيطة ِّورةالمتصو المنجلية ِّورةالمتص مالريا من الحماية ببعض

 الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع انتشار معدل ويتفاوت. المؤكسد الدم بانحالل اإلصابة

 توجد وال المدارية؛ المناطق في% 35–3 بين يتراوح ما ًةعاد ولكن فوسفات،-  6 -

. بها موطونة كانت التي أو بالمالريا الموطونة المناطق في إال مرتفعة تواتر معدالت

 الغلوكوز هيدروجين نازعة لعوز) 180 من أكثر( الوراثية ُّوراتالتح من العديد وهناك

 ولكن المؤكسد، الدم النحالل ُعرضة الحمراء الخاليا تجعل ًباتقري كلها فوسفات؛-  6 -

 تكون والتي تفاعلية وسيطة مستقلبات بريماكين ِتجُينو. تتفاوت قد الدم انحالل وخامة

 نازعة عوز من يعانون الذين األفراد لدى الدم انحالل من متفاوتة درجات ُتسببو مؤكسدة

 فقر وخامة وتعتمد. الدم ميتهيموغلوبين ُيسبب أنه كما. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين

 6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة إنزيم متغير وعلى بريماكين، جرعة على االنحاللي الدم

 الدم انحالل فإن ولذلك بسرعة؛ بريماكين من َّلصيتخ الجسم فإن الحظ، ولحسن. فوسفات- 

 عامل أي أو لبريماكين ُّرضالتع عدم ومع. الدواء توقف بمجرد ذاتي بشكل ًدامحدو يصبح

 فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع ُيسبب ما ًراناد األكسدة، عوامل من آخر

 الغلوكوز هيدروجين نازعة نتيجة يعرفون ال المرضى من ًراكثي فإن ولذا سريرية، مظاهر

 فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع فحص َّفريتو وال. لديهم فوسفات-  6 -

 استخدامها يمكن التي السريع الفحص اختبارات ولكن المستشفيات، خارج واسع نطاق على

. األخيرة اآلونة في ًياتجار متاحة أصبحت الرعاية نقاط في

 مالحظات

 نازعة َوزَع الختبار الرضيع يخضع لم ما والرضاعة، الحمل في بريماكين استخدام َنعُيم

 عن وتوقفن وضعن الالتي للنساء إعطاؤه ويمكن. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين

. الطبيعية الرضاعة

: للتوصية المنطقي األساس

 أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق يعتبر ببدائل، التوصية على ّيناتب وجود عدم ظل في

 لمدة ًياأسبوع واحدة مرة َطىُتع التي الجسم وزن من كغم/ملغم 0.75 بريماكين جرعة

 هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين لألشخاص مأمونية األكثر النظام هو أسابيع 8

 واألضرار المنافع

: فيها المرغوب اآلثار

. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين األشخاص لدى مأمونيته أو بريماكين لفاعلية مقارنة تجارب توجد ال    •

: فيها المرغوب غير اآلثار

. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين األشخاص في الدم انحالل ِّببُيس بريماكين أن المعروف من    •

 ثالث وفي فوسفات؛-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع من يعانون الذين األشخاص ًةصراح تجربة 12 استبعدت المنهجية، المراجعة في َرجةُمد تجربة 15 بين ومن

 أحداث وقوع عن التجارب من أي ِلغُتب ولم. ِعدواُتباس أم فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع الختبار خضعوا قد المشاركون كان إذا ما الواضح من يكن لم تجارب،

. العالج من ُحدت أو خطيرة ضارة

 واألضرار المنافع

. للغاية منخفض يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية للغاية منخفض

 والتفضيالت القيم
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. فوسفات-  6 - الغلوكوز

Justification 

 يستند أن ينبغي فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة اختبار توافر عدم حالة في

 االنتكاس من الوقاية احتمالية بين التوازن إلى عنه االمتناع أو بريماكين وصف قرار

 على ذلك ويعتمد. بريماكين ُيحدثه الذي االنحاللي الدم فقر مخاطر مقابل في ومنافعها

 األنماط وشدة السكان، بين فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة َوزَع انتشار

 عن الناجمة الدم انحالل تفاعالت تحديد على الصحية الخدمات قدرة وعلى السائدة، الجينية

. لها العالجي والتدبير بريماكين

 عملية معلومات

 الرضيع أن المعروف من كان إذا إال( والمرضعات الحوامل للنساء بريماكين استخدام َنعُيم

). فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة عوز من يعاني ال

 بعد االنتكاسات لمنع بالكلوروكين الوقائي العالج بإعطاء ذلك عن االستعاضة ويمكن

 للرضاعة األم واستكمال الرضيع والدة وبمجرد. الحمل أثناء الحادة النشيطة المالريا

. الجذري الشفاء لتحقيق بريماكين إعطاء يمكن الطبيعية،

 َصىُيو يكن ولم الرضاعة، مرحلة في بريماكين مأمونية عن قليلة بيانات سوى َّفرتتو وال

 الذين لألطفال بريماكين إعطاء لعدم َّددمح سبب يوجد ال أنه غير. الماضي في َّضعللر به

 هيدروجين نازعة بعوز إصابتهم عدم شريطة( واحدة وسنة أشهر 6 بين أعمارهم تتراوح

 من متعددة انتكاسات من العمرية الفئة هذه تعاني قد حيث ،)فوسفات-  6 - الغلوكوز

 6 إلى السن حد بخفض التوجيهية المبادئ إعداد فريق أوصى ولذلك. النشيطة المالريا

. أشهر

Evidence To Decision 

Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 الحوامل النساء لدى المالريا من الكيميائية الوقاية بشأن المنهجية المراجعات إحدى أوردت

 أثناء الكلوروكين باستخدام النشيطة ِّورةالمتص من الوقائي للعالج ًرامباش ًماتقيي ]130[

 استخدام عدم مع وبالمقارنة. 2001 عام في تايلند في ُأجريت واحدة تجربة في الحمل

: التالي النحو على النتيجة جاءت الكيميائية، الوقاية

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

 بريماكين استخدام مخاطر تقييم إلى بريماكين وصف قرار يستند أن يجب بذلك، المعني االختبار يتوفر وال معروفة غير فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة نتيجة تكون عندما

. ومنافعه

 السليمة الممارسة بيان

Conditional recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) 2015( البيضوية ِّورةالمتص أو النشيطة ِّورةالمتص بمالريا المصابة الحاالت في االنتكاس من الوقاية

 الطبيعية، والرضاعة الوالدة من االنتهاء حتى ًياأسبوع بالكلوروكين الكيميائية الوقائية المعالجة في النظر ينبغي المرضعات، أو الحوامل للنساء بالنسبة: ُمرضعاتوال الحوامل النساء

. فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة نتيجة إلى ًدااستنا المستقبل، في االنتكاس من للوقاية ببريماكين العالج ثم

 اليقين متوسطة ّيناتب مشروطة، توصية

: فيها المرغوب اآلثار

). الجودة متوسطة ّيناتب( الحوامل النساء لدى المتكررة النشيطة ِّورةالمتص بمالريا اإلصابة خفض إلى الكلوروكين باستخدام الوقائي العالج يؤدي     •

 واألضرار المنافع

. متوسط يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية متوسط

 والتفضيالت القيم
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 بمالريا اإلصابة في كبير تخفيض إلى الكلوروكين باستخدام الوقائي العالج َّدىأ• 

 ،%95 ثقة فاصل ؛0.02 الخطر، نسبة( المتكررة النشيطة ِّورةالمتص

). الجودة متوسطة ّيناتب ًكا،مشار 951 واحدة، تجربة ،0.00-0.26

 التوصية

 ِّورةالمتص بمالريا المصابات المرضعات أو الحوامل للنساء بريماكين استخدام َنعُيم

 حتى ًياأسبوع بالكلوروكين الكيميائية الوقائية المعالجة في النظر ينبغي لذا،. النشيطة

 من للوقاية ًمايو 14 لمدة ببريماكين العالج ثم الطبيعية، والرضاعة الوالدة من االنتهاء

. المستقبل في االنتكاس

 الوخيمة المالريا عالج 4.5

) الدماغية المالريا َّيماس ال( َلجةالمعا غير الوخيمة المالريا عن الناجمة الوفيات معدل يقترب

 المضاد َّعالوالف السريع العالج مع عام بوجه% 20-10 إلى المعدل وينخفض%. 100 من

 فقر مثل( الوفيات معدالت بانخفاض المتالزمات بعض وترتبط. الداعمة والرعاية للمالريا،

 في وذلك ،)ُحماضال مثل( الوفيات معدالت بارتفاع أخرى متالزمات وترتبط) الشديد الدم

 مضاعفات وجود في الوفاة خطر ويزيد. الوخيمة للمالريا النطاق الواسع التعريف إطار

. متعددة

 نحو على الفم طريق عن األدوية تناول على قادر غير بالمالريا مصاب مريض وأي

 عدد لديه أو الحيوية، األعضاء في وظيفي خلل وجود على ّيناتب أي ُيظهر أو موثوق،

 أنواع على للخطر الدقيق المستوى ويتوقف. للوفاة ُعرضة أكثر يكون الطفيليات من كبير

 الوظيفي الخلل ودرجة المتضررة، الجسم أجهزة وعدد للعدوى، ُمسببةال المالريا طفيليات

 المصاحبة، واألمراض السابقة، واألمراض المناعة، وخلفية والعمر، الحيوية، لألعضاء

 الطفيليات، عدد مثل اختبارات، إجراء ويمكن. المناسب العالج على الحصول وإمكانية

 اإلجراءات نتائج لكن الرعاية، نقطة في الفور على الدم، في الغلوكوز ونسبة والهيماتوكريت،

 المالريا وألن. أيام أو ساعات بعد إال متاحة تكون ال قد وجدت، إن األخرى، المختبرية

 بأعلى ُيحاط أن متزايد لخطر ًضاَّرُمع ُيعتبر مريض ألي ينبغي الوفاة، إلى تؤدي قد الوخيمة

 على التعاريف من ِلجالمعا السريري الطبيب يقلق أن ينبغي وال. المتاحة الرعاية من مستوى

 هناك كان وإذا فورية، داعمة رعاية يتطلب وخيم بمرض المصاب المريض: له مبرر ال نحو

 عن للمالريا المضادة باألدوية العالج في البدء فيجب الوخيمة، بالمالريا لإلصابة احتمال

. تأخير دون الحقن طريق

 تعاريف

 بحدوث-  وبائية ألغراض-  الوخيمة المنجلية المالريا َّرفُتع: الوخيمة المنجلية المالريا

 طفيليات وجود وفي َّدد،ُمح بديل سبب وجود دون التالية األعراض من أكثر أو َرضَع

. الدم في الالجنسية المنجلية ِّورةالمتص

 لدى 11 من أقل غالسكو مقياس على الغيبوبة درجة: الوعي اضطراب• 

 األطفال لدى 3 من أقل بالنتير مقياس على الغيبوبة درجة أو البالغين،

 أو الوقوف أو الجلوس من الشخص يتمكن ال بحيث عام ضعف: اإلعياء• 

 مساعدة دون المشي

 ساعة 24 خالل ْيننوبت من أكثر: المتعددة االختالجات• 

 عدم حال في أو لتر،/ُمكافئ ميلي 8 من أكثر قاعدة نقيصة: ُحماضال• 

 الكتات أو لتر/مول ميلي 15 من أقل البالزما بيكربونات مستوى التوافر،

 الوخيم ُحماضال َّلىويتج. أكثر أو لتر/مول ميلي 5 تساوي الوريدية البالزما

). وشاق وعميق سريع تنفس( تنفسية ضائقة شكل في ًياسرير

 أقل( لتر/مول ميلي 2.2 من أقل البالزما أو الدم غلوكوز: الدم سكر نقص• 

) ديسيلتر/غرام ميلي 40 من

/ غرام 5 يساوي أو من أقل الهيموغلوبين تركيز: الوخيم المالريا دم فقر• 

 تقل الذين األطفال لدى% 15 يساوي أو من أقل الهيماتوكريت أو ديسيلتر،

 على% 20 من وأقل ديسيلتر/غرام 7 من أقل( سنة 12 عن أعمارهم

 ميكرولتر/10000 من أكثر طفيليات عدد وجود مع) البالغين لدى التوالي

 265 من أكبر المصل أو البالزما كرياتينين: الكلوية الوظيفة اختالل• 

 20 من أكبر الدم يوريا أو) ديسيلتر/غرام ميلي 3( لتر/ميكرومول

 لتر/مليمول

 ميلي 3( لتر/ميكرومول 50 من أكثر المصل أو البالزما بيليروبين: اليرقان• 

 ميكرولتر/100000 من أكثر طفيليات عدد مع) ديسيلتر/غرام

 في% 92 من أقل األكسجين ُّبعتش أو باألشعة َّكدةمؤ وذمة: الرئوية الوذمة• 

 في ذلك ويصاحب دقيقة،/ًساَفن 30 من أكثر تنفس معدل مع الغرفة هواء

 الصدر ُّمعتس عند فرقعة وأصوات األوراب انسحاب الغالب

 أو اللثة أو األنف من الممتد أو المتكرر النزيف ذلك ويشمل: الشديد النزيف• 

 األسود البراز أو الدموي والتقيؤ الوريد؛ بزل مواقع

 امتالء عود زمن وصول بأنها َوضةالمعا الصدمة َّرفُتع: الصدمة• 

 في( الساق على الحرارة درجة ُّرجَدَت أو أكثر، أو ثوان 3 إلى الشعيرات

. الدم ضغط انخفاض دون ولكن ،)القريب الطرف حتى الطرف منتصف

 إلى االنقباضي الدم ضغط وصول بأنها َوضةالمعا غير الصدمة َّرفُتعو

 البالغين، لدى زئبق ملم 80 من أقل أو األطفال لدى زئبق ملم 70 من أقل

 عود زمن إطالة أو األطراف برودة( اإلرواء ضعف على ّيناتب وجود مع

). الشعيرات امتالء

 الدم في المنجلية ِّورةالمتص طفيليات عدد وصول :الدم في الطفيليات فرط• 

% 10 من أكثر إلى

 المالريا في الحال هو كما َّرفُتع: الوخيمة والنولسية النشيطة المالريا• 

. الطفيليات لكثافة أدنى حد دون ولكن المنجلية

 مع المنجلية المالريا في الحال هو كما الوخيمة َّيةِِسلُّنوال المالريا َّرفُتعو• 

: ْيناختالف وجود

 من أكثر الطفيليات كثافة: الدم في َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصال طفيليات فرط• 

 ميكرولتر/100000

. ميكرولتر/20000 من أكثر الطفيليات وكثافة اليرقان• 

 العالجية األهداف

 األهداف وتتمثل. الوفاة من المريض وقاية هو الوخيمة المالريا عالج من الرئيسي الهدف

. األيبوبية العدوى من والوقاية اإلعاقات من الوقاية في الثانوية

 أو المستشفى دخول من ساعات غضون في الوخيمة المالريا بسبب الوفاة تحدث ما ًباوغال

 الفعالية شديد للمالريا مضاد دواء من عالجية تركيزات تحقيق الضروري من ولذا العيادة،

 السريري التقييم من ًساأسا الوخيمة للمالريا العالجي التدبير َّلفويتأ. ممكن وقت أقرب في

. الداعمة والرعاية اإلضافي والعالج للمالريا، المضاد النوعي والعالج للمريض،

 السريري التقييم

 المرضى في المفتوح الهواء مجرى تأمين وينبغي. طارئة طبية حالة الوخيمة المالريا ُتعد

 جسمه، وزن تقدير أو المريض وزن ويجب. الدموية والدورة التنفس وتقييم للوعي الفاقدين

. المناسب النحو على والسوائل، للمالريا، المضادة األدوية ومنها األدوية، إعطاء يمكن بحيث

 والهيماتوكريت،) السريع االختبار( الدم غلوكوز قياس مع وريدية، َّيةَُنق إدخال وينبغي

. الفور على البالغين لدى الكلى وظائف قياس وينبغي الدم، في والطفيليات والهيموغلوبين،

 أساليب عدة وهناك. الغيبوبة لدرجة ِجلس ذلك ويشمل َّصل،ُمف سريري فحص إجراء ويجب

 استخدام ويمكن للبالغين، مناسب للغيبوبة غالسكو فمقياس: الغيبوبة درجة لقياس بها معمول

 للبزل الوعي فاقدو المرضى يخضع أن ويجب. لألطفال بسهولة البسيط َّدلُمعال بالنتير مقياس

. الجرثومي السحايا التهاب الستبعاد النخاعي الدماغي السائل تحليل أجل من القطني

 تركيز أو البالزما بيكربونات قياس وينبغي للنتيجة، مهم ِّددمح عامل ُحماضال ودرجة

 الدم حموضة درجة قياس فيجب متاحة، المرافق كانت وإذا. ذلك أمكن إذا الوريدية، الالكتات

 من يعانون الذين أو للوعي الفاقدين المرضى لدى الدم في والغازات الشعيرية أو الشريانية

 فصائل توافق اختبارات إلجراء دم عينة أخذ ويجب. الصدمة من يعانون أو التهوية فرط

 الدم، ومزرعة التجلط، واختبارات الدموية، الصفيحات وعدد الدم، لخاليا كامل وتعداد الدم،

 لدى السوائل لتوازن دقيقة عناية إيالء وينبغي). أمكن إن( الحيوية للكيمياء كامل واختبار

. نقصها أو السوائل فرط لتجنب الوخيمة المالريا حاالت في المريض

 دخول قبل السوائل فقدان على وتعتمد آلخر، شخص من ًراكبي ًتاتفاو المتطلبات وتتفاوت

. المستشفى
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 تكون وقد. وخيم بمرض المصاب لدى النطاق واسع بأنه ُحمىلل التفريقي التشخيص ويتسم

 الدماغية المالريا ترتبط وال. المالريا أو والدماغ السحايا التهاب بسبب ُحمىوال الغيبوبة

 يكون قد ولكن ،)كرنيغ عالمة أو الضوء رهاب أو الرقبة ُّبستي( سحائي ُّيجته بعالمات

 يكون يكاد َلجالمعا غير الجرثومي السحايا التهاب أن وبما. ظهري بتشنج ًبامصا المريض

 وهناك. الحالة هذه الستبعاد تشخيصي قطني بزل إجراء ينبغي فإنه األحوال، جميع في ًتاممي

 توجد وقد الوخيمة، والمالريا الرئوي وااللتهاب الدموي اإلنتان بين كبير سريري تداخل أيضا

 مزرعة إلجراء المستشفى دخول عند دم عينة أخذ ًمادائ وينبغي. جنب إلى ًباجن الحاالت هذه

 أو بصدمة مصاب طفل لدى ًرافو الدموي اإلنتان استبعاد الصعب ومن. أمكن متى جرثومية،

 وجود يكون حيث ًةوخاص بالمالريا، الموطونة المناطق في اإلحساس، ُّلدتب مع وخيم باعتالل

 البدء ينبغي الحاالت، هذه جميع وفي .الصغيرة العمرية الفئات في ًعاشائ الدم في الطفيليات

 المضاد العالج جانب إلى ًنا،َحق الطيف الواسعة الحيوية بالمضادات التجريبية بالمعالجة ًرافو

. للمالريا

 الوخيمة المالريا معالجة

 طريق عن أو( ًناَحق للمالريا المضاد َّعالالف العالج من كاملة جرعات إعطاء الضروري من

 كاملة جرعة ذلك يعقب أن ويجب. الوخيمة للمالريا األولي العالج إطار في ًرافو) الشرج

 األدوية من فئتان وتوجد. الفم طريق عن األرتيميسينين مادة على قائم َّعالف توليفي عالج من

) أرتيميثير أو أرتيسونات( األرتيميسينين مشتقات: الحقن طريق عن الوخيمة المالريا لعالج

 حاالت لجميع َّضلالمف العالج هو ًناَحق وأرتيسونات). وكينيدين كينين( الكينا وقلوانيات

 المالريا على ُأجريت التي العشوائية السريرية التجارب أكبر وأظهرت. الوخيمة المالريا

 أو الوريد طريق عن أرتيسونات استخدام مع الوفيات في ًراكبي ًضاانخفا الوخيمة المنجلية

 العقابيل في بزيادة الوفيات معدل انخفاض يرتبط ولم. ًناَحق كينين باستخدام ًةمقارن العضل

 أرتيسونات استخدام فإن ذلك، على ًةوعالو. بأرتيسونات عولجوا الذين الناجين لدى العصبية

. مأمونية وأكثر أبسط

 لإلحالة السابق العالج خيارات

. التوصية انظر

 الكبد وظيفة اختالل أو الكلوي الفشل حاالت في الحقن جرعات تعديل

 في وظيفي خلل من يعانون الذين للمرضى األرتيميسينين مشتقات جرعة تعديل يجب ال

 كان وإذا. الحيوية األعضاء في الشديد الخلل حالة في يتراكم كينين أن غير. الحيوية األعضاء

 يحدث لم أو ُكلى،ال في ومستمرة حادة إصابة من يعاني الوخيمة بالمالريا المصاب المريض

 ملغم 10 إلى ُثلث،ال بمقدار كينين جرعة تقليل ينبغي ساعة، 48 غضون في سريري ُّسنتح

 المرضى كان إذا الجرعات تعديل إلى داعي وال. ساعة 12 كل الجسم وزن من كغم/الملح من

. الدم ترشيح أو الدموي للديال يخضعون

 المتابعة عالج

 الوخيمة المالريا لعالج ًناَحق للمالريا مضادة أدوية إعطاء في الحالية الخبراء توصية َّثلتتم

 الدواء ُّملتح على المريض قدرة عن النظر بغض( المرض بدء فور األقل على ساعة 24 لمدة

 قبل الفم، طريق عن الدواء ُّملتح المريض يستطيع حتى أو) سابق وقت في الفم طريق عن

. الفم طريق عن المتابعة عالج إعطاء

 الفم، طريق عن العالج ُّملتح المريض يستطيع أن وبمجرد بالحقن، األولي العالج وبعد

 طريق عن للمالريا مضاد َّعالف دواء باستخدام واستكماله العالج مواصلة الضروري من

 مادة على القائمة َّعالةالف التوليفية العالجات من كامل عالجي مقرر إعطاء خالل من الفم

 ديهيدروأرتيميسينين أو لوميفانترين،+  أرتيميثير أو أمودياكين،+  أرتيسونات( األرتيميسينين

 تجنب فينبغي الوعي، في اضطراب من البداية في يعاني المريض كان وإذا). بيبيراكوين+ 

 المضاعفات حدوث زيادة بسبب ميفلوكين على تحتوي التي التوليفية العالجات استخدام

 يمكن األرتيميسينين، مادة على قائم توليفي عالج توافر عدم حالة وفي. النفسية العصبية

+  كينين أو دوكسيسيكلين،+  أرتيسونات أو كليندامايسين،+  أرتيسونات استخدام

 دوكسيسيكلين َّضلُيفو. المتابعة عالج بدور للقيام دوكسيسيكلين+  كينين أو كليندامايسين،

 حاالت في يتراكم وال ًيايوم واحدة مرة إعطاؤه يمكن إذ األخرى، تيتراسيكلين ّكباتمر عن

 يبدأ وال. الحوامل النساء أو الثامنة سن دون لألطفال إعطائه عدم يجب ولكن الكلوي، الفشل

 العالجي المقرر ينتهي بحيث ٍف،كا ٍونح على المريض يتعافى عندما إال بدوكسيسيكلين العالج

 أن ويمكن. كينين أو وأرتيميثير ألرتيسونات العالجي المقرر بعد) أيام 7 مدته( لدوكسيسيكلين

. الحوامل والنساء األطفال حاالت في توافره، عند كليندامايسين، محله يحل

 المستمرة الداعمة الرعاية

 يكون أن َّضلُيفو َّثفة،مك تمريضية رعاية إلى الوخيمة بالمالريا المصابون المرضى يحتاج

 قدر بأكبر السريرية المالحظات إجراء وينبغي. أمكن حيثما المركزة الرعاية وحدة في ذلك

. البول وإدرار الغيبوبة ومقياس الحيوية العالمات رصد تشمل أن وينبغي التواتر، من ممكن

 الفاقدي المرضى لدى خاصة أمكن، إن ساعات، 4 كل الدم في الغلوكوز مستوى رصد ويجب

. الوعي

 للمضاعفات العالجي التدبير

 ُّرفالتع يجب التي والمضاعفات، المظاهر من متنوعة بمجموعة الوخيمة المالريا ترتبط

. يلي فيما الوارد النحو على ومعالجتها الفور على عليها

 المنجلية ِّورةالمتص لمالريا الوخيمة والمضاعفات للمظاهر الفوري السريري العالجي التدبير

 أو المظاهر

 المضاعفات

 الفوريأ العالجي التدبير

 المالريا( الغيبوبة

) الدماغية

 جنبه، على المريض ووضع ًحا،مفتو الهواء مجرى إبقاء

 سكر نقص مثل( للعالج القابلة األخرى الغيبوبة أسباب واستبعاد

 اإلضافية العالجات ُّنبوتج ،)الجرثومي السحايا والتهاب الدم،

. األمر لزم إذا والتنبيب الضارة،

 في الشديد االرتفاع

 الحرارة

 بطانية واستعمال والتهوية، فاتر، بماء مبللة إسفنجة استخدام

. الباراسيتامول وإعطاء التبريد،

 االختالجات

 أو بديازيبام الفورية والمعالجة ًحا،مفتو الهواء مجرى إبقاء

 أو الشرج، أو الوريد طريق عن ميدازوالم أو لورازيبام

. الدم في الغلوكوز مستوى من والتحقق. العضل في بارالدهيد

 الدم سكر نقص

 الدم، سكر نقص وتصحيح الدم، في الغلوكوز مستوى من التحقق

 أن ورغم. الغلوكوز على المحتوية المحاليل إعطاء ومداومة

/مليمول 2.2 عن الغلوكوز انخفاض بأنه َّرفُيع الدم سكر نقص

 لتر/مليمول 3 عن االنخفاض هو للتدخل األدنى الحد فإن لتر،

 لتر/مليمول 2.2 عن واالنخفاض الخامسة، سن دون لألطفال

. والبالغين ًّناس األكبر لألطفال

. للفحص خضوعه بعد جديد طازج دم نقل الشديد الدم فقر

 الرئوية الوذمة

 بالحادة

 وأحد أكسجين، وإعطاؤه درجة، 45 بزاوية المريض رفع

 مع التنبيب، واستخدام الوريدية، السوائل وإيقاف البول، ّراتُمد

 المستمر اإليجابي الضغط أو اإليجابي الزفير نهاية ضغط إجراء

. للحياة ُمهددال الدم أكسجين نقص حالة في الهواء مجرى في

 ُكلىبال حادة إصابة

 السوائل توازن وفحص ُكلى،ال إلصابة السابقة األسباب استبعاد

 إجراء فينبغي كلوي، فشل وجود ثبت وإذا البول، في والصوديوم

 يمكن توافره عدم حال وفي الدموي، الديال أو الدم ترشيح

. الصفاقي الديال استخدام

 التلقائي النزيف

 الخثري واالعتالل

 َبردية،ال ُرسابةال( للفحص خضوعه بعد جديد طازج دم نقل

 حال في الدموية، والصفيحات َّمدة،المج الجديدة والبالزما

. ًناَحق ك فيتامين وإعطاء ؛)توافرها

 االستقالبي ُحماضال

 أو الدموي واإلنتان الدم حجم ونقص الدم سكر نقص استبعاد

 أو الدم ترشيح إجراء ينبغي وخيمة، الحالة كانت وإذا. معالجتهم

. الدموي الديال

 الصدمة

 مزرعة، لعمل دم عينة وأخذ الدموي، اإلنتان في االشتباه ينبغي

 وتصحيح ًنا،َحق الطيف الواسعة الميكروبات مضادات وإعطاء

. الدموية الدورة اضطرابات

. الحاالت جميع في بدأ قد للمالريا المضاد المناسب العالج أن ُيفترض أ

 اإلماهة فرط ُّنبتج طريق عن الوقاية ينبغي ب

 العالجي للتدبير اإلضافية الجوانب

 بالسوائل المعالجة
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 بالمالريا المصابون البالغون ويكون. حدة على فرد كل في السوائل من االحتياجات تقييم ينبغي

. للجفاف ُعرضة أكثر األطفال يكون بينما السوائل، في المفرطة للزيادة بشدة ُعرضة الوخيمة

 استخدام ُيمنعو. للمالريا المضادة األدوية تسريب مع السوائل نظام تكييف ًضاأي ويجب

 في الدم بترشيح البدء ويجب. البلورانيات أو الغروانية المحاليل لبلعات السريع التسريب

 الشديد، االستقالبي ُحماضال أو الحادة ُكلىال إصابة حالة في-  ًحامتا كان إذا-  مبكر وقت

 ًراكبي ًفااختال تختلف السوائل استنفاد درجة أن وبما. السوائل لتعويض يستجيب ال الذي

 بشأن عامة توصيات تقديم الممكن غير من فإنه الوخيمة، بالمالريا المصابين المرضى في

 العجز أساس على السوائل وإنعاش حدة على مريض كل تقييم ويجب السوائل؛ تعويض

 التهوية وفرط الشديد الدم بفقر األطفال إصابة المرتفع االنتقال ذات األماكن في وتشيع. َّدرُمقال

 الدم وفقر االستقالبي ُحماضال عن ْينالناجم") التنفسية الضائقة" ًناأحيا عليه ُيطلق الذي(

 للغاية دقيق خط هناك للبالغين، وبالنسبة. الدم نقل طريق عن معالجتهما وينبغي ْين،الشديد

 في يسهم الذي اإلماهة، ونقص رئوية، وذمة إلى يؤدي قد الذي اإلماهة، فرط بين يفصل

 ومتكرر دقيق تقييم إجراء وينبغي. الكلوية الوظيفة واختالل ُحماضال وتفاقم صدمة حدوث

. البول وإدرار الجلد، ومرونة الوريد، وامتالء المحيطي، واإلرواء الوداجي، الوريدي للضغط

 الدم نقل

 بمجرد-  المصابة الدم َّياتكر ّلتنح إذ الدم، لفقر السريع بالتفاقم الوخيمة المالريا ترتبط

 دم نقل َّضلُيفو. الدموية الدورة من الطحال يزيلها أو/و المصابة غير أو-  إصابتها

 الدم إمدادات في ًصانق تشهد األماكن معظم أن غير المريض؛ دم فصيلة مع متوافق طازج

 بالسوائل، لإلنعاش بالنسبة أما. المرضى دم فصائل مع والمتوافق الفيروسات من الخالي

 وتستند الدم؛ نقل دواعي بشأن ّيناتبالب َندةُمس قوية توصيات لتقديم كافية دراسات توجد فال

 ًةعاد َصىُيو المرتفع، االنتقال ذات األماكن وفي. الخبراء رأي إلى هنا الواردة التوصيات

 لتر ميلي 100/غرام 5 من أقل لديهم الهيموغلوبين مستوى يكون الذين لألطفال الدم بنقل

 الحد يكون بأن ُيوصى المنخفض، االنتقال ذات األماكن وفي%). 15 من أقل الهيماتوكريت(

 يجب العامة التوصيات هذه أن غير). لتر ميلي 100/غرام 7 الهيموغلوبين،(% 20 األدنى

 تلك من أسوأ الدم لفقر السريع للتفاقم المرضية العواقب ألن فرد، كل حالة حسب تكييفها

 في صحيح تعويضي ُّولوتح ُّيفتك هناك يكون عندما الحاد أو المزمن الدم فقر عن الناجمة

. األكسجين ُرقتفا منحنى

 )Exchange blood transfusion ( الدم تبديل

 حاالت في الدم لتبديل منافع وجود دراسات سالسل وعدة السردية التقارير من العديد َّدعتا

 تبديل عمل آلية على إجماع هناك وليس مقارنة، تجارب هناك تكن لم ولكن الوخيمة، المالريا

: مختلفة منطقية أسس ُترحتاق وقد. الوفيات معدل من ُحدي كان إذا ما على أو الدم

 الطفيليات عبء خفض َثم ومن الدموية، الدورة من المصابة الحمراء الدم خاليا إزالة• 

 فقط، ُتزال التي هي ًيانسب لألمراض ُمسببةال غير الدائرة المراحل أن من الرغم على(

 ؛)األرتيميسينين مشتقات باستخدام ًضاأي بسرعة ذلك ويتحقق

 الطفيليات، من المشتقة السموم وعبء المستضدات، عبء من ٍللك السريع الخفض• 

 المضيف؛ ينتجها التي السامة والوسائط والمستقلبات،

 وبالتالي مسخها، يسهل بخاليا الطفيلية غير الجامدة الحمراء الخاليا عن االستعاضة• 

. الدقيقة الدموية الدورة انسداد تخفيف

 مخاطر على وينطوي الدم، من ًيانسب كبيرة وكمية مكثفة تمريضية رعاية الدم تبديل ويتطلب

. كبيرة

 حجم مثل العملية التفاصيل بشأن أو ومخاطره ومنافعه استعماله دواعي بشأن إجماع يوجد وال

. الدم تبديل استخدام بشأن توصية أي تقديم يمكن ال ولذا،. تبديله ينبغي الذي الدم

 الحيوية للمضادات المتزامن االستخدام

. الوخيمة المالريا حاالت في ًضامنخف الحيوية المضادات إلعطاء األدنى الحد يكون أن ينبغي

 َّيماس ال التشخيص، حيث من كبير تداخل وهناك الوخيمة، بالمالريا الدموي اإلنتان ويرتبط

 المضادات إعطاء ينبغي َّم،ث ومن. والمرتفع المتوسط االنتقال ذات المناطق في األطفال لدى

 في َشتبهُي الذين األطفال لجميع للمالريا المضادة األدوية جانب إلى الطيف الواسعة الحيوية

 العدوى َعدُتستب حتى والمرتفع المتوسط االنتقال ذات المناطق في الوخيمة بالمالريا إصابتهم

 بسبب للمالريا المضادة باألدوية العالج بدء بعد َّررمب غير تدهور يحدث وقد. الجرثومية

 المعوية الجراثيم أفريقيا في التجارب سالسل من العديد وأظهرت. عارضة جرثومية عدوى

 من متنوعة مجموعة الجرثومية المزارع أظهرت ولكن سائدة، بصورة) السالمونيال َّيماس وال(

. الوخيمة بالمالريا ِّخصواُش الذين المرضى دم في الجراثيم

 واضحة ّيناتب لديهم الذين أو الثانوي الرئوي بااللتهاب المصابين المرضى إعطاء وينبغي

. ومناسب الطيف واسع حيوي بمضاد ًياتجريب ًجاعال االستنشاقي الرئوي االلتهاب على

 ينبغي الطفيليات، من التخلص رغم المستمرة ُحمىال من يعانون الذين لألطفال وبالنسبة

 المسالك وعدوى الجهازية، السالمونيال عدوى مثل ُحمى،لل األخرى المحتملة األسباب استبعاد

 ُحمىال حاالت معظم في ولكن. للقسطرة يخضعون الذين المرضى في َّيماس ال البولية،

 المعالجة تستند أن وينبغي. الطفيليات من التخلص بعد آخر ْمرضُم أي َّددُيح لم المستمرة،

 من للحساسية المحلية األنماط إلى أو والحساسية، المزارع نتائج إلى الحيوية بالمضادات

. متاحة ُألولىا تكن لم إن الحيوية، المضادات

 االختالج مضادات استخدام

 الحقن طريق عن ِبنزوديازيبين ّكباتمر باستخدام الدماغية المالريا في االختالجات عالج ُيعد

 في بارالدهيد باستخدام أو) ًناممك الوريدي الحقن يكن لم إذا الشرج طريق عن أو( الوريدي

 مزدوج كبير تقييم وأشار. آخر سبب أي عن الناجمة المتكررة النوبات لعالج اًلمماث العضل

 بجرعة فينوباربيتال من العضل في واحدة وقائية حقنة استخدام بشأن ْفلُغبال ومضبوط التعمية

 تواتر انخفاض إلى الدماغية بالمالريا المصابين لألطفال الجسم وزن من كغم/ملغم 20 قدرها

 وارتبط التنفس، ُّقفتو عن ذلك ونتج. كبيرة بصورة ازداد قد الوفيات معدل ولكن النوبات

. بنزوديازيبين من مزيد باستخدام

 دعم دون الجسم وزن من كغم/ملغم 20 قدرها فينوباربيتال من جرعة إعطاء ينبغي وال

 إذا ما أو مأمونية، وأكثر َّعالةف ستكون األقل الجرعة كانت إذا ما المعروف غير ومن. تنفسي

 في الوقائية االختالج مضادات باستخدام ُينصح وال. التهوية ُأعطيت إذا تزيد لن الوفيات كانت

. المعلومات من مزيد وجود عدم ظل

 بها َصىالمو غير العالجات

 تقييمات ُأجريت الوخيمة، المالريا عن الناجمة الوفيات معدل ارتفاع من للحد محاولة في

. ضار منها العديد أن َّينوتب فعاليتها، منها أي ِبتُيث لم ولكن ِعدة،المسا العالجات من للعديد

 بينتوكسيفيلين، أو ديسفيروكسامين، أو بروستاسيكلين، أو هيبارين، باستخدام َصىُيو وال

 من عالية جرعة أو اليوريا، أو المنخفضة، الجزيئية الكتلة ذي دكستران أو

 أو أسبرين، على القائمة الورم نخر لعوامل المضادة األجسام أو الكورتيكوستيرويدات،

-إن أو المناعة، فرط مصل أو أدرينالين، أو كلوروأسيتات، ثنائي أو أ، سيكلوسبورين

 استخدام فإن ذلك، إلى وباإلضافة. بلعات شكل في ألبومين إعطاء أو سيستين، أسيتيل

 بفترات ارتبط وقد والنوبات، الهضمي الجهاز نزيف خطر من يزيد الكورتيكوستيرويدات

. وهمي بدواء مقارنته عند الغيبوبة من للتعافي طويلة

 الحمل أثناء الوخيمة المالريا معالجة

 غيرهن من الوخيمة بالمالريا لإلصابة ُعرضة أكثر الحمل من والثالث الثاني ْينُثلثال في النساء

 المنخفض االنتقال ذات األماكن في الحوامل للنساء مضاعفات تحدث ما ًباوغال البالغات، من

 نسبة وهي ،%50 نحو األمهات وفيات نسبة وتبلغ. الدم سكر ونقص الرئوية الوذمة بسبب

 والوالدة األجنة، وفيات حدوث الشائع ومن. الحوامل غير البالغات لدى عليه هي مما أعلى

. المبكرة

 الوخيمة بالمالريا المصابات الحوامل للنساء ًناَحق للمالريا المضادة األدوية إعطاء وينبغي

. الحمل مراحل لجميع َّضلالمف العالج هو ًناَحق وأرتيسونات. تأخير دون كاملة بجرعات

 في أرتيميثير إعطاء فيجب أرتيسونات، توافر عدم حال وفي. العالج تأخير عدم ويجب

 على الحصول حتى الفور على ًناَحق كينين استخدام فيجب ًحا،متا يكن لم وإذا العضل،

. أرتيسونات

 األطفال طبيب وإعالم مبكرة، مرحلة في توليد اختصاصي من المشورة التماس وينبغي

. متكررة بصورة الدم في الغلوكوز نسبة وفحص بالحالة،

 ًضاأي تظهر وقد. كينين َّقىيتل المريض كان إذا يتكرر ما ًباوغال الدم، سكر نقص ُّقعتو ويجب

 المضاعفات من الوالدة بعد الجرثومية العدوى ُتعدو. ًةمباشر الوالدة بعد الوخيمة المالريا

. لها المناسب العالجي التدبير تقديم وينبغي الشائعة،

 الوخيمة النشيطة ِّورةالمتص مالريا معالجة

 فإنها منخفض، إماتة معدل وذات حميدة، ُتعتبر َّنشيطةال ِّورةُمتصال مالريا أن من الرغم على

 بعض في ًضاأي ًماوخي ًضامر ِّببُتس وقد الدم، فقر تفاقم مع ًناِهِوُم ًّياحمو ًضامر ُتسبب قد

 لمالريا عنها َلغُمبال المظاهر وتشمل. المنجلية ِّورةُمتصال مالريا في الحال هو كما األحيان،

 الرئوية والوذمة الدموية، الصفيحات ونقص الشديد، الدم فقر الوخيمة النشيطة ِّورةالمتص

 واليرقان، الدم، في الشاملة الكريات وقلة الدماغية، المالريا ًعا،شيو أقل وبشكل الحادة،
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. والصدمة الحاد، الكلوي والفشل ّية،الهيموغلوبين والبيلة الطحال، ُّزقوتم

 مالريا حالة في نفسه هو للحالة العالجي والتدبير َّعالالف الفوري العالج يكون أن وينبغي

). 5.5.1 القسم انظر( الوخيمة المنجلية ِّورةالمتص

 العالجات أحد من كامل عالجي بمقرر العالج استكمال يمكن بأرتيسونات، الحقن وبعد

 يكون التي البلدان في( الفم طريق عن الكلوروكين أو األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية

 الجذرية المعالجة من كامل عالجي مقرر إعطاء وينبغي). َّضلالمف العالج هو الكلوروكين فيها

. التعافي بعد ببريماكين

 اإلصدار ،  عملي ّيبكت-  الوخيمة للمالريا العالجي التدبير على ّطالعاال ُيرجىو

]. 131[ الثالث

 

 أرتيسونات 4.5.1

 عملية معلومات

 بيكربونات في يذوب الذي أرتيسونيك، حمض من مسحوق شكل في أرتيسونات َرفُيص

 من مل 5 حوالي في المحلول َّففُيخ ثم. الصوديوم أرتيسونات لتشكيل%) 5( الصوديوم

 العضلي الحقن طريق عن أو الوريدي الحقن طريق عن َطىُيعو% 5 بنسبة دكستروز

. الفخذ من األمامي الجزء في

 أرتيسونات ويتحلل. تخزينه وعدم الدواء فيها َطىُيع مرة كل في المحلول تحضير وينبغي

 المضاد الرئيسي التأثير يوفر الذي ديهيدروأرتيميسينين، إلى الحي الجسم داخل بسرعة

 لألطفال ًناَحق َطىُيع الذي ألرتيسونات الدوائية الحرائك دراسات وتشير. للمالريا

 ًناس األكبر األطفال ُّرضتع من أقل ُّرضهمتع أن إلى الوخيمة بالمالريا المصابين

 ِّددُح وقد. ًيابيولوج النشط َلبالمستق وديهيدروأرتيميسينين أرتيسونات من ٍللك والبالغين

 الحرائك على ُأجريت التي الدراسات في ًمامه ًكاِرمشا ًراّيمتغ بصفته الجسم وزن

 أن إلى ذلك وأشار والشرج، الفم طريق عن َطىُيع الذي ألرتيسونات الدوائية

 ينبغي وبالتالي ْين؛ّكبالمر من ٍللك واضح بشكل أكبر توزيع حجم لديهم الصغار األطفال

 ُّرضلتع مماثل ُّرضتع لتحقيق ًناَحق أرتيسونات من اًلقلي أعلى جرعة على يحصلوا أن

. والبالغين ًناس األكبر األطفال

 العالج بعد الدم وانحالل أرتيسونات

 لعالج أرتيسونات استخدام بعد أسبوع من أكثر من ًءابد ِّخرالمتأ الدم انحالل عن ِلغُأب

. الدم في الطفيليات فرط من يعانون الذين َّنعينالمم غير المسافرين لدى الوخيمة المالريا

 ًرامساف 19 مجموعه ما ّنأ إلى 2012 إلى 2010 من الفترة في تقارير ستة وأشارت

 بانحالل ُأصيبوا قد ًناَحق بأرتيسونات وعولجوا الوخيمة المالريا من يعانون ممن ًياأوروب

 50 الوسيط، العمر( واحد شخص باستثناء البالغين من جميعهم وكان. ِّخرالمتأ الدم

 عن ِلغُأب أفارقة، أطفال فيها شارك استطالعية دراسة وفي). ًماعا 71-5 النطاق، ًما؛عا

 الدراسة شملتهم الذين الطفيليات بفرط المصابين األطفال من%) 7( 5 في نفسها الظاهرة

 والتي َلقي،الح الطور في الطفيليات على بسرعة أرتيسونات ويقضي. اًلطف 72 وعددهم

 إلى المصابة الحمراء الكريات هذه تعود ثم الحمراء، الدم خاليا من الطحال ُيخرجها

. َحظالمال الدم انحالل إلى يؤدي الذي األمر ًرا،قصي عمرها يصبح ولكن الدموية الدورة

 ِقذُمنال أرتيسونات بتأثير يتعلق به التنبؤ يمكن حدث العالج بعد الدم انحالل فإن َثم، ومن

 ِّخرالمتأ الدم فقر لتحديد بعناية الدم في الطفيليات فرط مرضى متابعة ويجب. للحياة

. الظهور

 العالج بعد ِّخرالمتأ االنحاللي  الدم فقر بشأن المعلومات مذكرة على ّطالعاال ُيرجىو

]. 133[ بأرتيسونات

Evidence To Decision 

Strong recommendation for  ,مرتفع الدليل نوعية 

) 2015( الوخيمة المالريا عالج

 عضلي أو وريدي أرتيسونات باستخدام) والمرضعات الحمل، مراحل جميع في الحوامل والنساء َّضع،الر فيهم بمن( الوخيمة بالمالريا المصابين واألطفال البالغين عالج ينبغي

 طريق عن العالج ُّملتح من َّكنويتم األقل على ساعة 24 لمدة ًناَحق العالج المريض َّقىيتل وحالما. الفم طريق عن الدواء تناول ُّملتح من يتمكنوا وحتى األقل على ساعة 24 لمدة

. أيام 3 لمدة األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج استكمال ينبغي الفم،

 اليقين مرتفعة ّيناتب قوية، توصية

: فيها المرغوب اآلثار

). الجودة فائقة ّيناتب( ًناَحق بكينين ًةمقارن الوفيات من مزيد حدوث دون واألطفال البالغين من ٍللك ًناَحق أرتيسونات إعطاء َلحا     •

. ًئابطي ًباتسري كينين يتطلب بينما ُبلعة،ال بطريقة الوريد في أرتيسونات ُيعطى     •

. كينين من أقل بكميات أرتيسونات ُيعطى العضل، في لالستخدام بالنسبة •

: فيها المرغوب غير اآلثار

 والعشرين الثامن اليوم في ًحاواض الفرق ُعدي ولم). الجودة متوسطة ّيناتب( المستشفى من الخروج وقت العصبية العقابيل في طفيفة بزيادة أرتيسونات يرتبط  •

). الجودة متوسطة ّيناتب( المستشفى من الخروج بعد

 واألضرار المنافع
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Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 الوخيمة المالريا لعالج أرتيسونات استخدام بشأن المنهجية المراجعات إحدى أوردت

 ًغابال 1664 مجموعه ما على ُأجريت مضبوطة عشوائية تجارب ثماني ]132[

 التجارب ُأجريتو. ًناَحق وكينين ًناَحق أرتيسونات بين مباشرة وقارنت اًل،طف 5765و

. 2010و 1989 ْيَمعا بين واآلسيوية األفريقية البلدان مختلف في

: التالية النتائج ًناَحق أرتيسونات أظهر كينين، مع وبالمقارنة

 صفوف في% 40 بنحو الوخيمة المالريا عن الناجمة الوفيات خفض إلى ّدىأ• 

 ،CI) 95%، 0.50-0.75( ثقة فاصل ؛RR)، 0.61( الخطر نسبة( البالغين

 ؛)الجودة فائقة ّيناتب ًكا،مشار 1664 تجارب، خمس

 صفوف في% 25 بنحو الوخيمة المالريا عن الناجمة الوفيات خفض إلى ّدىأ• 

 تجارب، أربع ،0.90–0.65 ،%95 ثقة فاصل ؛0.76 الخطر، نسبة( األطفال

 ؛)الجودة فائقة ّيناتب ًكا،مشار 5765

 المستشفى من خروجهم عند األطفال لدى العصبية َعقابيلال في طفيفة بزيادة ارتبط• 

 5163 تجارب، ثالث ،1.83-1.01 ،%95 ثقة فاصل ؛1.36 الخطر، نسبة(

 مع ببطء، تالشى العقابيل هذه معظم أن غير ،)الجودة متوسطة ّيناتب ًكا،مشار

 متوسطة ّيناتب( ًمايو 28 بعد وكينين أرتيسونات بين معدوم أو ضئيل فرق وجود

). الجودة

 األخرى االعتبارات

 الخروج عند العصبية العقابيل في الطفيفة الزيادة أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق اعتبر

 المصابين المرضى تعافي ُّخرتأ إلى ترجع بأرتيسونات العالج بعد المستشفى من

 أنه على ذلك تفسير ينبغي وال. كينين تلقوا لو سيموتون كانوا الذين وخيمة، بأمراض

 الثالثة األشهر في أرتيسونات مأمونية أن من الرغم وعلى. العصبية َّيةُسمال على عالمة

 المنافع أن اعتبر التوجيهية المبادئ إعداد فريق فإن راسخة، تكن لم الحمل من األولى

. النامي للجنين محتمل ضرر أي تفوق لألم َتةُمثبال

 مالحظات

 َّضعوالر واألطفال للبالغين األول الخط عالج بصفته ًناَحق أرتيسونات باستخدام َصىُيو

. الحمل مراحل جميع في والحوامل

 للتوصية المنطقي األساس

 الخروج عند العصبية العقابيل في الطفيفة الزيادة أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق اعتبر

 المصابين المرضى تعافي ُّخرتأ إلى ترجع بأرتيسونات العالج بعد المستشفى من

 أنه على ذلك تفسير ينبغي وال. كينين تلقوا لو سيموتون كانوا الذين وخيمة، بأمراض

. العصبية َّيةُسمال على عالمة

 تكن لم الحمل من األولى الثالثة األشهر في أرتيسونات مأمونية أن من الرغم وعلى

 ضرر أي تفوق لألم َتةُمثبال المنافع أن اعتبر التوجيهية المبادئ إعداد فريق فإن راسخة،

. النامي للجنين محتمل

 عملية معلومات

 بيكربونات في يذوب الذي أرتيسونيك، حمض من مسحوق شكل في أرتيسونات َرفُيص

 من مل 5 حوالي في المحلول َّففُيخ ثم. الصوديوم أرتيسونات لتشكيل%) 5( الصوديوم

 العضلي الحقن طريق عن أو الوريدي الحقن طريق عن َطىُيعو% 5 بنسبة دكستروز

. الفخذ من األمامي الجزء في

 أرتيسونات ويتحلل. تخزينه وعدم الدواء فيها َطىُيع مرة كل في المحلول تحضير وينبغي

 المضاد الرئيسي التأثير يوفر الذي ديهيدروأرتيميسينين، إلى الحي الجسم داخل بسرعة

 لألطفال ًناَحق َطىُيع الذي ألرتيسونات الدوائية الحرائك دراسات وتشير. للمالريا

 ًناس األكبر األطفال ُّرضتع من أقل ُّرضهمتع أن إلى الوخيمة بالمالريا المصابين

 ِّددُح وقد. ًيابيولوج النشط َلبالمستق وديهيدروأرتيميسينين أرتيسونات من ٍللك والبالغين

 الدوائية الحرائك على ُأجريت التي الدراسات في ًمامه ًكاِرمشا ًراّيمتغ بصفته الجسم وزن

 األطفال صغار أن إلى ذلك وأشار والشرج، الفم طريق عن َطىُيع الذي ألرتيسونات

 على يحصلوا أن ينبغي وبالتالي ْين؛ّكبالمر من ٍللك واضح بشكل أكبر توزيع حجم لديهم

. ُّرضالتع لتحقيق ًناَحق أرتيسونات من اًلقلي أعلى جرعة

Justification 

 المتاحة الدوائية الحرائك بيانات جميع بالجرعات المعني الفرعي الفريق استعرض

 إعطاء بعد ًيابيولوج النشط الرئيسي المستقلب وديهيدروأرتيميسينين أرتيسونات عن

 على ُأجريت منشورة دوائية حرائك دراسات( الوخيمة المالريا حاالت في أرتيسونات

. ]135][134[ )اًلطف 265و ًغابال 71

. عمرية فئة لكل وديهيدروأرتيميسينين ألرتيسونات ُّرضللتع محاكاة عمليات ُأجريتو

 َّدلةالمع ُظمُّنال ِّفرتو أن المتوقع ومن. األطفال صغار لدى ُّرضالتع نقص وأظهرت

. والبالغين ًناس األكبر األطفال ُّرضبتع ًةمقارن ًئامكاف ًضاُّرتع الحقن لجرعات

. مرتفع يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية مرتفع

 والتفضيالت القيم

Strong recommendation for 

) 2015( األطفال لصغار ًناَحق أرتيسونات جرعة بشأن َّقحةُمن توصية

 والبالغين ًناوز األكبر األطفال جرعة من أعلى) الجرعة في الجسم وزن من كغم/ملغم 3( أرتيسونات من جرعة على كغم 20 عن وزنهم يقل الذين األطفال يحصل أن ينبغي

. للدواء ُّرضالتع في التكافؤ لضمان) الجرعة في الجسم وزن من كغم/ملغم 2.4(

* الدوائية النمذجة إلى تستند قوية توصية

 2021 عام في تحديثها َّقعالمتو ومن وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إلى مستندة غير توصية* 
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 العالج بعد الدم وانحالل أرتيسونات

 لعالج أرتيسونات استخدام بعد أسبوع من أكثر من ًءابد ِّخرالمتأ الدم انحالل عن ِلغُأب

. الدم في الطفيليات فرط من يعانون الذين َّنعينالمم غير المسافرين لدى الوخيمة المالريا

 ًرامساف 19 مجموعه ما ّنأ إلى 2012 إلى 2010 من الفترة في تقارير ستة وأشارت

 بانحالل ُأصيبوا قد ًناَحق بأرتيسونات وعولجوا الوخيمة المالريا من يعانون ممن ًياأوروب

 50 الوسيط، العمر( واحد شخص باستثناء البالغين من جميعهم وكان. ِّخرالمتأ الدم

 عن ِلغُأب أفارقة، أطفال فيها شارك استطالعية دراسة وفي). ًماعا 71-5 النطاق، ًما؛عا

 الدراسة شملتهم الذين الطفيليات بفرط المصابين األطفال من%) 7( 5 في نفسها الظاهرة

 والتي َلقي،الح الطور في الطفيليات على بسرعة أرتيسونات ويقضي. اًلطف 72 وعددهم

 إلى المصابة الحمراء الكريات هذه تعود ثم الحمراء، الدم خاليا من الطحال ُيخرجها

. َحظالمال الدم انحالل إلى يؤدي الذي األمر ًرا،قصي عمرها يصبح ولكن الدموية الدورة

 ِقذُمنال أرتيسونات بتأثير يتعلق به التنبؤ يمكن حدث العالج بعد الدم انحالل فإن َثم، ومن

 ِّخرالمتأ الدم فقر لتحديد بعناية الدم في الطفيليات فرط مرضى متابعة ويجب. للحياة

. الظهور

 األخرى االعتبارات

 1.75 بين تتراوح الحقن طريق عن فردية أرتيسونات جرعات على دراسة ُأجريت

 أن إلى التوجيهية المبادئ استعراض لجنة ُلصتوخ. َّيةُسم أي َحظُتال ولم كغم/ملغم 4و

 حساب على ليست األطفال لدى المالريا لمضادات ُّرضالتع لتحسين المتوقعة المنافع

. الخطر زيادة

 أرتيسونات توافر عدم عند الحقن بدائل 4.5.2

 عملية معلومات

 أرتيميثير

 المستقلب ديهيدروأرتيميسينين من مرات ثالث إلى مرتين ًطانشا أقل أرتيميثير ُيعد

 عن أو زيتية تركيبة خالل من العضل في ًناَحق أرتيميثير إعطاء ويمكن. الرئيسي

 بعد األصلي ّكبالمر تركيز ُلبيغ الوخيمة، المنجلية المالريا حالة وفي. الفم طريق

 إلى ًباتقري بالكامل َّولويتح بسرعة ًناَحق أرتيسونات يتحلل بينما العضلي، الحقن

 ببطء امتصاصه يمكن العضل، في أرتيميثير إعطاء حالة وفي. ديهيدروأرتيميسينين

 َتصُيم الذي الماء، في للذوبان القابل أرتيسونات من أكثر نظامي ال وبشكل أكثر

 السريري التفوق الدوائية المزايا هذه ِّسرُتف وقد. العضل في الحقن بعد وبموثوقية بسرعة

. الوخيمة المالريا معالجة في أرتيميثير على ًناَحق ألرتيسونات

 عن َطىُيعو ،)السمسم بذور أو السوداني، الفول( الزيت في ًبامذا أرتيميثير َرفُيصو

. الفخذ من األمامي الجزء في العضلي الحقن طريق

 عن الجسم وزن من كغم/ملغم 3.2 هي أرتيميثير من األولية الجرعة :العالجية الجرعة

 من كغم/ملغم 1.6 هي المداومة وجرعة). الفخذ من األمامي الجزء في( العضل طريق

. ًيايوم العضل في الجسم وزن

 كينين

 السريرية التجارب طرق تطوير قبل كينين باستخدام الوخيمة المالريا عالج ُتحدثاس

. الحديثة

 األكثر هو ديهيدروكلوريد ولكن ًنا،َحق لالستخدام كينين من أمالح عدة ِّكبتُر وقد

 الوخيمة المالريا لعالج العضل في كينين استخدام بعد التركيزات ذروة ِثلُتماو. ًمااستخدا

. الوريدي التسريب بعد تحدث التي تلك

/الملح من ملغم 20( كينين من التحميل جرعة أن الدوائية الحرائك دراسات ِّينُتبو

 4 خالل عالجية بالزما تركيزات ِّفرتو) المداومة جرعة ضعف الجسم، وزن من كغم

) الجسم وزن من كغم/الملح من ملغم 10( كينين من المداومة جرعة َطىُتعو. ساعات

 أي يطرأ لم وإذا. األولى الجرعة من ساعات 8 بعد تبدأ ساعات، 8 مدتها فترات على

 أي ُثلث،ال بمقدار الجرعة تخفيض ينبغي ساعة، 48 خالل المريض حالة على ُّسنتح

. ساعة 12 كل الجسم وزن من كغم/الملح من ملغم 10 إلى

 ًناَحق كينين من جرعة كل إعطاء ويجب. الوريد في بسرعة كينين إعطاء الخطورة ومن

 َقنُيحو دكستروز% 5 في َّففيخ ما ًةعاد( ّدلهمع في التحكم يمكن الذي البطيء بالتسريب

 من كغم/الملح من ملغم 5 التسريب معدل يتجاوز أال وينبغي). ساعات 4 مدار على

. الساعة في الجسم وزن

 َصىيو ما ًةفعاد القاعدة، حيث من للمالريا المضادة األدوية من العديد َصفتو وبينما

 طريق عن لالستخدام الكبريتات ًةعاد( تاريخية ألسباب الملح حيث من كينين بجرعات

 الدواء هذا بجرعات الخاصة التوصيات تذكر أن وينبغي). ًناَحق وديهيدروكلوريد الفم

 القاعدة؛ أو الملح إلى ُيشار كان إذا ما بوضوح للمالريا المضادة األدوية من وغيره

 عدم ويجب. نفسها القاعدة مكافئات المختلفة األمالح ذات للجرعات تكون أن ويجب

 انخفاض ذلك عن ينتج قد حيث الوريدية، البلعة حقن طريق عن ًقامطل كينين إعطاء

. الدم ضغط في ُمميت

 محلول في ّدلهمع في التحكم يمكن الذي بالتسريب الكينين ديهيدروكلوريد إعطاء وينبغي

 الجزء في العضل في حقنه فيجب ذلك َّذرتع إذا أما. دكستروز محلول أو ملحي

. الوركي العصب إصابة لتجنب األرداف في كينين حقن ينبغي وال الفخذ، من األمامي

 ويكون. فخذ كل في الجسم وزن من كغم/ملغم 10 إلى األولى الجرعة تقسيم وينبغي

 ًماومؤل) pH 2( ًياحمض مل/ملغم 300 بتركيز َّففُمخال غير الكينين ديهيدروكلوريد

 َّففةمخ تركيبة في إما إعطاؤه األفضل فمن لذلك العضلي، الحقن طريق عن إعطائه عند

 أقل الغلوكونات أمالح ُتعدو. العضلي للحقن مل/ملغم 100-60 تركيز إلى تخفيفه أو

 أو العضل في إعطائها عند ديهيدروكلوريد ملح من أفضل بشكل ُّملهاتح ويمكن حمضية

. الشرج طريق عن

 فينبغي الوخيمة، المالريا عالج في أهمية األكثر هي األولى) التحميل( جرعة أن وبما

 ظهور قبل الكافية السابقة المعالجة على واضحة ّيناتب هناك كانت إذا إال تخفيضها عدم

 ُأعطي إذا الدم ضغط انخفاض ِّببُيس أن يمكن كينين أن من الرغم وعلى. المرض

 عالج في نادرة الضارة اآلثار هذه فإن والصمم، بالعمى ترتبط الزائدة والجرعة بسرعة،

 مخاطر) المالريا بسبب الوفاة أي( العالج كفاية عدم مخاطر وتتجاوز. الوخيمة المالريا

. المفرط األولي العالج

Conditional recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) 2015( أرتيسونات توافر عدم عند الحقن بدائل

. الوخيمة بالمالريا المصابين والبالغين األطفال لعالج كينين من اًلبد أرتيميثير استخدام ينبغي أرتيسونات، يتوافر لم إذا

 اليقين منخفضة ّيناتب مشروطة، توصية
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Evidence To Decision 

Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 المالريا لعالج العضلي أرتيميثير استخدام بشأن المنهجية المراجعات إحدى أوردت

 أرتيميثير فيهما ُقورنو نام فييت في ُأجريتا ْينمضبوطت ْينعشوائيت ْينتجربت الوخيمة

 أرتيميثير فيها ُقورن وآسيا أفريقيا في ُأجريت تجربة 16و ًغا،بال 494 في بأرتيسونات

 1991 ْيَمعا بين التجارب ُأجريتو. ]136[ اًلطف 1447و ًغابال 716 في بكينين

. 2009و

 من الوقاية في الفعالية بنفس العضلي أرتيميثير يكن لم أرتيسونات، مع وبالمقارنة

 ؛2.97-1.09 ،%95 ثقة فاصل ؛1.80 الخطر، نسبة( آسيا في البالغين لدى الوفيات

). الجودة متوسطة ّيناتب ًكا،مشار 494 تجربتان،

 أطفال على عشوائية تجارب في وأرتيسونات أرتيميثير بين مباشرة مقارنة َقدُتع ولم

. أفارقة

: التالية النتائج العضلي أرتيميثير أظهر كينين، مع وبالمقارنة

 ؛0.96 الخطر، نسبة( أفريقيا في األطفال لدى الوفيات من مماثل عدد من الوقاية• 

 متوسطة ّيناتب ًكا،مشار 1447 تجربة، 12 ؛1.20-0.76 ،%95 ثقة فاصل

). الجودة

 ؛0.59 الخطر، نسبة( آسيا في البالغين لدى الوفيات من أكبر عدد من الوقاية◦ 

 ّيناتب ًكا،مشار 716 تجارب، أربع ؛0.83–0.42 ،%95 ثقة فاصل

). الجودة متوسطة

 األخرى االعتبارات

 وأرتيسونات كينين بين المباشرة غير المقارنات في التوجيهية المبادئ إعداد فريق نظر

. ْينللدواء الدوائية الحرائك عن المعروفة المعلومات مع وكينين أرتيميثير وبين ًناَحق

 اًلبد ًناَحق أرتيسونات باستخدام للتوصية كافية المتراكمة المباشرة غير ّيناتالب أن ورأوا

. العمرية الفئات جميع في العضلي الحقن طريق عن أرتيميثير من

 المالريا عن الناجمة الوفيات من الوقاية في ًناَحق كينين من أفضل ًناَحق أرتيسونات هل

 الوخيمة؟

 مالحظات

. ًناَحق أرتيسونات توافر عدم عند إال العضلي أرتيميثير استخدام في النظر عدم ينبغي

 التوصية

 ساعة 24 لمدة ًناَحق بأرتيسونات الوخيمة بالمالريا المصابين والبالغين األطفال معالجة

. األقل على

 قوية :التوصية قوة

 للتوصية المنطقي األساس

 وأرتيسونات كينين بين المباشرة غير المقارنات في التوجيهية المبادئ إعداد فريق نظر

 واعتبر. ْينللدواء الدوائية الحرائك عن المعروفة المعلومات مع وكينين أرتيميثير وبين

 أرتيسونات استخدام بتفضيل للتوصية كافية المتراكمة المباشرة غير ّيناتالب أن الفريق

. العمرية الفئات لجميع أرتيميثير على

 المالريا عن الناجمة الوفيات من الوقاية في ًناَحق كينين من أفضل العضلي أرتيميثير هل

 الوخيمة؟

 مالحظات

 أو أرتيسونات توافر عدم حال في الوخيمة المالريا لعالج ًراخيا بصفته بكينين َفظُيحت

. استعمالهما منع أو أرتيميثير

 التوصية

 األطفال لعالج كينين من اًلبد أرتيميثير استخدام َّضلُيف ًنا،َحق أرتيسونات يتوافر لم إذا

. الوخيمة بالمالريا المصابين والبالغين

 مشروطة :التوصية قوة

 الوخيمة؟ المالريا عن الناجمة الوفيات من الوقاية في ًناَحق كينين من أفضل ًناَحق أرتيسونات هل

: فيها المرغوب اآلثار

). الجودة متوسطة ّيناتب( العضلي أرتيميثير من أكثر وفيات من ًناَحق أرتيسونات يقي أن المحتمل من والبالغين، ًماعا 12 على أعمارهم تزيد الذين لألطفال بالنسبة• 

. أقل أو ًماعا 12 أعمارهم تبلغ أطفال على مضبوطة عشوائية تجارب أي َرُتج ولم• 

 الوخيمة؟ المالريا عن الناجمة الوفيات من الوقاية في ًناَحق كينين من أفضل العضلي أرتيميثير هل

: فيها المرغوب اآلثار

). الجودة متوسطة ّيناتب( الوفاة من الوقاية في لكينين ًئامكاف أرتيميثير يكون قد لألطفال، بالنسبة• 

). الجودة متوسطة ّيناتب( كينين من أفضل أرتيميثير يكون قد والبالغين، سنوات 5 على أعمارهم تزيد الذين لألطفال وبالنسبة• 

. العضل في للحقن السوائل من أقل كمية يتطلب إذ اإلعطاء، حيث من أسهل أرتيميثير أن كما• 

 واألضرار المنافع

 الوخيمة؟ المالريا عن الناجمة الوفيات من الوقاية في ًناَحق كينين من أفضل ًناَحق أرتيسونات هل

. متوسط يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 الوخيمة؟ المالريا عن الناجمة الوفيات من الوقاية في ًناَحق كينين من أفضل العضلي أرتيميثير هل

. متوسط يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية متوسط

 والتفضيالت القيم
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 للتوصية المنطقي األساس

 تناوله، وسهولة ألرتيميثير، المحتمل التفوق أن التوجيهية المبادئ إعداد فريق اعتبر

 أرتيميثير بأفضلية للتوصية كافية أسباب الضارة، األحداث حيث من األفضل وسماته

. الوخيمة للمالريا الثاني الخط لعالج ًراخيا بصفته كينين على

 لإلحالة السابق العالج خيارات 4.5.3

 يكون ما ًةعاد ولكن ساعة، 24 أول في أكبر الوخيمة المالريا من الوفاة خطر يكون

 طريق عن العالج إعطاء فيه يمكن صحي مرفق إلى والوصول اإلحالة بين االنتقال وقت

 العالج بدء ِّخريؤ الذي األمر بالمالريا، الموطونة البلدان معظم في اًلطوي ًتاوق الوريد

 ُينصح لذا،. الفترة هذه خالل يموت أو المريض حالة تتدهور وقد. للمالريا المضاد المناسب

 بها َصىالمو العالجات أحد من أولى بجرعة األطفال، صغار ًةوخاص المرضى، بمعالجة

). ساعات 6 من أقل اإلحالة وقت يكن لم ما( اإلحالة قبل

 حسب تنازلي بترتيب السادسة، سن دون لألطفال اإلحالة قبل بها َصىالمو العالج وخيارات

 في وأرتيميثير الشرج؛ طريق عن وأرتيسونات العضل؛ في أرتيسونات هي التفضيل،

 العالج خيارات فإن والبالغين، ًّناس األكبر لألطفال وبالنسبة. العضل في وكينين العضل؛

 ألرتيسونات، العضلي الحقن هي التفضيل، حسب تنازلي بترتيب اإلحالة، قبل بها َصىالمو

. وكينين وأرتيميثير،

 ِكنُمم اإلحالة قبل ًجاعال بصفته الشرج طريق عن األرتيميسينين مشتقات أحد وإعطاء

 على ُأجريت التي الوحيدة التجربة وأظهرت. المحلي المجتمع مستوى على حتى ومقبول

 وفيات في المتوقع االنخفاض اإلحالة قبل ًجاعال بصفته الشرج طريق عن أرتيسونات

 ٍونح على والبالغين ًناس األكبر األطفال وفيات في زيادة أظهرت ولكنها األطفال، صغار

 لألطفال إال الشرج طريق عن أرتيسونات باستخدام َصىيو ال لذلك، ونتيجة. متوقع غير

. العضلي أرتيسونات توافر عدم وعند السادسة، سن دون

 مرفق إلى الفور على المرضى نقل ينبغي الشرج، طريق عن أرتيسونات استخدام وعند

 يمكن اإلحالة، َّذرتتع وإذا. الوريدي أو العضلي العالج يتوافر حيث المستوى رفيع

 طريق عن الدواء ُّملتح المريض يستطيع أن إلى الشرج طريق عن العالج مواصلة

 مادة على القائمة التوليفية العالجات من كامل مقرر إعطاء المرحلة هذه في وينبغي. الفم

. بمضاعفات المصحوبة غير المالريا لمعالجة بها َصىُموال األرتيميسينين

 عند أرتيسونات من الجسم وزن من كغم/ملغم 10 قدرها وحيدة جرعة إعطاء وينبغي

. الوخيمة للمالريا ِّجحالمر التشخيص بمجرد الشرج طريق عن تحميلة شكل في إعطائه

 ثانية تحميلة إدخال فيجب إدخالها، من دقيقة 30 خالل المستقيم من التحميلة خرجت وإذا

. الجرعة استبقاء لضمان دقائق 10 لمدة األرداف ضم مع

 عملية معلومات

 الكبد وظيفة اختالل أو الكلوي الفشل حاالت في الحقن جرعات تعديل

 في وظيفي خلل من يعانون الذين للمرضى األرتيميسينين مشتقات جرعة تعديل يجب ال

. الحيوية األعضاء في الشديد الخلل حالة في يتراكم كينين أن غير. الحيوية األعضاء

 ُكلى،ال في ومستمرة حادة إصابة من يعاني الوخيمة بالمالريا المصاب المريض كان وإذا

 بمقدار كينين جرعة تقليل ينبغي ساعة، 48 غضون في سريري ُّسنتح يحدث لم أو

 تعديل إلى داعي وال. ساعة 12 كل الجسم وزن من كغم/الملح من ملغم 10 إلى ُثلث،ال

. الدم ترشيح أو الدموي للديال يخضعون المرضى كان إذا الجرعات

 المتابعة عالج

 المالريا لعالج ًناَحق للمالريا مضادة أدوية إعطاء في الحالية الخبراء توصية َّثلتتم

 المريض قدرة عن النظر بغض( المرض بدء فور األقل على ساعة 24 لمدة الوخيمة

 الدواء ُّملتح المريض يستطيع حتى أو) سابق وقت في الفم طريق عن الدواء ُّملتح على

. الفم طريق عن المتابعة عالج إعطاء قبل الفم، طريق عن

 الفم، طريق عن العالج ُّملتح المريض يستطيع أن وبمجرد ًنا،َحق األولي العالج وبعد

 عن للمالريا مضاد َّعالف دواء باستخدام واستكماله العالج مواصلة الضروري من

 القائمة َّعالةالف التوليفية العالجات من كامل عالجي مقرر إعطاء خالل من الفم طريق

 أو لوميفانترين،+  أرتيميثير أو أمودياكين،+  أرتيسونات( األرتيميسينين مادة على

 اضطراب من البداية في يعاني المريض كان وإذا). بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين

 بسبب ميفلوكين على تحتوي التي التوليفية العالجات استخدام تجنب فينبغي الوعي، في

 قائم توليفي عالج توافر عدم حالة وفي. النفسية العصبية المضاعفات حدوث زيادة

+  أرتيسونات أو كليندامايسين،+  أرتيسونات استخدام يمكن األرتيميسينين، مادة على

 عالج بدور للقيام دوكسيسيكلين+  كينين أو كليندامايسين،+  كينين أو دوكسيسيكلين،

 مرة إعطاؤه يمكن إذ األخرى، تيتراسيكلين ّكباتمر عن دوكسيسيكلين َّضلُيفو. المتابعة

 لألطفال إعطاؤه عدم يجب ولكن الكلوي، الفشل حاالت في يتراكم وال ًيايوم واحدة

 يتعافى عندما إال بدوكسيسيكلين العالج يبدأ وال. الحوامل النساء أو الثامنة سن دون

 بعد) أيام 7 مدته( لدوكسيسيكلين العالجي المقرر ينتهي بحيث كاف، ٍونح على المريض

 كليندامايسين، محله يحل أن ويمكن. كينين أو وأرتيميثير ألرتيسونات العالجي المقرر

. الحوامل والنساء األطفال حاالت في توافره، عند

 المستمرة الداعمة الرعاية

 أن َّضلُيفو َّثفة،مك تمريضية رعاية إلى الوخيمة بالمالريا المصابون المرضى يحتاج

 السريرية المالحظات إجراء وينبغي. أمكن حيثما المركزة الرعاية وحدة في ذلك يكون

 الغيبوبة ومقياس الحيوية العالمات رصد تشمل أن وينبغي التواتر، من ممكن قدر بأكبر

 خاصة أمكن، إن ساعات، 4 كل الدم في الغلوكوز مستوى رصد ويجب. البول وإدرار

. الوعي الفاقدي المرضى لدى

 قبل الوخيمة المالريا لعالج الشرج طريق عن أرتيسونات على ّطالعاال ُيرجىو

-https://apps.who.int/iris/handle/10665/259356?localeاإلحالة

attribute=de[138 .[

Strong recommendation for  ,معتدل الدليل نوعية 

) 2015() لإلحالة السابق العالج( أعلى خدمة مستوى ذي مرفق إلى اإلحالة تنتظر التي فيها المشتبه الوخيمة المالريا حاالت عالج

 من مزيد ِّقيلتل مناسب مرفق إلى وإحالتهم أرتيسونات، من العضل في واحدة جرعة واألطفال البالغين إعطاء ينبغي َقن،ُحال تتوافر بينما الوخيمة للمالريا الكامل العالج َّذرتع إذا

. العضلي للحقن كينين استخدام يمكن يتوافر، لم وإذا العضلي، للحقن أرتيميثير استخدام ينبغي العضلي، للحقن أرتيسونات توافر عدم حالة في أما. الرعاية

 األرتيسونات، تحاميل من) الجسم وزن من كغم/ملغم 10( شرجية واحدة بجرعة السادسة سن دون األطفال عالج ينبغي ًحا،متا ألرتيسونات العضلي الحقن يكون ال وعندما

. والبالغين ًّناس األكبر لألطفال الشرجية األرتيسونات تحاميل استخدام ينبغي وال. الرعاية من مزيد ِّقيلتل مناسب مرفق إلى ًرافو وإحالتهم

 اليقين متوسطة ّيناتب قوية، توصية
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Evidence To Decision 

Justification 

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 الوخيمة المالريا لحاالت لإلحالة السابق العالج بشأن المنهجية المراجعات إحدى أوردت

 في ًغاوبال اًلطف 17826 شملت واحدة كبيرة مضبوطة عشوائية تجربة فيها المشتبه

 السابق الشرج طريق عن أرتيسونات قارنت المتحدة، تنزانيا وجمهورية وغانا بنغالديش

. ]137[ وهمي بدواء لإلحالة

: التالية النتائج الشرج طريق عن أرتيسونات أظهر وهمي، دواء مع وبالمقارنة

 الخطر، نسبة( السادسة سن دون األطفال لدى% 25 بنحو الوفيات معدل خفض• 

 ّيناتب ًكا،مشار 8050 واحدة، تجربة ؛0.93-0.59 ،%95 ثقة فاصل ؛0.74

). الجودة متوسطة

 ؛2.21 الخطر، نسبة( والبالغين ًناس األكبر األطفال في الوفيات من بمزيد ارتبط• 

 منخفضة ّيناتب ًكا،مشار 4018 واحدة تجربة ؛4.15-1.18 ،%95 ثقة فاصل

). الجودة

 األخرى االعتبارات

 األطفال صفوف في الوفيات لزيادة اًلمعقو ًراتفسي التوجيهية المبادئ إعداد فريق يجد لم

 يرجع قد ما وهو الشرج، طريق عن أرتيسونات تلقوا الذين آسيا في والبالغين ًناس األكبر

 غير أمر ولكنه ًحا،توضي ِّفريو أن التجارب من مزيد إجراء شأن ومن. الصدفة إلى

. والبالغين ًناس األكبر لألطفال باستخدامه التوصية من الفريق ّكنيتم لم َثم ومن. َّجحمر

 العالج إطار في ًناَحق للمالريا المضادة لألدوية مباشرة تقييمات وجود عدم ومع

 المعروفة أرتيسونات منافع في التوجيهية المبادئ إعداد فريق نظر لإلحالة، السابق

 المتعلقة ّيناتالب جودة َّفضوخ المستشفيات، في الرعاية يتلقون الذين للمرضى بالنسبة

 تحاميل من اًلبد العضلي أرتيسونات باستخدام الفريق ِصيويو. لإلحالة السابقة بالحاالت

 .العضلي الحقن إمكانية حالة في الشرجية األرتيسونات

 مالحظات

 بمن الوخيمة، بالمالريا إصابتهم في ُمشتبهال األشخاص جميع على التوصية هذه تنطبق

. الحمل مراحل جميع في والحوامل المرضعات والنساء َّضعالر فيهم

 عن أرتيسونات استخدام ينبغي العضلي، للحقن أرتيسونات توافر عدم حالة في أما

 للحقن كينين أو العضلي، للحقن أرتيميثير أو ،)السادسة سن دون لألطفال( الشرج طريق

. العضلي

 للتوصية المنطقي األساس

 العالج إطار في ًناَحق للمالريا المضادة لألدوية مباشرة مقارنة تقييمات وجود عدم مع

 المعروفة أرتيسونات منافع في التوجيهية المبادئ إعداد فريق نظر لإلحالة، السابق

 المتعلقة ّيناتالب جودة َّفضوخ المستشفيات، في الرعاية يتلقون الذين للمرضى بالنسبة

 تحاميل من اًلبد العضلي أرتيسونات باستخدام الفريق ِصيويو. لإلحالة السابقة بالحاالت

 .العضلي الحقن إمكانية حالة في الشرجية األرتيسونات

 خاصة لمخاطر َّرضةالمع الفئات في الكيميائية الوقاية 4.6

. الوقائي الكيميائي العالج 4.2 القسم إلى الرجوع ُيرجى

 المالريا عالج بشأن أخرى اعتبارات 4.7

 خاصة حاالت في للمالريا العالجي التدبير 4.7.1

 اإلنسانية الطوارئ وحاالت األوبئة

 في والحروب السكان، ُّقالتوتن واالقتصادية، والسياسية البيئية التغيرات تسهم أن يمكن

 سبق أو فيها منها ُّلصالتخ سبق التي المناطق في ظهورها عودة أو المالريا ظهور

 ضئيلة مناعة لديهم الذين األشخاص من كبيرة أعداد نزوح ويؤدي. جيد بشكل مكافحتها

 بين المالريا أوبئة انتشار خطر زيادة إلى بالمالريا الموطونة المناطق داخل معدومة أو

 منطقة إلى بالمالريا موطونة منطقة من األشخاص نزوح أن حين في النازحين، السكان

 بين األوبئة انتشار وخطر المرض انتقال عودة إلى يؤدي أن يمكن المرض من َّلصتتخ

. المقيمين السكان

 الصعيد على المالريا وعبء المرض انتقال أنماط ِّيريغ أن ًضاأي المناخ ُّيرلتغ ويمكن

 مخاطر زيادة خالل ومن األمراض نواقل لتكاثر مواتية ظروف تهيئة طريق عن العالمي

. واألوبئة المالريا انتقال

 األوبئة خالل الطفيلي التشخيص

 وتقنيين النوعية جيدة وكواشف بمعدات المزودة المختبري التشخيص مرافق تكون ما ًباغال

: فيها المرغوب اآلثار

. لإلحالة السابق للعالج الحقن طريق عن للمالريا المضادة واألدوية الشرج طريق عن أرتيسونات بين المباشرة للمقارنة دراسات توجد ال   •

 الوفيات عدد خفض إلى يؤدي وربما) الجودة فائقة ّيناتب( ًناَحق كينين من أكبر بدرجة الوفيات عدد خفض إلى ًناَحق أرتيسونات يؤدي بالمستشفى، الرعاية وفي    •

). الجودة متوسطة ّيناتب( العضلي أرتيميثير من أكبر بدرجة

 واألضرار المنافع

. متوسط يقين: الحاسمة النتائج جميع تحقيق بشأن ّيناتالب يقينية مستوى إجمالي

 ِّيناتالب يقينية متوسط

 والتفضيالت القيم
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 الطوارئ وحاالت األوبئة من الحادة المرحلة في باألعباء، َقلةُمث أو متاحة غير مهرة

 اختبارات توفير ذلك ويشمل بسرعة، التشخيصية القدرة لتحسين ٍعمسا بذل وينبغي. َّقدةالمع

 هو عملية األكثر النهج فإن التشخيصية، االختبارات إجراء َّذرتع وإذا. السريع التشخيص

 بالمالريا، إصابتهم في مشتبه حاالت باعتبارهم ُحمىبال المصابين المرضى جميع عالج

 التدبير سوء وربما للمالريا، المفرطة للمعالجة حتمية عواقب من ذلك على يترتب ما مع

 رصد ّتمُمحال فمن النهج، هذا ُتخدماس ما وإذا. ُحمىبال المصابة األخرى للحاالت العالجي

 على السياسة وتنقيح ُحمى،لل ًياحقيق ًباسب باعتبارها متقطع ٍونح على المالريا انتشار معدل

 ويختلف". ُحمىلل الجموعي العالج" األحيان بعض في النهج هذا على َلقُيطو. المالئم النحو

 عالجي مقرر إعطاء وهو بينهما، الخلط ينبغي وال" باألدوية الجموعي العالج" عن ذلك

 اإلصابة اختبار دون ًياجغراف َّددةُمح منطقة في فرد لكل للمالريا المضادة األدوية من كامل

. أعراض وجود عن النظر وبصرف بالمرض

 األوبئة أثناء في بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية للمالريا العالجي التدبير

 القسم في عليها المنصوص نفسها هي بمضاعفات المصحوبة غير المالريا عالج مبادئ

 من ممكن عدد أكبر حصول لضمان للحاالت الفاعل االكتشاف إجراء وينبغي. 5.2

. العيادة إلى المرضى مجيء على االعتماد من اًلبد المناسب، العالج على المرضى

 النشيطة المالريا أو المختلطة والنشيطة المنجلية المالريا أوبئة

 أرتيسونات باستثناء( األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات استخدام ينبغي

 أوبئة إطار في بمضاعفات المصحوبة غير المالريا لعالج) بيريميثامين سلفادوكسين+ 

 استخدام ويجب. المالريا أنواع جميع مكافحة في للغاية َّعالةف ألنها المختلطة، اإلصابة

 كانت إذا( الكلوروكين استخدام أو األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات

 المختلطة غير النشيطة ِّورةالمتص أوبئة تشهد التي المناطق في) ّساسةح السائدة السالالت

. األنواع من غيرها مع

 النشيطة ِّورةالمتص لمالريا لالنتكاس المضاد العالج

 عملي غير ًمايو 14 لمدة النشيطة ِّورةالمتص النتكاس المضاد بريماكين إعطاء يكون قد

 االحتفاظ حالة وفي. به االلتزام ضمان وصعوبة العالج مدة بسبب الوبائية الحاالت في

 بمبيدات عولجوا الذين للمرضى الوباء بعد ما فترة في العالج إعطاء يمكن كافية، بسجالت

. الدم في ّسماتالمتق

 المالريا من التخلص أماكن

 المرض انتقال من للحد ّياتِعرسلل المبيدة األدوية استخدام

 ِّورةُمتصال ّياتِعرس نقل معدل من األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج ُحدي

 المرضى يكون وقد مكتمل، غير التأثير هذا ولكن ملحوظ، بشكل وانتقالها َّيةِلَجْنِمال

 على األحيان، بعض في أسابيع أو أيام لعدة للعدوى ناقلين الدم في ّياتِعرسبال المصابون

 استراتيجية ِبعتُتا وقد. األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي للعالج تناولهم من الرغم

 المنخفض؛ االنتقال ذات األماكن في واسع نطاق على بريماكين من واحدة جرعة استخدام

. المنجلية ِّورةالمتص انتقال وبالتالي اإلعداء إمكانية من للحد

 برامج في ًصاخا ًرادو المنجلية ِّورةالمتص ّياتِعرسل ًدامبي بصفته بريماكين استخدام ويؤدي

 المالريا انتقال من الحد من السكان ينتفع وحتى. المنجلية ِّورةالمتص مالريا من التخلص

. األدوية هذه المرضى من كبيرة نسبة َّقىتتل أن بد ال ّيات،ِعرسلل المبيدة األدوية باستخدام

 0.25 بمقدار قاعدة( بريماكين من واحدة جرعة بإضافة العالمية الصحة منظمة ِصيُتوو

 لمعالجة األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج إلى) الجسم وزن من كغم/ملغم

 باعتباره َّيماس وال ّيات،ِعرسلل ًدامبي بصفته بمضاعفات المصحوبة غير المنجلية المالريا

 استعراض ويشير. منه التخلص أو المرض من التخلص قبل ما برامج عناصر من ًراعنص

 ِّورةالمتص ّياتِعرسل ًدامبي بصفته وفعاليته بريماكين بمأمونية المتعلقة ّيناتللب حديث

 أثبت الجسم وزن من كغم/ملغم 0.25 مقدارها واحدة جرعة استخدام أن إلى المنجلية

 خطيرة َّيةُسم ُتسبب أن َّجحالمر غير ومن للبعوض ّياتِعرسال إعداء إمكانية إعاقة في فعالية

-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة متغيرات من أي من يعانون الذين األشخاص لدى

 يجب ال للمريض فوسفات-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة نتيجة فإن َثم، ومن. فوسفات

. الغرض لهذا بريماكين استخدام قبل معروفة تكون أن بالضرورة

 لألرتيميسينين المقاومة المنجلية المالريا

 وجمهورية كمبوديا، من أجزاء في لألرتيميسينين المنجلية ِّورةالمتص مقاومة ًياحال تنتشر

 على ّيناتب أي ًياحال يوجد وال. نام وفييت وتايلند، وميانمار، الشعبية، الديمقراطية الو

 غيرها عن األرتيميسينين ّكباتمر ِّيزُيم وما. المناطق هذه خارج األرتيميسينين مقاومة

 َلقي،الح الطور في الدائرة الطفيليات على تقضي أنها هي للمالريا المضادة األدوية من

 .األرتيميسينين مقاومة حالة في الميزة هذه َقدُتفو. العالجية االستجابات ِّرعُتس َثم ومن

 القائم التوليفي العالج فشل معدالت وتزداد الطفيليات، إزالة عملية تتباطأ لذلك، ونتيجة

 فاعلية انخفاض ويفرض. الدم في ّياتِعرسبال اإلصابة ومعدالت األرتيميسينين، مادة على

. ًضاأي مقاومتها تزداد التي الشريكة، األدوية على أكبر انتقائية ًطاضغو األرتيميسينين

 الماضي في للكلوروكين مقاومة طفيليات وظهرت. ًراخطي ًداتهدي الوضع هذا ِّكلُيشو

 ًةِّددمه وأفريقيا آسيا أنحاء جميع في انتشرت ثم وتايلند، كمبوديا بين الحدود من بالقرب

 ِّفرتو ال األسوأ، هي األرتيميسينين مقاومة حيث كمبوديا، وفي. البشر ماليين ألرواح

 ،%)90 من أعلى( مقبولة شفاء معدالت ًياحال بها َصىالمو العالج مقررات من أي

 استخدام وأدى. المقاومة انتشار إلى َّعالةالف غير األدوية مقررات استخدام استمرار ويؤدي

 كمبوديا في األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج من اًلبد بروغوانيل-أتوفاكون

. أتوفاكون لمقاومة ًداج سريع ظهور إلى

 للمعالجة التوجيهية المبادئ تستند أن يمكن ال ُّير،التغ السريع الخطير الوضع هذا وفي

 مقررات استخدام باستمرار المرتبطة المخاطر أن غير قوية؛ ّيناتب قاعدة إلى المحلية

 َّربةُمجال غير الجديدة العالجية المقررات مخاطر تفوق أن َّجحالمر من َّعالةف غير عالجية

 ِّفرتو األرتيميسينين مشتقات تزال وال. عام بوجه مأمونة للمالريا مضادة أدوية تستخدم التي

 مقررات تكون قد ولذا الحالية؛ المقاومة مستويات ظل في للمالريا ًدامضا ًراكبي ًطانشا

 شريكة بأدوية العالج أو جديدة أو قائمة ّززةمع توليفات على تحتوي التي الطويلة العالج

 لتحديد دراسات إجراء إلى عاجلة حاجة ّمةوث. َّعالةف) بيروناريدين+  أرتيسونات مثل( جديدة

. لألرتيميسينين ِومةالمقا للمالريا العالجات أفضل

 جميع إلى) ّياتِعرسلل ًدامبي بصفته( الجرعة أحادي بريماكين بإضافة بشدة َصىُيوو

 لعالج وبالنسبة. 5.2.5 القسم في َّضحُموال النحو على المنجلية المالريا عالج مقررات

 بإعطاء ُيوصى لألرتيميسينين، مقاومة تشهد أنها ثبت التي المناطق في الوخيمة المالريا

. 5.5 القسم في َّضحالمو النحو على كاملة، بجرعات ًعام ًناَحق وكينين ًناَحق أرتيسونات

 للمالريا المضادة األدوية جودة 4.7.2

 نية توجد حيث ،)َّيفةالمز( المغشوشة األدوية الجودة الرديئة لألدوية العامتان الفئتان تشمل

 يحتوي ال أو َّعالةالف المادة من ضئيل قدر على سوى الدواء يحتوي وال للخداع، إجرامية

 واألدوية ،)ضارة تكون قد أخرى مواد األحيان من كثير وفي( ًقامطل َّعالةف مادة على

 من صحيحة غير كميات الشرعية ِتجةُمنال الشركات إحدى ِرجُتد حيث ،النوعية المتدنية

 لفترة أو صحيح غير ًناتخزي الدواء َّزنُخي أو الدواء، في السواغات أو/و َّعالةالف المادة

 التي واألمبوالت المغشوشة للمالريا المضادة األقراص ِّثلُتمو. حالته وتتدهور للغاية طويلة

. المناطق بعض في كبيرة مشكلة معدومة أو ضئيلة َّعالةف صيدالنية ّوناتمك على تحتوي

 تؤدي وقد الرعاية، نقاط في األصلي المنتج عن األدوية هذه تمييز المستحيل من يكون وقد

 المقاومة، عن ًئاخاط ًعاانطبا يعطي مما العالج، فشل مستويات وارتفاع الجرعة نقص إلى

 قد أنها كما. العالجية دون الدم مستويات توفير طريق عن المقاومة ظهور على ِّجعيش أو

. سامة ّوناتمك على تحتوي

 الكيميائي االستقرار عدم أو والتركيب التصنيع سوء عن النوعية المتدنية األدوية وتنجم

 الخصوص، وجه على ومشتقاته، األرتيميسينين ويتسم. َّولالمط أو السليم غير التخزين أو

 ّكباتالمر لهذه البيولوجي للنشاط ضروري أمر وهو ذاتية، كيميائي استقرار عدم بحالة

 وتزداد. أخرى ّكباتمر مع تركيبها في أو تصنيعها في سواء صيدالنية مشاكل ّببُيس ولكنه

 جودة معايير لوضع خاصة أهمية ّمةوث. المدارية الظروف ظل في االستقرار عدم مشاكل

 ظروف في للمالريا المضادة األدوية من العديد َّزنُتخو. ّكباتالمر من الفئة لهذه صارمة

. صالحيتها انتهاء بعد ُتباعو والرطوبة الحرارة درجة بارتفاع تتسم

 المضادة األدوية من كبيرة نسبة الخاص القطاع من المشتراة الجنيسة المنتجات ِّكلُتشو

 الكميات على تحتوي وقد. بالمالريا الموطونة المناطق من كثير في َدمةالمستخ للمالريا

 ويجب. تركيبها بسبب ٍفكا بشكل َتصُتم ال ولكنها للمالريا، المضادة األدوية من الصحيحة

 المحتويات تتضمن وأن الجيدة، التصنيع لممارسات ًقاوف للمالريا المضادة األدوية تصنيع
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 للمنتج اًلمماث البيولوجي توافرها يكون أن إثبات مع والسواغات، العقاقير من الصحيحة

. صالحيتها انتهاء تاريخ قبل َرفُتصو مناسبة، ظروف في َّزنُتخ وأن المرجعي،

 الوكاالت قدرة تزال ال ولكن البيع، نقاط في األدوية جودة لتقييم أدوات إعداد ًياحال ويجري

 تعزيز ويجب. البلدان معظم في محدودة األدوية جودة رصد على لألدوية التنظيمية

 القوانين، إنفاذ وكاالت بين أكبر تعاون هناك يكون أن وينبغي والتنظيمية، القانونية ُألطرا

 أكثر بشكل التعامل أجل من لألدوية التنظيمية والوكاالت والضرائب، الجمارك وسلطات

 الخاص القطاع في األدوية توزيع منافذ لدى تتوافر أن وينبغي. المغشوشة األدوية مع فعالية

 الصحة منظمة أنشأت وقد. التنظيمية الوكاالت مع بفعالية تتعاون وأن المعلومات من مزيد

 َبقُمسال لالختبار دولية آلية المتحدة، لألمم تابعة أخرى وكاالت مع بالتعاون العالمية،

 لمعايير امتثالهم أساس على األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات ِّنعيُمصل

 للتأهيل َبقُمسال لالختبار اإللكتروني الموقع ِرضويع. ًيادول بها َصىالمو والجودة التصنيع

. ]139[ للتأهيل َبقُمسال االختبار اجتازوا الذين للمالريا المضادة األدوية ِّنعيُمصب قائمة

 ومقاومتها ومأمونيتها للمالريا المضادة األدوية فاعلية رصد 4.7.3

 لرصد ُظمهاُن ِّززُتع أن وتنفيذها، التوجيهية المبادئ هذه تكييف عند ًضا،أي للبلدان ينبغي

 الجديدة التوصيات تنفيذ ُّبعبتت للبلدان ُظمُّنال هذه تسمح أن وينبغي. وتقييمها الوطنية برامجها

 إليها، ًجااحتيا األشد السكانية والفئات المناطق إلى برامجها توجيه وتحسين وتأثيرها،

. ممكن وقت أقرب في األدوية ومقاومة للمالريا، المضادة األدوية فاعلية انخفاض واكتشاف

 الروتيني ُّصدالتر

 والعالج التشخيصية باالختبارات الشاملة التغطية تعزيز على العالمية الصحة منظمة تعمل

 ،"والعالج ُّبعوالتت االختبار" مبادرة إطار وفي. المالريا ُّصدتر ُظمُن وتقوية للمالريا المضاد

 مضاد بدواء َّكدةمؤ حالة كل وعالج بالمالريا، إصابتها في ُيشتبه حالة كل باختبار َصىُيو

 يؤدي وسوف. ّيةوآن دقيقة ُّصدتر ُظمُن طريق عن المرض ُّبعوتت الجودة، مضمون للمالريا

 المرض، لعبء أفضل فهم إلى َّكدةالمؤ المالريا حاالت إلى المستندان والعالج ُّصدالتر

 حيث إلى أفضل ٍونح على مواردها توجيه من المالريا لمكافحة الوطنية البرامج وتمكين

. إليها الحاجة تشتد

 العالجية الفاعلية

 للعالج والطفيلية السريرية النتائج تقييم المنجلية المالريا في العالجية الفاعلية رصد يشمل

 في الطفيليات ظهور عودة ورصد المناسب العالج بدء بعد األقل على ًمايو 28 لمدة

 من الجسم ُّلصلتخ النصفي العمر إلى العالج بعد ما لمتابعة الدقيقة المدة وتستند. الدم

. تقييمه يجري الذي األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج في الشريك الدواء

 اإللكتروني الموقع على للمالريا المضادة األدوية فاعلية رصد أدوات على ّطالعاال ويمكن

. ]140[ للمنظمة

 إطار في المتسلسل البوليميراز تفاعل إلى ًدااستنا الوراثية األنماط تحديد استخدام وينبغي

 للتمييز المنجلية ِّورةالمتص مكافحة في للمالريا المضادة األدوية لفاعلية العالجي الرصد

. الجديدة اإلصابة وحاالت) الحقيقي العالجي الفشل( ُبوبةاألي بين

 السياسة بها ُتوصي التي للمالريا المضادة األدوية بأحد العالج لفشل َّيةُكلال النسبة كانت وإذا

 الفاعلية رصد خالل من الحي الجسم في لتقييمه ًقاوف أكثر أو% 10 المالريا لعالج الوطنية

. الدواء هذا تغيير فينبغي العالجية،

 حتى الوقت، بمرور العالج فاعلية في الكبير الهبوطي االتجاه إلى تنتبه أن للبرامج وينبغي 

 مزيد إلجراء البرامج ذلك يستنفر وأن أكثر، أو% 10 إلى بعد الفشل معدالت تنخفض لم لو

 .السياسة إلى تغييرات إدخال الحتمالية واالستعداد المتكرر الرصد من

 المقاومة

 على التكاثر أو/و البقاء على طفيلية ساللة قدرة هي للمالريا المضادة األدوية مقاومة

 بها َصىالمو تلك تساوي بجرعات َطىُيع للمالريا مضاد دواء وامتصاص تناول من الرغم

 المضادة األدوية مقاومة وتنشأ. ًياكاف للدواء ُّرضالتع يكون أن شريطة منها، أعلى أو ًةعاد

 التي) الجينات تضخيم أو الطفرات( الوراثية ُّيراتالتغ ذات الطفيليات انتقاء بسبب للمالريا

 المضادة األدوية فئات جميع في المقاومة ِّثقتُو وقد. باألدوية للتأثر أقل قابلية إلى تؤدي

. المالريا لمكافحة كبير تهديد وهي األرتيميسينين، مشتقات ومنها للمالريا،

 ًياانتقائ ًطاضغ للمالريا المضادة لألدوية المالئم وغير النطاق الواسع االستخدام ويفرض

 من الوقاية ويمكن. المقاومة من مرتفعة مستويات إلظهار المالريا طفيليات على ًياقو

 للمالريا المضادة األدوية بين الجمع خالل من كبيرة بدرجة ظهورها إبطاء أو المقاومة

 ُظمُنب التام االلتزام خالل من المرتفعة الشفاء معدالت وضمان المختلفة، العمل آليات ذات

 أن فينبغي مختلفة، مقاومة آليات ذات مختلفة أدوية ُتخدمتاس وإذا. الصحيحة الجرعات

. وانتشارها المقاومة ظهور إبطاء إلى ذلك يؤدي

: يلي ما العالجية للفاعلية والطفيلي السريري التقييم يشمل أن وينبغي

 لالختبار؛ خضعت التي للمالريا المضادة األدوية جودة من ُّكدالتأ• 

 ولتحديد ُبوبة،واألي العدوى عودة بين للتمييز الجزيئية الوراثية األنماط تحديد• 

 األدوية؛ لمقاومة الوراثية الواسمات

 المزارع؛ في للمالريا المضادة باألدوية الطفيليات تأثر قابلية لتحديد دراسات إجراء• 

 االستجابة حاالت في ُّرضالتع لتقييم للمالريا المضادة األدوية مستويات قياس• 

 العالج فشل أو البطيئة العالجية

 الدوائي ُّقظالتي

 العالمية الصحة منظمة ِسجل مثل( َّعالةف دوائي ُّقظتي ُظمُن الحكومات لدى يكون أن ينبغي

 مرتسمات َصفوتو. للمالريا المضادة األدوية ومنها األدوية، جميع مأمونية لرصد) للحمل

 وتدعمها معقول حد إلى ًداجي ًفاوص ًياحال بها َصىالمو للمالريا المضادة األدوية مأمونية

 ؛)سريرية تجارب من األول المقام في َمدةمست( المشاركين من آالف عدة تضم ّيناتب قاعدة

 بهذا سريرية تجارب في خطيرة ولكنها نادرة ضارة دوائية تفاعالت ُتكتشف لن أنه غير

 المصابين األشخاص أو الحوامل أو األطفال صغار في ًساأسا حدثت إذا َّيماس ال الحجم،

 ولذلك. السريرية التجارب في ًصاناق اًلتمثي َّثلينمم يكونون ما ًةعاد الذين متزامن، بمرض

 المرحلة دراسات في إال والخطورة ُندرةبال تتسم التي الضارة الدوائية التفاعالت ُتكتشف ال

 على َّسةما حاجة وهناك. السكانية الدوائي ُّقظالتي ُظمُن أو للتسويق الالحقة المرتقبة الرابعة

 مادة على القائمة التوليفية العالجات مأمونية عن البيانات من مزيد إلى الخصوص وجه

 األدوية بين المحتملة التفاعالت وعن الحمل من األولى الثالثة األشهر خالل األرتيميسينين

. االستخدام الشائعة األدوية من وغيرها للمالريا المضادة

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( للمالريا المضادة األدوية جودة

 التنظيم خالل من مقبولة، جودة ذات والخاص العام ْينالقطاع من ٍلك في َّدمةالمق للمالريا المضادة األدوية تكون أن باألدوية المعنية الوطنية التنظيمية الهيئات تضمن أن ينبغي

. القانون وإنفاذ والتفتيش

 السليمة الممارسة بيان
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 عملية معلومات

 العالجي التدبير لضمان ًياضرور للمالريا المضادة األدوية لفاعلية الروتيني الرصد ُيعد

 باختبار العالمية الصحة منظمة ِصيوتو. المقاومة عن المبكر والكشف للحاالت َّعالالف

 األقل على واحدة مرة للمالريا المضادة الثاني والخط األول الخط عالجات فاعلية

 بالبيانات الوطنية العالج سياسات وتسترشد. الخافرة المواقع جميع في ًراشه 24 كل

. المعياري للبروتوكول ًقاوف ُأجريت التي الدراسات من َّمعةالمج

 المضادة األدوية فاعلية رصد أدوات على ّطالعاال ويرجى

-https://www.who.int/teams/global-malaria للمالريا

programme/case-management/drug-efficacy-and-

resistance/tools-for-monitoring-antimalarial-drug-

efficacy[140[ للمالريا المضادة األدوية فاعلية ُّصدتر أساليبو ]التي ]141 

 للبرامج مرجع وهي. العالجية للفاعلية روتينية دراسات إلجراء ومواد أدوات تتضمن

 التي األدوية فاعلية لتقييم روتينية ُّصدتر دراسات يجرون الذين الوطنيين ْقصينَتُمسوال

. تسجيلها سبق

: يلي ما اإلضافية المراجع وتشمل

 تحديد:  للمالريا المضادة األدوية فاعلية على السريرية التجارب وتقنيات أساليب• 

] 142[ الطفيليات ّمعاتتج لتحديد الوراثية األنماط

 سنوات 10 :لها واالستجابة ومقاومتها للمالريا المضادة األدوية فاعلية عن تقرير• 

] 143[ )2019-2010( ُّصدالتر من

 الوطني المستوى على والتنفيذ التكييف 4.8

 أنحاء جميع في وعالجها المالريا تشخيص لسياسات ًماعا ًراإطا التوجيهية المبادئ هذه ِّفرتو

 أساس على التوصيات هذه تكييف الوطنيين السياسات راسمي على َّينسيتع أنه غير العالم؛

. الوطنية والموارد الطفيليات، ومقاومة للمالريا، الوبائية والسمات المحلية، األولويات

 المشاركة وستساعد. ودقيقة ّفافةوش شاملة ُهوجُن اعتماد على الوطنيون القرار ّناعص َّجعُيشو

 لمكافحة الوطنية البرامج وتنفيذ تصميم في المصلحة صاحبة للجهات النطاق والواسعة الشاملة

 ُّنبوتج الشفافية وستؤدي. ومقبولة ومنصفة ومالئمة ُمجدية تكون أن ضمان على المالريا

 القائمة الدقيقة العمليات ستكفل بينما والنزاع، الثقة انعدام من الحد إلى المالية المصالح تضارب

. السكان لصالح الممكنة القرارات أفضل اتخاذ ّيناتبالب َندةُمسال

 الوطني الصعيد على القرار لصنع الالزمة المعلومات

 عن موثوقة وطنية بيانات للمالريا المضادة والثاني األول الخط أدوية اختيار يتطلب سوف

 والرصد ُّصدللتر مناسبة ُظمُن وجود بدوره يستلزم ما وهو لها، الطفيليات ومقاومة فاعليتها

 َّينيتع قد البلدان، بعض وفي). ومأمونيتها للمالريا المضادة األدوية فاعلية رصد انظر(

 ّيناتالب قاعدة تقييم يعيد أن الوطني لالستخدام التوجيهية المبادئ بتكييف المعني الفريق على

 وتقديرها التوصيات تصنيف جداول تكون أن ويمكن. بالبلد الخاص بالسياق يتعلق فيما العالمية

. التقييم لهذا بداية نقطة وتقييمها ووضعها

 مختلف من إسهامات والتكلفة والمقبولية والجدوى بالتغطية المتعلقة القرارات تتطلب وقد

 الصحة، اقتصاديات واختصاصيي المحلي، المجتمع وممثلي الصحيين، المهنيين

. الصحية ُظمُّنال ومديري واألكاديميين،

 والمخاطر الفرص

 العالجي التدبير تحسين لزيادة فرصة التوجيهية المبادئ هذه في الواردة التوصيات تتيح

 في والمساهمة لها، داعي ال التي والوفيات المراضة حاالت من والحد المالريا، لحاالت

 األساسية المبادئ تنفيذ عدم وسيؤدي. المالريا من التخلص إلى الرامية الجهود مواصلة

 تعزيز خطر إلى للمالريا المضادة لألدوية الرشيد االستخدام في واإلخفاق التوليفية للعالجات

 في ًرامؤخ تحققت التي المكاسب كل ِّددُيب قد الذي األمر وانتشارها، األدوية مقاومة ظهور

. منها والتخلص المالريا مكافحة

 للحاالت العالجي التدبير وأدوات استراتيجيات الختيار عامة توجيهية مبادئ

 تشخيصية استراتيجية اختيار

 الفحص هما للمرضى الروتيني العالجي للتدبير ًياحال ْينمناسبت تعتبران اللتان الطريقتان

 في مختلفة استراتيجيات اعتماد ويمكن. السريع التشخيص واختبارات الضوئي المجهري

 والفحص السريع التشخيص اختبارات بين االختيار ويعتمد. الصحية للرعاية مختلفة أماكن

 المرضى، حاالت وعبء المتاحة، المهارات ومنها المحلية، الظروف على المجهري

 وحينما. أخرى أمراض لتشخيص المجهري الفحص واستخدام للمالريا، الوبائية والسمات

 كل تكلفة تكون أن َّجحالمر من ًعا،مرتف ُحمىب المصابين المرضى حاالت عبء يكون

 المرتفع المجهري الفحص أن إال السريع؛ التشخيص اختبار تكلفة من أقل مجهري فحص

 من العديد أن ورغم. التشغيلية الناحية من جدوى أقل يكون قد الجودة والفائق اإلنتاجية

 ،النشيطة ِّورةالمتصو المنجلية ِّورةالمتص عدوى بتشخيص تسمح السريع التشخيص اختبارات

 تحديد وبالتالي( الطفيليات لعدد الدقيق التحديد ومنها أخرى، مزايا له المجهري الفحص فإن

 األخرى، المالريا طفيليات وانتواع الوخيمة، بالمالريا والتنبؤ ،)المرتفعة الطفيليات كثافة

 تحديد على المجهري الفحص يساعد وقد. للمالريا المضاد للعالج لالستجابة المتسلسل والتقييم

 مهرة موظفين الجودة الفائق الضوئي المجهري الفحص ويتطلب. ُحمىلل األخرى األسباب

 كهرباء األحيان، من كثير وفي نظيفة، وشرائح جيدة، صبغات وكواشف ًدا،جي ًباتدري َّربينمد

 البلدان في ًداجي ًذاتنفي َّفذُين ال ما ًباغال وهو الجودة، لضمان ًمانظا ذلك ويتطلب. المجهر لتشغيل

. بالمالريا الموطونة

 الرسمية، الصحية الخدمات نطاق خارج المالريا مرضى َلجُيعا المناطق، من كثير وفي

 من صحية خدمات ِّدموُمق ُيعالجهم أو المنزل في أو المحلي المجتمع في المثال سبيل على

 اختبارات تكون قد ولكن المجتمع، في ًماعمو ْمكنُم غير المجهري والفحص. الخاص القطاع

 والتدبير للمالريا تأكيدي تشخيص على بالحصول يسمح مما متاحة، السريع التشخيص

. الحموية لألمراض الصحيح العالجي

 الغني 2 البروتين عن للكشف السريع التشخيص اختبارات دقة متوسط يكون ما ًةوعاد

 هيدروجين نازعة عن للكشف السريع التشخيص اختبارات دقة متوسط من أكبر بالهيستيدين

 اًلقلي التحديد على قدرة أكثر األخير النوع ولكن ،المنجلية ِّورةالمتص في ِّوريةالمتص الالكتات

. َّعالالف العالج بعد أسابيع أو أليام الدم في يستمر قد بالهيستيدين الغني 2 البروتين مستضد ألن

 عن للكشف بالهيستيدين الغني 2البروتين عن للكشف السريع التشخيص اختبارات تصلح وال

 َّيةِلَوباال ِّورةُمتصال اكتشاف في بقليل دقة أقل السريع التشخيص اختبارات وتكون. العالج فشل

 اختبارات منتجات الختبار العالمية الصحة منظمة برنامج ِّفرويو .َّيةِوالبيض ِّورةُمتصالو

 السريع التشخيص اختبارات منتجات أداء عن مقارنة بيانات للمالريا السريع التشخيص

 المنتجات اختبارات من جوالت خمس في منتجات 210 البرنامج َّيموق. الشراء عملية لتوجيه

 السليمة الممارسة بيان

 )2015( للمالريا المضادة األدوية فاعلية رصد

. العالمية الصحة منظمة عن الصادرة َّحدةالمو البروتوكوالت باستخدام للمالريا المضادة لألدوية العالجية الفاعلية بانتظام ترصد أن المالريا مكافحة برامج لجميع ينبغي

 السليمة الممارسة بيان
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. ]94][91[ 2008 عام منذ

 ًصاتشخي ِّفريو ألنه المجهري، الفحص إجراء َّضلُيف الوخيمة، المالريا لتشخيص وبالنسبة

 المصابين للمرضى التنبؤية األهمية ذات األخرى المهمة للبارامترات ًماوتقيي للمالريا

). البيضاء الدم كريات داخل والصبغة تطورها ومرحلة الطفيليات عدد مثل( وخيمة بأمراض

 بسرعة، المالريا لتأكيد السريع التشخيص اختبار استخدام يمكن الوخيمة، المالريا حالة وفي

 فحص ينبغي أمكن، حيثما ولكن. ًناَحق للمالريا المضاد العالج في ًرافو البدء يمكن حتى

 كل المثال سبيل على( الدم في للطفيليات المتكرر الرصد مع المجهري، بالفحص الدم لطاخات

. االستجابة رصد أجل من العالج من أيام ثالثة أو ْينيوم أول خالل) ساعة 12

 األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج اختيار

 إلى تؤدي بها ُموصىال األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات جميع أن َّينتب

 الرغم وعلى. مقاومة وجود عدم ظل في% 95 على تزيد الطفيليات من شفاء معدالت

 الفم، طريق عن المختلفة األرتيميسينين مشتقات امتصاص في طفيفة اختالفات وجود من

 مهمة االختالفات هذه أن على ّيناتب توجد ال ُّملها،تح على والقدرة البيولوجي، وتوافرها

 التي هي مقاومته ومستوى الشريك الدواء فخصائص. ًياحال المتاحة التركيبات في ًياسرير

. التركيبة فاعلية ِّددُحت

: يلي ما في النظر ًضاأي السياسات لراسمي وينبغي

 التوليفي، للعالج العالجية الفاعلية عن المحلية البيانات• 

 األدوية، مقاومة عن المحلية والبيانات• 

 التوليفي، العالج في َدمةالمستخ الشريكة لألدوية الضارة اآلثار وسمات• 

 بها، االلتزام لضمان المناسبة التركيبات وتوافر• 

. والتكلفة• 

 العالجات فاعلية على ًباسل األرتيميسينين مقاومة تؤثر آسيا، شرق جنوب من أجزاء وفي

 األدوية مقاومة على أكبر ًياانتقائ ًطاضغ وتفرض األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية

 ّكباتبمر التأثر قابلية انخفاض على مقنعة ّيناتب توجد ال أخرى، أماكن وفي. الشريكة

 التوليفي العالج اختيار في الحاسم العامل هو الشريكة األدوية أداء فإن ولذلك، األرتيميسينين؛

: التالية المبادئ وتنطبق األرتيميسينين، مادة على القائم

 ُتخدماس حيث آسيا شرق لجنوب الرئيسي البر من أجزاء في لميفلوكين مقاومة ُوجدت• 

 ًضاأي هناك تكن لم ما للغاية، َّعالف أرتيسونات مع استخدامه أن غير. بكثافة الدواء هذا

 أرتيسونات فاعلية إضعاف إلى ْينالعنصر كال مقاومة أدت وقد. لألرتيميسينين مقاومة

. تايلند وشرق ميانمار، وشرق كمبوديا، غرب في ميفلوكين+ 

 فاعليته على يؤثر لم هذا ولكن ميفلوكين، مع المقاومة بعض في لوميفانترين يشترك◦ 

 شرق جنوب خارج لوميفانترين+  أرتيميثير فيها ُتخدماس التي المناطق من أي في

. آسيا

 مكان، أي في بيبيراكوين مقاومة على ّيناتب أي قريب وقت حتى هناك يكن لم◦ 

 أخرى، أماكن وفي. كمبوديا غرب في به التأثر قابلية في انخفاض اآلن هناك ولكن

. للغاية َّعالف بيبيراكوين+  ديهيدروأرتيميسينين التوليفي العالج فإن

 المناطق في أرتيسونات مع استخدامه من بيريميثامين سلفادوكسين مقاومة ُحدت◦ 

. به التأثر بقابلية فيها يحتفظ التي القليلة

 على واألمريكتين، أفريقيا من أجزاء في أرتيسونات مع اًلَّعاف أمودياكين يزال ال◦ 

 العالج في إدخاله قبل سائدة كانت أخرى أماكن في الدواء هذا مقاومة أن من الرغم

. األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي

 األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج باستخدام المتعلقة االعتبارات

 وأرتيميثير، أرتيسونات، مثل( مشتقاته من أي أو الفموي األرتيميسينين استخدام ينبغي ال

 العالج توافر وتقليل االلتزام وتحسين االستخدام ولتبسيط. مفرد بشكل) وديهيدروأرتيميسينين

 ثابتة توليفة استخدام بشدة َّضلُيف األدنى، الحد إلى الفم طريق عن باألرتيميسينين األحادي

 ُتنتج التي باألدوية ًةمقارن األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات من الجرعة

 وينبغي أخرى، أدوية مع َرفُتص التي السائبة األقراص أو أخرى، أدوية مع أقراص في

 العالجات جميع من الجرعة ثابتة توليفات اآلن وتتوافر. بسهولة متاحة تكون عندما استخدامها

 سلفادوكسين+  أرتيسونات باستثناء بها، ُموصىال األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية

 األقراص من أفضل ًءأدا أمودياكين+  أرتيسونات من الثابتة الجرعة وتؤدي. بيريميثامين

 تركيبات أن المؤسف ومن. االفتراض حسب كافية جرعة إعطاء ضمان خالل من السائبة،

. األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات لجميع بعد متاحة ليست األطفال

 إلى ما إقليم أو بلد في األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج اختيار يستند أن وينبغي

: التالية بالوسائل تحقيقه يمكن ما وهو وااللتزام، الفاعلية من األمثل المستوى

 ممكن حد أدنى إلى به َصىمو عالجي مقرر لكل المتاحة التركيبات عدد تقليل• 

 لصغار حتى السائلة، التركيبات من اًلبد توافرها، عند الصلبة، التركيبات استخدام• 

. المرضى

 عن المختلفة األرتيميسينين مشتقات امتصاص في طفيفة اختالفات وجود من الرغم وعلى

 المتاحة التركيبات في االختالفات هذه أن على ّيناتب توجد ال البيولوجي، وتوافرها الفم، طريق

 التي هي مقاومته ومستوى الشريك للدواء الدوائية الحرائك فخصائص. ًياسرير مهمة ًياحال

 توجد ال آسيا، شرق جنوب خارج أماكن وفي. واختيارها التوليفات فاعلية كبير حد إلى ِّددُحت

 األدوية أداء فإن ولذلك، األرتيميسينين؛ ّكباتبمر التأثر قابلية انخفاض على مقنعة ّيناتب

 ًقاوف األرتيميسينين، مادة على القائم التوليفي العالج اختيار في الرئيسي ِّددُمحال هو الشريكة

: التالية للمبادئ

 الوقاية أو الحمل، أثناء المتقطع الوقائي العالج في َدمةالمستخ األدوية استخدام ينبغي ال• 

 في األول الخط عالج باعتبارها الكيميائية، الوقاية أو المالريا، من الموسمية الكيميائية

. نفسه اإلقليم أو البلد

 سلفادوكسين+  أرتيسونات استخدام من بيريميثامين سلفادوكسين مقاومة ُحدت• 

 البلدان معظم ففي َثم، ومن. به التأثر بقابلية فيها يحتفظ التي المناطق في بيريميثامين

 على القائمة التوليفية العالجات من األول الخط عالجات تزال ال بالمالريا، الموطونة

 وينبغي الوقت بمرور تتغير المقاومة أنماط أن رغم للغاية، َّعالةف األرتيميسينين مادة

. كثب عن رصدها

 التركيبات بين من االختيار

 للعالج الرئيسي بالمبدأ الصارم االلتزام الجرعة ثابتة توليفية تركيبات استخدام يضمن سوف

. التوليفي

 للمالريا الحقن طريق عن ًجاعال بصفتها إال الدواء األحادية العالجات استخدام عدم وينبغي

 من للحد خطوات اتخاذ وينبغي بيريميثامين، بسلفادوكسين الكيميائية الوقاية أو الوخيمة

 جميع من الجرعة ثابتة توليفية تركيبات اآلن وتتوافر. منها والتخلص األسواق في توافرها

+  أرتيسونات باستثناء بها، ُموصىال األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات

. بيريميثامين سلفادوكسين

 األقراص، تقسيم إلى االضطرار دون دقيقة جرعات إعطاء األطفال تركيبات تتيح أن وينبغي

 ٍللك األطفال تركيبات ًياحال وتتوافر. األطفال لدى مقبوليتها بفضل االلتزام ِّززُتع أن وينبغي

. ميفلوكين+  وأرتيسونات بيبيراكوين،+  وديهيدروأرتيميسينين لوميفانترين،+  أرتيميثير من

 َّعالالف العالج تدبير في أخرى تشغيلية مسائل

 إذا األرتيميسينين مادة على القائم التوليفي العالج من استفادة أقصى المرضى فرادى يستفيد

. المالريا أعراض ظهور بدء من ساعة 48-24 غضون في عليه الحصول بإمكانهم كان

 التغطية معدالت ارتفاع على السكان مستوى على السراية خفض في العالج تأثير ويعتمد

 القائمة التوليفية العالجات استخدام منافع من ُمثلىال االستفادة أجل ومن َثم، ومن. السراية وشدة

 العامة، الصحية الخدمات تقديم نظام في متاحة تكون أن ينبغي األرتيميسينين، مادة على

 دون تحول مادية أو مالية عوائق هناك تكون أن دون المحلي، والمجتمع الخاص، والقطاع

 التدبير ذلك بين ومن( الكاملة اإلتاحة لضمان استراتيجية أي تستند أن ويجب. إليها الوصول

 ُظمُّنلل تحليالت إلى) للحاالت المتكامل العالجي التدبير سياق في للمالريا المجتمعي العالجي

 موافقة على والحصول تشريعية تغييرات إدخال األمر يستلزم وقد والمحلية، الوطنية الصحية

 رصد من الواردة للتوصيات ًقاوف إضافية محلية تعديالت إجراء مع التنظيمية، الهيئات من

 التوجيهية المبادئ نشر من بد ال َّعال،الف العالج منافع ولتعظيم. الميدانية والبحوث البرامج

 المناسبة، المعلومات وتوفير واضحة، توصيات وإصدار واسع، نطاق على للعالج الوطنية

 للمالريا المضادة األدوية على والحصول النشر، عملية ورصد واالتصال، التثقيف ومواد

. مالئم ٍونح على َّبأةالمع األدوية وتوفير بها، والتغطية

 المالريا لحاالت المجتمعي العالجي التدبير

 العالج إتاحة لتحسين للحاالت، المجتمعي العالجي بالتدبير العالمية الصحة منظمة ِصيتو

 من بالقرب يعيشون المجتمع من َّربينُمد أفراد يد على المالريا لنوبات َّعالوالف الفوري

 هذا في األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات واستخدام. اإلمكان قدر المرضى

 الوخيمة المالريا بعالج السياق هذا في ًضاأي َصىويو. ]144[ َّعالوف ومقبول ٍدُمج السياق

. السريع التشخيص اختبارات واستخدام اإلحالة، قبل الشرج طريق عن أرتيسونات باستخدام

 ألمراض المجتمعي العالجي التدبير في للحاالت المجتمعي العالجي التدبير إدماج وينبغي

. الصحية المرافق خارج األولوية ذات الطفولة أمراض بعالج التغطية ذلك يضمن إذ الطفولة،
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 الصحي التثقيف

. للمالريا المضاد العالج لتحسين ًياحيو ًراأم المجتمعي، أو الصحي سواء التثقيف، ُيعد

 وتوفير المحليون، المستخدمون يفهمها التي باللغة واضحة توجيهية مبادئ تقديم شأن ومن

 التعليمية، المواد من وغيرها التعليمية الفيديو ومقاطع الحائطية، البيانية والرسوم الملصقات،

 وغيرهم المتاجر ألصحاب اإلعالمية المواد وتوفير والتثقيف العامة، التوعية وحمالت

 األدوية وصف تحسين احتمال من ذلك وسيزيد. المالريا فهم َّسنيح أن الموزعين، من

 غير االستخدام من ُحدوسي المناسب النحو على الحاالت وإحالة بها وااللتزام للمالريا المضادة

. للمالريا المضادة لألدوية الضروري

 بالعالج االلتزام

 حيث للمالريا، المضادة لألدوية لالستجابة الرئيسية ِّدداتُمحال أحد المرضى التزام ُيعد

 إلى بااللتزام المتعلقة الدراسات وتشير. طبي إشراف دون المنزل في العالجات معظم َطىُتع

 مادة على القائمة التوليفية العالجات مثل أيام، 3 لمدة تستمر التي العالجية المقررات أن

 مقدمو أو المرضى يحصل أن شريطة معقول، حد إلى جيد بشكل َملُتستك األرتيميسينين،

. صرفها أو األدوية وصف وقت ٍفكا شرح على الرعاية

 واضح شرح تقديم والبائعين المتاجر وأصحاب األدوية وصف على القائمين على ينبغي ولذلك

 االلتزام في مهمة ًةمساهم المشتركة التركيبات تساهم وربما. األدوية استخدام لطريقة ومفهوم

 ِّجعتش) األدوية أقراص على المحتوية الشرائط مثل( االستخدام سهلة التعبئة أن كما. بالعالج

. الصحيحة الجرعات إعطاء وعلى العالجي المقرر استكمال على

 عملية معلومات

 ًةخاص باستخدامها، الترخيص بعد الطبية األدوية آثار لرصد ممارسة بمثابة الدوائي ُّقظالتي

 ُّقظالتي عن العملي ّيبالكت ِّدمويق. قبل من عنها َلغُيب لم التي الضارة التفاعالت وتقييم لتحديد

 المضادة لألدوية الدوائي ُّقظللتي اًلّصُمف ًجانه ]145[ للمالريا المضادة لألدوية  الدوائي

 العاملين من وغيرهم التخطيط ومسؤولي الصحيين المسؤولين إلى َّجهمو ّيبوالكت. للمالريا

 وغير األحداث، ورصد واإلبالغ، والسلبي، النشط الدوائي ُّقظالتي على ِّكزُيرو الصحيين،

. الرئيسية العوامل من ذلك

 المالريا من التخلص .5

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الوطني المستوى على والتنفيذ التكييف

. وااللتزام والمأمونية الفاعلية من األمثل المستوى إلى ما إقليم أو بلد في األرتيميسينين مادة على القائمة التوليفية العالجات اختيار يستند أن ينبغي

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الوطني المستوى على والتنفيذ التكييف

 مكونات أحد باعتبارها َّضع،للر المتقطع الوقائي والعالج المالريا، من الموسمية الكيميائية والوقاية الحمل، أثناء المتقطع الوقائي العالج في َدمةالمستخ األدوية استخدام ينبغي ال

. نفسه اإلقليم أو البلد في األول الخط عالجات

 السليمة الممارسة بيان

 السليمة الممارسة بيان

) 2015( الوطني المستوى على والتنفيذ التكييف

: أمكن إذا يلي ما استخدام ينبغي

 المادة؛ أحادية السائبة األدوية أو أخرى، أدوية مع أقراص في ُتنتج التي التركيبات من اًلبد الثابتة الجرعة ذات التوليفات  •

. َّضعوالر األطفال لصغار بالنسبة وذلك السائلة، التركيبات من اًلبد) لالنتشار القابلة األقراص مثل( الصلبة التركيبات تفضيل مع األطفال، تركيبات •

 السليمة الممارسة بيان
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. 2021 عام في نشرها المتوقع ومن المرض، من التخلص بشأن توصيات إعداد ًياحال يجري

 لتوفير ]7[المالريا من للتخلص ًراإطا 2017 عام في العالمية الصحة منظمة ونشرت

 ومنع المالريا انتقال لوقف الالزمة الدينامية واالستراتيجيات واألنشطة األدوات بشأن إرشادات

 العالمية الصحة منظمة إشهاد على الحصول إجراءات ًضاأي اإلطار ِّضحويو. انتقالها عودة

 إليه تستند أساس بمثابة يكون أن هو اإلطار هذا من والغرض. المالريا من التخلص على

. المحلية السياقات مع ليتالءم تكييفه وينبغي المالريا، من للتخلص الوطنية االستراتيجية الخطط

 المالريا، من التخلص هدف تحقيق نحو تسعى أن ينبغي البلدان جميع أن على الوثيقة ِّددُتشو

 بتخفيف لها تسمح ًماُظُنو أدوات البلدان ُتنشئ أن وينبغي. المرض انتقال شدة عن النظر بغض

 من التخلص نحو تقدم وتحقيق) ًعامرتف المرض انتقال معدل كان وأينما متى( المرض عبء

 األسمى الهدف يكون أن ينبغي المالريا من التخلص أن ورغم. ممكن وقت أقرب في المالريا

 المناطق معظمها في تستهدف هنا َّدمةُمقال اإلرشادات فإن بالمالريا، الموطونة البلدان لجميع

. الصفر إلى المعدل بهذا الوصول إلى طريقها في التي المنخفض االنتقال معدل ذات

 المالريا من التخلص أجل من باألدوية الجموعي العالج

 1932 عام منذ باألدوية الجموعي العالج مشاريع من ًعامشرو 38 على ُأجري لتحليل ًقاوف

. دائم بشكل المالريا انتقال وقف في واحد مشروع سوى ينجح لم بأنه التقارير أفادت ،]146[

 للفئة ًياأسبوع وبريماكين بيريميثامين، وسلفادوكسين الكلوروكين، ُأعطي الدراسة، هذه وفي

 إلى األمطار، موسم قبل أسابيع 9 لمدة فانواتو في أنيتيوم جزيرة في السن الصغيرة السكانية

. ]147[ الحشرية بالمبيدات َلجةالمعا الناموسيات توزيع جانب

. للمالريا المضادة باألدوية الجموعي العالج ومخاطر منافع حول الرأي في كبير تباين وهناك

 المتجدد االهتمام أن غير األخيرة؛ السنوات في اًلقلي إال النهج هذا َدمُيستخ لم لذلك، ونتيجة

 في النظر إعادة صاحبه األرتيميسينين مقاومة عن الناشئ والتهديد المالريا، من بالتخلص

. معينة منطقة أو إقليم في المالريا من السريع للتخلص وسيلة بصفته باألدوية الجموعي العالج

 الجذري الجموعي العالج إلى تستند الماضي في النشيطة ِّورةالمتص من التخلص برامج وكانت

 َوزَع اختبار إجراء دون) ًمايو 14 لمدة/كغم/ملغم 0.25( بريماكين باستخدام للموسم السابق

 على بريماكين، عن الناجم الدم انحالل رصد أو فوسفات،-  6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة

 أيام 3 ثم أيام، 4 لمدة عالج: الحاالت بعض في توقفت التي العالجية ُظمُّنال استخدام من الرغم

 العالج ُّملتح حالة في) ًةعاد ًمايو 11( العالجي المقرر استكمال مواصلة ثم عالج، تلقي دون

. ]148[ جيد بشكل

 وفادتها، منع يتم لم أو المالريا انتقال يتوقف لم وإذا باألدوية، الجموعي العالج إنهاء وبمجرد

 َّفضُتخ لم ما( األصلية مستوياته إلى المطاف نهاية في سيعود المنطقة في المالريا ُّطنتو فإن

 العودة تستغرقه الذي الوقت َّقفويتو). للغاية منخفض مستوى عند وتظل بالتوازي النواقل قدرة

 الفئات تتخلص لم وإذا. السائدة النواقل قدرة على المرض النتقال األصلية المستويات إلى

 ًراكبي ًياانتقائ ًطاضغ باألدوية الجموعي العالج يفرض فقد المالريا، من المستهدفة السكانية

 والوفيات المراضة معدالت بارتفاع ًتامؤق ًطاارتبا المالريا ارتداد يرتبط وقد. المقاومة لظهور

. المالريا ضد القطيع مناعة الناس فقدان إلى يؤدي بما طويلة لفترة األدوية تعاطي استمر إذا

 جيدة فرصة هناك تكن لم ما باألدوية الجموعي العالج في البدء عدم ينبغي السبب، ولهذا

 المنجلية ِّورةالمتص احتواء مثل( الظروف بعض وفي. المرض من البؤري التخلص لتحقيق

. المالريا أنواع من فقط واحد نوع من التخلص هو الهدف يكون قد ،)لألرتيميسينين ِومةالمقا

 الترصد .6

 ومنهجي، مستمر نحو على بالمرض خاصة بيانات وتفسير وتحليل جمع" هو ُّصدالتر

. ]149[ "وتقييمها وتنفيذها العامة الصحة لممارسات التخطيط في البيانات تلك واستخدام

] 4[ 2030-2016 للفترة المالريا بشأن العالمية التقنية لالستراتيجية الثالثة الركيزة َّثلوتتم

 تلك وفي بالمالريا، الموطونة البلدان جميع في أساسي تدخل إلى المالريا ُّصدتر تحويل في

 .المرض انتقال لعودة َّرضةُمع تزال ال ولكنها المالريا من َّلصتتخ التي البلدان

 ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف لنهج تخضع ال ُّصدالتر إرشادات أن من الرغم وعلى

 مستويات من مستوى أي فيها يوجد التي األماكن في التنفيذية األنشطة أساس فإنها وتقييمها،

 هدف ويتمثل. ًعامرج بصفتها التوجيهية المبادئ هذه في َرجةُمد أنها كما المرض، انتقال

 عودة من والوقاية المرض، من والتخلص المالريا، عبء تخفيف على المساعدة في ُّصدالتر

 فيها وتهدف ًيا،نسب ًعامرتف المرض انتقال معدل فيها يزال ال التي األماكن وفي. انتقاله

 ُظمُن في المالريا ُّصدتر ُيدمج ما ًباغال والوفيات، المراضة أعباء من الحد إلى الوطنية البرامج

 لالتجاهات، الشامل للتحليل الالزمة البيانات لتوفير ًقانطا األوسع الروتينية الصحية المعلومات

 من التخلص فيها يجري التي األماكن وفي. الموارد لتخصيص والتخطيط الطبقي، والتقسيم

 والتخلص واستقصائها للمرض المستمر االنتقال بؤر تحديد في ُّصدالتر أهداف تتمثل المالريا،

 التخلص تحقيق وبعد. المرض من التخلص من والتأكد وعالجها، العدوى من والوقاية منها،

. المالريا انتقال عودة من الوقاية هو ُّصدالتر دور يصبح المرض، من

 إليجاد الالزمة والهياكل واألدوات واإلجراءات األشخاص من المالريا ُّصدتر نظام َّلفويتأ

 في المعلومات َدمُتستخو. عنها الناجمة والوفيات بالمالريا اإلصابة حاالت عن معلومات

 المالريا ُّصدلتر َّعالف نظام وأي. وتقييمها ورصدها وتنفيذها المالريا مكافحة لبرامج التخطيط

: يلي بما القيام من البرامج مديري ِّكنُيم

 التدخالت وتقديم المالريا، من ًراتضر األشد السكانية والفئات المناطق واستهداف تحديد• 

 الموارد؛ توفير إلى والدعوة بفعالية، الضرورية

 ومساعدة المرض عبء تخفيف في َرزالمح والتقدم التدخل تدابير ألثر منتظم تقييم إجراء• 

 خفض لزيادة مطلوبة التدخالت مجموعات أو التعديالت كانت إذا ما ِّررُتق أن على البلدان

 ال؛ أم المرض انتقال معدل

 المناسب؛ الوقت في لها واالستجابة الوبائي االنتشار حاالت واكتشاف◦ 

 المرض؛ من التخلص على اإلشهاد أجل من الصلة ذات المعلومات وتقديم◦ 

 عودة حالة في االستجابة جهود وتوجيه عدمها، من المرض انتقال عودة ورصد◦ 

. انتقاله

. ]26[ وتقييمها ورصدها المالريا ُّصدتر بشأن للمنظمة المرجعي الدليل على ّطالعاال ُيرجىو

 الوطني دون الطبقي التقسيم

 بها لالسترشاد للبيانات االستراتيجي االستخدام بشأن إرشادات العالمية الصحة منظمة َّدمتق

 التي للبلدان  للمنظمة التقني الموجز من الثاني الفصل انظر( الوطني دون الطبقي التقسيم في

 َّدتُِعأ وقد. ]150[ ))2022-2020( العالمي للصندوق  المالريا مكافحة تمويل طلبات ّدِعُت

 المرض مكافحة ُّسنتح مع البلدان في المالريا مخاطر تباين بتزايد ًراإقرا اإلرشادات هذه

 الستهداف سياق لكل المناسبة التدخالت َزمِح لتحديد المشاكل حل ُهوجُن استخدام إلى والحاجة

 للحاالت العالجي التدبير إتاحة ينبغي المثال، سبيل فعلى. المختلفة الفرعية السكانية الفئات

 للحاالت العالجي التدبير كيفية وتختلف. العالج تلتمس مالريا حاالت وجود احتمال حال في

 العامة، الصحة مرافق إلى الوصول وإمكانية الصحية، الرعاية التماس سلوك مثل لعوامل ًقاوف

 والبيانات. المجتمعية الخدمات وإمكانات الخاص، التجزئة قطاع وتوافر المرافق، تلك وأداء

. التدخالت من األمثل المزيج واختيار للمالريا، الطبقي التقسيم الستكمال ضرورية المحلية

 مزيج لتحديد المؤشرات متعددة شاملة طبقي تقسيم عملية إجراء كيفية اإلرشادات وتشرح

 َّماول. االستراتيجية األهداف لتحقيق األمثل النحو على َدمُيستخ الذي الوطنية دون التدخالت

 اًل،كام ًذاتنفي المثالية الخطة لتنفيذ إليها تحتاج التي الموارد جميع تمتلك ما ًراناد البلدان كانت

. المتاحة للموارد أثر أقصى لتحقيق الموارد أولويات لتحديد دقيقة عملية اتباع ذلك بعد يلزم فإنه

 مقابل القيمة تحقيق يراعي وأن للتدخالت، المتوقع األثر إلى األولويات تحديد يستند أن وينبغي

. المحلية ّيناتالب إلى باالستناد البلد، أنحاء جميع في المال

 اإلعداد طرق .7

 العالمية الصحة منظمة لمعايير ًقاوف المالريا بشأن للمنظمة َّحدةالمو التوجيهية المبادئ َّدتُِعأ

 التوجيهية المبادئ أنها على األصل في ُنشرتو التوجيهية، المبادئ إعداد في َّبعةُمتال وأساليبها

 نواقل لمكافحة التوجيهية والمبادئ )2015 الثالث، اإلصدار( المالريا لعالج

 منظمة ّيبكت في النهج هذا تفاصيل على ّطالعاال ويمكن). 2018 األول، اإلصدار( المالريا
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 واألساليب المعايير عن عامة لمحة هنا ِّدمونق. ]1[ التوجيهية المبادئ إلعداد العالمية الصحة

 التوجيهية المبادئ هذه تتناولها التي الموضوعات جميع في َّبقةالمط العمل وبرامج والعمليات

]151][152[ .

 والعملية التنظيم

 وإجراء التخطيط؛ على العالمية الصحة بمنظمة الخاصة التوجيهية المبادئ إعداد عملية تنطوي

 العالمية الصحة منظمة في داخلي توجيهي فريق وتشكيل االحتياجات؛ وتقييم" النطاق تحديد"

 األسئلة وصياغة التوجيهية؛ المبادئ بإعداد معني خارجي وفريق التوجيهية، بالمبادئ معني

 استعراضات بإجراء والتكليف والنتائج؛ والمقارنة والتدخالت بالسكان المتعلقة الرئيسية

 ّينات؛الب يقينية بشأن وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج وتطبيق ّينات؛للب

 وقد. والتوصيات ّيناتالب قاعدة بين العالقة شفافية المنهجية هذه وتكفل. التوصيات وتقديم

 على ُنشرتو جديدة، ّيناتب توفرت كلما باستمرار َّدثُتحوس التوجيهية المبادئ ِّحدتُو

 بحيث االستخدام سهلة بطريقة) www.magicapp.org( اإلنترنت عبر MAGIC منصة

. األجهزة جميع خالل من عليها ّطالعاال يمكن

 صياغة مسؤولية التوجيهية بالمبادئ المعنية التوجيهية العالمية الصحة منظمة فرقةأ َّلتوتو

 األعضاء وتحديد الرئيسية، األسئلة وصياغة التخطيط، مقترح وإعداد التوجيهية المبادئ نطاق

 أعضاء من المصالح إعالنات على والحصول التوجيهية، المبادئ إعداد فريق في المحتملين

 استعراض لجنة إلى النهائي التخطيط مقترح وتقديم المصالح، في تضارب أي ومعالجة الفريق،

 عملية إدارة مسؤولية ًضاأي التوجيهي الفريق َّلىيتو وقد. وإقراره لمراجعته التوجيهية المبادئ

. التوجيهية المبادئ في الواردة التوصيات تحديث

 َّثلتتم النهائيين والمستخدمين الخبراء من خارجية هيئات هي التوجيهية المبادئ إعداد وأفرقة

 وتشمل. التوجيهية المبادئ في الواردة ّيناتبالب َندةُمسال التوصيات إعداد في األساسية مهمتها

: يلي ما التوجيهية المبادئ إعداد لفريق َّددةالمح المهام

 التوجيهية؛ المبادئ نطاق بشأن إسهامات تقديم• 

 األخيرة اللمسات لوضع التوجيهية بالمبادئ المعني التوجيهي الفريق عمل من االستفادة• 

 والنتائج؛ والمقارنة والتدخالت بالسكان المتعلقة الرئيسية األسئلة على

 وتركيز ِّيناتالب استعراض عمليات توجيه أجل من األولوية ذات النتائج وترتيب اختيار• 

 التوصيات؛

 وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج إطار في ّيناتالب مرتسمات دراسة• 

 التوصيات؛ توجيه في َدمةالمستخ ّيناتالب ليقينية األخرى التقييمات أو

 واألضرار؛ المنافع بين العام للتوازن الواضحة المراعاة مع ّيناتالب تفسير• 

 والجدوى، والتفضيالت، والقيم، واألضرار، المنافع، مراعاة مع التوصيات، صياغة• 

 االقتضاء؛ حسب العوامل، من ذلك وغير الموارد، ومتطلبات والمقبولية، واإلنصاف،

 كيفية بشأن التوجيه وتقديم ّينات،الب في والثغرات بالمنهجية المتعلقة المشاكل تحديد• 

 لها؛ التصدي

 المبادئ استعراض لجنة إلى تقديمها قبل واعتمادها النهائية التوصيات استعراض• 

. التوجيهية

 التوجيهية المبادئ إعداد أجل من التوجيهية المبادئ بإعداد معنية متعددة أفرقة ِّكلتُش وقد

 من األفرقة هذه َّلفوتتأ ).والمصالح المساهمون. 10 القسم انظر( المالريا بشأن للمنظمة

 في مهم تضارب أي من خالية ُتعتبرو الجنس، ونوع الجغرافي التمثيل حسب متوازنين أعضاء

: التالية الفئات إلى األعضاء هؤالء وينتمي) أدناه القسم انظر( المصالح

) الحشرات واختصاصيي السريرية، الخبرة ذوي األطباء مثل( المعنيون التقنيون الخبراء• 

 عن المسؤولون الصحيون والمهنيون البرامج، مديرو( المقصودون النهائيون المستخدمون• 

) وتنفيذها وتكييفها التوجيهية المبادئ اعتماد

. بالمالريا الموطونة البلدان من آخرون ممثلون أو/و المرضى• 

 مراعاة ضمان في بخبرة التوجيهية المبادئ بإعداد المعنية األفرقة أعضاء أو/و رؤساء ويتمتع

 الرامية الجهود في االجتماعية ِّدداتُمحوال الجنسين، بين والمساواة اإلنسان، وحقوق اإلنصاف،

. العامة الصحة نتائج تحسين إلى

 التوجيهية المبادئ منهجيات اختصاصيو

 إعداد فريق ألعضاء التقنية الخبرة التوجيهية المبادئ إعداد عمليات في خبراء استكمل

 نهج وتطبيق المنهجية، المراجعات في بخبرة المنهجيات اختصاصيو ويتمتع. التوجيهية المبادئ

. توصيات إلى ّيناتالب وتحويل ّينات،الب على وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

 إعداد فريق ودعموا وإعدادها، نطاقها وتحديد الرئيسية للمسائل التخطيط في الدعم َّدمواق وقد

. وواضحة َّفافةش بطريقة ّيناتبالب مسترشدة توصيات صياغة في التوجيهية المبادئ

 ّيناتالب مصادر

 المنشورة المنهجية المراجعات ِّددتُح التوجيهية، المبادئ إعداد لفريق المبدئي االجتماع وعقب

 مسألة بكل الخاصة ّيناتالب لجودة المنهجي التقييم أجل من استعراضات بإجراء ِّلفُك أو بالفعل

. التوجيهية بالمبادئ المتعلقة الموضوعات جميع في األولوية ذات المسائل من

 بالغة ًثاوبحو المنشورة وغير المنشورة التجارب عن مستفيضة ًثابحو المراجعات َّمنتوتض

 وسجل ْعدية،ُمال لألمراض كوكرين مجموعة تجارب سجل مثل الراسخة السجالت عن األهمية

. LILACSو ،Embaseو ،®MEDLINEو المضبوطة، للتجارب المركزي كوكرين

 إعداد فريق أوصى التي تلك مع متوافقة تقييمها جرى التي النتائج قياسات أنواع وجاءت

 بجميع األطفال وفيات معدل: وشملت ّينات،الب استعراضات في بمراعاتها التوجيهية المبادئ

 المالريا ومعدل الوخيمة؛ المالريا بنوبات اإلصابة ومعدل بالمالريا؛ اإلصابة ومعدل األسباب؛

 اإلصابة ومعدل بمضاعفات؛ المصحوبة غير المنجلية ِّورةالمتص نوبات ومعدل السريرية؛

 و المنجلية ِّورةالمتص انتشار معدل التحديد وجه على ًضاوأي( الطفيل انتشار ومعدل بالمالريا؛

 التلقيح معدل النواقل، مكافحة تدخالت حالة وفي الدم؛ فقر انتشار ومعدل ؛)النشيطة ِّورةالمتص

 النواقل ألطوار اإليجابية اليرقات مواقع وعدد الناضجة؛ غير النواقل أطوار وكثافة الحشري؛

 للحد وقائية فاعلية أثبت التدخل أن إثبات أي-  الوبائية للنتائج األولوية ُأعطيتو. الناضجة غير

 أن إلى بالنظر الحشرية، النتائج على-  البشر لدى منه الوقاية أو المرض أو/و العدوى من

 البحث أساليب تفاصيل ِردوت. ًداجي ًداتأكي َّكدةمؤ تكن لم والحشرية الوبائية النتائج بين العالقة

 استعراضات من استعراض لكل التحليل وخطط البيانات، وجمع اإلدراج، ومعايير َّددة،المح

 .المنشورة المراجعات بروتوكوالت في ّيناتالب

 في الفريق نظر العشوائية، التجارب من ّيناتالب من قليل سوى توافر عدم حالة وفي

 وتشمل التجريبية، شبه التصاميم: ومنها العشوائية، غير للدراسات المنشورة المراجعات

 وغير المضبوطة( المتقطعة الزمنية والسالسل وبعدها، الدراسات قبل المضبوطة التصاميم

 التوجيهية، المبادئ إعداد فريق نظر كما. تدريجية مراحل من َّلفةالمؤ والتصاميم ،)المضبوطة

 عملية إطار في والتحليل لإلدراج مناسبة غير ُتبرتاع أخرى ّيناتب في توصياته، صياغة لدى

 المفضية ّيناتبالب الخاصة ُألطرا وضع في َّيماس وال كوكرين، أجرتها التي المنهجية المراجعة

 أو GRADEPro برنامج التوجيهية المبادئ بإعداد المعنية األفرقة واستخدمت. القرار إلى

 في للمساعدة القرار إلى المفضية ّيناتبالب الخاص التفاعلي واإلطار ،MagicApp منصة

. التوصيات ووضع ّيناتالب استعراض عملية

 إلى ُّصلللتو االعتبار بعين ًرامعيا 12 القرار إلى المفضية ّيناتبالب الخاص اإلطار ويأخذ

: ]153[ هي المعايير وهذه تنفيذها؛ عدم أو التدخالت أحد بتنفيذ توصية

 أولوية؟ لها المشكلة هل.1

 المتوقعة؟ فيها المرغوب غير اآلثار ضخامة مدى ما.2

 اآلثار؟ ّيناتلب العام اليقين مستوى هو ما.3

 هناك هل أو الرئيسية النتائج ِّدرونيق الذين األشخاص عدد بشأن مهم يقين عدم هناك هل.4

 ذلك؟ بشأن تباين

 ؟)التكاليف( الموارد من االحتياجات حجم ما.5

 ؟)التكاليف( الموارد من االحتياجات على ّيناتالب من التيقن مدى ما.6

 بغيره؟ مقارنته ينبغي أم مردوديته على ًءبنا التدخل َّضلُيف هل.7

 الصحة؟ مجال في اإلنصاف على ذلك تأثير ما.8

 الرئيسية؟ المصلحة صاحبة للجهات مقبول التدخل هل.9

 التدخل؟ تنفيذ يمكن هل.10

 التوجيهية المبادئ في توصية لكل القرار إلى المفضية ّناتبالبي الخاص اإلطار ملخصات ِردوت

 تصنيف جداول جانب إلى التوصية، أسفل تبويب عالمة ضمن المالريا بشأن للمنظمة

. البحوث ّيناتب تبويب عالمة ضمن وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات

 ِّيناتالب يقينية

 من مقياس على ِّنفتُصو نتيجة، لكل المنهجية المراجعات من َمدةالمست ّيناتالب يقينية ِّيمتُق

 تقديرات واتساق) النشر ُّيزتح ومنها،( ُّيزالتح مخاطر في النظر بعد ،)1 الجدول( نقاط أربع

 مستوى إلى اليقين تقييمات في َدمةالمستخ المصطلحات وتشير. ودقتها المباشر، وطابعها األثر،

 التي لالستقصاءات العلمية الجودة في وليس األثر، تقدير في التوجيهية المبادئ إعداد فريق ثقة

. استعراضها يجري

 وتقديرها التوصيات تصنيف نهج في َدمةالمستخ ّيناتالب ليقينية األربع الفئات: 1 الجدول

 وتقييمها ووضعها

 التفسير ِّيناتالب يقينية

 للغاية َّجحالمر غير من أنه ويرى األثر، تقدير في كبيرة ثقة لديه الفريق مرتفعة
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. الثقة هذه تغيير إلى البحوث من مزيد إجراء يؤدي أن

 من مزيد إجراء أن ويرى األثر، تقدير في متوسطة ثقة لديه الفريق متوسطة

 ِّيريغ وقد الثقة تلك على مهم تأثير له يكون أن َّجحالمر من البحوث

. التقدير

 من مزيد إجراء أن ويرى األثر، تقدير في منخفضة ثقة لديه الفريق منخفضة

 ِّيريغ وقد الثقة تلك على مهم تأثير له يكون أن للغاية َّجحالمر من البحوث

. التقدير

. األثر تقدير من ًماتما متأكد غير الفريق للغاية منخفضة

 التوصيات صياغة

 وغيرها وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف وجداول المنهجية، المراجعات ِّدمتُق

 التوصيات وصيغت. التوجيهية المبادئ إعداد فريق أعضاء جميع إلى الصلة ذات المواد من

 وجدوى والتفضيالت، والقيم واألضرار، المنافع بين والتوازن ِّينات،الب يقينية في النظر بعد

 بشأن دارت التي المناقشات خالل من والتفضيالت القيم وروعيت). 2 الجدول( التدخل

 بالنسبة للتدخل النسبية المقبولية وبشأن التدخل، لنتائج المستفيدون يوليها التي النسبية القيمة

 ِظرُن وقد الوطنية السياسات وضع في حاسم عامل التكلفة أن من الرغم وعلى. للمستفيدين

 مختلف لتكاليف الصريحة التحليالت فإن التوصيات، صياغة عملية في واسع نطاق على فيها

 َّسعةمو توصيات إعداد وسيجري. المراجعات من ًءاجز ِّكلُتش لم ومردوديتها التدخالت

 التوجيهية، المبادئ في وإدراجها الموارد استخدام على المترتبة اآلثار بشأن ّيناتبالب َندةُمس

 العالمية الصحة منظمة توصيات التوجيهية المبادئ إعداد فريق استعرض كما. أمكن حيثما

. الحاالت بعض في َّقحهاون قبل، من موجودة كانت التي بالمالريا، الصلة ذات وإرشاداتها

 الفعلية االجتماعات في توصية لكل المقترحة الصيغة التوجيهية المبادئ إعداد فريق وناقش

 َّنفوص ُبعد، عن االجتماعات أو/و اإللكتروني بالبريد المراسالت خالل ومن لوجه، ًهاوج

 عملية وتهدف. 1 الجدول في الوارد نقاط أربع من َّلفالمؤ للمقياس ًقاوف توصية كل قوة

 ويتاح َّفافة؛وش مفتوحة مناقشة خالل من آراء توافق إلى ُّصلالتو إلى التوجيهية المبادئ إعداد

 يمكن ال التي للتوصيات النهائية الصيغة لوضع ًراخيا بصفته َّددةمح نقاط على التصويت

. بشأنها اآلراء في توافق إلى ُّصلالتو

 التوصيات صياغة عند روعيت التي ّيناتالب يقينية غير األخرى العوامل: 2 الجدول

 التي العوامل

 روعيت

 المنطقي األساس

 بين التوازن

 المنافع

 واألضرار

 تقديم احتمال زاد المتوقعة، المخاطر عن المتوقعة المنافع زادت كلما

 المنافع بين التوازن يختلف أن َّجحالمر من يكون وعندما. قوية توصية

 المشروطة التوصية فإن ًقا،دقي ًناتواز يكون أو السياق، حسب واألضرار

. اًلاحتما أكثر تكون

 بتقدير تحظى أو واسع نطاق على التوصية َبلُتق أن َّجحالمر من كان إذا والتفضيالت القيم

. قوية الصادرة التوصية تكون أن َّجحالمر فمن كبير،

 أكبر له يكون أن فيها المتوقع من سياقات في التدخل تحقيق يمكن كان إذا الجدوى

. قوية الصادرة التوصية تكون أن َّجحالمر فمن األثر،

 اإلرشادات أنواع

. اإلرشادات من ْيننوع بالمالريا الخاصة التوجيهية المبادئ تعرض

 نهج باستخدام التوجيهية المبادئ إعداد فريق التوصيات هذه صاغ: التدخل توصيات• 

 ّينات،للب المنهجية بالمراجعات ًمامدعو وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف

. ّيناتالب ليقينية رسمي تقييم مع

 إعداد فريق أعضاء بين اآلراء في ًقاتواف البيانات هذه تعكس: السليمة الممارسات بيانات• 

 وأن فيها، لبس وال كبيرة بالبيان لاللتزام الصافية المنافع أن على التوجيهية المبادئ

 البيانات هذه تكون ال ما ًباوغال. السليم اإلدراك إطار في البيان على المترتبة اآلثار

 أو التوصيات من ُّرفبتص َبسُتقت أو َقىُتست ما ًةوعاد ّينات،للب منهجي باستعراض مدعومة

 التي تلك مثل النطاق، واسعة مشاورات خالل من البداية في َّدتُِعأ التي الحالية اإلرشادات

 الفريق أو المالريا نواقل بمكافحة المعني التقنيين الخبراء فريق مشاورات خالل من َّدتُِعأ

 االستشارية اللجنة باسم ًقاساب ُيعرف كان الذي–  المالريا بسياسات المعني االستشاري

 اإلدارة لممارسة األساسية المبادئ لتعزيز البيانات هذه ُتصاغو. المالريا بسياسات المعنية

. التنفيذ أجل من الجيدة

 التوصيات قوة

 المعايير باستخدام مشروطة أو قوية أنها على التدخالت توصيات من توصية كل ِّنفتُص

. 3 الجدول في الواردة

 التوصيات تصنيف: 3 الجدول

 التفسير التوصية قوة

/البرامج لمديري السياسات لراسمي

 التقنيين

 النهائيين للمستخدمين

 هذه اعتماد يمكن قوية

 بصفتها التوصية

 معظم في سياسة

. الحاالت

 معظم َّقىيتل أن ينبغي

 التدخل األفراد

. به َصىالمو

 مثل في الناس معظم

 التدخل يريدون حالتك

. به َصىالمو

 إجراء الضروري من مشروطة

 على َّسعةمو مناقشات

 الوطني، الصعيد

 مختلف بمشاركة

. المصلحة أصحاب

 بعض َّقىيتل أن ينبغي

 التدخل األفراد

 إذا به، َصىالمو

 معايير ُتوفيتاس

. معينة

 مثل في الناس بعض

 التدخل يريدون حالتك

 إذا به، َصىالمو

. معينة معايير ُتوفيتاس

 والتوصيات ّيناتالب عرض

 الوضوح، على ًصاحر ،MAGICapp منصة على مستقل إطار في توصية كل َرضُتع

 على ًءبنا المناسب القوة بمستوى ووسمها َّين،مع بلون التوصية قوة مستوى تمييز مع

 عالمات توسيع خالل من المعلومات من مزيد على ّطالعاال ويمكن. َرضةالمستع ّيناتالب

 القرار؛ إلى المفضية ّيناتالب وجدول البحوث؛ ّيناتب: ًةمباشر التوصية أسفل الواردة التبويب

 والمعلومات التوجيهية؛ المبادئ إعداد فريق من َّدمةُمقال المالحظات تشمل التي والمبررات

 على ّطالعاال ويمكن. الصلة ذات والمراجع السياقية؛ والعوامل الجرعات تشمل التي العملية

 جداول ِّضحُتو المثال، سبيل على( ّيناتالب في َرجةالمد النتائج على بالنقر ّيناتالب عن تفاصيل

). األثر تقديرات مصادر النتائج موجزات

 العالمية الصحة منظمة واعتماد الخارجية المراجعة

 المبادئ بموضوع مهتمين أشخاص من) 10 القسم انظر( الخارجية المراجعة أفرقة َّلفتتأ

 المتأثرين واألفراد المالريا، بسياسات المعني االستشاري الفريق أعضاء َّمتوض التوجيهية،

 البرامج، ومديري النهائيين، والمستخدمين التقنيين الخبراء مثل بها، المهتمين أو بالتوصيات

 المبادئ مسودة الخارجية المراجعة فريق واستعرض. التمويل وجهات الدعوة، ومجموعات

 الفريق دور َّثلويتم. العتمادها التوجيهية المبادئ استعراض لجنة إلى تقديمها قبل التوجيهية

 الخاصة المسائل وتحديد الوضوح، بشأن تعليقات وتقديم ناقصة، بيانات أو أخطاء أي تحديد في

 التي التوصيات تغيير في الفريق مهمة َّثلتتم وال. التنفيذ على المترتبة واآلثار بالسياقات،

 مهمة، شواغل الخارجية المراجعة أفرقة أثارت فإذا. التوجيهية المبادئ إعداد فريق صاغها

 أفرقة من الواردة التعليقات ِرجتُأدو. لمناقشتها التوجيهية المبادئ إعداد فريق إلى ُتعاد فإنها

 النهائي اإلصدار ِّممُعو. االقتضاء حسب َّقحةالمن التوجيهية المبادئ في الخارجية المراجعة

. المراجعة وفريق التوجيهية المبادئ إعداد فريق على

 المصالح تضارب معالجة

 التعامل وجرى للمصالح، إعالنات التوجيهية المبادئ بإعداد المعنية األفرقة أعضاء جميع أصدر

 على ًمالزا وكان. اجتماع كل بداية في ِّخصتُلو العالمية، الصحة منظمة إلجراءات ًقاوف معها

 المبادئ بإعداد المعنية األفرقة ورؤساء التوجيهية بالمبادئ المعني للمنظمة التوجيهي الفريق

 مصالح ألي المالئمة وبالمعالجة للمصالح َّفافش إعالن بوجود مقتنعين يكونوا أن التوجيهية

 أو/و المناقشة من التوجيهية المبادئ بإعداد المعنية األفرقة أعضاء ُتبعداس وربما. تحديدها يتم

 القسم في ِردوي. الضرورة عند-  فيها مصالح عن أعلنوا التي الموضوعات بشأن القرار صنع

 وملخص التوجيهية، المبادئ بإعداد المعنية األفرقة أعضاء أسماء) والمصالح المساهمون( 10

. المصالح إعالنات

 للتأهيل ُمسبقال العالمية الصحة منظمة باختبار االرتباط

 فريق يديرها موازية عملية هناك تكون جديد، منتج أو أداة باستحداث ما توصية ترتبط عندما

 واللقاحات واألدوية التشخيص وسائل استيفاء لضمان للمنظمة التابع للتأهيل المسبق االختبار

 االستخدام أجل من والفاعلية، والمأمونية للجودة العالمية للمعايير النواقل مكافحة ومنتجات

 للتأهيل ُمسبقال االختبار عملية َّلفوتتأ. الصحية النتائج وتحسين الصحية للموارد األمثل
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 األداء، تقييم أو االتساق، واختبار الملفات، استعراض يشمل ًيا،علم وسليم ّفافش تقييم من

 الشراء وكاالت من وغيرها المتحدة األمم وتستخدم .ِّنعةالمص للشركات الميدانية والزيارات

 بهذه المتعلقة الشراء قرارات اتخاذ في األخرى، الشراء معايير جانب إلى المعلومات، هذه

 المؤهلة بالمنتجات التوصيات ربط ضمان إلى الموازية العملية هذه وتهدف. الصحية المنتجات

. لالستخدام بتوصية المنتجات تلك وربط العالمية الصحة منظمة من ًقامسب

 المصطلحات قائمة .8

. الصحي العامل قررها عالجية أو وقائية لوصفة االمتثال التقيد

 جرعات تناول عند مقصود وغير ضار لدواء الجسم استجابة عكسي دوائي تفاعل

. البشر في عادة تستخدم

 لمنتج َّرضتع شخص لدى فيه مرغوب غير طبي حدث أي الجانبية األضرار

 ًّياسبب ًطامرتب بالضرورة يكون ال والذي كيميائي، أو بيولوجي

. بالمنتج

 العالج أعقاب في الجانبية األضرار عن اإلبالغ يمكن: مالحظة

 وذلك حشرية، لمبيدات التعرض أو/و للمالريا المضادة باألدوية

 في الوارد المعياري والتعريف. بالمالريا المتعلقة التدخالت أثناء

 عن الصادرة السليمة السريرية للممارسات التوجيهية المبادئ

 األدوية لتسجيل التقنية المتطلبات بمواءمة المعني الدولي المؤتمر

. فقط الصيدالنية المنتجات إلى يشير البشري لالستخدام َّدةُمعال

 األضرار

 الجسيمة الجانبية

 لمنتج َّرضتع شخص لدى فيه مرغوب غير طبي حدث أي

 ًياسبب ًطامرتب بالضرورة يكون ال والذي كيميائي، أو بيولوجي

 أو بالمستشفى الرعاية إلى الحاجة أو الوفاة، عنه وينتج بالمنتج،

 تهديد أو كبيران، عجز أو إعاقة أو تلك، الرعاية فترة إطالة

. للحياة

 عدة أو مرحلة في الحياة قيد على البعوض فيها يبقى عملية الصيفي البيات

 طريق عن) والبالغين والخوادر واليرقات البيض( مراحل

 ارتفاع أو الجفاف فترات خالل والفيزيولوجية السلوكية التغيرات

. الحرارة درجة

 ًةعاد َصىُيوو. العمر حسب َّنفةمص السكان من فرعية فئة عمرية فئة

: التالي بالتصنيف

 ًراشه 11 - 0 •

 ًراشه 23 - 12 •

 أعوام 4 إلى عامان• 

 أعوام 9–5 •

 ًماعا 14 إلى أعوام 10 •

 ًماعا 19–15 •

 أكثر أو ًماعا 20 •

 باالنتقال المتأثرة العمرية الفئات عن اإلبالغ تعديل يمكن: مالحظة

 ذات العمرية الفئات بعض تكون قد إذ االقتضاء، حسب المحلي،

 السلبية المناعة تحديد ألغراض المثال، سبيل على( خاصة أهمية

 والقوى ًرا؛شه 11-6 و أشهر 5-0 المستمر، االنتقال تقييم أو

 والمسنين أكثر؛ أو سنة 29-20 الشباب، من المهاجرة العاملة

). مضاعفات حدوث خطر بسبب ًما،عا 60 أعمارهم تتجاوز الذين

 

 الدورات عدد حيث من البالغة البعوض إناث عمر الفيزيولوجي العمر

 ًضا،بيو وضعت ًضا،بيو تضع لم: المكتملة التناسلية الغذائية

 وهكذا مرات، ثالث أو مرتين أو واحدة مرة البيوض وضعت

 اًلبد العمري التصنيف حسب النواقل عمر َّيمُيق ما ًةعاد: مالحظة
. األيام عدد من

 العمري التصنيف

 البعوض إلناث

 البالغة

 الدورات عدد( الفيزيولوجي لعمرها ًقاوف البعوض إناث تصنيف

 أو ًضابيو تضع لم إناث إلى ببساطة تصنيفها أو) التناسلية الغذائية

 وضع لها سبق التي البعوض إناث نسبة( البيوض وضع لها سبق

). البيوض

 تأثير لتقييم األول المقام في العمر حسب النواقل َّنفُتص: مالحظة

 مجاميع على) مكافحتها المزمع أو الطبيعية( البيئية التغيرات

 النواقل عمر تصنيف ُيستخدم الوبائية، الدراسات وفي. النواقل

 عدد  لحساب رئيسي متغير وهو بقائها، احتمال متوسط لتقدير

. الناقل   ومقدرة ،Ro األساسي التكاثر

 العمري التصنيف

 البعوض ليرقات

 2و 1 )النمو مراحل( األطوار بحسب البعوض يرقات تصنيف

. 4و 3و

 السنوي المعدل

 الدم لفحص

 لكل للمالريا طفيلي الختبار يخضعون الذين األشخاص عدد

 .ًياسنو سكانية وحدة

 األنوفيليس بعوض

 المصاب

. اكتشافها يمكن مالريا بطفيليات المصابة األنوفيليس بعوض إناث

 األنوفيليس بعوض

 ْعديُمال

 حيوانات اللعابية غددها تحمل التي األنوفيليس بعوض إناث

. بوغية

 البعوض كثافة

 األنوفيلني

 المضيفين أو المآوي لعدد بالنسبة األنوفيلني البعوض إناث عدد

) شخص لكل أو فخ لكل أو غرفة لكل المثال، سبيل على( محددة

 لكل أو الليل طوال المثال، سبيل على( محددة لفترة بالنسبة أو

. الجمع طريقة تحديد مع ،)ساعة

 وفرة أو كثافة إلى صارم بشكل المصطلح هذا يشير: مالحظة

 البعوض كثافة ّدُيعو. البالغة األنوفيليس بعوض إناث مجاميع

. المالريا النتقال للغاية ًساحسا ًسامقيا األنوفيلني
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 حالة في حتى البشر، على التغذية ِّضلُيف الذي البعوض وصف البشر ِّضلُيف

. البشر غير من مضيفين توافر

 مدى إلى لإلشارة الكمي التحديد يتطلب نسبي مصطلح: مالحظة

 َّبرُيعو الحيوانات؛ على التغذية مقابل البشر على التغذية تفضيل

 من البشر على البعوض تغذية نسبة( اإلنسان دم بمؤشر ًةعاد عنه

. )الغذاء وجبات إجمالي

 عالجها أو المالريا انتقال من للوقاية البشر يستخدمه دوائي منتج للمالريا مضاد دواء

. منها الحد أو

 القائم التوليفي العالج

 مادة على

 األرتيميسينين

 للمالريا مضاد دواء مع األرتيميسينين مشتقات أحد من توليفة

 .مختلفة بآلية يعمل المفعول طويل

 في) َّلةدا حالة( واحدة إصابة تولدها قد التي الثانوية الحاالت عدد األساسي التكاثر عدد

). R0 باالختصار إليه ُيشار( بالكامل لإلصابة حساسة  سكانية فئة

 يدخل عندما وحيدة إصابة عن تنتج التي الجديدة اإلصابات عدد

 أو ألفراده يسبق لم مجتمع إلى مناعة، له ليس ما، شخص

. لإلصابة تعرضوا أن فيه للبعوض

 التكاثر  مقدار إلى ،Rc ،"َّدلالمع التكاثر  مقدار" يشير: مالحظة

 َلجةالمعا الناموسيات مثل التدخالت، من مجموعة وجود في

 المباني، داخل الباقي األثر ذي والرش الحشرية، بالمبيدات

. العالج على والحصول

 التجريبي االختبار إلى يشير التطبيقي الحشرات علم في مصطلح البيولوجية المقايسة

 والمبيد العدوى، المثال، سبيل على( للعالج البيولوجية للفعالية

 طريق عن) الحشرات وطارد ِرس،والمفت ْمرض،ُموال الحشري،

.. متعمد بشكل له الحشرات  تعريض

 الدوري للرصد البيولوجية المقايسات استخدام عند: مالحظة

 األسطح على المتبقية الحشرية المبيدات رواسب فاعلية الستمرار

 الباقي األثر ذي الرش في الحال هو كما( المنازل في المرشوشة

 البيئية للظروف االهتمام إيالء ينبغي ،)المباني داخل

 التجصيص وإعادة الغسيل مثل( المحتملة المرغوبة غير والعوامل

 األسطح على الموجودة الرواسب على تؤثر التي) والسخام

 مختلفة بطريقة المعالجة فعالية من العوامل هذه تحد وقد المعالجة؛

. الحشري المبيد لتحلل األساسي المعدل عن

 غضون في المضيف يتلقاها التي البعوض لدغات عدد متوسط اللدغ معدل

 بجمع ًةعاد ُتقاس( والبعوض المضيف لنوع ًقاوف زمنية وحدة

). عليها الوقوع بمجرد البشرية الطعوم طريق عن البعوض

 لدغ معدل" األول المقام في البشرية المالريا علم يتطلب: مالحظة

. النواقل لدى" البشر

 إحدى في البعوض مجاميع من دورية عينات ألخذ مختار موقع العينات أخذ موقع

. مختلفة ألغراض المحلية المناطق

 اختبار خالل من الطفيل فيها ُتشفاك) عدوى أو( مالريا حالة َّكدةمؤ حالة

 أو السريع التشخيص اختبار أو المجهري الفحص ْيأ تشخيصي،

. الجزيئي التشخيص اختبار

 خفية مالريا عدوى وجود نادرة، حاالت في يتأكد، ربما: مالحظة

 وجود إثبات خالل من رجعي بأثر باألعضاء أو بالدم متبرع في

. األعضاء أو الدم متلقي في المالريا طفيليات

). حديثة أو حالية( ُحمىب الشخص إصابة ُحمى حالة

 إجراء قبل للتحري كمعيار ُحمىال ُتستخدم ما ًباغال: مالحظة

. المالريا الكتشاف التشخيصي االختبار

 ِّخصتُش التي المنطقة خارج العدوى فيها ُتسبتاك مالريا حالة وافدة حالة

. فيها

 أو لحاالت اإليجابي االكتشاف إلى الوبائية سماتها تؤدي حالة َّلةدا حالة

 لإلشارة" َّلةالدا الحالة" مصطلح ًضاأي ُيستخدمو. إضافية عداوى

 دخيلة حالة أصابت التي العدوى منشأ ُتعتبر التي الحالة إلى

. أكثر أو واحدة

 وفود على ّيناتب أي وجود عدم مع ًيامحل بالعدوى ُأصيبت حالة واطنة حالة

 من المرض بانتقال مباشرة صلة وجود وعدم الخارج من العدوى

. وافدة حالة

 من آخر شكل أي أو دم نقل إلى منشأها ُيعزى أن يمكن حالة َدثةْحُم حالة

 انتقال إلى منشأها ُيعزى ال ولكن ْقن،َحبال الطفيلي التلقيح أشكال

. البعوض ينقله طبيعي تلقيح طريق عن المرض

 للتحكم الخاضعة البشرية بالمالريا اإلصابة حاالت في: مالحظة 

 عن) التحدي( الطفيلية العدوى تنشأ قد المالريا، بحوث في

 .بالعدوى ُمصاب بعوض أو دم أو َّقحةُمل بوغية حيوانات

 ارتباطها على قوية وبائية ّينةب وجود مع ًيا،محل ُأصيبت حالة دخيلة حالة

). المحلي االنتقال من األول الجيل( معروفة وافدة بحالة المباشر

 يحملها التي العدوى انتقال طريق عن ًيامحل َسبةُمكت حالة   ًيامحل َسبةُمكت حالة

. البعوض

 أو واطنة حاالت تكون أن يمكن ًيامحل َسبةُمكتال الحاالت: مالحظة

" autchthonous" والمصطلح ّية،ِبُبوَأي أو ناكسة أو دخيلة

. االستخدام شائع غير) األصل محلي(

 وجود التشخيصي االختبار َّكدأ شخص في المالريا عدوى حدوث المالريا حالة

. دمه في مالريا طفيليات

 حالة اعتبارها يجوز ال فيها المشتبه المالريا حالة: مالحظة

 حاالت تصنيف ويمكن. الطفيليات وجود يثبت حتى مالريا

 ناكسة أو دخيلة أو َدثةْحُم أو واطنة أو وافدة حاالت إلى المالريا

 بأعراض مصحوبة حاالت وإلى ،)العدوى منشأ حسب( ّيةِبُبوَأي أو

 ُيقصد المالريا، مكافحة أماكن وفي. ظاهرة أعراض بدون أو

 أو بمرض مصحوبة مؤكدة مالريا عدوى حدوث" بالحالة"

 المالريا من التخلص فيها يجري التي األماكن في أما. اعتالل

 إلى" الحالة" فتشير المالريا، من التخلص فيها تم التي أو بفعالية

 بدون أو بأعراض مصحوبة مؤكدة مالريا عدوى أي حدوث

 .ظاهرة أعراض

 ًفاآن الوارد القسم انظر ،"المالريا حالة" بشأن المناقشة من ولمزيد

"). المالريا حالة" الخاص المصطلح( بشأن
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 .تشخيصي اختبار يؤكدها لم مالريا كونها في ُيشتبه حالة َرضةمفت حالة

 غير الحاالت في" َرضةالمفت الحالة" بتسمية ُيحتفظ: مالحظة

 الوقت في تشخيصي اختبار إجراء فيها يمكن ال التي الشائعة

. المناسب

 العالج بعد الجنسية دموية طفيليات عودة إلى ُتعزى مالريا حالة ّيةِبُبوَأي حالة

 الطفيليات من التخلص اكتمال عدم بسبب للمالريا المضاد

 التي) نفسها الجينية األنماط أو( نفسه الجيني النمط من الالجنسية

 ّيةِبُبواألي الحالة بين التمييز ويجب. األصلي المرض في تسببت قد

 َّنشيطةال ِّورةُمتصال حالة في واالنتكاس، العدوى وعودة

. َّيةِوالبيض ِّورةُمتصالو

 أو َّنشيطةال ِّورةُمتصال هاجعات تنشيط إلى ُتعزى مالريا حالة ناكسة حالة

 .قبل من َسبةُمكتال َّيةِوالبيض ِّورةُمتصال

 أشهر 6 على الناكسة الحالة خفاء مدة تزيد أن يمكن :مالحظة

 ًرامؤش ناكسة حاالت حدوث ّدُيع وال .ًراشه 12 إلى تصل وقد

 تقييم إلى وجودها يؤدي أن ينبغي ولكن التشغيلي، القصور على

 .المرض انتقال استمرار إمكانية

 مشتبه مالريا حالة

 فيها

 وذلك المالريا، إلى ُيعزى أنه في صحي عامل يشتبهه مرض

 مصحوبة غير أو مصحوبة ُحمى وجود أساس على عام بوجه

. أخرى بأعراض

 حاالت عن البحث ويتضمن ُّصد،التر عمليات أنشطة أحد الحاالت اكتشاف

. ما مجتمع في المالريا

 هو المؤشر فيها يكون ٍّرتح عملية الحاالت اكتشاف ّدُيع: مالحظة

 أو الخطورة شديدة أوضاع مثل وبائية سمات أو ُحمى وجود إما

 إجراء العدوى اكتشاف ويتطلب. شديد لخطر َّرضةمع فئات

 المصحوبة غير المالريا عدوى على للتعرف تشخيصي اختبار

. ظاهرة بأعراض

 اإليجابي االكتشاف

 للحاالت

 المجتمع مستوى على المالريا لحاالت الصحيين العاملين اكتشاف

. شديد لخطر ُمعرضة ُتعتبر سكانية فئات في ًناوأحيا واألسرة،

 ُحمىال عن ٍّرتح من للحاالت اإليجابي االكتشاف يتألف أن ويمكن

 طفيلي فحص أو المحمومين المرضى لجميع طفيلي فحص يتبعه

 .ُحمىال عن مسبق ٍّرتح دون المستهدفين للسكان

 لحالة ًةاستجاب للحاالت اإليجابي االكتشاف ُيجرى قد: مالحظة

 السكان ُيختبرو ُيفحص حيث الحاالت، من مجموعة أو مؤكدة

 االكتشاف" باسم ذلك إلى ُيشارو( الحاالت بهذه ارتباطهم المحتمل

 التعرض شديدة فئات في ُيجرى قد أو ،")للحاالت التفاعلي

 ُيشارو( الحاالت اكتشاف بدافع وليس بالمرض، اإلصابة لمخاطر

"). للحاالت االستباقي االكتشاف" باسم ذلك إلى

 السلبي االكتشاف

 للحاالت

 من يذهبون، الذين المرضى بين من المالريا حاالت اكتشاف

 للتشخيص ًباطل الصحية الخدمات تقديم أماكن إلى أنفسهم، تلقاء

. حموي مرض بسبب ذلك يكون ما ًةوعاد والعالج،

 العالج مع( بالمالريا المصابين للمرضى الدوري الفحص إعادة الحاالت متابعة

). بدونه أو

 يستجب لم إذا والعالج الدم فحص المتابعة تشمل قد: مالحظة

. ُّصدالتر من جزء الحاالت ومتابعة. السابقة لألدوية المريض

 العدوى، منشأ حسب المالريا حالة بتصنيف تسمح معلومات جمع الحالة استقصاء

 ناكسة أو دخيلة أو َدثةْحُم أو واطنة أو وافدة حالة إلى تصنيفها ْيأ

. ّيةِبُبوَْيأ أو

 معياري استبيان تقديم على الحالة استقصاء يشتمل قد: مالحظة

 وفحص بالمالريا، إصابته إلى التشخيص يشير الذي الشخص إلى

 مناطق في أو نفسه المنزل في يعيشون الذين األشخاص واختبار

. محيطة

 العالجي التدبير

 للحاالت

 وعالجها، بأعراض، المصحوبة المالريا عدوى حاالت تشخيص

. ومتابعتها بشأنها، المشورة وإسداء لها، السريرية الرعاية وتقديم

 عن اإللزامي باإلبالغ الطبيين والممارسين الطبية الوحدات قيام الحاالت عن اإلبالغ

 مكافحة برنامج أو الصحة إدارة إلى إما المالريا حاالت جميع

 اللوائح أو القوانين في عليه المنصوص النحو على المالريا،

. الوطنية

 المستهدفة المنطقة

 بالخدمات

 مثل صحية، مؤسسة أو برنامج ويخدمها يحددها جغرافية منطقة

 على المنطقة تلك َّددُتحو المجتمع، صحة مراكز أحد أو مستشفى

 إليها الوصول وإمكانية الطبيعية والحدود السكان توزيع أساس

. النقل وسائل طريق عن

 مقياس( الوعي ضعف استمرار مع وخيمة منجلية مالريا الدماغية المالريا

) 3 من أقل للغيبوبة بالنتير مقياس ،11 من أقل للغيبوبة غالسكو

. التشنجية النوبة بعد ساعة من ألكثر

 أو النعاس في األولية العصبية األعراض تتمثل ما ًباغال: مالحظة

 التشنجات أو الشراب أو الطعام تناول عن اإلحجام أو التشوش

 التوجيهية المبادئ في الوخيمة للمالريا المنظمة تعريف انظر(

. للمالريا

 على شهادة منح

 من الخلو حالة

 المالريا

ً المجا يدع ال بما َبتُيث أن بعد شهادة العالمية الصحة منظمة تمنح

 بعوض بواسطة البشر بين للمالريا المحلي االنتقال أن للشك

 على متتالية سنوات 3 لمدة بأكمله بلد في توقف قد األنوفيليس

 عودة من للوقاية وبرنامج ُّصدللتر وطني نظام ويوجد األقل،

. المرض دخول

 الكيميائية الوقاية

 من الموسمية

 المالريا

 مضاد دواء من متقطعة بصورة كاملة عالجية مقررات إعطاء

 والهدف. المالريا مرض من للوقاية المالريا موسم خالل للمالريا

 مضاد لدواء العالجية التركيزات على الحفاظ هو ذلك من

. للمالريا األكبر الخطر فترة طوال الدم في للمالريا

 تشهد التي المناطق في إال التدخل بهذا َصىيو ال :مالحظة

 انتقال يحدث حيث الموسمية، المالريا من مرتفعة معدالت

. العام من أشهر بضعة خالل العدوى

 العدوى تطور من للوقاية ًقا،مسب محددة فترات على دواء، إعطاء الكيميائية الوقاية

. المرض ظهور لدرجة تفاقمها أو

 في ًيانسب الشائعة غير األمراض أو األحداث من مجموعة وقوع جماعية إصابة

. بالصدفة توقعه يمكن مما أكبر ُتعتبر بأعداد ما وقت أو/و مكان
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 التي للمالريا المضادة األدوية من أكثر أو فئتين من مجموعة التوليفي العالج

. مرتبطة غير بآليات تعمل

 في ًدامحد اًلتدخ يتلقون الذين السكان نسبة إلى يشير عام مصطلح التغطية

 .معينة منطقة

 السكان جميع جانب من واستعمالها المناسبة التدخالت إتاحة الشاملة التغطية

. بالمالريا اإلصابة لخطر َّرضينالمع

 َّببتس التي المالريا طفيليات جميع من مصاب شخص ُّلصتخ الشفاء

 .العدوى

 النشيطة المتصورة على المصطلح هذا تطبيق عند :مالحظة

. الجذري الشفاء يناظر فإنه ،البيضوية والمتصورة

 في الكامن الكبد والتهاب الدم مرحلة عدوى من ٍلك من التخلص الجذري الشفاء

 وبالتالي ،البيضوية المتصورةو النشيطة المتصورة عدوى حاالت

. االنتكاسات من الوقاية

 المتصورة عدوى مع إال المصطلح هذا ُيستخدم ال :مالحظة

 المضادة األدوية استخدام ليعكس ،البيضوية والمتصورة النشيطة

. للهاجعات

. العدوى من وتعافوا عولجوا الذين لألفراد المئوية النسبة الشفاء معدل

 االلتصاق

 السيتولوجي

 ببطانة االلتصاق إلى بالمالريا المصابة الحمراء الكريات ميل

. للمضيف الداخلية لألعضاء المجهرية الوعائية الجملة

 ،)َّيةَّموُح َبةَنو المثال سبيل على( المرض سبب تحديد عملية التشخيص

. التشخيصي واالختبار السريري التقييم ذلك ويشمل

 متوالية على القائم التضخيم إلى المستندة االختبارات استخدام الجزيئي التشخيص

. المالريا طفيليات وجود الكتشاف النووي الحمض

 أو المالريا طفيليات اكتشاف طريق عن المالريا تشخيص الطفيلي التشخيص

. مصاب شخص دم في بالمتصورات خاصة جينات أو مستضدات

 تطور في المؤقت ُّقفالتو أو الحيوية المظاهر ُّقفتو حالة السكون

. والبالغة الناضجة غير أطواره في البعوض

 أو( الجرعات نظام

) العالج نظام

 والفترات وجرعته، تناوله، وطريقة ما، لدواء الموصوفة التركيبة

. العالج ومدة الجرعات، بين الفاصلة

 فترة خالل أو الواحدة المرة في تناولها يجب التي الدواء كمية الجرعة

 .معينة زمنية

 على للمالريا المضادة األدوية كميات عن التعبير ينبغي: مالحظة

. المليغرام أو الغرام من وأجزاء) االقتضاء عند( قاعدة أنها

 في إعطاؤها يمكن التي الجرعات من سلسلة أو واحدة جرعة التحميل جرعة

. السرعة وجه على المستهدف التركيز تحقيق بهدف العالج بداية

 عند العالجي الهدف تحقيق على للمالريا مضاد دواء قدرة الدواء فاعلية

 من قدر بأقل وتتسم ًداجي ُّملهاتح يمكن بها موصى بجرعة إعطائه

. َّيةُّسمال

 من الرغم على التكاثر أو/و البقاء على طفيلية ساللة قدرة األدوية مقاومة

 بها ُموصىال للجرعات مساوية بجرعات ُمعطى دواء امتصاص

. منها أعلى أو ًةعاد

 أو الطفرات( جينية ُّيراتلتغ نتيجة األدوية مقاومة تنشأ: مالحظة

 .باألدوية للتأثر أقل قابلية إلى تؤدي) الجينات تضخيم

) األدوية مأمونية انظر( العقاقير مأمونية

 َثم ومن األنثوية، أو/و الذكرية ّياتِعرسال على يقضي دواء ّياتِعرسلل مبيد دواء

. البعوض إصابة من يمنعها

. الدم أو الكبد في سواء ِّسماتُمتقال على يقضي دواء ِّسماتُمتقلل مبيد دواء

 بعدوى للقياس وقابلة مستمرة إصابة معدالت تشهد منطقة موطونة منطقة

. متعاقبة سنوات مدى على بالبعوض المنقولة وبالعدوى المالريا

. ما منطقة في المالريا انتقال درجة ُّطنالتو مستوى

 التوطن، مستويات لتحديد مختلفة مصطلحات ُتخدمتاس: مالحظة

 اإلصابة معدل ُتخدمواس. ًماتما ًياُمرض منها أي يكن لم ولكن

 في التوطن مستويات لتحديد الطحال إصابة معدل أو بالطفيليات

 توطن أي أعوام، 9و ْينعام بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال

: مفرط وتوطن ،%50-10 :متوسط وتوطن ؛%10-0 :منخفض

 تبلغ بنسبة مستمر: ُمطبق وتوطن ،%50 تتجاوز بنسبة مستمر

 البالغين، لدى منخفض طحال إصابة معدل مع أكثر، أو% 75

 تتراوح التي العمرية الفئة لدى بسرعة الطفيليات كثافة وتنخفض

. أعوام 5و ْينعام بين

 داخل االقتيات

 المباني

. المغلقة األماكن في بالدم االقتيات إلى البعوض ميل

 خارج االقتيات" هو المصطلح لهذا المضاد المصطلح: مالحظة

". المباني

 .المغلقة األماكن في الراحة إلى الخلود إلى البعوض ميل المباني داخل الراحة

 المباني؛ داخل الراحة نسبة باعتبارها ًياكم ُتقاس ما ًةعاد: مالحظة

. المباني داخل الباقي األثر ذي الرش تأثير تقييم في ُتستخدمو

. "المباني خارج الراحة" هو له المضاد والمصطلح

 التلقيح معدل

 الحشري

 وحدة في الشخص َدغهاُيل التي للعدوى المسببة اللدغات عدد

. بشري تجمع في معينة، زمنية

 لدغات عدد(" البشر لدغ معدل" نتاج هو المعدل هذا: مالحظة

 البوغي والمعدل) الواحد اليوم في شخص لكل الناقل البعوض

 المستويات وفي). للعدوى ِّببُمسال الناقل البعوض نسبة(

 الحشري التلقيح  معدل يكون ال قد المرض، النتقال المنخفضة

 خطر لتقييم بديلة أساليب في النظر وينبغي به، ًقاموثو َّدرُمقال

. المرض انتقال

 في متوقع هو َّماع ًراكثي يزيد المالريا حاالت من عدد وقوع الوباء

. معينين وزمان مكان
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 معدل في الموسمية الزيادات بين الخلط ينبغي ال: مالحظة

. واألوبئة بالمالريا اإلصابة

 معدل تحدد التي والحشرية والبشرية البيئية العوامل دراسة وبائي استقصاء

. انتشارهما معدل أو المرض أو بالعدوى اإلصابة

 من التخلص مرحلة في الوبائي، االستقصاء ُّدَعُي: مالحظة

 من التأكد على وينطوي ُّصد،التر عمليات من ًءاجز المالريا،

 كذلك وينطوي. انتقالها ووسائل اكتشفت مالريا حالة أي منشأ

 ومسوحات للدم، محلية جموعية وفحوص وبائية، مسوحات على

 المحيطة المناطق في للمالريا بؤر أي وجود من للتحقق حشرية

 للمرض، انتقال هناك كان إذا ما ولتحديد طبيعتها، من والتحقق

 حالة في انتشاره واحتمالية المرض مصدر على والوقوف

. االنتقال

 الدم كريات دورة

 الحمراء

 لخاليا األقاسيم غزو من ًءابد المالريا طفيل حياة دورة من جزء

 24 المدة هذه وتستغرق. ِّسماتُمتقال ُّزقتم إلى الحمراء الدم

 ِّورةُمتصال في ساعة 48و ،َّيةِِسلُّنوال ِّورةُمتصال في ًباتقري ساعة

 72و ،َّنشيطةال ِّورةُمتصالو َّيةِوالبيض ِّورةُمتصالو ،المنجلية

 .َّيةِلَوباال ِّورةُمتصال في ساعة

 خارج االقتيات

 المباني

. المفتوحة األماكن في االقتيات إلى البعوض ميل

 المباني خارج المضيفين لدغ بنسب ًياكم ُيقاس ما ًةعاد: مالحظة

 مصايد خالل من ًمامالئ ًماتقيي َّيمُيقو المباني، داخل اللدغ مقابل

 بمالحظة أو وداخلها المباني خارج المقارنة البشرية البعوض

 والمصطلح. المباني خارج البشر غير من المضيفين لدغ معدالت

. المباني داخل االقتيات هو له المضاد

. المفتوحة األماكن في الراحة إلى الخلود إلى البعوض ميل المباني خارج الراحة

 المباني داخل الراحة نسب باعتبارها ًياكم ُتقاس ما ًةعاد: مالحظة

 خارج العدوى انتقال مخاطر تقدير في ُتستخدمو وخارجها؛

". المباني داخل الراحة" هو له المضاد والمصطلح. المباني

 األكواخ

 التجريبية 

 مساكن إلى النواقل، استقصاءات ألغراض المصطلح، هذا يشير

 من عينات على للحصول وخروج دخول بمصايد مزودة مقلدة

 وجود عند( المباني داخل علىالدم للتغذية المحب البعوض

 فرعية، عينة كل في الهالك أو الحياة قيد علي المتبقي و ،)مضيف

 .الليل أو النهار في

 المعيارية البروتوكوالت في التجريبية األكواخ ُتستخدم: مالحظة

 الباقي األثر ذو الرش( المباني داخل المطبقة المعامالت لتقييم

 لمكافحة) الحشرية بالمبيدات المعالجة والناموسيات المباني داخل

. المباني داخل البقاء إلى يميل الذي البعوض

 نفس في ًعام للمالريا مضادين دواءين على تحتوي توليفة الجرعة ثابتة توليفة

. الحبيبة أو المستعلق أو المسحوق أو الكبسولة أو القرص

 أو ًياحال بالمالريا موبوءة منطقة في تقع َّددةُمحو َّرفةُمع منطقة مالريا بؤرة

 الوبائية العوامل على وتحتوي ًقاساب بالمالريا موبوءة كانت

. المالريا النتقال ِّببةُمسال واإليكولوجية

 أثر ذات بؤر أو نشطة، بؤر إلى البؤر تصنيف يمكن: مالحظة

 .َّهرةُمط بؤر أو نشطة، غير باقي

 تصيب أن المحتمل من التي المالريا لطفيليات الجنسية المرحلة َّيةِعرس

. دموية وجبة أثناء تناولها عند األنوفيلني البعوض

 أشكال لديهم ُتشفتاك الذين َّددةُمح سكانية فئة في األفراد نسبة َّياتِعرسال معدل

. المالريا طفيليات من جنسية

 المتصورة إلى لإلشارة عام بوجه المصطلح هذا ُيستخدم: مالحظة

 معدل ذكر عند َدمةالمستخ الكشف طريقة ذكر ويجب. المنجلية

 التي المنجلية المالريا لحاالت المئوية النسبة ّدُتعو. َّياتِعرسال

 المالريا تشخيص توقيت حسن على ًرامؤش َّياتِعرسال من تعاني

. وعالجها

 والسمات السكان توزيع لتحديد الخرائط ورسم السكان تعدادات الجغرافي االستطالع

. التدخالت توجيه أجل من المالريا بانتقال الصلة ذات األخرى

 المراكز الختيار األساس الجغرافي االستطالع ِّفريو: مالحظة

 للعمليات الزمنية الجداول ولتصميم والمستودعات، الميدانية

 األنشطة إنجاز وتقييم النقل، وسائل لنشر والتخطيط ومخططاتها،

 الحدود تحديد في ًضاأي االستطالع بذلك االستعانة ويمكن. المقررة

 وفي بالمالريا، الموطونة للمناطق ممكنة، دقة بأقصى الجغرافية،

. الوبائية االحتمالية تقييم

 الغذائية الدورة

 في التناسلية

 البعوض

 عن البحث ًةشامل البعوض، أنثى في التناسلي التطور مدة

 المبيض، وتطور دم، وجبة وهضم الدم، على والتغذي المضيف،

. البيض ووضع للتكاثر مكان عن والبحث

 الدورة مدة على البيئية العوامل و الحرارة درجة تؤثر: مالحظة

 بشدة وتؤثر أسابيع، أو أيام بضعة تستغرق التي التناسلية الغذائية

 إناث تكون مرة، ألول البيض وضع وقبل. النواقل قدرة على

 مرة ألول البيض وضع وبعد الوالدة، عديمة البالغة البعوض

 ثالث ثم والدتين، ثم بكرية، والدة ذات تصبح ثم ًدا،ولو تصبح

 بعوض ُيظهرو. البيض وضع مرات عدد حسب وهكذا ، والدات

 عندما) ًياتغذو ًياتناسل ًماتواؤ أو( ًياتغذو ًياتناسل ًقاتواف األنوفيليس

 الدورة إطار في البيض من واحدة دفعة دم وجبة كل عن ينتج

 عندما التناسلية الغذائية الدورة انقطاع ويحدث. التناسلية الغذائية

 أنواع بعض وفي. البيض تطور الدم على التغذي يعقب ال

 حتى أكثر أو الدم من وجبتين إلى اإلناث تحتاج قد البعوض،

. البيض يتطور

 الغذائية الدورة انقطاع

 التناسلية

 دورة لكل واحدة دم وجبة من أكثر تتناول التي البعوض إناث

. تناسلية غذائية

 من أكثر أو مرحلة في الحياة قيد على البعوض فيها يبقى عملية الشتوي البيات

 طريق عن) البالغ البعوض الخوادر، اليرقات، البيض،( حياته

 درجة انخفاض فترات أثناء الفيزيولوجية أو السلوكية التغيرات

. الحرارة

. المتنقل المأوى أو الخيمة بخالف البشر فيه ينام هيكل أي المسكن

 يعيشون الذين والحيوانات البشر يشمل الذي اإليكولوجي النظام ُألسرةا

. المصاحبة والنواقل نفسه، المسكن في
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 المباني أسطح على السائلة الحشرية المبيدات تركيبات تطبيق المساكن رش

). الغالب في الداخلية األسطح(

 بالطعوم الجمع

 البشرية

. األشخاص على استقرارها عند النواقل لجمع طريقة

 ُّرضتع رصد في المصايد هذه من الغرض يتمثل: مالحظة

 لدغ معدل" لتقدير ُتستخدمو. النواقل  لمجاميع البشر مجاميع

 َمقدرةو األساسي التكاثر عدد لحساب أساسي عامل وهو ،"البشر

. الوبائية الدراسات في النواقل

 في الطفيليات فرط

 الدم

 حالة تدهور خطر زيادة إلى تؤدي الدم في للطفيليات شديدة كثافة

. وخيمة مالريا إلى وتفاقمها المريض

 بشأن للمنظمة التوجيهية المبادئ( المنظمة تعريف انظر :مالحظة

). المالريا

 َّنشيطةال ِّورةُمتصال مالريا حالة في للكبد المستمرة المرحلة الهاجعة

 الكبدية الخاليا في خاملة تظل التي َّيةِوالبيض ِّورةُمتصالو

 لفترة أو( واحد عام إلى أسابيع ثالثة من متغيرة، لفترات المضيفة

 ِّسماتُمتقال إلى والتطور التنشيط قبل ،)استثنائي بشكل أطول

 في عدوى ٍذبعدئ ُتسبب والتي الحمراء، الدم كريات لدورة السابقة

). االنتكاس( الدم مرحلة

 بعوض أو المصابين األشخاص من الطفيليات تدفق معدل الوفادة معدل

 .بأنواعه المصاب األنوفيليس

 المقيمين يشملون" المصابين األشخاص" أن مالحظة ُيرجىو

 اًلفض بالمرض الموطونة للمناطق زيارتهم أثناء ُأصيبوا الذين
 قابلية" محل المصطلح هذا ويحل. المصابين المهاجرين عن

 ".التأثر

 أو ٍدُمع ُنوفيلنيأ بعوض أو بالعدوى مصابين أفراد ُّفقتد احتمال الوفادة خطر

. كليهما

 اإلصابة معدل

 بالمالريا

 فئة في محددة فترة خالل ًثاحدي َّخصةالمش المالريا حاالت عدد

. معينة سكانية

 األعراض ظهور وبداية المالريا طفيليات تلقيح بين الفترة الحضانة فترة

 .السريرية

 المنقولة العدوى حاالت في حضانة فترة أقصر تتراوح: مالحظة

 للمتصورة ًمايو 23 إلى المنجلية للمتصورة أيام 7 من بالبعوض

 النشيطة للمتصورة الطويلة الحضانة فترة ُتعزىو. الوبالية

 وأعوام واحد، عام إلى أسابيع ثالثة من( البيضوية والمتصورة

 فترة تكون وقد. الهاجعات تنشيط إلى) استثنائي بشكل عديدة

 العداوى في منها الدم عن الناجمة العداوى في أقصر الحضانة

. التلقيح حجم حسب البوغية، الحيوانات عن الناجمة

 تفضيل مؤشر

 المضيف

 على تغذت التي الدم على المتغذية األنوفيليس بعوض إناث نسبة

. َّضلينالمف األشخاص أو/و المضيفين أنواع

 تتغذى التي األنوفيليس بعوض إناث من عينات تؤخذ: مالحظة

 لكل الدموية الوجبة تحديد مع الممثلة، الراحة مواقع من الدم على

" ِّسبةُمرال اختبار" األساليب وتشمل. شخص أو مضيف نوع

. الجزيئية والمقايسات

. البشر من البعوض أخذها التي الدم وجبات نسبة البشري الدم مؤشر

 كثافة مؤشر

 الطفيليات

 إيجابية أنها ِجدُوو ِحصتُف شرائح على الطفيليات كثافة متوسط

 لتعدادات الهندسي المتوسط أنه على ُيحسبو السكان؛ من ّينةلع

. األفراد لدى الطفيليات كثافة

 الباقي األثر ذو الرش

 المباني داخل

 على تنطوي المالريا نواقل لمكافحة واستراتيجية تشغيلي إجراء

 للقضاء ٍقبا أثر ذي حشري بمبيد للمساكن الداخلية األسطح رش

. طرده أو المباني داخل الموجود البعوض على

 األماكن داخل

 المباني داخل/المغلقة

 الحيوانات، أو البشر يستخدمه أن المحتمل من مأوى أي داخل

. الراحة إلى يخلد أو يتغذى أن للبعوض يمكن حيث

 الراحة إلى يخلد الذي البعوض استهداف يمكن حيث: مالحظة

. المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش المباني داخل

 ًداحا ًضامر ُتسبب ال الطويل المدى على الدم في طفيليات وجود مزمنة عدوى

. اآلخرين إلى تنتقل أن المحتمل من ولكن ًحاواض أو

. المالريا متصورات أنواع من نوع من بأكثر عدوى مختلطة عدوى

 يمكن بحيث وتتكاثر، المتصورة فيه تعيش حيوان أو شخص أي العدوى مستودع

. لإلصابة َّرضمع مضيف إلى انتقالها

 مرئية غير عدوى

 بالمجهر

 اكتشافها يمكن ال الدم مرحلة في الكثافة منخفضة مالريا عدوى

. التقليدي المجهري بالفحص

 المضيفين على ًةعاد ُيطلق مصطلح وهو العدوى، نقل على قادر ْعديُم

. البشر من

 مع االستخدام شائع مصطلح وهو عدوى، إنتاج على قادر للعدوى ِّببُمس

 النواقل أو) البوغية الحيوانات أو َّياتِعرسال مثل( الطفيليات

). البعوض(

 نقل على المتصورات من معينة ساللة من بوغي حيوان قدرة العدوى قابلية

 َّرضينالمع البشر إلى األنوفيليس بعوض خالل من العدوى

 الدم خاليا إصابة حتى الكبد مرحلة خالل والتطور لإلصابة

 بعوض وقدرة ،")البشر إلى العدوى نقل على القدرة(" الحمراء

 التي البشرية المتصورة َّياتِعرس التهام على القوي األنوفيليس

 بوغية حيوانات على للبعوض اللعابية الغدد تحتوي حتى تتطور

"). البعوض إلى العدوى نقل على القدرة(" ُمعدية

 يمكن إذ. الحشرات يقتل) اصطناعي أو طبيعي( كيميائي منتج حشري مبيد

 اليرقات لمبيدات ويمكن البيض؛ على القضاء البيض لمبيد

 على القضاء الخوادر لمبيدات ويمكن اليرقات؛ على القضاء

 البعوض على القضاء البالغة الحشرات لمبيدات ويمكن الخوادر؛

 لفترة نشطة الباقي األثر ذات الحشرية المبيدات وتظل. البالغ

 .طويلة

 المالريا نواقل مكافحة في َدمةالمستخ الحشرية المبيدات: مالحظة
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 مكافحة لمنتجات المسبق للتأهيل المنظمة لنظام ًقاوف َمدةمعت

-https://extranet.who.int/pqweb/vector( النواقل

control-products .(

 المشتركة المقاومة

 الحشرية للمبيدات

 آخر، حشري لمبيد مقاومة ًضاأي ِّفرتو بآلية حشري مبيد مقاومة

 ُّرضبالتع ُتهدفتاس قد الحشرات مجاميع تكون ال عندما حتى

. األخير للمبيد

 التمييزية الجرعة

 الحشرية، للمبيدات

 الجرعة أو

 للمقاومة التشخيصية

 فترة لكل بالتركيز ًةعاد عنه َّبرُيع الذي( الحشري المبيد مقدار

 الظاهرية األنماط بين ِّيزيم الذي ،)ُّرضالتع فترات من معيارية

 عينة في منها كل نسب ِّددويح ِومةوالمقا) الحساسة( للتأثر القابلة

 .ِوممقا بعوض على تحتوي البعوض من

 ًيا،متنح أو ًداسائ للمقاومة الوراثي العامل يكون عندما: مالحظة

 العامل يكون وعندما. واحدة تمييزية جرعة سوى تعمل لن

 تقتل أقل تمييزية جرعة: الجرعتان تعمل قد سائد، شبه الوراثي

 من اًلك تقتل أعلى تشخيصية وجرعة فقط، للتأثر القابل البعوض

 ولكن( الزيجوت المتغاير ِومالمقا والبعوض للتأثر القابل البعوض

). الزيجوت المتماثل ليس

 يتم مساحة وحدة لكل المطبق الحشري للمبيد َّعالةالف المادة مقدار حشري مبيد جرعة

 المباني داخل الباقي األثر ذي للرش وذلك) 2م/ملغ( معالجتها

 للرش) 3م/ملغ( فراغ وحدة لكل أو المعالجة، والناموسيات

/ملغ أو هكتار/غرام( التطبيق مساحة من وحدة ولكل الفراغي،

. اليرقات لمبيدات) لتر/ملغ( المياه من حجم لكل أو) 2م

 َّعالةالف العناصر من أكثر أو اثنين من يتكون حشري مبيد منتج خليط حشري مبيد

 كال البعوض يالمس بحيث واحدة، تركيبة في ممزوجة

. الحشري المبيد استخدام عند ذاته الوقت في العنصرين

 حشري مبيد

 فسيفسائي

 تعمل حشرية مبيدات ُتستخدم حيث المقاومة، لتخفيف استراتيجية

 بالتغطية مشمولة منطقة من مختلفة أجزاء في مختلفة بآليات

 البعوض مجاميع من أجزاء تتعرض بحيث ،)الشبكة بنمط ًةعاد(

 حشري لمبيد أخرى أجزاء تتعرض بينما معين، حشري لمبيد

. آخر

 المبيدات استخدام بمناوبة ذلك يقترن أن األفضل من: مالحظة

 المناطق بين الفسيفسائي بالمبيد المعالجة تبديل يتم حيث الحشرية،

. دوري بشكل

 المبيدات مقاومة

 الحشرية

 عند الحياة قيد على يبقى بحيث البعوض بها يتمتع خاصية

 ذلك يرجع وقد الحشرية، المبيدات من معيارية لجرعة التعرض

. السلوكي أو الفيزيولوجي ُّيفالتك من نوع إلى

 مجاميع أحد في الحشرية المبيدات مقاومة ظهور ّدُيع: مالحظة

 سبيل على( سلوكي ُّنبتج بسبب إما تطورية ظاهرة النواقل 

 أو) المباني داخل الراحة من اًلبد المباني خارج الراحة المثال،

 ّفزيح وال الحشري المبيد َلبُيستق حيث فيزيولوجية عوامل بسبب

. للتأثر القابل البعوض في أقل بدرجة يمتص أو

 التناوبي االستخدام

 الحشرية للمبيدات

 التي الحشرية للمبيدات المتتابع التطبيق على تنطوي استراتيجية

 من التخفيف أو المقاومة تأخير أجل من مختلفة بآليات تعمل

. حدتها

 المتوسط، من أقل بدرجة الحشري بالمبيد البعوض تأثر قابلية الحشري المبيد ُّملتح

 .موروثة مقاومة ليست ولكنها

 المبيد مالمسة

 الحشري

 على يستقر عندما للبعوض ًّماسا ًراأث ُيسبب الذي الحشري المبيد

 الرسغ خالل من الحشري المبيد َتصُيم حيث َلج؛ُمعا سطح

). القدمين(

. متطايرة مادة من بخار إطالق طريق عن يعمل حشري مبيد ّخرمب حشري مبيد

 أثر ذو حشري مبيد

 ٍقبا

 طويلة لفترة ًّياحشر ًدامبي بوصفه نشاطه على يحافظ حشري مبيد

 المالمسة طريق عن إما ما سطح على مناسب بشكل تطبيقه عند

. التبخير طريق عن أو

 العالجي التدبير

 للنواقل المتكامل

 أجل من للموارد األمثل االستخدام بشأن رشيدة قرارات اتخاذ

. النواقل مكافحة

 مكافحة أنشطة فاعلية تحسين هو ذلك من الغرض: مالحظة

 ومردوديتها، بالنواقل، المنقولة األمراض مكافحة في النواقل

 .واستدامتها اإليكولوجية، وسالمتها

 الوقائي العالج

 َّضعللر المتقطع

 للرضع َّدمُيق بيريميثامين سلفادوكسين من كامل عالجي مقرر

 اللقاح/DTP2 الثالثي اللقاح من مشتركة جرعة إعطائهم عند

 اللقاح/DTP3 الثالثي واللقاح ،Penta2 التكافؤ الخماسي

 النظر بغض الحصبة، ضد والتمنيع ،Penta3 التكافؤ الخماسي

. عدمه من بالمالريا الرضيع إصابة عن

 الوقائي العالج

 الحمل أثناء المتقطع

 للحوامل َّدمُيق للمالريا المضادة األدوية من كامل عالجي مقرر

 إذا عما النظر بغض للوالدة، السابقة الروتينية الزيارات أثناء

. ال أم بالمالريا مصابة المرأة كانت

 لديه أو ويتسبب، جديد، إيكولوجي نظام في ينشأ أصلي غير نوع الغزوي النوع

 أو االقتصاد أو بالبيئة الضرر إلحاق في التسبب، على القدرة

 .اإلنسان صحة

 عن الحديث سياق في األنوفيليس، نوع إلى ذلك يشير: مالحظة

. المالريا

 العالجي التدبير

 اليرقات لمصادر

 تكون أن َملُيحت التي) المائية المسطحات( المائية الموائل إدارة

 غير البعوض تطور اكتمال منع أجل من البعوض ليرقات موائل

   .الناضج

: هي اليرقات لمصادر العالجي للتدبير األربعة األنواع: مالحظة

 مثل البيئة، في دائم تغيير إلى يشير الذي الموائل، تعديل

 نشاط إلى يشير الذي الموائل، وتحوير األراضي؛ استصالح

 إلى تشير التي اليرقات، وإبادة المائية؛ الجداول تدفق مثل متكرر،

 في الكيميائية أو البيولوجية الحشرية للمبيدات المنتظم االستخدام

 إدخال إلى تشير التي البيولوجية، والمكافحة المائية؛ المسطحات

       .المائية المسطحات إلى الطبيعية المفترسات

. البعوض يرقات لقتل ُتستخدم مادة اليرقات مبيد

 اليرقات لخنق( زيوت شكل في اليرقات مبيدات ُتستخدم: مالحظة

 النواقل من حبيبات أو صغيرة كريات أو ومستحلبات ،)والخوادر

 في وضعها عند ًياتدريج تنتشر حشري، بمبيد مشبعة الخاملة

 .الماء
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 لعدوى بالنسبة الالحقة واالنتكاسات األولية العدوى بين الفترة الكمون فترة

 تظهر ال المرحلة وهذه. البيضوية المتصورةو النشيطة المتصورة

 لكنها الدم مجرى في طفيليات فيها توجد وال أعراض، فيها

 .الكبدية الخاليا في موجودة

 معالجة ناموسية

 حشرية بمبيدات

 المفعول مديدة

 على تحتوي مادة من مصنوعة المصنع في معالجة ناموسية

 أن ويجب. بها ملتصقة أو األلياف داخل َمجةمد حشرية مبيدات

 20 عن يقل ال لما َّعالالف البيولوجي بنشاطها الناموسية تحتفظ

 االستخدام من سنوات 3و مختبرية ظروف في غسيل عملية

. المنظمة لمعايير ًقاطب وذلك الميدانية، الظروف في به َصىالمو

) المالريا حالة انظر( المالريا حالة

) الدماغية المالريا انظر( الدماغية المالريا

 أو المراضة أو انتشارها أو باألمراض اإلصابة معدالت خفض المالريا مكافحة

 بد وال. مدروسة لجهود نتيجة ًيامحل مقبول مستوى إلى الوفيات

. المكافحة على للحفاظ التدخالت استمرار من

 إلى الواطنة الحاالت حدوث معدل تقليل( المحلي االنتقال إيقاف المالريا من التخلص

 جغرافية منطقة في المالريا طفيليات من معين لطفيل) الصفر

 مستمرة تدابير اتخاذ من بد وال. مدروسة ألنشطة نتيجة َّددةُمح

 .المرض انتقال عودة لمنع

 أي في المالريا من التخلص على اإلشهاد يتطلب سوف: مالحظة

. البشرية المالريا طفيليات لجميع المحلي االنتقال إيقاف بلد

 طفيليات عن الناجمة العدوى حدوث لمعدل الدائم الخفض المالريا استئصال

 ألنشطة نتيجة العالم أنحاء جميع في الصفر إلى البشرية المالريا

 .االستئصال تحقيق فور التدخالت إلى الحاجة وتنتفي. مدروسة

 باختبار وتأكيدها األنسجة، أو الدم في المتصورة طفيليات وجود المالريا عدوى

. تشخيصي

 الفحص من التشخيصي االختبار يتألف أن يمكن: مالحظة

 على القائم التضخيم أو السريع التشخيص اختبار أو المجهري

 البوليميراز تفاعل مقايسات مثل( النووي الحمض متوالية

 األكسجين المنزوع الريبي النووي الحمض عن للكشف المتسلسل

)DNA (الريبي النووي الحمض أو )RNA (للطفيليات.( 

 خالل السكان من وحدة لكل المالريا عن الناجمة الوفيات عدد المالريا وفيات معدل

 .محددة فترة

 المالريا صبغة

 )الهيموزوين(

 بوصفها المالريا طفيليات ِّكلهاُتش سوداء إلى ُبنية حبيبية مادة

 في واضحة الصبغة وتكون. الهيموغلوبين لهضم ًّياثانو ًجامنت

 عن ًضاأي للبلعمة َّرضتتع وقد. الناضجة ِّسماتُمتقوال األتاريف

 والعدالت البلعمية والخاليا النواة األحادية الخاليا طريق

 .النواة المفصصة

 المالريا انتشار معدل

 انتشار معدل(

) الطفيليات

. واحد وقت في المالريا بعدوى المصابين السكان نسبة

 وفي معينة منطقة في اإليكولوجي النظام بها يسمح التي الدرجة المالريا ُّبلتق

 من آخر إلى إنسان من بأنواعها المتصورة بانتقال معين وقت

 .للمرض الناقل البعوض خالل

 السكان إصابة وقابلية النواقل، قدرة المفهوم هذا يعكس: مالحظة

. المالريا تدخالت ًةشامل الصحي، النظام وقوة المالريا، بعدوى

 من معينة بأنواع النواقل تأثر قابلية على ُّبلالتق ويعتمد

. والمناخية اإليكولوجية بالعوامل ويتأثر المتصورات،

 الجيل حاالت( دخيلة حاالت حدوث المالريا دخول بعودة ُيقصد المالريا دخول عودة

 وافدة بحالة ًياوبائ ًطاارتبا ترتبط التي المحلي االنتقال من األول

. سبق فيما المرض من تخلصت قد كانت منطقة أو بلد في) مؤكدة

 المالريا انتقال عودة عن المالريا دخول عودة تختلف: مالحظة

). التعريف انظر(

 الطبقي التقسيم

 المالريا لمخاطر

 ِّددُتح التي للعوامل ًقاوف المحلية أو الجغرافية المناطق تصنيف

. المالريا بانتقال التأثر وقابلية ُّبلالتق

 الطبقي التقسيم

 للمالريا

 الوبائية ُمحدداتال حسب المحلية أو الجغرافية المناطق تصنيف

 التدخالت توجيه بغرض واالقتصادية واالجتماعية واإليكولوجية

. بالمالريا المتعلقة

 العابرة المالريا

 للحدود

. الحدود عبر البعوض أو األفراد بتنقل المرتبط المالريا انتقال

 للمالريا المستمر المحلي االنتقال من تخلو لمنطقة وصف المالريا من الخلو

 على بالمالريا اإلصابة خطر فيها ويقتصر بالبعوض، المنقولة

  .دخيلة حاالت من العدوى

 انتشار إمكانية

 المالريا

 مزيج بسبب معينة منطقة في المرض النتقال المحتمل المستوى

 نقل وإمكانية المالريا، طفيليات وفود ومعدل المالريا، ُّبلتق من

 .العدوى

 للتخلص أهمية األكثر هو المالريا انتشار إمكانية مفهوم: مالحظة

 انتقال من التخلص يتم عندما انتقاله عودة من والوقاية المرض من

. كامل بشكل أو الغالب في الواطنة العدوى

 المقياسي المسح

 للمالريا

 لتقدير مختارة عمرية فئات من ِّثلةمم عينة على ُيجرى مسح

 .بالتدخالت والتغطية المالريا انتشار معدل

 مؤشرات مسوحات هي المسوحات لهذه الحالية المعايير: مالحظة

 أو الصلة ذات والصحية الديموغرافية والمسوحات المالريا

. المؤشرات المتعددة العنقودية المسوحات

 موبوءة منطقة

 بالمالريا

 السنوات خالل انتقالها شهدت قد أو المالريا انتقال تشهد منطقة

. السابقة الثالث

 الجموعي العالج

 باألدوية

 فئة في العمرية الفئات لجميع للمالريا المضاد العالج إعطاء

 َّددةُمح جغرافية منطقة في يعيش شخص لكل أو َّددةُمح سكانية

 واحد وقت في) الدواء استعمال من الممنوعين أولئك باستثناء(

 .األحيان من كثير في متكررة زمنية فترات وعلى ًباتقري

 لتحديد السكان نطاق على المالريا عدوى خطر عوامل تقييم الجموعي ِّريالتح

 االختبار مثل التدخل، من مزيد إلى تحتاج التي الفرعية الفئات

. الوقائية الخدمات أو العالج أو التشخيصي
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 الجموعي ِّريالتح

 والعالج واالختبار

 وإخضاع الخطر، عوامل عن ًثابح بأكملها سكانية فئة فحص

 الذين األشخاص وعالج لالختبار، للخطر المعرضين األفراد

. إيجابية اختبار نتيجة على حصلوا

 الجموعي االختبار

 البؤري واإلعطاء

 لألدوية

 بأكملها ُأسر أو األفراد من مجموعات وعالج سكانية فئة اختبار

 .أكثر أو إصابة حالة فيها ُتشفتاك

 الجموعي االختبار

 والعالج

 نتيجة جاءت الذين األفراد وعالج بأكملها سكانية فئة اختبار

. إيجابية اختبارهم

 ومنها األضرار، إحداث على قدرته تعكس التي الدواء خصائص األدوية مأمونية

. المحتملة المهمة والمخاطر للدواء المعروفة المهمة المخاطر

 ًضاأي األدوية مأمونية مواصفات تستهدف أن ينبغي: مالحظة

 من حيث( للخطر َّرضةمع تكون أن يحتمل التي السكانية الفئات

 التي المعلقة المأمونية مسائل ِلجتعا وأن ،)المنتج استخدام المرجح

 والمخاطر المنافع مرتسم لتحسين االستقصاء من مزيد إلى تحتاج

 ICH تعريف من بتصرف َبسُمقت( الموافقة بعد ما فترة خالل

E2E .(

 عندما المضيف بالزما في َلقُيط لطفيل الخلية خارج ما مرحلة أقسومة

 الدم كريات متقسمات أو الكبدية المتقسمات إحدى تتمزق

. الحمراء الدم خاليا غزو ٍذعندئ لألقاسيم ويمكن الحمراء؛

 األحادي العالج

 الدواء

 توليفة أو واحد نشط مركب على يحتوي للمالريا مضاد عالج

 .مترابطة عمل بآلية يتسمان ْينمركب من تآزرية

 ما، بلد في المالريا عدوى بؤر لجميع مركزية بيانات قاعدة للبؤر وطني سجل

 والطفيليات الطبيعية الجغرافيا بشأن صلة ذات بيانات تتضمن

. بؤرة لكل والنواقل والمضيفين

 لحاالت وطني سجل

 المالريا

 حاالت لجميع فردية سجالت على تحتوي مركزية بيانات قاعدة

. ما بلد في َّجلةُمسال المالريا

 َلجةُمعا ناموسية

 الحشرية بالمبيدات

 الموضوع الحشري المبيد يالمس الذي البعوض تطرد ناموسية

 الناموسيات وتشمل. تقتله أو عمله ِّطلُتع أو الناموسية مادة على

 معالجة تتطلب التي الناموسيات تلك الحشرية بالمبيدات َلجةالمعا

 ،)التقليدية الناموسيات باسم ًباغال إليها يشار( معالجة وإعادة

 انظر(" المفعول مديدة حشرية بمبيدات المعالجة" والناموسيات

). المفعول مديدة حشرية بمبيدات المعالجة الناموسية تعريف

 حماية ًضاأي المعالجة غير الناموسيات ِّفرتو أن يمكن: مالحظة

 النواقل قدرة على ًراتأثي أقل ولكنها البعوض، لدغات من كبيرة

. االنتقال ومعدالت

 إذ المتحركة؛ البويضة من تتطور التي المالريا طفيليات مرحلة ّيسةُمتكال البويضة

 المتوسط للمعي الخارجي الجدار على ّيسةُمتكال البويضة تنمو

. البعوض إلناث

 البويضات معدل

 ّيسةُمتكال

 بويضات لها التي األنوفيليس بعوض إلناث المئوية النسبة

 .المتوسط المعي في ّيسةُمتك

 ِكبرويال المشيج تخصيب بعد المالريا طفيليات ُّركتح مرحلة ِّركةُمتحال البويضة

. ّيسةُمتكال البويضة تكوين وقبل

. الدم في طفيليات وجود طفيلي دموي تسمم

 ُتعرف مالريا، بأعراض مصحوبة الحالة هذه تكن لم إذا: مالحظة

". ظاهرة بأعراض المصحوب غير الطفيلي الدموي التسمم" باسم

 الدموي التسمم

 غير الطفيلي

 بأعراض المصحوب

 ظاهرة

. للمرض ظاهرة أعراض بدون الدم في الجنسية طفيليات وجود

 من التخلص وقت

 الطفيليات

 طفيليات فيه تظهر ال فحص وأول للدواء إعطاء أول بين الوقت

 .المجهري بالفحص الدم في

 عن للكشف المستخدمة الطريقة دقة على الوقت يعتمد: مالحظة

. الطفيلي

 من عدد لكل أو الدم من حجم وحدة لكل الالجنسية الطفيليات عدد الطفيليات كثافة

. الحمراء الدم خاليا

 سريري؛ مرض إلى تؤدي أن يمكن للطفيليات كثافة أي: مالحظة

 كثافة زيادة مع ًماعمو يزداد السريري المرض احتمال أن غير

 .الطفيليات

 كثافة انخفاض

 الطفيليات

/طفيلي 100 من أقل بكثافة الدم في المتصورة طفيليات وجود

. ميكرولتر

 القياس لطريقة بوصف المصطلح يقترن أن ينبغي: مالحظة

 المرئية وغير ظاهرة، أعراض بدون" والمصطلحات. الكمي

 استخدامها ينبغي وال مختلفة" الكثافة والمنخفضة بالمجهر،

 .بالتبادل

 .الدم في المالريا طفيليات اكتشاف خاللها يمكن التي الفترة الظهور فترة

 العوامل تشمل التي الفقاريات من الخلية أحادية طفيليات فصيلة ِّورةالمتص

 الوبالية والمتصورة المنجلية المتصورة وتتسبب. للمالريا ِّببةُمسال

 البشر إصابة في النشيطة والمتصورة البيضوية والمتصورة

 النولسية المتصورة بسبب بشرية عدوى تحدث وقد. بالمالريا

 بسبب تحدث قد األحيان بعض وفي القرود، على ًةعاد تؤثر التي

 الغابات مناطق في القردية المالريا طفيليات من أخرى أنواع

. المدارية

 َّرضونُمعال السكان

 للخطر

 حاالت فيها حدثت جغرافية منطقة في يعيشون الذين السكان

. الماضية الثالث السنوات في ًيامحل َسبةُمكت مالريا

 السكانية الفئة

 المستهدفة

). والعالج الوقاية مثل( الخدمات أو األنشطة تستهدفها تنفيذ وحدة

 لدورة السابق التطور

 الحمراء الدم كريات

 وغزوه مرة ألول المضيف إلى دخوله منذ المالريا طفيل تطور

 .الكبدية ِّسماتُمتقال ُّزقتم حتى الكبدية للخاليا

 بالحيوانات لإلنسان األنوفيليس بعوض أنثى تلقيح بعد: مالحظة

 هناك وتتكاثر المضيف كبد في الكبدية الخاليا تغزو فإنها البوغية،
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 ًمايو 25 إلى) المنجلية المتصورة( أيام 5.5 بين تتراوح لفترة

 الدم كريات خارج ِّسماتُمتقال ِّكللتش ،)الوبالية المتصورة(

 مجرى في األقاسيم وتحرر ِّسمات،ُمتقال هذه تتمزق ثم. الحمراء

 حاالت وفي. الحمراء الدم خاليا الحق وقت في تغزو حيث الدم،

 خاملة البوغية الحيوانات بعض تظل والبيضوية، النشيطة العدوى

 12 و أسابيع 3 بين تتراوح لفترات هاجعات شكل على الكبد في

. استثنائي بشكل سنوات عدة أو ًراشه

. مرة ألول الدم في الطفيليات وظهور الطفيليات تلقيح بين الفترة الظهور قبل ما فترة

 مسبق اختبار

 للصالحية

 وتلبيتها ومالءمتها الصحية المنتجات مأمونية لضمان إجراءات

. الدولية للمشتريات الصارمة الجودة لمعايير

 للصالحية المسبق لالختبار الصحية المنتجات تخضع: مالحظة

 التصنيع مواقع على والتفتيش المنتجات، ملفات تقييم خالل من

 واألدوية، اللقاحات حالة في الجودة مراقبة واختبارات واالختبار،

 أن من والتحقق التشخيصية، االختبارات أداء من والتحقق

. المستهدفة البلدان في لالستخدام مناسبة المنتجات

 الكيميائي العالج

 الوقائي

 عدوى من للوقاية دواء من أكثر بين الجمع أو واحد دواء استخدام

. وعواقبها المالريا

 الكيميائية، الوقاية الوقائي الكيميائي العالج يشمل :مالحظة

 الكيميائية والوقاية والحوامل، للرضع المتقطع الوقائي والعالج

. باألدوية الجموعي والعالج المالريا، من الموسمية

 ًةعاد عليها ُيطلقو منه، الوقاية أو المرض من للحماية وسيلة أي الوقاية

 .الكيميائي بالعالج األمر يتعلق عندما" الكيميائية الوقاية"

 بتدمير الحمراء الدم كريات دورة في العدوى من الكاملة الوقاية السببية الوقاية

. الحمراء الدم كريات لدورة السابقة الطفيل أشكال

 التشخيص اختبار

 السريع

 االستشراب إلى المستند الجانبي التدفق اختبار جهاز استخدام

. المالريا طفيليات لمستضدات السريع االكتشاف أجل من المناعي

 التشخيص اختبار

 التجميعي السريع

 من ًداعد يكتشف أن يمكن الذي للمالريا السريع التشخيص اختبار

. المختلفة المالريا أنواع

 النتائج معدل

 الختبار اإليجابية

 السريع التشخيص

 التي السريع التشخيص اختبارات جميع بين اإليجابية النتائج نسبة

 .ُأجريت

 البؤري ِّريالتح

 االختبار أو التفاعلي

 إعطاء أو العالج أو

 األدوية

 اختبارها أو معينة منطقة في السكان من فرعية مجموعة ِّريتح

 شخص الكتشاف ًةاستجاب األدوية إعطاؤها أو عالجها أو

 .مصاب

 المالريا النتقال اإليكولوجية ُّنظمال أحد ُّبلتق ُّبلالتق

 سبيل على ِّبل،المتق اإليكولوجي النظام يتسم أن ينبغي: مالحظة

 َّرضينمع وسكان مناسب ومناخ قوية نواقل بوجود المثال،

 .لإلصابة

 األنماط أو( نفسه الجيني النمط من الجنسية دموية طفيليات عودة َبةُبوَْيأ

 ذلك ويرجع األصلي، المرض في تسببت قد كانت) نفسها الجينية

 العالج بعد الالجنسية الطفيليات من التخلص اكتمال عدم إلى

 .للمالريا المضاد

 النمط من بطفيل العدوى تكرار عن َبةُبوَْيألا تختلف: مالحظة

 مختلف، جيني نمط من أو) نفسها الجينية األنماط أو( نفسه الجيني

 .َّيةِوالبيض ِّورةُمتصوال َّنشيطةال ِّورةُمتصال عدوى انتكاس وعن

 ُبوبةاألي بسبب العالج بعد الجنسية دموية طفيليات ظهور عودة اإلصابة عودة

 البيضوية المتصورةو النشيطة المتصورة عدوى في( واالنتكاس

. جديدة عدوى أو) فقط

 من ُبوبةاألي عن تمييزها ويمكن أولية؛ عدوى تلي جديدة عدوى العدوى عودة

) ًمادائ ليس ولكن( يكون ما ًباغال الذي للطفيل الجيني النمط خالل

. األولية العدوى في َّببتس الذي للطفيل الجيني النمط عن ًفامختل

 دخول عودة خطر

 المالريا

 بعد معينة، منطقة في المتوطنة المالريا انتقال عودة خطر

. منها التخلص

 واالرتفاع المناخ، تشمل بعوامل الخطر يتحدد ما ًةعاد: مالحظة

 والوضع البشر، تأثر وقابلية النواقل، ومجاميع البحر، سطح عن

 والتغطية الريفية، أو الحضرية والمناطق االقتصادي، االجتماعي

. بالتدخالت

 أو النشيطة المتصورة عدوى في الالجنسية الدم طفيليات عودة االنتكاس

. الهاجعات عن الناشئة البيضوية المتصورة

 في العدوى من التخلص يتم عندما االنتكاس يحدث: مالحظة

 وتنضج الكبد في بالتواجد تستمر الهاجعات ولكن الدم، مرحلة

 إلى أسابيع 3 من ًةعاد تتراوح فترة وبعد. كبدية ِّسماتُمتق ِّكللتش

. الدم مجرى في األقاسيم ُتحررو الكبدية ِّسماتُمتقال تتمزق عام،

 االستقرار عن تردعه التي المواد خاصة البعوض، تطرد مادة أي حشرات طارد

 غرفة أو منطقة دخول أو) موضعي طارد( المضيف جلد على

). منشط طارد مكاني، طارد المناطق، في حشرات طارد(

) الحشرية المبيدات ومقاومة األدوية، مقاومة انظر( المقاومة

 الحلقي الشكل

 الحلقية، المرحلة(

 المرحلة في أتروفة 

) الحلقية

 الصبغة اتضاح قبل تظهر التي السن الصغيرة المالريا أتاريف

. حلقي شكل في تكون ما ًةوعاد المجهري، بالفحص

 للمضيف الكبدية الخاليا في المالريا طفيل مراحل من مرحلة ِّسمةُمتقال

 الدم كريات ِّسماتُمتق( الحمراء الدم خاليا أو) كبدية ِّسمةُمتق(

 انشطار طريق عن النووي لالنقسام تخضع التي) الحمراء

. واحدة نواة من أكثر لديها يكون َثم ومن ِّسمات،ُمتقال

 من مزيد إلى تحتاج قد التي للخطر َّرضةُمعال الفئات تحديد ِّريالتح

 .الوقائية الخدمات أو العالج أو التشخيصي االختبار مثل التدخل،

 الحياة، قيد على للبقاء األولوية يمنح الذي الخارجي العامل قوة االنتقائي الضغط

 طفيليات على للمالريا المضادة األدوية ضغط ذلك أمثلة ومن
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 .األنوفيلني البعوض على الحشرية المبيدات وضغط المالريا

 للضغط ونتيجة. ًضاأي السكان على المصطلح هذا ينطبق: مالحظة

 الوراثية االضطرابات بعض تكون المالريا، عن الناجم االنتقائي

- 6 - الغلوكوز هيدروجين نازعة وعوز المنجلي، الدم فقر مثل(

 أكثر الوخيمة بالمالريا اإلصابة خطر من تقلل التي) فوسفات

. بالمالريا الموطونة المناطق في ًراتكرا

 في( الحساسية

) االختبار

 النتائج( المالريا بعدوى المصابين األشخاص بنسبة ُتقاس

 .إيجابية اختبار نتائج على حصلوا الذين) الصحيحة اإليجابية

. المصل في للمالريا المضادة األجسام لقياس ُيستخدم إجراء مصلية مقايسة

 الهيماتوكريت( مل 100/غرام 5 من أقل الهيموغلوبين تركيز وخيم دم فقر

 %).15 من أقل

 المنجلية المالريا

 الوخيمة

 وخيم مرض بعالمات مصحوبة الحادة المنجلية المتصورة مالريا

 .الحيوية األعضاء وظائف اختالل على دليل أو/و

 بشأن للمنظمة التوجيهية المبادئ( المنظمة تعريف انظر: مالحظة

). المالريا

 أحادي عالجي مقرر

 الجرعة

. عالجي هدف لتحقيق واحدة بجرعة الدواء إعطاء

 الدم شرائح معدل

 اإليجابية

 بين للمتصورة إيجابية نتيجة على حصلت التي الدم مسحات نسبة

 .للفحص خضعت التي الدم مسحات جميع

 في( النوعية

 )االختبار

 النتائج( المالريا بعدوى المصابين غير األشخاص بنسبة ُتقاس

 .سلبية اختبار نتائج على حصلوا الذين) الصحيحة السلبية

 متغذية، أنوفيليس بعوضة ِّقحهتل ُّرك،التح مرحلة في مالريا طفيل بوغي حيوان

. عدوى المرحلة هذه في الطفيل ُيسبب وقد

 الحيوانات معدل

 البوغية

 حيوانات اللعابية غددها تحمل التي األنوفيليس بعوض إناث نسبة

. بوغية

 مستهدفة منطقة في للرش القابلة السكن أماكن جميع رش رش جولة

 المباني داخل الباقي األثر ذي للرش برنامج إطار في بالتغطية

 .منفصلة فترة خالل

 ًياسنو أكثر أو واحدة رش جولة إلى حاجة هناك تكون قد: مالحظة

 الحشري، للمبيد الباقي األثر ذي للنشاط ًعاتب نفسها المنطقة في

. المرض انتقال وديناميات

 للرش مناسبة) سطح هيكل، مأوى، غرفة، منزل، مسكن،( وحدة للرش قابل

 .المالريا نواقل مكافحة برنامج سياق في رشها، يلزم أو

 باستخدام ًةعاد َّفذُتن التي المنازل، رش عمليات في: مالحظة

. المباني داخل الباقي األثر ذي الرش أسلوب

 َّددُتح ما ًباغال والتي منتظمة، فترات على الرش عمليات تكرار رش دورة

 المثال سبيل على وأخرى، عملية بين الفاصلة الفترة حيث من

. أشهر 6 فترة بعد الرش تكرار عند أشهر 6 كل رش دورة

 جولة" ومصطلح المصطلح هذا بين الخلط ينبغي ال: مالحظة

". الرش

. الحشري للمبيد المتعاقبة االستخدامات بين المستغرق الوقت الرش فترة

 الرش أو/و المباني داخل الباقي األثر ذي بالرش التغطية البؤري الرش

. محدودة جغرافية منطقة في الموائل أو للمنازل الفراغي

 أثر ذي حشري بمبيد للمساكن الداخلية والجدران السقوف رش الباقي األثر ذو الرش

 المباني داخل الموجود للمالريا الناقل البعوض على للقضاء ٍقبا

. طرده أو

 مستمر نحو على بالمرض خاصة بيانات وتفسير وتحليل جمع ُّصدالتر

 الصحة لممارسات التخطيط في البيانات تلك واستخدام ومنهجي،

 .وتقييمها وتنفيذها العامة

 نظام من مختلفة مستويات على ُّصدالتر يحدث أن يمكن: مالحظة

 ،)المحلي والمجتمع الصحية، المرافق مثل( الصحية الرعاية
: الحاالت على القائم االكتشاف مثل( مختلفة اكتشاف بأنظمة

 ألخذ مختلفة واستراتيجيات) السلبي أو اإليجابي االكتشاف

 ).والمسوحات الخافرة، المواقع مثل( العينات

 الشخص كان إذا ما لتحديد للمالريا تشخيصي اختبار استخدام المالريا اختبار

. ال أم المالريا بعدوى ًبامصا

 منتظمة بصورة وتفسيرها وتحليلها الحشرية البيانات جمع الحشري ُّصدالتر

 مكافحة لتدخالت والتخطيط المخاطر، تقييم أجل من ومنهجية

. وتقييمها ورصدها وتنفيذها النواقل

 العدوى من معينة لكمية البعوض أو البشر من مضيف استجابة ُّملالتح

 من أقل االستجابة تلك تكون بحيث العقاقير أو السموم أو

 .المتوقع

 األنوفيلني البعوض لدغات إلى ما منطقة سكان ُّرضتع تكرار المرض انتقال شدة

 .بالمالريا مصابة بشرية بوغية لحيوانات الحامل

 السنوي بالمعدل المرض انتقال شدة عن َّبرُيع ما ًراكثي: مالحظة

 التي المالريا بطفيليات اللسعات عدد متوسط وهو الحشري، للسع

 صعوبة وبسبب. معينة فترة في واحد شخص يتلقاها أن َّقعُيتو

 انتشار معدل ُيستخدم ما ًباغال الحشري، اللسع معدل قياس

. المرض انتقال لشدة كبديل األطفال صغار في الطفيليات

 بالبعوض المنقولة المالريا عدوى معظم خاللها يحدث التي الفترة االنتقال موسم

 .السنة خالل

 عودة

 المرض انتقال 

 بسبب ًيامحل َسبةُمكت مالريا لعدوى للقياس القابل الحدوث ُّددتج

 كان منطقة في بالبعوض المنقولة العدوى من متكررة دورات

. فيها توقف قد المرض انتقال

 النتقال المحتملة العودة على مؤشر أدنى يتمثل سوف: مالحظة

 المالريا نوع من أكثر أو واطنة حاالت ثالث حدوث في المرض

. متتالية سنوات ثالث مدار على نفسها البؤرة في سنة كل نفسه
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 ما جغرافية منطقة في بالبعوض المنقولة المالريا انتقال ُّقفتو االنتقال ُّقفتو

. المالريا مكافحة تدابير لتطبيق نتيجة

 كبير تباين أي دون العام مدار على يحدث الذي المرض انتقال الالموسمي االنتقال

. شدته في

 األثر ذو االنتقال

 الباقي

 لمكافحة َّعالف برنامج تنفيذ عقب المالريا عدوى انتقال استمرار

. ًياومكان ًيازمان واسع نطاق على المالريا

" الباقي األثر ذي االنتقال" ومخاطر مصادر تختلف قد: مالحظة

 مكافحة لبرنامج" القائمة والمكونات والزمان الموقع حسب

. الحالي" َّعالالف المالريا

 ويتقلص السنة أشهر بعض في إال يحدث ال الذي المرض انتقال الموسمي االنتقال

. األخرى األشهر في ملحوظة بصورة

 اختالف مع ثابت، انتشار بنمط يتسم المالريا النتقال وبائي نوع الثابت االنتقال

 التوسع نتيجة يكون ما باستثناء أخرى، إلى سنة من طفيف

 التي االستثنائية البيئية التغيرات أو المالريا تدخالت في السريع

 .االنتقال على تؤثر

 من عالية بمستويات المتضررون السكان يتمتع ما ًباغال: مالحظة

 نواقل تتسم ما ًةوعاد الثابت، االنتقال ذات المناطق في المناعة

. البشر للدغ مرتفعة ومعدالت طويل بعمر المالريا

 معدالت أنماط في كبير بتباين يتسم المالريا النتقال وبائي نوع الثابت غير االنتقال

. آخر إلى عام من اإلصابة

 الثابت، غير االنتقال ذات المناطق في األوبئة تشيع: مالحظة

 .منخفضة السكان مناعة تكون ما ًةوعاد

 جذابة مكونات باستخدام البعوض اللتقاط مصممة أدوات البعوض مصايد

 .بدونها أو) شفط حي، ُطعم الكربون، أكسيد ثاني غاز الضوء،(

 البعوض كثافة من عينات ألخذ البعوض مصايد ُتستخدم: مالحظة

 تدخالت أو الطاردة المواد أو الجذب مواد آثار لدراسة أو

. البعوض مكافحة الفخاخ تلك من الغرض يكون وقد المكافحة؛

 البعوض لجذب المستخدمة الفردية األجهزة) أ: الفخاخ وتشمل

 ُطعمال الكربون، أكسيد ثاني الضوء،( المناسبة اإلغراء بوسائل

 نقاط على الموضوعة الشبكية والمصايد) ب ؛)ذلك إلى وما ّي،الح

 إغراء وسيلة أي دون خروجه، أو المنازل إلى البعوض دخول

 عوامل دراسة منها َصدُيقو اإلمكان، قدر مزعجة تكون أن ودون

 للمبيد الطرد تأثير أو الوفيات تأخير أو المباني، داخل التغذية مثل

) ج المباني؛ داخل الباقي األثر ذي الرش في المستخدم الحشري

 قوية جذب عناصر بواسطة البعوض تجتذب التي القتل ومصايد

. عليه القضاء أجل من مادية أو كيميائية

 الدم في الموجودة المالريا طفيليات من التخلص على القدرة عدم العالج فشل

 عن النظر بغض للمالريا، مضاد دواء إعطاء بعد األيبوبة منع أو

. عدمه من السريرية األعراض زوال

 العالج

 لالنتكاس المضاد 

 َثم ومن الهاجعات، على للقضاء مصمم للمالريا مضاد عالج

 المتأخرة األولية اإلصابة حاالت أو االنتكاسات من الوقاية

. البيضوية المتصورة أو النشيطة بالمتصورة

 خاضع عالج

 المباشرة للمالحظة

 مجال في العاملين ألحد المباشرة المالحظة تحت َّدمُيق عالج

. الصحية الرعاية

 للعالج الوطنية التوجيهية المبادئ إطار في به ُموصىال العالج األول الخط عالج

 .المالريا لعالج َّضلالمف الدواء باعتباره

 للمرضى َّدمالمق أو األول الخط عالج فشل بعد َدمالمستخ العالج الثاني الخط عالج

 على قادرين غير أو األول الخط عالج من حساسية لديهم الذين

. ُّملهتح

 في يشتبه ألشخاص للمالريا مضادة أدوية أو دواء إعطاء الترجيحي العالج

 حصولهم قبل أو الختبار يخضعوا أن دون بالمالريا إصابتهم

 .الدم فحوص نتائج على

 الكامن للمرض خاطئ عالج إلى الممارسة هذه تؤدي قد: مالحظة

 وينبغي. االستثنائية الظروف في إال مقبولة غير ممارسة وهي

. الوضع وتحسين المناسبة اإلجراءات لتوجيه ذلك عن اإلبالغ

 مضاد دواء من متقطعة فترات على كامل عالجي مقرر إعطاء الوقائي العالج

 المالريا من للوقاية آخر دواء جانب إلى أو بمفرده إما للمالريا

 طوال الدم في العالجي الدواء مستويات على الحفاظ طريق عن

. األكبر الخطر فترة

 العالج يشمل الذي الوقائي بالعالج المنظمة ُتوصي: مالحظة

 الموسمية الكيميائية والوقاية والحوامل، للرضع المتقطع الوقائي

. المالريا من

 عدوى على إال ذلك ينطبق وال. الكامل الشفاء لتحقيق العالج الجذري العالج

 استخدام من ويتألف البيضوية، والمتصورة النشيطة المتصورة

. والكبد الدم مرحلتي في الطفيل تدمر التي األدوية

 الدم خاليا داخل تنمو التي المالريا طفيليات تطور مرحلة َفةُروُْتأ

 االنشطار قبل ما إلى الحلقية المرحلة من للمضيف الحمراء

 يمكن مالريا صبغة على األتاريف وتحتوي. مباشرة النووي

 .المجهري بالفحص رؤيتها

 غير المالريا

 المصحوبة

 بمضاعفات

 المالريا طفيليات وجود أعراض المريض على فيها تظهر حالة

 خلل وجود على ّينةب أو الوخامة على عالمات دون دمه في

 .الحيوية األعضاء من عضو في وظيفي

 التوجيهية المبادئ( للمنظمة الحالي التعريف انظر: مالحظة

 المرتبط المرض تعريف ويمكن. )الثالث اإلصدار. المالريا لعالج

 على( ُحمىال درجة معايير خالل من ًداتحدي أكثر بشكل بالمالريا

) مئوية درجة 37.5 عن الحرارة درجة ارتفاع المثال، سبيل

 5000 من أكثر المثال، سبيل على( الدم في الطفيليات ومستوى

). ميكرولتر/طفيلي

 فيها تمر حيث البعوض أنواع من نوع أي من البالغات اإلناث الناقل

 المضيف هو البعوض يكون حيث( الجنسية بدورتها المتصورة

 ْعديةُمال البوغية الحيوانات مرحلة إلى اًلوصو) للطفيلي النهائي

 لدغ عند لالنتقال جاهزة تكون حتى ،)الخارجي التطور استكمال(

. فقاري مضيف

 اإلصابة في متورطة المالريا نواقل أنواع تكون ما ًةعاد: مالحظة

 الغدد أن إلى الميدانيان والتشريح الجمع يشير أن بعد) َّرمةمج(
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 َّددةُمح مقايسات استخدام ويمكن بوغية، بحيوانات ُمصابة اللعابية

 َّيماس ال عليه، والتعرف البوغية الحيوانات بروتين الكتشاف

. منخفضة العدوى معدالت تكون حيثما

 تكوين بعد المالريا طفيليات نمو اكتمال دعم على البعوض قدرة النواقل كفاءة

 البوغية الحيوانات وإطالق وتطورها ّيسةُمتكال والبويضة الالقحة

 البوغية الحيوانات بانتقال يسمح مما اللعابية، الغدد إلى تنتقل التي

 .أخرى مرة المصابة البعوض أنثى تتغذى عندما للحياة القابلة

 من قوية أنواع طريق عن إال البشرية المالريا تنتقل ال: مالحظة

 عن المتصورات من مختلفة أنواع وتنتقل األنوفيليس؛ بعوض

 واألنوفيليس، الزاعجة، جنس من البعوض من قوية أنواع طريق

. بالدم المتغذية األجنحة ثنائيات من وغيرها والباعضة،

 للمالريا، الناقل البعوض لمكافحة َّبقةالمط التدابير أنواع جميع النواقل مكافحة

 .المرض نقل على قدرته من الحد إلى الرامية

 نواقل مكافحة تؤدي أن المثالية الناحية من ينبغي: مالحظة

 قدرة خفض طريق عن انتقالها، معدالت خفض إلى المالريا

. المرض انتقال عندها يتوقف نقطة إلى النواقل،

) حساسية( تأثر قابلية

 النواقل

 أي( الحشرية بالمبيدات البعوض مجاميع) حساسية( تأثر درجة

). مقاومته عدم

 كفاءة" ومصطلح المصطلح هذا بين الخلط عدم ينبغي: مالحظة

". النواقل

 انتقال عن األول المقام في المسؤول األنوفيليس بعوض نوع الرئيسي الناقل

. معين ظرف أي في المالريا

 درجة تتغير أو ًياموسم الرئيسية النواقل تتداخل قد: مالحظة

. أهميتها

 الناقل من أقل ًرادو تلعب أنها ُيعتقد التي األنوفيليس بعوض أنواع فرعي أو ثانوي ناقل

 المالريا انتقال على الحفاظ ويمكنها المرض؛ انتقال في الرئيسي

. منخفض مستوى عند

 النواقل أحد مجاميع ُتحدثها أن يمكن التي الجديدة اإلصابات عدد  الناقل  مقدرة

 وزمان مكان في الواحد اليوم في حالة لكل جارية واحدة حالة من

 ًماتما َّرضونمع البشر من المكان هذا سكان أن بافتراض معينين،

. كذلك ويظلون بالمالريا لإلصابة

 من الوقاية إلى الرامية العامة الصحة خدمات وظائف إحدى التيقظ

 معدل ألي الدقيق الرصد من التيقظ ويتألف. المالريا دخول عودة

 الالزمة التدابير وتطبيق ُمتقبلة،ال المناطق في المالريا لحدوث

 .المرض انتقال عودة لمنع

 والمصالح المساهمون .9

 التمويل

 المالريا لمكافحة العالمي البرنامج َّدهاأع التي المالريا بشأن َّحدةالمو التوجيهية المبادئ حظيت

 والوكالة غيتس، وميليندا بيل مؤسسة ومنها المانحة، الجهات من العديد بدعم للمنظمة التابع

. إسبانيا وحكومة الدولية، للتنمية األمريكية

 المالريا نواقل لمكافحة التوجيهية المبادئ  9.1

 بالمبادئ المعني التوجيهي والفريق التوجيهية، المبادئ إعداد فريق لتشكيل توضيح يلي فيما

 وإدارة إنتاج فريق أعضاء أسماء ًضاأي يلي وفيما. الخارجية المراجعة وفريق التوجيهية،

 ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج لتحليل الفرعي والفريق المنهجية، المراجعات

 لهذه النهائية التشكيالت ِردوت. التوجيهية المبادئ منهجيات اختصاصي عن اًلفض وتقييمها،

. التوجيهية المبادئ من االنتهاء تاريخ من ًرااعتبا األفرقة

 التوجيهية المبادئ إعداد فريق أعضاء

 إعداد فريق بصفته للمنظمة التابع المالريا نواقل بمكافحة المعني التقنيين الخبراء فريق عمل

: أسماؤهم التالية األعضاء ويضم التوجيهية، المبادئ

 غانا أكرا، بالمالريا، المعنية المستقلة المستشارة بالنج، بارت كونستانس الدكتورة• 

 المناطق لطب ليوبولد األمير معهد الطفيليات، قسم كوسيمانز، مارك البروفيسور• 

 بلجيكا أنتويرب، المدارية،

 دي ريو ،)FIOCRUZ( كروز أوزوالدو مؤسسة داماسكينو، بينتو كاميال الدكتورة• 

 البرازيل جانيرو،

 لجمعيات الدولي االتحاد ،)المالريا( أولى صحة مسؤولة إرسكين، مارسي الدكتورة• 

 سويسرا جنيف، األحمر، والهالل األحمر الصليب

 أفريقيا، وسط في المتوطنة األمراض مكافحة تنسيق منظمة إيتانغ، جوسيان الدكتورة• 

 الكاميرون ياوندي،

 الطفيلية األمراض شعبة الحشرات، علم فرع ،)الرئيس( جيمنيغ جون الدكتور• 

 األمريكية المتحدة الواليات أتالنتا، منها، والوقاية األمراض مكافحة مراكز والمالريا،

 جامعة المدارية، المناطق طب كلية المالريا، مكافحة اتحاد هاي، جيفري الدكتور• 

 تايلند بانكوك، ماهيدول،

 الضنك ُحمىو المالريا من المشتركة الوقاية مكتب نينغ،-  هونغ تشو الدكتور• 

 الشعبية الصين جمهورية شنغهاي، الطفيلية، لألمراض يونان معهد ومكافحتهما،

 ونائب األمراض، لنواقل المتكاملة المكافحة قسم رئيس كافي، توتو حمودة الدكتور• 

 السودان الخرطوم، االتحادية، الصحة وزارة المالريا، لمكافحة الوطني البرنامج مدير

 المملكة لندن، المدارية، المناطق وطب للتصحح لندن كلية الينز، جوناثان البروفيسور• 

 المتحدة

 Abt شركة ،AIRS Tanzania مشروع تقني، أخصائي ماجيسا، ستيفن الدكتور• 

Associates Inc.، ،المتحدة تنزانيا جمهورية موانزا 

 وزارة بالنواقل، المنقولة األخرى واألمراض المالريا ميسياني، يونيس الدكتورة• 

 أفريقيا جنوب بريتوريا، الوطنية، الصحة

 األمراض، نواقل ومكافحة الطبي الحشرات علم مركز شارما، سينغ راجاندر الدكتور• 

 الهند دلهي، األسرة، ورعاية الصحة وزارة األمراض، لمكافحة الوطني المركز

 التوجيهية بالمبادئ المعني التوجيهي الفريق أعضاء

 المحيط لغرب العالمية الصحة لمنظمة اإلقليمي المكتب أبيياسنغي، رابيندرا الدكتور• 

 الفلبين مانيال، الهادئ،

 برازافيل، ألفريقيا، العالمية الصحة لمنظمة اإلقليمي المكتب أمينيشيوا، بيركينيش. د• 
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 الكونغو

 المتوسط، لشرق العالمية الصحة لمنظمة اإلقليمي المكتب اإلرياني، سميرة الدكتورة• 

 مصر القاهرة،

 لألمريكتين، العالمية الصحة لمنظمة اإلقليمي المكتب بيزيرا، هارولدو الدكتور• 

 األمريكية المتحدة الواليات العاصمة، واشنطن

 أمراض مجال في والتدريب بالبحث المعني الخاص البرنامج فوك، فلورنس الدكتورة• 

 سويسرا جنيف، المدارية، المناطق

 الصحة منظمة المالريا، لمكافحة العالمي البرنامج كوالتشينسكي، جان الدكتور• 

 سويسرا جنيف، العالمية،

 العالمية، الصحة منظمة المالريا، لمكافحة العالمي البرنامج نوكس، تيسا الدكتورة• 

 سويسرا جنيف،

 إدارة األمراض، نواقل لمكافحة للتأهيل المسبق االختبار فريق لو، ماريون السيدة• 

 سويسرا جنيف، العالمية، الصحة منظمة الصحية، للمنتجات األساسية األدوية

 العالمية، الصحة منظمة المالريا، لمكافحة العالمي البرنامج أولوميز، بيتر الدكتور• 

 سويسرا جنيف،

 العالمية، الصحة منظمة المالريا، لمكافحة العالمي البرنامج باتويالرد، إديث السيدة• 

 سويسرا جنيف،

 للصحة، االجتماعية ِّدداتُمحوال والبيئة العامة الصحة إدارة روبيل، ناتالي الدكتورة• 

 سويسرا جنيف، العالمية، الصحة منظمة

 الو جمهورية العالمية، الصحة لمنظمة ُقطريال المكتب شورتس، مات الدكتور• 

 الشعبية الديمقراطية

 منظمة المهملة، المدارية المناطق أمراض مكافحة إدارة فياليودهان، رامان الدكتور• 

 سويسرا جنيف، العالمية، الصحة

 الخارجية المراجعة فريق أعضاء

 المراجعة فريق بدور للمنظمة التابعة المالريا بسياسات المعنية االستشارية اللجنة اضطلعت

: أسماؤهم التالية األعضاء َّمتوض الخارجية،

 األمريكية المتحدة الواليات مستقل، استشاري عديل، أحمد البروفيسور• 

 جامعة الصحية، البحوث معهد المالريا، بحوث مركز مديرة أنساه، إيفلين الدكتورة• 

 غانا بها، المتصلة والعلوم الصحية العلوم

 المعهد المدارية، المناطق طب في وعالم بروفيسور بوركوت، توماس البروفيسور• 

 أستراليا كوك، جيمس جامعة والصحة، المدارية المناطق لطب األسترالي

 أستراليا ملبورن، جامعة فخري، أستاذ براون، غراهام البروفيسور• 

 دي في سانتا مؤسسة ،ASIESALUD معهد مدير كاراسكويال، غابرييل الدكتور• 

 كولومبيا الصحية، البحوث مركز بوغوتا،

 جنوب ويتواترسراند، جامعة المالريا، لبحوث ويتس معهد كوتزي، مورين الدكتورة• 

 أفريقيا

 غامبيا الطبية، البحوث مجلس وحدة مدير داليساندرو، أومبرتو البروفيسور• 

 مركز األدوية، ومقاومة الجزيئية األوبئة علم وحدة رئيس جيمدي، هللا عبد الدكتور• 

 مالي مالي، جامعة بالمالريا، المعني والتدريب البحوث

 الفاشيات تحليل مركز والوبائيات، ْعديةُمال األمراض أستاذ غاني، أزرا البروفيسور• 

 المتحدة المملكة كوليدج، إمبيلاير ونمذجتها،

 كلية مانسون، في السريري المدارية المناطق طب أستاذ غرينوود، بريان البروفيسور• 

 المتحدة المملكة المدارية، المناطق وطب للتصحح لندن

 تراست ويلكوم كيمري برنامج االجتماع، علماء كبيرة جونز، كارولين الدكتورة• 

 كينيا للبحوث،

 منها، والوقاية األمراض مكافحة مراكز المالريا، فرع رئيس كاشور، ستيفن الدكتور• 

 األمريكية المتحدة الواليات

 للبحوث، تراست ويلكوم كيمري برنامج مدير ،)الرئيس( مارش كيفين البروفيسور• 

 كينيا

 المدارية، المناطق وطب المالريا مجال في مستقل استشاري منديس، كاميني الدكتورة• 

 النكا سري

 سوزهو، وجامعة الطفيلية لألمراض جيانغسو معهد أول، أستاذ تشي، جاو البروفيسور• 

 الشعبية الصين جمهورية

 جامعة المدارية، بالمناطق الصحة قسم مشارك، أستاذ سينغهاسيفانون، براتاب الدكتور• 

 تايلند ماهيدول،

 المدارية المناطق وأمراض المالريا مكافحة قسم رئيس سلتسكر، الري الدكتور• 

 في المالئمة التكنولوجيا اعتماد برنامج منها، والتخلص المالريا مكافحة مركز المهملة،

 األمريكية المتحدة الواليات الصحة، مجال

 اعتماد برنامج منها، والتخلص المالريا مكافحة مركز مدير ستيكتي، ريتشارد الدكتور• 

 األمريكية المتحدة الواليات الصحة، مجال في المالئمة التكنولوجيا

 الهند المالريا، لبحوث الوطني المعهد مديرة فاليشا، نينا الدكتورة• 

 سترونغ، بيرسون ريتشارد مرتبة على حاصلة أستاذة ويرث، ديان البروفيسور• 

 بجامعة العامة للصحة تشان أتش تي كلية ْعدية،ُمال واألمراض المناعة قسم ورئيسة

 األمريكية المتحدة الواليات هارفارد،

 تصنيف نهج لتحليل الفرعي والفريق المنهجية، المراجعات وإدارة إنتاج فريق أعضاء

 وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات

 المناطق لطب ليفربول كلية ْعدية،ُمال لألمراض كوكرين مجموعة تشوي، ليزلي السيد• 

 المتحدة المملكة ليفربول، المدارية،

 المناطق لطب ليفربول كلية ْعدية،ُمال لألمراض كوكرين مجموعة برايس، جو السيد• 

 المتحدة المملكة ليفربول، المدارية،

 لطب ليفربول كلية ْعدية،ُمال لألمراض كوكرين مجموعة ريتشاردسون، مارتي السيدة• 

 المتحدة المملكة ليفربول، المدارية، المناطق

 لطب ليفربول كلية ْعدية،ُمال لألمراض كوكرين مجموعة لوتجي، فيتوريا الدكتورة• 

 المتحدة المملكة ليفربول، المدارية، المناطق

 لطب ليفربول كلية ْعدية،ُمال لألمراض كوكرين مجموعة والش، ديردري الدكتورة• 

 المتحدة المملكة ليفربول، المدارية، المناطق

 المناطق لطب ليفربول كلية ْعدية،ُمال لألمراض كوكرين مجموعة غارنر، بول الدكتور• 

 المتحدة المملكة ليفربول، المدارية،

 التوجيهية المبادئ منهجيات اختصاصي

 األمراض مكافحة فريق التوجيهية، المبادئ منهجيات اختصاصي أوكيبي، جوزيف الدكتور

 غامبيا الطبية، البحوث مجلس وحدة منها، والتخلص

 المصالح إعالنات

 بالمصالح التوجيهية المبادئ بوضع المعنية التقنية الجلسات أو المشاورات في المشاركون أفاد

 الصحة منظمة للوائح ًقاوف َلنة،ُمعال المصالح العالمية الصحة منظمة أمانة َّيمتوق. الصلة ذات

 منظمة ورأت. الحاجة حسب واألخالقيات، المخاطر وإدارة االمتثال مكتب من بدعم العالمية،

 َبرينالمعت للخبراء يمكن وأنه المصالح في ًباتضار ِّكلُتش ال اإلعالنات هذه أن العالمية الصحة

 مصالحهم، عن العلني باإلفصاح ًناره التوجيهية المبادئ بشأن المشاورات في يشاركوا أن

. بالفعل حدث الذي األمر وهو

: الصلة ذات َلنةُمعال للمصالح َّخصمل يلي وفيما

 بمدفوعات تتعلق المصالح لتضارب محتملة حاالت عدة بوركوت توماس الدكتور ذكر

 استشارية خدمات تقديم) 1 :التالي النحو على النقدي، غير والدعم البحثي والدعم االستشارات

 غير الذراع ، )Intellectual Ventures Global Good Fund (IVGGF لصالح

 من الفترة في العمل ِّفذُنو. Intellectual Ventures Laboratory لمختبر الربحية

 كوك؛ جيمس جامعة خالل من 2015 مارس/آذار إلى 2014 أكتوبر/األول تشرين

 لوضع 2017 عام في انتداب إطار في IVGGF لصالح استشارية خدمات تقديم) 2

 تصنيف وأساليب للبعوض ِومةالمقا بالمساكن تتعلق األمراض نواقل لمكافحة استراتيجية

 البرنامج لصالح استشارية خدمات تقديم) 3 كوك؛ جيمس جامعة خالل من البعوض عمر

 تطبيقات لدعم 2017 عام في الصحة مجال في المالئمة التكنولوجيا العتماد الربحي غير

 استشارية خدمات تقديم) 4 أفريقيا؛ في األمراض نواقل لمكافحة الجديدة األدوات لتقييم المنح

 التقني الدعم لتقديم 2018 فبراير/شباط إلى 2017 عام من الفترة في IVGGF لصالح

 َّقىوتل األمراض، نواقل لمكافحة جديدة استراتيجيات الختبار توجيهية مبادئ وضع بشأن

 برنامج لصالح استشارية خدمات تقديم) 5 ذلك؛ نظير مباشرة مدفوعات بوركوت الدكتور

 فبراير/شباط إلى 2017 عام من الفترة في الصحة مجال في المالئمة التكنولوجيا اعتماد

 للبعوض، ِومةالمقا المساكن لمنتجات الميدانية التجارب بشأن التقنية المشورة لتقديم 2018

 اإلشرافي الدور إطار في بحثي دعم) 6 ذلك؛ نظير مباشرة مدفوعات بوركوت الدكتور َّقىوتل

 تشرين من الفترة في للمالريا جديد تشخيصي اختبار لتقييم كوك جيمس جامعة إلى َّدمالمق

 اإلشرافي الدور إطار في بحثي دعم) 7 ؛2017 مارس/آذار إلى 2015 أكتوبر/األول

/حزيران حتى سليمان جزر في للمالريا مصلي مسح إلجراء كوك جيمس جامعة إلى َّدمالمق

 لتقييم إشرافي دور إطار في فسترغارد مؤسسة لصالح نقدي غير دعم) 8 ؛2018 يونيو

. سليمان جزر في المالريا على الحشرية بالمبيدات َلجةالمعا الناموسيات تأثير

 استشاري بعمل يتعلق المصالح في محتمل تضارب بوجود كوتزي مورين الدكتورة وأفادت

 للبعوض مسوح إلجراء 2016 عام في أشانتي غولد أنغلو شركة مع العائلة أفراد ألحد

 ِّبعهاتت التي النواقل مكافحة استراتيجيات توجيه أجل من الحشرية المبيدات مقاومة وتحديد
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. أفريقيا في الذهب تعدين شركات

 تأثير لدراسة غيتس وميليندا بيل مؤسسة من منحة ِّقيهبتل كوسيمانز مارك البروفيسور وأفاد

 إطار في ِّفراتالمن من منتجات تلقيه عن أبلغ كما كمبوديا، في المالريا من الوقاية في ِّفراتالمن

 كما. 2014-2012 الفترة في ُأجري الذي العمل بشأن جونسون سي إس شركة من الدراسة

 مخطط من العامة الصحة ألغراض َدمةالمستخ اآلفات مبيدات لتقييم منح ست ِّقيهتل عن أبلغ

 عام حتى بعضها يستمر وسوف ،2007 عام منذ اآلفات مبيدات لتقييم العالمية الصحة منظمة

2018 .

 الصحة منظمة من استشارية خدمات تقديم نظير ًراأج تقاضى أنه هاي جيفري الدكتور وذكر

. 2017 عام في ُأجري الذي العمل عن ليشتي-  تيمور في الصحة وزارة ومن العالمية

 مادة لتقييم 2017 عام في توقفت جونسون سي إس شركة من منحة على حصل بأنه وأفاد

 لحضور ساينس كروب باير شركة من واإلقامة للسفر دعم على وحصل الترانسفلوثرين،

 منحة على حصل بأنه وأفاد. 2017 عام في األمراض نواقل مكافحة لخبراء الرابع االجتماع

 أمراض مجال في والتدريب بالبحث المعني الخاص العالمية الصحة منظمة برنامج من بحثية

 وفييت تايلند في أسبابه وتحديد المتبقي االنتقال حجم دراسة على َّكزتر المدارية المناطق

 إلى المستندة االستراتيجيات أثر لدراسة خطة عن وأبلغ ،)2018 عام في ُتكملتاس( نام

 المدارس في الضنك ُحمى نواقل مكافحة على الصمود على والقدرة البيئية االجتماعية ُظمُّنال

 في عليها األخالقية الموافقة تنتظر كانت والتي كمبوديا، في المجاورة السكنية والمجتمعات

. 2017 نوفمبر/الثاني تشرين

 المالريا لعالج التوجيهية المبادئ 9.2

 تشهد التوجيهية المبادئ إعداد في العالمية الصحة منظمة ِبعهاَّتت التي األساليب زالت ال

 2006 ْيَمعا في التوجيهية المبادئ من والثاني األول ْيناإلصدار صدور منذ ًرامستم ًراُّوتط

 ًقاوف المالريا لعالج التوجيهية المبادئ من الثالث اإلصدار َّدُِعأو. التوالي على 2010و

 وشمل. ]1[ التوجيهية المبادئ إلعداد َّدثةالمح المعيارية العالمية الصحة منظمة ألساليب

 التوجيهية، المبادئ إلعداد فريق وتشكيل االحتياجات، وتقييم" النطاق تحديد"و التخطيط ذلك

 والتدخل المرضى؛ أو المشاركين أو بالسكان المتعلقة األسئلة( الرئيسية األسئلة وصياغة

 تصنيف ونهج المراجعات، بإجراء والتكليف ،)والنتيجة المراقبة؛ أو والمقارنة المؤشر؛ أو

 العالقة شفافية األسلوب هذا ويكفل. التوصيات وتقديم وتقييمها، ووضعها وتقديرها التوصيات

 ًجانه وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف نهج ُيعدو. والتوصيات ّيناتالب بين

 التوصيات قوة وتقييم لصياغة واضحة أساليب إلى ويستند واسع نطاق على ًداَمومعت ًداَّحمو

. ّيناتالب قوة أساس على محددة سريرية بمسائل المتعلقة

 البروفيسور رئاسته في شارك الذي التوجيهية، المبادئ بإعداد المعني التقني الفريق َّظمون

 حول تقنية مشاورة ،)أدناه اآلخرين المشاركين أسماء ِردت( وايت نيك والبروفيسور بينكا فريد

 لتضارب إعالنات المشاركين جميع من وورد .التوجيهية المبادئ من الثالث اإلصدار إعداد

 تحديد اجتماع بتيسير التوجيهية بالمبادئ المعني للمنظمة التوجيهي الفريق واضطلع. المصالح

 الثاني اإلصدار أقسام وتحديد األولويات لتحديد ،2013 فبراير/شباط في ُعقد الذي النطاق،

. المحتملة الجديدة التوصيات ولتحديد استعراضها، المقرر من كان التي التوجيهية المبادئ من

 ّيناتالب تجميع أجل من والنتائج والمقارنة والتدخالت بالسكان المتعلقة األسئلة مسودة وصيغت

 الدوائية والديناميكية الدوائية بالحرائك المتعلقة البيانات استعراض ُتبرواع. واستعراضها

. الغرض لهذا فرعي فريق ِّكلُشو بالجرعات، المتعلقة التوصيات لدعم ًياضرور

 لطب ليفربول كلية في ْعديةُمال لألمراض كوكرين مجموعة ِّلفتُك النطاق، تحديد اجتماع وبعد

 لكل ّيناتالب جودة وتقييم منهجية استعراضات بإجراء إنجلترا، ليفربول، في المدارية المناطق

 المنشورة التجارب عن مستفيضة ًثابحو المراجعات َّمنتوتض. األولوية ذات األسئلة من سؤال

 لألمراض كوكرين مجموعة تجارب سجل ضمن األهمية بالغة ًثاوبحو المنشورة وغير

 ،Embaseو ،®MEDLINEو المضبوطة، للتجارب المركزي كوكرين وسجل ْعدية،ُمال

 عدم حالة وفي. كوكرين مكتبة في اإلنترنت على المراجعات جميع َشرُتنوس. LILACSو

 غير للدراسات المنشورة المراجعات في َظرُين العشوائية، التجارب من المتاحة ّيناتالب كفاية

. العشوائية

 الواردة المنشورة الدراسات الجرعات بتوصيات المعني الفرعي الفريق واستعرض

 لألدوية الدوائية والديناميكية الدوائية الحرائك بشأن Embaseو® MEDLINE من

 العالمية الشبكة من َمدةمست أولية ومختبرية سريرية بيانات الفريق واستخدم. للمالريا المضادة

 الكامل الدم أو البالزما في للمالريا المضادة األدوية تركيزات بشأن المالريا مضادات لمقاومة

 الحرائك تحليل ألغراض وذلك المرضى؛ فرادى لدى صحتها من ّبتُمتث بمقايسات المقاسة

 النظراء الستعراض الخاضعة المنشورات في البيانات ُأدرجتو. الجرعات ومحاكاة الدوائية

 وتمت سكانية، دوائية حرائك نماذج ُأنشئتو. األدوية لتسجيل التنظيمية السلطات إلى ِّدمتُق أو

 1000( للمالريا المضادة لألدوية الكامل الدم تركيز مرتسمات أو البالزما مرتسمات محاكاة

. المختلفة الوزن لفئات) ًةعاد مرة

 نوفمبر/الثاني تشرين في ُعقدا ْين،تقني ْيناجتماع في التوجيهية المبادئ إعداد فريق واجتمع

 إلى ًدااستنا نهائية ًةصياغ وصياغتها التوصيات لوضع ،2014 يونيو/وحزيران 2013

 المتعلقة األسئلة إجابات أساس على وتقييمها ووضعها وتقديرها التوصيات تصنيف جداول

 تابعة فرعية لجنة التوجيهية المبادئ كتبت وقد. والنتائج والمقارنة والتدخالت بالسكان

 ومستخدمون خارجيون خبراء قام التوجيهية، المبادئ إعداد أثناء مختلفة أحيان وفي. للفريق

 أسماء أدناه ِردوت التوصيات؛ أو الوثيقة من أجزاء باستعراض الفريق في أعضاء ليسوا

 ودعمتها اآلراء، بتوافق العالجية التوصيات وحظيت. الخارجيين المراجعين الزمالء هؤالء

. الدوائية والديناميكية الدوائية بالحرائك المتعلقة المعلومات واستعراض المنهجية، المراجعات

. ًبامطلو التصويت يكن ولم اآلراء؛ في توافق إلى ُّصلللتو باستفاضة الخالف نقاط ونوقشت

 التوجيهية المبادئ إعداد فريق أعضاء

 أفريقيا جنوب تاون، كيب جامعة السريري، األدوية علم قسم بارنز،. ك البروفيسور• 

 بها، المتصلة والعلوم الصحية العلوم جامعة ،)المشارك الرئيس( بينكا فريد البروفيسور• 

 غانا فولتا، إقليم هو، مدينة

 كارولينسكا، جامعة مستشفى ُمعدية،ال األمراض قسم بيوركمان،. أ البروفيسور• 

 السويد ستوكهولم،

 بنغالديش دكا، كير، ديف مؤسسة فايز،. أ.م البروفيسور• 

 ديوب، أنتا الشيخ جامعة الطب، كلية الطفيليات، علم دائرة غاي،. أو البروفيسور• 

 السنغال فان،-داكار

 رواندا كيغالي، فيصل، الملك مستشفى لوتالو، صموئيل الدكتور• 

 السريرية، البحوث مركز الكيني، الطبية البحوث معهد جوما، إليزابيث الدكتورة• 

 كينيا نيروبي،

 األمراض قسم الدولية، والصحة المدارية المناطق طب عيادة مكارثي، آن الدكتورة• 

 كندا أوتاوا، العام، أوتاوا لمستشفى الجامعي الحرم ْعدية،ُمال

 إلورين، التعليمي، إلورين جامعة مستشفى األطفال، طب قسم موكولو،. أو البروفيسور• 

 نيجيريا

 المدارية، المناطق لطب ليفربول كلية للصحة، الدولية المجموعة سنكلير، ديفيد الدكتور• 

 المتحدة المملكة ليفربول،

 جورجيا، أتالنتا، منها، والوقاية األمراض مكافحة مراكز سلتسكر،. ل الدكتور• 

 األمريكية المتحدة الواليات

 إندونيسيا جاكرتا، الصحة، وزارة والتنمية، للصحة الوطني المعهد تجيترا، إي الدكتور• 

 الهند نيودلهي، المالريا، لبحوث الوطني المعهد فاليشا، نينا الدكتورة• 

 ماهيدول، جامعة المدارية، المناطق طب كلية ،)المشارك الرئيس( وايت. ن البروفيسور• 

 تايلند بانكوك،

 بينكا فريد البروفيسور ،)المشارك الرئيس( بارنز،. ك البروفيسور◦ 

 الجرعات بتوصيات المعني الفرعي الفريق أعضاء

 لوتالو صموئيل الدكتور• 

 جوما إليزابيث الدكتورة• 

 موكولو. أو البروفيسور• 

 الواليات كونيتيكت، ييل، بجامعة العامة الصحة كلية الطب، قسم باريك،. س الدكتورة• 

 األمريكية المتحدة

 سنكلير ديفيد الدكتور• 

 تايلند بانكوك، ماهيدول، جامعة المدارية، المناطق طب كلية تارنينغ، جويل الدكتور• 

 السريرية، للبحوث تراست ويلكوم ليفربول-مالوي برنامج تيرلو،. ج.د الدكتورة• 

 مالوي بالنتير،

) المشارك الرئيس( وايت. ن البروفيسور• 

 التوجيهية بالمبادئ المعني التوجيهي الفريق

 العالمية، الصحة منظمة المالريا، لمكافحة العالمي البرنامج بوسمان،. أ الدكتورة• 
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 سويسرا جنيف،

 لمنظمة اإلقليمي المكتب المالريا، لمكافحة اإلقليمي المستشار كارتر،. ك الدكتور• 

 لألمريكتين العالمية الصحة

 الصحة منظمة العاملة، والقوى الصحية ُظمُّنال سياسات كومار، دينغرا. ن الدكتورة• 

 سويسرا جنيف، العالمية،

 المناطق أمراض مجال في والتدريب بالبحث المعني الخاص البرنامج جومز،. م. د• 

 سويسرا جنيف، العالمية، الصحة منظمة المدارية،

 الصحة منظمة المالريا، لمكافحة العالمي البرنامج ،)األمين( أولوميز  .إي. ب الدكتور• 

 سويسرا جنيف، العالمية،

 أمراض مجال في والتدريب بالبحث المعني الخاص البرنامج باغنوني،. ف الدكتور• 

 سويسرا جنيف، العالمية، الصحة منظمة المدارية، المناطق

 الصحة منظمة المالريا، لمكافحة العالمي البرنامج ريتفيلد،  س.إي آفجي الدكتورة• 

 سويسرا جنيف، العالمية،

 العالمية، الصحة منظمة المالريا، لمكافحة العالمي البرنامج رينغوالد،. ب الدكتور• 

 سويسرا جنيف،

 العالمية، الصحة منظمة المالريا، لمكافحة العالمي البرنامج وارسام،. م الدكتورة• 

 سويسرا جنيف،

 جنيف، العالمية، الصحة منظمة والمراهقين، األطفال صحة وير، ويلسون الدكتور• 

 سويسرا

 الخارجيون المراجعون

 المتحدة المملكة ليفربول، المدارية، المناطق لطب ليفربول كلية كويل، تير. ف الدكتور• 

 المدارية، المناطق طب كلية المالريا، لبحوث شوكلو وحدة ماكجريدي،. ر الدكتورة• 

 تايلند بانكوك، ماهيدول، جامعة

 المدارية، المناطق طب كلية المالريا، لبحوث شوكلو وحدة نوستن،. ف البروفيسور• 

 تايلند بانكوك، ماهيدول، جامعة

 التوجيهية المبادئ منهجيات اختصاصي

 المتحدة المملكة ليفربول، المدارية، المناطق لطب ليفربول كلية غارنر،. ب البروفيسور

 المصالح عن إالفصاح

 والخبراء المالريا، لعالج التوجيهية المبادئ الستعراض التقنية المشاورة في المشاركون أفاد

 إلجراءات ًقاوف الصلة، ذات بالمصالح التوجيهية المبادئ هذه استعرضوا الذين الخارجيون

 جميع أن من الرغم وعلى. مستفيضة ًةمناقش اللجنة ناقشتها وقد. العالمية الصحة منظمة

 ُتبعداس فقد توصياته، أو االجتماع بمداوالت مباشرة صلة ذات غير ُتبرتاع َلنةُمعال المصالح

 التوصيات بتصنيف المعنية الفرعية اللجان من َلنةُمع مصالح لديهم الذين الفريق أعضاء

 إدارة وأجازت. الصياغة وفريق بالتوصيات، المعنية واللجان وتقييمها، ووضعها وتقديرها

 الصحة منظمة للوائح ًقاوف َلنة،ُمعال المصالح العالمية الصحة بمنظمة القانونية الشؤون

. العالمية

 Malaria مؤسسة من آخرين، مع باالشتراك منح، على بحصولها بارنز. ك الدكتورة وأفادت

Medicine Venture للمالريا المضادة األدوية لتقييم سريرية تجارب إلجراء .

 بحثية منحة على حصلت التي INDEPTH شبكة في عضو أنه بينكا فريد الدكتور وذكر

 المرحلة في يوراتيسم لعقار الترخيص بعد ما دراسات إلجراء غيتس وميليندا بيل مؤسسة من

. الرابعة

 للمساعدة) المتحدة بالمملكة( الدولية التنمية وزارة من منحة ِّقيبتل جارنر بول الدكتور وأفاد

. موثوقة ّيناتب إلى العالمية والقرارات التوجيهية المبادئ استناد ضمان في

 العلوم وزارة تدعمها التي السريرية التجارب في ًثاباح عملت أنها فاليشا نينا الدكتورة وذكرت

 موضوع مع تضارب وال نقدية منافع هناك تكن ولم. رانباكسي وشركة الهند، في والتكنولوجيا

. المراجعة هذه

 جديدة أدوية ِّورتط التي األدوية شركات لجميع ًرامستشا يعمل بأنه وايت نيك البروفيسور وأفاد

 أو االستشارية، الخدمات مقابل أتعاب أي عليه يتقاضى ال مجاني عمل وهذا. للمالريا مضادة

. األجور أشكال من شكل أي
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َبةم�حق: جميع 
َّ
 حسب األقسام   ملفات �عر�ف األدلة مرت

 امل�خص التنفيذي  - 1

 مقدمة  - 2

 الوقاية  - 3

اقل م�افح - 1.4  ة النو

ى   - 1.1.4 ع�� نطاق واسعها باستخدامالتدخالت املو�ىَ

 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا الس�ان: 
ُ
 األفراد امل

ل: 
ُّ

جة باملبيدات ا�حشر�ة التدخ
َ

عا�
ُ
 الناموسيات أو الستائر امل

 م وجود ناموسيات عد أساس املقارنة: 

 ة املن�جي املراجعةم�خص البّينات املستقاة من 

سًرا بصف��ا ا�جموعة و  21دراسة، م��ا    23  املراجعة  تشمل
ُ
عة (ست م��ا تضم أ دراسة    15دراسة عبارة عن تجارب عشوائية مضبوطة مجمَّ

فرد مضبوطة  عشوائية  تجارب  عن  عبارة  م��ا  ودراستان  ا�جموعة)،  بصف��ا  رى 
ُ
ق وقارنت  تضم  جة    12ية؛ 

َ
عا�

ُ
امل الناموسيات  ب�ن  دراسة 

ا�حشر�ة وقارنت    باملبيدات  جة، 
َ

عا�
ُ
امل غ��  ناموسيات.  دراسة    11والناموسيات  وجود  وعدم  ا�حشر�ة  باملبيدات  جة 

َ
عا�

ُ
امل الناموسيات  ب�ن 

جر�ت  منظمة ال�حة العامليةإ�� أقاليم  واستناًدا  
ُ
و�وت ديفوار، وال�ام��ون، وغامبيا (دراستان)،    دراسة �� أفر�قيا (بوركينا فاسو،  12، أ

و��وادور،   (�ولومبيا،  األمر�كت�ن   �� دراسات  وست  املتحدة)،  تن�انيا  وجمهور�ة  وس��اليون،  ومدغشقر،  دراسات)،  (ثالث  وكينيا  وغانا، 
(الهند، وميانمار، وتوني�اراغوا (درا ��  ستان)، و���و، وفن�و�ال) وأر�ع دراسات �� جنوب شرق آسيا  جر�ت دراسة واحدة 

ُ
ايلند (دراستان)) وأ

 إقليم شرق املتوسط (باكستان). 

جة باملبيدات ا�حشر�ة
َ

عا�
ُ
جة باملبيدات ا�حشر�ة: مقابل الناموسيات امل

َ
 عدم وجود ناموسيات ُمعا�

 �عدم 
ً
جة باملبيدات ا�حشر�ة معدل وفيات األطفال بجميع األسباب مقارنة

َ
عا�

ُ
ض الناموسيات امل  وجود ناموسيات ُتخّفِ

 )؛ خمس دراسات؛ بّينات مرتفعة اليق�ن)0.89– 0.77% (95؛ فاصل ثقة 0.83(�سبة معدل ا�حدوث: 

ض النامو  جة باملبيدات ا�حشر�ة معدل نو�ات ُتخّفِ
َ

عا�
ُ
رة املنجليةسيات امل  �عدم وجود ناموسيات املتصّوِ

ً
 غ�� امل�حو�ة بمضاعفات مقارنة

 )؛ خمس دراسات؛ بّينات مرتفعة اليق�ن)0.60– 0.48% (95ل ثقة ؛ فاص0.54(�سبة معدل ا�حدوث: 

جة باملبيدات ا�حشر�ة معدل انت
َ

عا�
ُ
ض الناموسيات امل  �عدم وجود ناموسيات ُتخّفِ

ً
رة املنجلية مقارنة  شار عدوى املتصّوِ

 )؛ خمس دراسات؛ بّينات مرتفعة اليق�ن)0.89– 0.54% (95؛ فاصل ثقة 0.69معدل ا�حدوث:  (�سبة

انتشار  د  ق تأث�� ضئيل أو معدوم ع�� معدل  باملبيدات ا�حشر�ة  جة 
َ

عا�
ُ
امل للناموسيات  رة النشيطةي�ون   �عدم وجود   عدوى املتصّوِ

ً
مقارنة

 ناموسيات

 )؛ دراستان؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 1.34– 0.75% (95؛ فاصل ثقة 1.00(�سبة ا�خطر: 

جة باملبيدات ا�حشر 
َ

عا�
ُ
ض الناموسيات امل  �عدم وجود ناموسيات  �ةُتخّفِ

ً
 معدل اإلصابة بنو�ات املالر�ا الوخيمة مقارنة

 )؛ دراستان؛ بّينات مرتفعة اليق�ن)0.82– 0.38% (95؛ فاصل ثقة 0.56: (�سبة معدل ا�حدوث
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 النتيجة 

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق  نتائج وقياسات الدراسة 

الناموسيات أو الستائر  عدم وجود ناموسيات 
جة باملبيدات ا�حشر�ة 

َ
عا�

ُ
 امل

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات)

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

 0.83ا�خطر النس�ي   الوفيات بجميع األسباب

) 0.89 -  0.77% 95(فاصل ثقة 

بيانات مستقاة من خمس  ع��بناًء 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  129714دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

33 27 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  6أقل بو

) 4أقل بواقع  - 8% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

ض الناموسيات أو الستائر   مرتفعة  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات ا�حشر�ة  
َ

عا�
ُ
امل

 يع األسباب.األطفال بجموفيات 

رة  نو�ات من املتصّوِ
املنجلية غ�� امل�حو�ة  

 بمضاعفات

 0.54ا�خطر النس�ي  

) 0.6 -  0.48% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من خمس 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   32699دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

178 96 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  82أقل بو

) 71أقل بواقع  - 93% أقل بواقع 95قة (فاصل ث

ض الناموسيات أو الستائر   مرتفعة  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات ا�حشر�ة  
َ

عا�
ُ
امل

رة  معدل اإلصابة بنو�ات  املتصّوِ
غ�� امل�حو�ة   املنجلية

 �عدم وجود  
ً
بمضاعفات مقارنة

 ناموسيات.

رة  نو�ات من املتصّوِ
املنجلية غ�� امل�حو�ة  

 بمضاعفات (معدل إصابة
 تراك�ي)

 0.44ا�خطر النس�ي  

) 0.62 -  0.31% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراستْ�ن 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا. (دراسات   10964أ

 عشوائية مضبوطة) 

137 60 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  77أقل بو

) 52أقل بواقع  - 95بواقع % أقل 95(فاصل ثقة 

 طا�ع�سبب ال متوسطة
 1 غ�� املباشر الشديد

ض الناموسيات أو  ر�ما  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات  
َ

عا�
ُ
الستائر امل

ا�حشر�ة معدل اإلصابة بنو�ات  
رة املنجلية غ�� امل�حو�ة   املتصّوِ
 �عدم وجود  

ً
بمضاعفات مقارنة

 ناموسيات.

رة   معدل انتشار املتصّوِ
 املنجلية

 0.69ا�خطر النس�ي  

) 0.89 -  0.54% 95(فاصل ثقة 

ناًء ع�� بيانات مستقاة من خمس ب
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   17860دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

120 83 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  37أقل بو

) 13أقل بواقع  - 55% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

ض الناموسيات أو الستائر   مرتفعة  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات ا�حشر�ة  
َ

عا�
ُ
امل

رة  معدل  انتشار مالر�ا املتصّوِ
 �عدم وجود  

ً
املنجلية مقارنة

 ناموسيات.

رة  نو�ات من املتصّوِ
النشيطة غ�� امل�حو�ة  

بمضاعفات (معدل إصابة 
 تراك�ي)

 0.61ا�خطر النس�ي  

) 0.77 -  0.48% 95(فاصل ثقة 

بيانات مستقاة من دراستْ�ن بناًء ع�� 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا. (دراسات   10972أ

 مضبوطة) عشوائية 

149 91 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  58أقل بو

) 34أقل بواقع  - 77% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

طا�ع �سبب ال متوسطة
 2 غ�� املباشر الشديد

ض الناموسيات أو  ر�ما  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات  الستائر 
َ

عا�
ُ
امل

ا�حشر�ة معدل اإلصابة بنو�ات  
رة النشيطة غ��   املتصّوِ

 امل
ً
�حو�ة بمضاعفات مقارنة

 �عدم وجود ناموسيات. 

رة   معدل انتشار املتصّوِ
 النشيطة

 1ا�خطر النس�ي  

) 1.34 -  0.75% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراستْ�ن 
جر�تا ع�� 

ُ
(دراسات  مر�ض.  9900أ

 عشوائية مضبوطة) 

130 130 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

) 44أك�� بواقع  - 32% أقل بواقع 95اصل ثقة (ف

 منخفضة 

طا�ع غ��  �سبب ال
، وعدم  املباشر الشديد

 3الدقة الشديدة 

قد ي�ون للناموسيات أو الستائر  
جة باملبيدات ا�حشر�ة تأث��  

َ
عا�

ُ
امل

معدوم ع�� معدل  ضئيل أو 
رة النشيطة انتشار مالر�ا   املتصّوِ

 �عدم وجود ناموسيات.
ً
 مقارنة

ت غ�� م�حو�ة  نو�ا
بمضاعفات من أي نوع من 

رة   أنواع املتصّوِ

 0.5ا�خطر النس�ي  

) 0.9 -  0.28% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   5512واحدة أ

 عشوائية مضبوطة) (دراسة 

256 128 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل    128أقل بو

) 26أقل بواقع  - 184واقع % أقل ب95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�  �سبب الطا�ع غ�
 4 املباشر الشديد للغاية

ض الناموسيات أو  ر�ما  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات  
َ

عا�
ُ
الستائر امل

ا�حشر�ة معدل اإلصابة بنو�ات  
م�حو�ة بمضاعفات من أي غ�� 

  
ً
رة مقارنة نوع من أنواع املتصّوِ

 �عدم وجود ناموسيات. 

 0.56ا�خطر النس�ي   مةنو�ات املالر�ا الوخي

) 0.82 -  0.38% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراستْ�ن 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا. (دراسات   31173أ

 عشوائية مضبوطة) 

15 8 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  7أقل بو

) 3أقل بواقع  - 9% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

ض الناموسيات أو  مرتفعة  خّفِ
ُ
الستائر  ت

جة باملبيدات ا�حشر�ة  
َ

عا�
ُ
امل

معدل اإلصابة بنو�ات املالر�ا  
 الوخيمة. 

� النشر: غ�� شديد. عدم اال�ساق: غ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: غ�� شديدة.  .1 تح�ُّ

� النشر:  .2 غ�� شديد. عدم اال�ساق: غ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: غ�� شديدة. تح�ُّ

� النشر: غ�� شديد.  .3 عدم اال�ساق: غ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: شديدة. تح�ُّ

� النشر: غ�� شديد. عدم اال�ساق: غ�� شديد. الطا�ع غ��  .4 املباشر: غ�� شديد. عدم الدقة: غ�� شديدة. تح�ُّ
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 بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة 

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا  الس�ان:
ُ
 األفراد امل

ل:
ُّ

جة باملبيدات ا�حشر�ة   التدخ
َ

عا�
ُ
 الناموسيات أو الستائر امل

جة النامو  أساس املقارنة: 
َ

عا�
ُ
 سيات غ�� امل

 ة املن�جياملراجعة البّينات املستقاة من م�خص 

سًرا بصف��ا ا�جموعة و  21دراسة، م��ا    23املراجعة    تشمل
ُ
عة (ست م��ا تضم أ دراسة    15دراسة عبارة عن تجارب عشوائية مضبوطة مجمَّ

مضبوطة عشوائية  تجارب  عن  عبارة  م��ا  ودراستان  ا�جموعة)،  بصف��ا  رى 
ُ
ق وقارنت    تضم  جة    12فردية؛ 

َ
عا�

ُ
امل الناموسيات  ب�ن  دراسة 

و  ا�حشر�ة  وقارنت  باملبيدات  جة، 
َ

عا�
ُ
امل غ��  ناموسيات.    11الناموسيات  وجود  وعدم  ا�حشر�ة  باملبيدات  جة 

َ
عا�

ُ
امل الناموسيات  ب�ن  دراسة 

جر�ت  منظمة ال�حة العامليةواستناًدا إ�� أقاليم  
ُ
)،  )اسو، و�وت ديفوار، وال�ام��ون، وغامبيا (دراستان دراسة �� أفر�قيا (بوركينا ف  12، أ

(ثالث وكينيا  و��وادور،    وغانا،  (�ولومبيا،  األمر�كت�ن   �� دراسات  وست  املتحدة)،  تن�انيا  وجمهور�ة  وس��اليون،  ومدغشقر،  دراسات)، 
جر�ت دراسة واحدة �� )، و���و، وفن�و�ال) وأر�ع دراسات �� جنوب شرق آسيا (الهند، وميانم)وني�اراغوا (دراستان 

ُ
ار، وتايلند (دراستان)) وأ

 تان). إقليم شرق املتوسط (باكس

جة باملبيدات ا�حشر�ة
َ

عا�
ُ
جة:  مقابلالناموسيات امل

َ
عا�

ُ
 الناموسيات غ�� امل

ض ر�ما  جة باملبيدات ا�حشر�ةُتخّفِ
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات غ� الناموسيات امل

ً
جة معدل وفيات األطفال بجميع األسباب مقارنة

َ
عا�

ُ
 � امل

 ان؛ بّينات متوسطة اليق�ن) )؛ دراست1.23– 0.36% (95؛ فاصل ثقة 0.67(�سبة معدل ا�حدوث: 

جة باملبيدات ا�حشر�ة معدل نو�ات  
َ

عا�
ُ
ض الناموسيات امل رة املنجليةُتخّفِ جة   املتصّوِ

َ
عا�

ُ
 بالناموسيات غ�� امل

ً
 غ�� امل�حو�ة بمضاعفات مقارنة

 )؛ خمس دراسات؛ بّينات مرتفعة اليق�ن)0.79-0.43% (95فاصل ثقة  ؛0.58(�سبة معدل ا�حدوث: 

جة
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات غ�� امل

ً
رة املنجلية مقارنة جة باملبيدات ا�حشر�ة معدل انتشار املتصّوِ

َ
عا�

ُ
ض الناموسيات امل  ُتخّفِ

 )؛ أر�ع دراسات؛ بّينات مرتفعة اليق�ن)0.97- 0.68% (95؛ فاصل ثقة 0.81(�سبة ا�خطر: 

جة باملبيدات ا�حشر�ة معدل نو 
َ

عا�
ُ
ض الناموسيات امل رة النشيطة�ات  ر�ما ُتخّفِ  بالناموسيات غ��    املتصّوِ

ً
غ�� امل�حو�ة بمضاعفات مقارنة

جة
َ

عا�
ُ
 امل

 )؛ ثالث دراسات؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 1.05-0.51% (95؛ فاصل ثقة 0.73(�سبة معدل ا�حدوث: 

جة باملبيدات ا�حشر�ة ع�� انتشار ال يزال من غ�� املعروف أثر ا
َ

عا�
ُ
رة الناموسيات امل جة. لنشيطةاملتصّوِ

َ
عا�

ُ
 بالناموسيات غ�� امل

ً
 ، مقارنة

 )؛ دراستان؛ بّينات منخفضة اليق�ن للغاية) 2.04- 0.13% (95؛ فاصل ثقة 0.52(�سبة ا�خطر: 
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 شديدة.عدم الدقة:  .1
 دقة: شديدة.. عدم الالطا�ع غ�� املباشر: شديد .2
 . عدم الدقة: شديدة.عدم اال�ساق: شديد .3
 .ةالطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. عدم الدقة: غ�� شديد .4
 عدم الدقة: شديدة. .5
 الطا�ع غ�� املباشر: شديد للغاية. عدم الدقة: شديدة. .6

 النتيجة 

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق  نتائج وقياسات الدراسة 

جة 
َ

عا�
ُ
 الناموسيات غ�� امل

جة باملبيدات ا�حشر�ة
َ

عا�
ُ
 الناموسيات أو الستائر امل

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات)

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

 0.67النس�ي  ا�خطر  الوفيات بجميع األسباب

)1.23 -  0.36% 95(فاصل ثقة 

بيانات مستقاة من دراستْ�ن بناًء ع�� 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا. (دراسات   32721أ

 عشوائية مضبوطة) 

19 13 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  6أقل بو

 ) 4أك�� بواقع  12% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

�سبب عدم   متوسطة
 1 الدقة الشديدة

ض الناموسيات أو الستائر  ر�ما  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات ا�حشر�ة  
َ

عا�
ُ
 امل

معدل وفيات األطفال بجميع األسباب 
جة. 

َ
عا�

ُ
 بالناموسيات غ�� امل

ً
 مقارنة

رة  نو�ات من املتصّوِ
املنجلية غ�� امل�حو�ة  

 بمضاعفات

 0.58ا�خطر النس�ي  

)0.79 -  0.43% 95(فاصل ثقة 

 خمسبناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   2084دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

180 104 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  76أقل بو

)38أقل بواقع  - 103% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

جة   مرتفعة 
َ

عا�
ُ
ض الناموسيات أو الستائر امل خّفِ

ُ
ت

باملبيدات ا�حشر�ة معدل اإلصابة 
رة املبنو�ات  غ�� امل�حو�ة   نجليةاملتصّوِ

 بالناموسيات غ��  
ً
بمضاعفات مقارنة

جة. 
َ

عا�
ُ
 امل

رة   معدل انتشار املتصّوِ
 املنجلية

 0.81ا�خطر النس�ي  

)0.97 -  0.68% 95(فاصل ثقة 

بيانات مستقاة من أر�ع دراسات  بناًء ع�� 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ض. (دراسات  300أ

 عشوائية مضبوطة) 

85 69 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع  الفرق:  1000ل�ل  16أقل بو

)3أقل بواقع  - 27% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

جة   مرتفعة 
َ

عا�
ُ
ض الناموسيات أو الستائر امل خّفِ

ُ
ت

مالر�ا  باملبيدات ا�حشر�ة معدل انتشار 
 بالناموسيات  

ً
رة املنجلية مقارنة املتصّوِ

جة. 
َ

عا�
ُ
 غ�� امل

رة  نو�ات من املتصّوِ
النشيطة غ�� امل�حو�ة  

 تبمضاعفا

 0.73ا�خطر النس�ي  

)1.05 -  0.51% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ثالث  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   1771دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

143 104 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  39أقل بو

)7أك�� بواقع  - 70% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

ملباشر  طا�ع غ�� ا�سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

 2الشديدة 

ض الناموسيات أو الستائر  ر�ما  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات ا�حشر�ة معدل  
َ

عا�
ُ
امل

رة النشيطةاإلصابة بنو�ات  غ��   املتصّوِ
 
ً
امل�حو�ة بمضاعفات مقارنة

جة. 
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات غ�� امل

رة  نو�ات من املتصّوِ
النشيطة غ�� امل�حو�ة  

بمضاعفات (معدل  
 صابة تراك�ي)إ

 0.58ا�خطر النس�ي  

)1.14  - 0.3% 95ثقة (فاصل 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ثالث  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ىى.   17910دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

168 97 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  71أقل بو

)23أك�� بواقع  - 118% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

م الدقة  �سبب عد
، وعدم اال�ساق  الشديدة

 3الشديد 

ض الناموسيات أو الستائر  ر�ما  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات ا�حشر�ة معدل  
َ

عا�
ُ
امل

رة النشيطةاإلصابة بنو�ات  غ��   املتصّوِ
 
ً
امل�حو�ة بمضاعفات مقارنة

جة. 
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات غ�� امل

رة   معدل انتشار املتصّوِ
 النشيطة

 0.52ا�خطر النس�ي  

)2.04 -  0.13% 95ثقة  (فاصل

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ض. (دراسة  300واحدة أ

 عشوائية مضبوطة) 

85 44 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  41أقل بو

)88أك�� بواقع  - 74% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

�سبب منخفضة للغاية 
 عدم الدقة الشديدة للغاية 

غ�� املباشر  ، والطا�ع 
 4الشديد للغاية  

من غ�� الوا�ح ما إذا �انت �سبة 
رة   األ�خاص املصاب�ن بطفيليات املتصّوِ

النشيطة أقل �� أولئك الذين  
جة  

َ
عا�

ُ
�ستخدمون الناموسيات امل

 بأولئك الذين  
ً
باملبيدات ا�حشر�ة مقارنة

جة. 
َ

 �ستخدمون ناموسيات غ�� ُمعا�

امل�حو�ة النو�ات غ�� 
من أي نوع  بمضاعفات 

رة   من أنواع املتصّوِ
 (معدل إصابة تراك�ي) 

 0.17ا�خطر النس�ي  

)0.53 -  0.05% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا. (دراسة  691واحدة أ

 عشوائية مضبوطة) 

69 32 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  37أقل بو

)19أك�� بواقع  - 57 % أقل بواقع95(فاصل ثقة 

�سبب عدم   متوسطة
 5 الدقة الشديدة

ض الناموسيات أو الستائر  ر�ما  خّفِ
ُ
ت

جة باملبيدات ا�حشر�ة معدل  
َ

عا�
ُ
امل

اإلصابة بالنو�ات غ�� امل�حو�ة  
بمضاعفات من أٍي من أنواع املالر�ا  

جة. 
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات غ�� امل

ً
 مقارنة

انتشار أي نوع من  معدل 
رة أنواع املت  صّوِ

 0.17ا�خطر النس�ي  

)0.53 -  0.05% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا. (دراسة  691واحدة أ

 عشوائية مضبوطة) 

104 18 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  86أقل بو

 ) 49بواقع أقل  - 99% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

منخفضة للغاية  
الدقة   �سبب عدم

 الشديدة

، والطا�ع غ�� املباشر  
 6الشديد للغاية  

من غ�� الوا�ح ما إذا �انت الناموسيات 
ض   خّفِ

ُ
جة باملبيدات ا�حشر�ة ت

َ
عا�

ُ
امل

معدل انتشار املالر�ا، �غض النظر عن  
 بالناموسيات غ��  

ً
نوعها، مقارنة

جة. 
َ

عا�
ُ
 امل
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 املراجع 

36. Pryce J, Richardson M, Lengeler C : Insecticide-treated nets for preventing malaria. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2018;(11): Pubmed Journal Website
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج 

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا   الس�ان: 
ُ
 األفراد امل

ل:
ُّ

جة بمبيدات الب��ي��و�د  التدخ
َ

عا�
ُ
  (PBO) و�وتوكسيد البيب��ونيلالناموسيات امل

  أساس املقارنة: 
ُ
جة بمبيدات حشر�ة الناموسيات امل

َ
 طو�لة األمد عا�

 امل�خص

 ة املن�جي املراجعةم�خص البّينات املستقاة من 

قرو�ة   تجارب  وخمس  تجر�بية،  أ�واخ  تجارب  وثما�ي  مخ��يتان،  تجر�تان  اإلدراج:  معاي��  تجر�ة  عشرة  خمس  عشوائية  استوفت  عة  مجمَّ
 مضبوطة. 

جر�ت ع�� القرى تأث��
ُ
جة بمبيدات الب��ي��و�د و�وتوكسيد البيب��ونيل  ودرست إحدى التجارب ال�ي أ

َ
عا�

ُ
ع�� انتشار   (PBO)  الناموسيات امل

أن معدل انتشار املالر�ا ر�ما   شهًرا �عد التدخل  21عدوى املالر�ا �� منطقة ��ا �عوض شديد املقاومة للب��ي��و�د. وأظهرت آخر نقطة ��اية عند  
 ؛ تجر�ة واحدة، مقارنة واحدة، بّينات متوسطة اليق�ن). 0.80إ��   0.20%  95، فاصل ثقة 0.40انخفض �� ذراع التدخل (�سبة األرجحية 

 وأبلغت تجارب أخرى عن نتائج حشر�ة (غ�� ُمدَرجة هنا). 

 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق الدراسة نتائج وقياسات 

 
َ

عا�
ُ
  طو�لة األمدجة بمبيدات حشر�ة الناموسيات امل

جة
َ

عا�
ُ
بمبيدات الب��ي��و�د  الناموسيات امل

 (PBO) و�وتوكسيد البيب��ونيل

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

 0.4�سبة األرجحية  معدل انتشار املالر�ا 

 ) 0.8 - 0.2% 95(فاصل ثقة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 3966دراسة واحدة أ

 مر�ًضا. 

527 211 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  316أقل بو

 ) 105أقل بواقع  - 422% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

طا�ع  �سبب ال متوسطة
1 غ�� املباشر الشديد

انتشار  قد ينخفض معدل 
املالر�ا عند استخدام  
جة 

َ
عا�

ُ
الناموسيات امل

بمبيدات الب��ي��و�د 
  و�وتوكسيد البيب��ونيل

(PBO) مقا 
ً
رنة

بالناموسيات القياسية 
جة بمبيدات حشر�ة 

َ
عا�

ُ
امل

�� املناطق ال�ي   طو�لة األمد
ترتفع ف��ا مقاومة املبيدات  

 ا�حشر�ة.

 الطا�ع غ�� املباشر: شديد. . 1
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 املراجع 
38. Gleave K, Lissenden N, Richardson M, Choi L, Ranson H : Piperonyl butoxide (PBO) combined with
pyrethroids in insecticide-treated nets to prevent malaria in Africa. The Cochrane database of systematic
reviews 2018;11 CD012776 Pubmed Journal
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 السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج األسئلة 

عرَّضون �خطر اإلصابة بامل الس�ان:
ُ
 الر�ااألفراد امل

ل:
ُّ

 ذو األثر البا��الرش  التدخ

 داخل املبا�ي ذي أثر باٍق عدم وجود رش  أساس املقارنة: 

 امل�خص

 غ�� املستقر:   نتقالداخل املبا�ي �� مناطق اال  ذي األثر البا��رش البا�ي مقابل عدم داخل امل ذو األثر البا��الرش 

ض الرش   �عدم وجود رش  ذو األثر البا��ر�ما ُيخّفِ
ً
 داخل املبا�ي  ذي أثر باٍق داخل املبا�ي معدل اإلصابة باملالر�ا مقارنة

 بّينات منخفضة اليق�ن)  )؛ دراسة واحدة؛ 0.31- 0.04% (95؛ فاصل ثقة 0.12(�سبة ا�خطر: 

ض الرش   �عدم  الطفيلداخل املبا�ي معدل انتشار  ذو األثر البا��ر�ما ُيخّفِ
ً
 داخل املبا�ي  ذي األثر البا��رش المقارنة

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 0.34- 0.17% (95؛ فاصل ثقة 0.24(�سبة ا�خطر: 
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 النتيجة

 اإلطار الزم�ي
 نتائج وقياسات الدراسة 

 تقديرات األثر املطلق

ذو  الرش  داخل املبا�ي ذي أثر باٍق عدم وجود رش 
 األثر البا�� 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط م�خص ن�ىي مبسَّ 

معدل اإلصابة باملالر�ا لدى 
�خامسة األطفال دون سن ا

الكثيف   نتقال�� مناطق اال 
 لمالر�ا ل

 0.86ا�خطر النس�ي 

 ) 0.95  - 0.77% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 884دراسة واحدة أ

مر�ًضا. (دراسة عشوائية  
 مضبوطة) 

650 560 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

 1000ل�ل  90اقع أقل بو الفرق: 

)40أقل بواقع  - 150% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

1الشديدة 

لدى  انتشار الطفيلمعدل 
�خامسة األطفال دون سن ا

الكثيف   نتقال�� مناطق اال 
 لمالر�ا ل

 0.94ا�خطر النس�ي 

 ) 1.08  - 0.82% 95(فاصل ثقة 

بيانات مستقاة من  بناًء ع��
جر�ت ع�� 

ُ
 452دراسة واحدة أ

(دراسة عشوائية  مر�ًضا. 
 مضبوطة) 

680 630 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  50أقل بو

) 50أك�� بواقع  - 130% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

 2الشديدة 

ر�ا �� معدل اإلصابة باملال 
جميع األعمار �� مناطق 

غ�� املستقر   نتقالاال 
 للمالر�ا 

 0.12ا�خطر النس�ي 

 ) 0.31  - 0.04% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع��  

ُ
دراسة واحدة أ

مر�ًضا. (دراسة  18261
 عشوائية مضبوطة) 

50 10 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  40أقل بو

)40أقل بواقع  - 50% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

 3الشديدة 

لدى   معدل انتشار الطفيل
ت��اوح  األطفال الذين

أعوام  5أعمارهم ب�ن 
عاًما �� مناطق   15و

غ�� املستقر   نتقالاال 
 للمالر�ا 

 0.24ا�خطر النس�ي 

 ) 0.34  - 0.17% 95(فاصل ثقة 

ًء ع�� بيانات مستقاة من بنا
جر�ت ع��  

ُ
دراسة واحدة أ

مر�ًضا. (دراسة عشوائية  2359
 مضبوطة) 

110 30 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  80أقل بو

)70أقل بواقع  - 90% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

 4الشديدة 

 .ةالدقة: شديدباشر: شديد. عدم الطا�ع غ�� امل .1

 .ةالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: شديد .2

 .ةالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: شديد .3

 .ةالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: شديد .4
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

عاألفراد  الس�ان:
ُ
 رَّضون �خطر اإلصابة باملالر�اامل

ل:
ُّ

 ذو األثر البا��الرش  التدخ

جة باملبيدات ا�حشر�ة أساس املقارنة: 
َ

عا�
ُ
 الناموسيات امل

 امل�خص

جة باملبيدات ا�حشر�ة �� مناطق اال  ذو األثر البا��الرش 
َ

عا�
ُ
 الكثيف:  نتقالداخل املبا�ي مقابل الناموسيات امل

ض الرش  جة باملبيدات ا�حشر�ة  البا�� ذو األثرر�ما ُيخّفِ
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات امل

ً
 داخل املبا�ي معدل اإلصابة باملالر�ا مقارنة

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن)  0.98-0.78% (95؛ فاصل ثقة 0.88(�سبة معدل ا�حدوث: 

 أو معدوًما �� معدل 
ً

جة باملبيدات ا�حشر�ة.  ا��ذي األثر البب�ن الرش  طفيلانتشار القد ي�ون الفرق ضئيال
َ

عا�
ُ
 داخل املبا�ي والناموسيات امل

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن للغاية) 1.22- 0.91% (95؛ فاصل ثقة 1.06(�سبة ا�خطر: 

جة باملبيدات  ذو األثر البا��الرش 
َ

عا�
ُ
 :  غ�� املستقر نتقالا�حشر�ة �� مناطق اال داخل املبا�ي مقابل الناموسيات امل

جة باملبيدات ا�حشر�ة.  ذو األثر البا��ر�ما يؤدي الرش 
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات امل

ً
 داخل املبا�ي إ�� ز�ادة معدل اإلصابة باملالر�ا مقارنة

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن)  1.60-1.37% (95؛ فاصل ثقة 1.48(�سبة معدل ا�حدوث: 

جة باملبيدات ا�حشر�ة.   انتشار الطفيلبا�ي إ�� ز�ادة معدل داخل امل ذو األثر البا���ما يؤدي الرش ر 
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات امل

ً
 مقارنة

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 2.44- 1.18% (95؛ فاصل ثقة 1.70(�سبة ا�خطر: 

 النتيجة 

  اإلطار الزم�ي

ط  ة البّينات)(جوديقينية البّينات  تقديرات األثر املطلق  الدراسة نتائج وقياسات   م�خص ن�ىي مبسَّ

معدل اإلصابة باملالر�ا لدى  
�خامسة األطفال دون سن ا

الكثيف  نتقال�� مناطق اال 
 لمالر�ال

 0.88ا�خطر النس�ي  

) 0.98 -  0.78% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� واحدة 
ُ
مر�ًضا.  818أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

630 550 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  80أقل بو

) 10أقل بواقع  - 140% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
 ، وعدم الدقةالشديد

1الشديدة 

لدى   انتشار الطفيلمعدل 
�خامسة األطفال دون سن ا

الكثيف  نتقال�� مناطق اال 
 لمالر�ال

 1.06ا�خطر النس�ي  

) 1.22 -  0.91% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  449واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

600 640 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل    40أك�� بو

) 140أك�� بواقع  - 50% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
 ، وعدم الدقةالشديد

2ديدة الش

معدل اإلصابة باملالر�ا ��  
جميع األعمار �� مناطق  

 غ�� املستقر للمالر�ا  نتقالاال 

 1.48ا�خطر النس�ي  

) 1.6 -  1.37% 95(فاصل ثقة 

مستقاة من دراسة بناًء ع�� بيانات 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ض.    88100واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

20 30 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقالفرق:   1000ل�ل    10ع أك�� بو

) 20أك�� بواقع  - 10% أك�� بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم الدقة الشديدة،  
3 طا�ع غ�� املباشر الشديدوال

��   انتشار الطفيلمعدل 
جميع األعمار �� مناطق  

 غ�� املستقر للمالر�ا  نتقالاال 

 1.7ا�خطر النس�ي  

) 2.44 -  1.18% 95(فاصل ثقة 

مستقاة من دراسة بناًء ع�� بيانات 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   52934واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

) 0أقل بواقع  - 0أقل بواقع % 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
 ، وعدم الدقةالشديد

4الشديدة 

 .ةقة: شديدالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الد  .1
 .ةالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: شديد .2
 .ةالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: شديد .3
 .ةالدقة: شديدالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم  .4
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

عرَّضون �خطر اإلصابة الس�ان:
ُ
 باملالر�ا األفراد امل

ل:
ُّ

 ذو األثر البا��الرش  التدخ

جة باملبيدات ا�حشر�ة أساس املقارنة: 
َ

عا�
ُ
 الناموسيات امل

 امل�خص

جة باملبيدات ا�حشر�ة:  البا��ذو األثر الرش 
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات امل

ً
 داخل املبا�ي مقارنة

جر�ت دراساتة  املن�جيت املراجعة  شمل
ُ
كثيف (جمهور�ة تن�انيا املتحدة) ومنطقة    انتقال�� منطقة ذات    تجر�تْ�ن عشوائيتْ�ن مضبوطتْ�ن. وأ

 غ�� مستقر (الهند).  انتقالذات 

جة باملبيدات ا�حشر�ة ��    البا��ذو األثر  قد يؤدي الرش  
َ

عا�
ُ
داخل املبا�ي إ�� انخفاض معدل اإلصابة باملالر�ا بدرجة أك�� من الناموسيات امل

 الكثيف.  نتقالاملناطق ذات اال 

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 0.98-0.78% (95؛ فاصل ثقة 0.88معدل ا�حدوث:  (�سبة

 أو معدومً 
ً

جة باملبيدات ا�حشر�ة   ذي األثر البا��ب�ن الرش   انتشار الطفيلا �� معدل  وقد ي�ون الفرق ضئيال
َ

عا�
ُ
داخل املبا�ي والناموسيات امل

 الكثيف.  نتقال�� مناطق اال 

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 1.22-0.91% (95؛ فاصل ثقة 1.06 (�سبة األرجحية:

ض الرش   جة باملبيدات ا�حشر�ة �� مناطق داخل    ذو األثر البا��وقد ُيخّفِ
َ

عا�
ُ
املبا�ي من معدل اإلصابة باملالر�ا بدرجة أقل من الناموسيات امل

 غ�� املستقر.  نتقالاال 

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 1.60-1.37% (95ة ؛ فاصل ثق1.48(�سبة معدل ا�حدوث: 

 أو معدوًما �� معدل  
ً

جة باملبيدات ا�حشر�ة   ذي األثر البا��ب�ن الرش   يلانتشار الطفوقد ي�ون الفرق ضئيال
َ

عا�
ُ
داخل املبا�ي والناموسيات امل

 غ�� املستقر.  نتقال�� مناطق اال 

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 2.44-1.18% (95؛ فاصل ثقة 1.70(�سبة األرجحية: 
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 النتيجة 

 اإلطار الزم�ي

 يقينية البّينات  تقديرات األثر املطلق  نتائج وقياسات الدراسة 

 ودة البّينات)(ج

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

معدل اإلصابة باملالر�ا لدى  
�خامسة األطفال دون سن ا

الكثيف  نتقال�� مناطق اال 
 لمالر�ال

 0.88ا�خطر النس�ي  

)0.98 -  0.78% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  818واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

630 550 

 1000ل�ل  1000 ل�ل

اقع الفرق:   1000ل�ل  80أقل بو

)10أقل بواقع  - 140% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

1الشديدة 

لدى   انتشار الطفيلمعدل 
خامسة األطفال دون سن ا�

الكثيف  نتقال�� مناطق اال 
 مالر�الل

 1.06ا�خطر النس�ي  

)1.22 -  0.91% 95ة (فاصل ثق

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  449واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

600 640 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل    40أك�� بو

)140أك�� بواقع  - 50% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

2لشديدة ا

معدل اإلصابة باملالر�ا ��  
جميع األعمار �� مناطق  

غ�� املستقر   نتقالاال 
 للمالر�ا

 1.48ا�خطر النس�ي  

)1.6 -  1.37% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ض.    88100واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

20 30 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

 1000ل�ل    10اقع أك�� بو الفرق: 

)20أك�� بواقع  - 10% أك�� بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم الدقة الشديدة،  
 طا�ع غ�� املباشروال

3 الشديد

��   انتشار الطفيلمعدل 
جميع األعمار �� مناطق  

غ�� املستقر   نتقالاال 
 للمالر�ا

 1.7ا�خطر النس�ي  

)2.44 -  1.18% 95(فاصل ثقة 

ت مستقاة من دراسة بناًء ع�� بيانا
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   52934واحدة أ

 عشوائية مضبوطة) (دراسة 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

) 0أقل بواقع  - 0% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

 4الشديدة 

 .ةلدقة: شديدالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم ا .1
 .ةشديدالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة:  .2
 .ةالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: شديد .3
 .ةالطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: شديد .4
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جة باملبيدات ا�حشر�ة والرش   - 2.1.4
َ

عا�
ُ
 داخل املبا�ي ذي األثر البا�� ا�جمع ب�ن الناموسيات امل

 والنتائجلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة األسئلة السر�ر�ة/األسئ

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا الس�ان:
ُ
 األفراد امل

ل:
ُّ

جة باملبيدات ا�حشر�ة ذو األثر البا��الرش  التدخ
َ

عا�
ُ
 داخل املبا�ي + الناموسيات امل

جة باملبيدات ا�حشر�ة أساس املقارنة: 
َ

عا�
ُ
 الناموسيات امل

 امل�خص

جة باملبيدات ا�حشر�ة:داخل املبا�ي إ�� جانب  األثر البا��ذو الرش 
َ

عا�
ُ
 الناموسيات امل

جر�ت دراسات �� بن ةاملن�جي املراجعة تشمل
ُ
 ن، و�ر���يا، وغامبيا، وجمهور�ة تن�انيا املتحدة. �أر�ع تجارب عشوائية مضبوطة. وأ

جة باملبيدات  داخل املبا�ي، إ�� جانب الناموس  ذي األثر البا��ر�ما ي�ون للرش  
َ

عا�
ُ
ا�حشر�ة، تأث�� ضئيل أو معدوم ع�� معدل اإلصابة يات امل

جة باملبيدات ا�حشر�ة وحدها.
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات امل

ً
 باملالر�ا مقارنة

 )؛ دراستان؛ بّينات متوسطة اليق�ن) 1.46– 0.92% (95؛ فاصل ثقة 1.17(�سبة معدل ا�حدوث: 

جة باملبيدات ا�حشر�ة، تأث�� ضئيل أو معدوم ع�� معدل  املبا�ي، إ�� جانب الناموس داخل    ذي األثر البا�� ور�ما ي�ون للرش  
َ

عا�
ُ
انتشار  يات امل

جة باملبيدات ا�حشر�ة وحدها.  الطفيل
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات امل

ً
 مقارنة

 )؛ أر�ع دراسات؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 1.48–0.73% (95؛ فاصل ثقة 1.04(�سبة األرجحية: 

ض معدل التلقيح   البا��  ذو األثرما إذا �ان الرش    ومن غ�� املعروف جة باملبيدات ا�حشر�ة، ُيخّفِ
َ

عا�
ُ
داخل املبا�ي، إ�� جانب الناموسيات امل

 بال
ً
جة باملبيدات ا�حشر�ة وحدها ناموسياتا�حشري مقارنة

َ
عا�

ُ
 .امل

 ليق�ن للغاية) )؛ دراستان؛ بّينات منخفضة ا1.25-0.26% (95؛ فاصل ثقة 0.57(�سبة معدل ا�حدوث: 

جة باملبيدات ا�حشر�ة، تأث�� ضئيل أو معدوم ع�� معدل انتشار    ذي األثر البا�� ور�ما ي�ون للرش  
َ

عا�
ُ
داخل املبا�ي، إ�� جانب الناموسيات امل

جة باملبيدات ا�حشر�ة وحدها.
َ

عا�
ُ
 بالناموسيات امل

ً
 فقر الدم مقارنة

 نات متوسطة اليق�ن) )؛ دراستان؛ بيّ 1.30–0.83% (95؛ فاصل ثقة 1.04(�سبة األرجحية: 

ر 
َّ
جر�ال�ي    املراجعة  توف

ُ
جة باملبيدات ا�حشر�ة   ذي األثر البا�� الرش    تطبيق�شأن   2014�� عام    تأ

َ
عا�

ُ
داخل املبا�ي إ�� جانب الناموسيات امل

ب��ي��و�د   جة فقط بمبيد 
َ

عا�
ُ
امل الناموسيات  ما  �� األ طو�ل األمد(وال سيَّ أنھ،  بّينات ع��  بالناموسيات  )  ال�ي توجد ف��ا �غطية مرتفعة  ماكن 

الة، قد ت�ون فائدة الرش   جة باملبيدات ا�حشر�ة وحيث تظل هذه الناموسيات فعَّ
َ

عا�
ُ
داخل املبا�ي محدودة �� خفض معدالت    ذي األثر البا��امل

 املراضة والوفيات الناجمة عن املالر�ا. 

ُوِضعت   جة بناءً  ال�حة العامليةنظمة  إرشاداتوقد 
َ

عا�
ُ
امل الناموسيات  لتدخل  النوعية  ا�جيد  التنفيذ  إ��  ا�حاجة  للتأكيد ع��   ع�� ذلك؛ 

 من  ذي األثر البا��باملبيدات ا�حشر�ة أو الرش 
ً

 .]44[كال التدخلْ�ن �� املنطقة نفسها  تطبيقداخل املبا�ي، بدال
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 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 املطلق تقديرات األثر  وقياسات الدراسة نتائج 

جة باملبيدات ا�حشر�ة 
َ

عا�
ُ
 الناموسيات امل

داخل املبا�ي + الناموسيات ذو األثر البا�� الرش 
جة باملبيدات ا�حشر�ة 

َ
عا�

ُ
 امل

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

معدل اإلصابة 
 باملالر�ا 

 1.17ا�خطر النس�ي 

 ) 1.46  - 0.92% 95(فاصل ثقة 

ت مستقاة من بناًء ع�� بيانا 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.   5249دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

600 700 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  100أك�� بو

) 280أك�� بواقع   - 50% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

�سبب عدم  متوسطة
 1 الدقة الشديدة

ذي األثر  ر�ما ي�ون للرش 
ب  داخل املبا�ي، إ�� جانالبا�� 

جة 
َ

عا�
ُ
الناموسيات امل

باملبيدات ا�حشر�ة، تأث��  
ضئيل أو معدوم ع�� معدل 

 
ً
اإلصابة باملالر�ا مقارنة
جة 

َ
عا�

ُ
بالناموسيات امل

 باملبيدات ا�حشر�ة وحدها. 

 1.04�سبة األرجحية  معدل انتشار املالر�ا 

 ) 1.48  - 0.73% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من أر�ع  
ج

ُ
  34530ر�ت ع�� دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

180 190 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  10أك�� بو

)70أك�� بواقع   - 40% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم اال�ساق 
الشديد، وعدم الدقة  

 2الشديدة 

ذي األثر  ر�ما ي�ون للرش 
داخل املبا�ي، إ�� جانب  البا�� 

جة الن
َ

عا�
ُ
اموسيات امل

باملبيدات ا�حشر�ة، تأث��  
ضئيل أو معدوم ع�� معدل 

   انتشار الطفيل
ً
مقارنة
جة 

َ
عا�

ُ
بالناموسيات امل

 باملبيدات ا�حشر�ة وحدها. 

التلقيح  معدل 
 ا�حشري 

 0.57ا�خطر النس�ي 

 ) 1.25  - 0.26% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� املر�ى

ُ
ى. دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

1170 670 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  500أقل بو

) 290أقل بواقع  - 870% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

�سبب منخفضة للغاية 
عدم اال�ساق الشديد، 

 وعدم الدقة 

 3الشديدة للغاية 

لم نكن �عرف ما إذا �ان  
هناك تأث�� ع�� معدل التلقيح 

 بالناموسيات  ا�حشري مق
ً
ارنة

جة باملبيدات ا�حشر�ة  
َ

عا�
ُ
امل

 وحدها. 

فقر معدل انتشار 
الدم (الهيموغلو��ن  

أقل من  
 د�سيل��)/غرام8

 1.04�سبة األرجحية 

 ) 1.3  - 0.83% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
  12940دراستْ�ن أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

50 50 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

)10أك�� بواقع   - 10% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

�سبب عدم  متوسطة
 4 الدقة الشديدة

ذي األثر  ر�ما ي�ون للرش 
داخل املبا�ي، إ�� جانب  البا�� 

جة 
َ

عا�
ُ
الناموسيات امل

باملبيدات ا�حشر�ة، تأث��  
ضئيل أو معدوم ع�� معدل 

 انتشار فقر الدم م
ً
قارنة
جة 

َ
عا�

ُ
بالناموسيات امل

 باملبيدات ا�حشر�ة وحدها. 

 .ةعدم الدقة: شديد .1

 .ةعدم اال�ساق: شديد. عدم الدقة: شديد .2

 للغاية. ةعدم اال�ساق: شديد. عدم الدقة: شديد .3

 .ةعدم الدقة: شديد .4
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 املراجع 
46. Choi L, Pryce J, Garner P : Indoor residual spraying for preventing malaria in communities using
insecticide-treated nets. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019;(5): Pubmed Journal Website

شباط/فبراير2021 World Health Organization (WHO) - المباديء التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن المالريا – 16

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/CD012688
http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD012688.pub2
https://doi.org/10.1002/14651858.CD012688.pub2


137 of 198 

 التدخالت التكميلية  - 3.1.4

 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا الس�ان:
ُ
 األفراد امل

ل:
ُّ

 إبادة ال��قات التدخ

 ��قاتعدم إبادة ال أساس املقارنة: 

 امل�خص

 إبادة ال��قات مقابل عدم إبادة ال��قات:

جر�ت    ةاملن�جي  املراجعة  تشمل
ُ
أر�ع دراسات، م��ا دراسة عشوائية مضبوطة واحدة؛ أما الدراسات الثالث املتبقية ف�انت غ�� عشوائية. وأ

 الدراسات �� غامبيا، وكينيا، وسري الن�ا، وجمهور�ة تن�انيا املتحدة. 

قة ع�� املوائل املائية للبعوض ال�ي تتجاوز مساح��ا  إبادة ال��قات   : 2كم 1املطبَّ

 �عدم إبادة ال��قات. ليس 
ً
ا ما إذا �انت إبادة ال��قات لها تأث�� ع�� معدل اإلصابة باملالر�ا أم ال مقارنة

ً
 معروف

 للغاية) )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن 2.81-1.39% (95؛ فاصل ثقة 1.97(�سبة األرجحية: 

ا ما إذا �انت إبادة ال��قات لها تأث�� ع�� معدل 
ً
 �عدم إبادة ال��قات. ار الطفيلانتشليس معروف

ً
 أم ال مقارنة

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات منخفضة اليق�ن للغاية) 4.93-0.45% (95؛ فاصل ثقة 1.49(�سبة األرجحية: 

قة ع�� املوائل املائية للبعوض ال  : 2كم 1�ي تقل مساح��ا عن  إبادة ال��قات املطبَّ

ض إبادة ال��قات معدل اإلص  �عدم إبادة ال��قات. من ا�حتمل أن تخّفِ
ً
 ابة باملالر�ا مقارنة

 )؛ دراسة واحدة؛ بّينات متوسطة اليق�ن) 0.25-0.16% (95؛ فاصل ثقة 0.20(�سبة معدل ا�حدوث: 

ض إبادة ال��قات معدل   �عدم إ انتشار الطفيلر�ما تخّفِ
ً
 بادة ال��قات.مقارنة

 ؛ بّينات منخفضة اليق�ن) )؛ دراستان 0.89–0.58% (95؛ فاصل ثقة 0.72(�سبة األرجحية: 
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 النتيجة

  اإلطار الزم�ي
 نتائج وقياسات الدراسة 

 تقديرات األثر املطلق

 إبادة ال��قات  عدم إبادة ال��قات 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط  م�خص ن�ىي مبسَّ

بة باملالر�ا معدل اإلصا
�� املوائل ال�ي تتجاوز 

 2كم 1مساح��ا 

 1.97األرجحية �سبة 

) 2.81  - 1.39% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 1793دراسة واحدة أ

مر�ًضا. (دراسة رصدية غ��  
 عشوائية) 

230 370 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  140أك�� بو

) 230أك�� بواقع  - 70أك�� بواقع % 95(فاصل ثقة 

�سبب منخفضة للغاية 
عدم اال�ساق الشديد، 

 وعدم الدقة 

1الشديدة  

د لدينا آثار ذلك 
َّ

من غ�� املؤك
ع�� معدل اإلصابة باملالر�ا �� 

املناطق ال�ي تتجاوز ف��ا مساحة  
 .²كم 1املوائل املائية للبعوض 

  معدل انتشار الطفيل
وز �� املوائل ال�ي تتجا

 2كم 1مساح��ا 

 1.49�سبة األرجحية 

) 4.93  - 0.45% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 3574دراسة واحدة أ

مر�ًضا. (دراسة رصدية غ��  
 عشوائية) 

140 190 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  50أك�� بو

 ) 300أك�� بواقع   - 70بواقع % أقل 95(فاصل ثقة 

�سبب فضة للغاية منخ
عدم اال�ساق الشديد، 

 وعدم الدقة 

2الشديدة للغاية  

د لدينا آثار ذلك 
َّ

من غ�� املؤك
��   انتشار الطفيلع�� معدل 

املناطق ال�ي تتجاوز ف��ا مساحة  
 .²كم 1املوائل املائية للبعوض 

معدل اإلصابة باملالر�ا 
�� املوائل ال�ي تقل 

 2كم 1مساح��ا عن 

 0.2 ا�خطر النس�ي

) 0.25  - 0.16% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 4649دراسة واحدة أ

مر�ًضا. (دراسة عشوائية  
 مضبوطة) 

230 50 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  180أقل بو

) 170أقل بواقع  - 190% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

�سبب عدم  متوسطة
3 الدقة الشديدة

 
ُ
ض إبادة ال��قات معدل  ر�ما ت خّفِ

 �عدم  
ً
اإلصابة باملالر�ا مقارنة

إبادة ال��قات �� املناطق ال�ي 
املوائل املائية تقل ف��ا مساحة 

 .²كم 1للبعوض عن 

 معدل انتشار الطفيل
�� املوائل ال�ي تقل 

 2كم 1مساح��ا عن 

 0.72�سبة األرجحية 

 ) 0.89  - 0.58% 95(فاصل ثقة 

 عشوائية)) (دراسة رصدية (غ�� 

120 90 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  30أقل بو

)10بواقع أقل  - 50% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

ض إبادة ال��قات معدل   خّفِ
ُ
ر�ما ت

 �عدم  انتشار الطفيل
ً
مقارنة

إبادة ال��قات �� املناطق ال�ي 
تقل ف��ا مساحة املوائل املائية 

 .²كم 1للبعوض عن 

 .ةاال�ساق: شديد. عدم الدقة: شديدعدم  .1

 للغاية. ةعدم اال�ساق: شديد. عدم الدقة: شديد .2

 .ةعدم الدقة: شديد .3
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 املراجع

51. Choi L, Majambere S, Wilson AL : Larviciding to prevent malaria transmission. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2019;(8): Pubmed Journal Website
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 والنتائج لتدخالت واملقارنةاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان وا

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا الس�ان:
ُ
 األفراد امل

ل:
ُّ

 املنّفرات املوضعية  التدخ

ر موض�� وهميةمادة  أساس املقارنة:   أو عدم استخدام منّفِ

 امل�خص

ر املوض�� مقابل مادة  ِ
ّ

ر موض��:  وهميةاملنف ِ
ّ

 أو عدم استخدام منف

 ست  املراجعة تشمل
ُ
جر�ت دراسات ع�� املقيم�ن �� دولة بوليفيا املتعددة القوميات، وكمبوديا، وجمهور�ة الو  تجارب عشوائية مضبوطة. وأ

 الديمقراطية الشعبية، وجمهور�ة تن�انيا املتحدة، وع�� فئات س�انية معّينة �� باكستان (الجئ�ن) وتايلند (�ساء حوامل).

رات ا ما إذا �انت املنّفِ
ً
رة املنجلية. املوضعية لها تأث�� ع�� ا وليس معروف سب��ا املتصّوِ

ُ
 ملالر�ا السر�ر�ة ال�ي �

 )؛ ثالث دراسات؛ بّينات منخفضة اليق�ن للغاية) 1.07- 0.40% (95؛ فاصل ثقة 0.65(�سبة ا�خطر: 

رة املنجلية ��  رات املوضعية قد ي�ون لها أو ال ي�ون لها تأث�� وقائي من طفيليات املتصّوِ  الدم. املنّفِ

 )؛ أر�ع دراسات؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 1.12– 0.64% (95فاصل ثقة ؛ 0.84(�سبة ا�خطر: 

رة النشيطة. سب��ا املتصّوِ
ُ
رات املوضعية من عدد ا�حاالت السر�ر�ة ال�ي �  قد تز�د املنّفِ

 )؛ دراستان؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 1.76– 0.99% (95؛ فاصل ثقة 1.32(�سبة ا�خطر: 

را رة النشيطة �� الدم.  ت املوضعية قد ي�ون لها أواملنّفِ  ال ي�ون لها تأث�� وقائي من طفيليات املتصّوِ

 )؛ ثالث دراسات؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 1.41- 0.80% (95؛ فاصل ثقة 1.07(�سبة ا�خطر: 
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 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

ر موض��وهمية مادة     أو عدم استخدام منّفِ

ر موض��   استخدام منّفِ

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

املالر�ا السر�ر�ة  
رة املنجلية)  (املتصّوِ

 0.65�سبة ا�خطر 

 ) 1.07 - 0.4% 95(فاصل ثقة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 4450ثالث دراسات أ

 مر�ًضا. 

39 25 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

االفرق:   1000ل�ل  14قع أقل بو

أك�� بواقع   - 24% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
2( 

�سبب منخفضة للغاية 
� الشديد،  خطر التح�ُّ

وعدم الدقة الشديدة، 
1وعدم اال�ساق الشديد 

رات  ا ما إذا �انت املنّفِ
ً
ليس معروف

املوضعية لها تأث�� ع�� حاالت املالر�ا  
سب��ا 

ُ
رة املنجلية.ال�ي � لدينا و  املتصّوِ

ة ضئيلة للغاية �� تقدير األثر، وقد ثق
ي�ون األثر ا�حقيقي مختلًفا بصورة 

 جوهر�ة عن تقدير األثر.

طفيليات الدم  
رة املنجلية) تصّوِ

ُ
 (امل

 0.84النس�ي ا�خطر 

) 1.12  - 0.64% 95(فاصل ثقة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من أر�ع  
جر�ت ع�� 

ُ
  13310دراسات أ

 مر�ىى.

15 12 

 1000 ل�ل 1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  3أقل بو

)2أك�� بواقع  - 6% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

2الشديدة 

رات املوضعية قد ي�ون لها أو ال  املنّفِ
ي�ون لها تأث�� وقائي من طفيليات  

رة املنجلية   �� الدم.املتصّوِ

ة. وقد  ثقتنا �� تقدير األثر محدودو 
ي�ون األثر ا�حقيقي مختلًفا بصورة 

 جوهر�ة عن تقدير األثر.

املالر�ا السر�ر�ة  
رة   (املتصّوِ
 النشيطة)

 1.32ا�خطر النس�ي 

 ) 1.76  - 0.99% 95(فاصل ثقة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
 مر�ًضا. 3996دراستْ�ن أ

36 48 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  12أك�� بو

أك�� بواقع   - 0% أك�� بواقع 95(فاصل ثقة 
28( 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

3الشديدة 

رات املوضعية من عدد   قد تز�د املنّفِ
سب��ا 

ُ
رة  ا�حاالت السر�ر�ة ال�ي � املتصّوِ

ثقتنا �� تقدير األثر  و  النشيطة.
محدودة. وقد ي�ون األثر ا�حقيقي 

ورة جوهر�ة عن تقدير مختلًفا بص 
 األثر. 

طفيليات الدم  
رة   تصّوِ

ُ
(امل

شي
َّ
 طة)الن

 1.07ا�خطر النس�ي 

 ) 1.41 - 0.8% 95(فاصل ثقة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 9434ثالث دراسات أ

 مر�ًضا. 

18 19 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أك�� بو

)7أك�� بواقع  - 4% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

 4الشديدة 

رات املوضعية قد ي�ون لها أو ال  املنّفِ
ي�ون لها تأث�� وقائي من طفيليات  

رة النشيطة �� الدم. وثقتنا ��  املتصّوِ
تقدير األثر محدودة. وقد ي�ون األثر  
ا�حقيقي مختلًفا بصورة جوهر�ة عن  

 تقدير األثر. 

�: شديد. عدم اال�ساق: شديد. عدم الدقة: شديدخطر  .1 .ةالتح�ُّ

�: شديد. عدم الدقة: شديد .2 .ةخطر التح�ُّ

�: شديد. عدم الدقة: شديد .3 .ةخطر التح�ُّ

�: شديد. عدم الدقة: شديد .4 .ةخطر التح�ُّ
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا  الس�ان:
ُ
 األفراد امل

ل:
ُّ

جة باملبيدات ا�حشر�ة   التدخ
َ

عا�
ُ
 املال�س امل

جة  وه�ي تدخل  أساس املقارنة: 
َ

 أو مال�س غ�� ُمعا�

 امل�خص

جة باملبيدات ا�حشر�ة مقابل 
َ

عا�
ُ
جة:  تدخل وه�ي املال�س امل

َ
عا�

ُ
 أو املال�س غ�� امل

دة �� �ولومبيا (أفراد عسكر��ن) و�اكستان    عة الن�جيةاملراج  شملت جر�ت دراسات ع�� فئات س�انية محدَّ
ُ
تجر�تْ�ن عشوائيتْ�ن مضبوطتْ�ن. وأ

 (الجئ�ن أفغان). 

 
َ

عا�
ُ
رة املنجلية. وقد ي�ون للمال�س امل سب��ا املتصّوِ

ُ
 جة باملبيدات ا�حشر�ة أثر وقائي من املالر�ا السر�ر�ة ال�ي �

 )؛ دراستان؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 0.83– 0.29% (95صل ثقة ؛ فا0.49(�سبة ا�خطر: 

سب��ا امل
ُ
جة باملبيدات ا�حشر�ة أثر وقائي من املالر�ا السر�ر�ة ال�ي �

َ
عا�

ُ
رة النشيطة. وقد ي�ون للمال�س امل  تصّوِ

 )؛ دراستان؛ بّينات منخفضة اليق�ن) 1.01– 0.40% (95؛ فاصل ثقة 0.64(�سبة ا�خطر: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق راسة نتائج وقياسات الد

جةأو وه�ي تدخل 
َ

مال�س       مال�س غ�� ُمعا�
 ُمعا�جة باملبيدات ا�حشر�ة 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

املالر�ا السر�ر�ة  
رة املنجلية)  (املتصّوِ

 0.49ا�خطر النس�ي 

 ) 0.83  - 0.29% 95(فاصل ثقة 

من استناًدا إ�� بيانات مستقاة 
جر�تا ع�� 

ُ
 مر�ًضا. 997دراستْ�ن أ

35 17 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  18أقل بو

 )6أقل بواقع  - 25% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

1الشديدة 

جة  
َ

عا�
ُ
قد ي�ون للمال�س امل

باملبيدات ا�حشر�ة أثر وقائي من  
سب��ا  املالر�ا ال�ي

ُ
رة  � املتصّوِ

ثقتنا �� تقدير األثر و  املنجلية.
محدودة. وقد ي�ون األثر  
ا�حقيقي مختلًفا بصورة  
 جوهر�ة عن تقدير األثر.

املالر�ا السر�ر�ة  
رة   (املتصّوِ
 النشيطة)

 0.64ا�خطر النس�ي 

 ) 1.01 - 0.4% 95(فاصل ثقة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
 مر�ًضا. 997دراستْ�ن أ

116     74 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  42أقل بو

 )1أك�� بواقع   - 69% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

منخفضة �سبب خطر  
� الشديد، وعدم التح�ُّ

 2الدقة الشديدة 

جة  
َ

عا�
ُ
قد ي�ون للمال�س امل

باملبيدات ا�حشر�ة أثر وقائي من  
سب��ا 

ُ
رة  املاملالر�ا ال�ي � تصّوِ

ثقتنا �� تقدير األثر  و  النشيطة.
محدودة. وقد ي�ون األثر  
ا�حقيقي مختلًفا بصورة  
 جوهر�ة عن تقدير األثر.

�: شديد. عدم الدقة: شديد .1 .ةخطر التح�ُّ

�: شديد. عدم  .2 .ةالدقة: شديدخطر التح�ُّ
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا الس�ان:
ُ
 األفراد امل

ل:
ُّ

 املنّفرات امل�انية/املنقولة بالهواء  التدخ

 تدخل للوقاية من املالر�ا وجودأو عدم  وه�ي تدخل  أساس املقارنة: 

 امل�خص 

رات امل�انية/املنقولة بالهواء مقابل تدخل 
ّ

 أو عدم وجود تدخل للوقاية من املالر�ا: وه�ي املنف

جر�ت دراسات �� الص�ن و�ندونيسيا.  ةاملن�جيت املراجعة شمل
ُ
 تجر�تْ�ن عشوائيتْ�ن مضبوطتْ�ن. وأ

 . أم ال قي من طفيليات املالر�ا �� الدموال ُ�عرف ما إذا �انت املنّفرات امل�انية ت 

 )؛ دراستان؛ بّينات منخفضة اليق�ن للغاية) 1.72- 0.03% (95؛ فاصل ثقة 0.24(�سبة ا�خطر: 

 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

تدخل للوقاية من املالر�ا   أو عدم وجودوه�ي تدخل 
 �انية/املنقولة بالهواء املنّفرات امل

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

طفيليات الدم (جميع  
 األنواع)

 0.24ا�خطر النس�ي 

 ) 1.72  - 0.03% 95(فاصل ثقة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
 مر�ًضا. 6683دراستْ�ن أ

10 2 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  8أقل بو

 )8أك�� بواقع   - 10% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

�سبب منخفضة للغاية 
� الشديد، خطر التح�ُّ

وعدم الدقة الشديدة، 
 1وعدم اال�ساق الشديد 

ال �عرف ما إذا �انت املنّفرات  
. أم ال امل�انية تقي من املالر�ا

ولدينا ثقة ضئيلة للغاية �� 
تقدير األثر. وقد ي�ون األثر  

تلًفا بصورة  ا�حقيقي مخ
 جوهر�ة عن تقدير األثر.

1 . :� .ةشديد. عدم اال�ساق: شديد. عدم الدقة: شديدخطر التح�ُّ
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 �ان والتدخالت واملقارنة والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا الس�ان:
ُ
 األفراد امل

ل:
ُّ

 الفرا�� الرش  التدخ

 الفرا��عدم استخدام الرش  أساس املقارنة: 

 : الفرا��الرش  تطبيقمقابل عدم الفرا�� الرش 

عةاملراجعة    تشمل ِ
ّ
جر�ت هذه الدراسات �� هاي�ي (املالثيون املستخَدم �� الرش  ما مجموعھ ثالث دراسات قائمة ع�� سلسلة زمنية متقط

ُ
. وأ

��  ) والهند (املالثيون املستخَدم �� أجهزة الرش ا�حمولة باليد؛ واملالثيون املستخَدم �� أجهزة الرش ا�حمولة باليد وتلك ا�حمولة عالفرا��
جر�ت دراستان مضبوطتان قبل التدخل و�عده (مجموعةاملركبات

ُ
  واحدة ل�ل ذراع) �� السلفادور (الب��ي��ين، و�وتوكسيد البيب��ونيل  ). وأ

(PBO)  .(ألفاسيب��م��ين املستخَدم �� أجهزة الرش ا�حمولة باليد) املستخدمان �� أجهزة الرش ا�حمولة ع�� املركبات) ومال��يا 

فت �� البدااملراجعة  �ا  �الدراسات ال�ي شملو�انت جميع   ى خطر  دراسات رصدية، ُصّنِ سفر عن بّينات منخفضة اليق�ن. كما أدَّ
ُ
ية ع�� أ��ا �

� �� الدراسات إ�� استمرار انخفاض يقينية البّينات إ�� مستو�ات منخفضة للغاية. التح�ُّ

 إلصابة باملالر�ا أم ال. يتسبب �� انخفاض معدل االفرا�� وال ُ�عرف ما إذا �ان الرش 

 )؛ خمس دراسات؛ بّينات منخفضة اليق�ن للغاية)1.82-0.58% (95صل ثقة ؛ فا1.03(�سبة معدل ا�حدوث التدر���: 

 )؛ خمس دراسات؛ بّينات منخفضة اليق�ن للغاية)0.94– 0.81% (95؛ فاصل ثقة 0.88(�سبة معدل ا�حدوث االنحداري: 
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

عرَّضون �خطر اإلصابة باملالر�ا  الس�ان:
ُ
 األفراد امل

ل:
ُّ

 الفرا��  الرش  التدخ

 الفرا��عدم استخدام الرش  أساس املقارنة: 

 امل�خص

 ة املن�جياملراجعة من  م�خص البّينات املستقاة

جر�ت ب�ن عاَمْي ، حدد2018نيسان/أبر�ل  18�عد البحث عن التجارب ذات الصلة ح�ى 
ُ
. واسُتخدمت �� جميع 2000و  1972 نا أر�ع دراسات أ

 ات و�الطائرات. املبيدات ا�حشر�ة، م��ا الرش باألجهزة ا�حمولة باليد، وتلك ا�حمولة باملركبتطبيق الدراسات األر�ع مجموعة من وسائل 

البيئة ا�حلي  يتناسب مع  بما  البعوض  كما اسُتخدمت مجموعة متنوعة من املبيدات ا�حشر�ة، وا�جرعات، وأوقات الرش  أنواع  ة وسلوك 
 املس��دف.

ا. أما الدراسة املتبقية،  ع�� عدد حاالت اإلصابة باملالر�الفرا��  و�� ثالث دراسات، اعُت��ت البّينات غ�� مناسبة إلجراء تقييم موثوق ألثر الرش  
عة بلغ عددهم   جر�ت �� والية واحدة �� الهند وشملت فئات س�انية مجمَّ

ُ
أفادت �عدد حاالت اإلصابة باملالر�ا ��   �خًصا، فقد  18460ال�ي أ

الرش   استحداث  سبقت  ال�ي  الرش  الفرا��  السنوات  أن  إ��  البّينات  وأشارت  لھ.  التالية  إ��  الفرا��  والسنوات  حاالت أدى  عدد  انخفاض 
جر�ت قبل أك�� من 

ُ
د من أن هذه النتائج تنطبق ع��  عاًما و�� والية واحدة �� الهند، ال  30اإلصابة باملالر�ا، ولكن بما أن التجر�ة أ

ُّ
يمكننا التأك

إذا �ان هذا التدخل ُمجدًيا،   مناطق أخرى تقع ف��ا حاالت إصابة باملالر�ا. وسوف �ساعد البحوث املوثوقة �� سياقات متنوعة ع�� تحديد ما
 والوقوف ع�� ا�حاالت ال�ي ي�ون ف��ا التدخل ُمجدًيا.

عد أساًسا  ةاملن�جيراجعة  امل�ا  �وع�� نطاق الدراسات ال�ي شمل
ُ
، �ان معدل اإلصابة باملالر�ا هو النتيجة الوحيدة ال�ي ذكرت الدراسات أ��ا �

ا أثر  لتقدير  استخدامها  و�مكن  للمقارنة  أر�ع  الفرا��لرش  صا�ًحا  مدى  ع��  باملالر�ا  لإلصابة  الشهري  باملعدل  الدراسات  إحدى  وأفادت   .
). و�ش�� نتائج الدراسة  1990الر�ا قبل عام واحد ع�� األقل من التدخل و�عده �عاَمْ�ن ع�� األقل (تيواري  سنوات، مع اإلبالغ عن اإلصابة بامل

 صابة باملالر�ا. �ان لھ تأث�� ع�� معدل اإل الفرا�� إ�� أن الرش 

مة �ش�� إ�� التأث�� ع�� معدل اإلصابة الفرا��  ا�حقيقي للرش    غ�� أن يقينية البّينات منخفضة للغاية، وال يمكننا أن نجزم بأن البّينات املقدَّ
إذا �ان الرش   باملالر�ا (الفرا��  باملالر�ا. وال �عرف ما  �� معدل اإلصابة  �غ�ً�ا تدر�جًيا  ، دراسة  1.92إ��    0.51%  95ثقة    ، فاصل1.00ُ�سّبب 

�ا بمرور الوقت �غ�ً�ا �� انحدار معدل اإلصابة باملالر ُ�سّبب  الفرا��  واحدة، بّينات منخفضة اليق�ن للغاية). وال �عرف أيًضا ما إذا �ان الرش  
 ، دراسة واحدة، بّينات منخفضة اليق�ن للغاية). 0.91إ��  0.79% 95، فاصل ثقة 0.85 (�سبة ا�خطر

 نتيجةال

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

الرش    الفرا��عدم استخدام الرش  
 الفرا�� 

(جودة يقينية البّينات 
 ات) البّين

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

حاالت املالر�ا شهرً�ا
 (األثر الفوري) 

 1ا�خطر النس�ي 

 ) 1.92  - 0.51% 95(فاصل ثقة 

بيانات مستقاة من دراسة  بناًء ع�� 
جر�ت ع�� املر�ىى. (دراسة 

ُ
واحدة أ

 رصدية (غ�� عشوائية)) 

6 6 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أك�� بو

 )6أك�� بواقع  - 3واقع % أقل ب95(فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

 � �سبب خطر التح�ُّ
 الشديد، والطا�ع 

غ�� املباشر الشديد، 
 1 وعدم الدقة الشديدة

ال �عرف ما إذا �ان الرش 
ل فوري  الفرا��  يتسبب �� تحوُّ

 �� اتجاه اإلصابة باملالر�ا. 

حاالت املالر�ا شهرً�ا
(أثر �عد املتا�عة ملدة  

 شهًرا) 12

 0.85النس�ي  ا�خطر

 ) 0.91  - 0.79% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� املر�ىى. (دراسة 

ُ
واحدة أ

 رصدية (غ�� عشوائية)) 

6 1 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  5أقل بو

 ) 4أقل بواقع  - 6% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

 � �سبب خطر التح�ُّ
 والطا�ع  الشديد،

غ�� املباشر الشديد، 
 2وعدم الدقة الشديدة 

ال �عرف ما إذا �ان الرش 
� �� الفرا��  يتسبب �� �غ�ُّ

انحدار معدل اإلصابة باملالر�ا  
 بمرور الوقت. 

�: شديد. الطا�ع غ�� املباشر: شديد. عدم الدقة: شديد .1 .ةخطر التح�ُّ

�: شديد. الطا�ع غ�� املباشر: شديد. ع .2 .ةدم الدقة: شديدخطر التح�ُّ
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 واملقارنة والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت 

 املناطق املوطونة باملالر�ا الس�ان:

ل:
ُّ

 ك�� من سلفادوكس�ن ب��يميثام�نثالث جرعات أو أ التدخ

 جرعتان من سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

ب��يميثام�ن (جرعتان)  لفادوكس�نس
سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن (ثالث جرعات أو  

 أك��) 

يقينية البّينات 
 (جودة البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

فقر الدم الشديد ��  
 
ُ
 لث الثالث من ا�حملالث

 0.73ا�خطر النس�ي 

 ) 1.11  - 0.48% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ست دراسات  
جر�ت ع�� 

ُ
 ر�ًضا.م 2196أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

34 25 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  9أقل بو

 )4أك�� بواقع   - 18% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم 
1الدقة الشديدة 

لث الثالث  
ُ
فقر الدم �� الث

 من ا�حمل 
 0.95ا�خطر النس�ي 

 ) 1.01 - 0.9% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من سبع دراسات  
جر�ت ع�� 

ُ
 مر�ًضا. 2088أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

509 484 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  25أقل بو

 )5أك�� بواقع   - 51% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

متوسطة �سبب 
� خطر التح�ُّ

 2الشديد 

اإلصابة بطفيليات �� 
 والدةالدم عند ال

 0.68ا�خطر النس�ي 

 ) 0.89  - 0.52% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من سبع دراسات  
جر�ت ع�� 

ُ
 مر�ًضا. 2096أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

92 63 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  29أقل بو

أقل بواقع   - 44% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
10( 

متوسطة �سبب 
�خطر التح�ُّ 

 3الشديد 

�: شديد.   .1 التح�ُّ التجر�ة خطر  �� االختيار؛ واستبعاد هذه   � للتح�ُّ ال�ي تنطوي ع�� خطورة شديدة  التجارب  �� إحدى  تأث��  شوهد أقوى 
عمَّ أي من التجارب الثالث، و�ان معدل التناقص ف��ا مرتفًعا.  

ُ
اإلحصائي    التباينعدم اال�ساق: غ�� شديد.  ُ�سِقط األهمية اإلحصائية. ولم �

جر�ت هذه الدراسات الثالث �� كينيا (شر: غ�� شديد.  الطا�ع غ�� املبامنخفض.  
ُ
) ع��  2005) ومالوي (2005) و�وركينا فاسو (1996أ

ع هذه التجارب بالقدرة ال�افية ع�� االكتشاف. وسيتطلب االكتشاف ا�جازم .  ةعدم الدقة: شديدالنساء �� حملهن األول أو الثا�ي.    لم تتمتَّ
 . 12000% أن يز�د حجم العينة ع�� 25الشديد بنسبة لالنخفاض النس�ي �� فقر الدم 

�: شديد.   .2 ز�لت �عمية ثالث تجارب، و�ان معدل التناقص مرتفًعا �� أر�ع  خطر التح�ُّ
ُ
� �� االختيار، وأ انطوت تجر�تان ع�� خطر شديد للتح�ُّ

جر�ت الدراسات األر�ع �� كينيا (يد.  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شدض.  التباين اإلحصائي منخفعدم اال�ساق: غ�� شديد.  تجارب.  
ُ
)  1996أ

يتمتع هذا التحليل  .  ةعدم الدقة: غ�� شديد) ع�� النساء �� حملهن األول أو الثا�ي.  2005) ومالوي (2005) و�وركينا فاسو (2004وزامبيا (
 التلوي بقدرة �افية للكشف عن التأث��. 

شديد.   .3  :� التح�ُّ الثخطر  الدراسات  من  دراستان  ��  انطوت  مرتفع  تناقص  معدل  هناك  و�ان  االختيار.   ��  � للتح�ُّ شديد  خطر  ع��  الث 
�ش�� تحليل �جموعة فرعية إ�� أن التأث�� قد ي�ون أك�� لدى النساء املصابات بف��وس العوز عدم اال�ساق: غ�� شديد.  الدراسات الثالث.  

جر�ت هذه التجشر: غ�� شديد. الطا�ع غ�� املبااملنا�� البشري. 
ُ
) ع�� النساء 2005) ومالوي (2004) وزامبيا (1996ارب الثالث �� كينيا (أ

ف التحليل حسب حالة اإلصابة بف��وس العوز املنا�� البشري �� تجر�تْ�ن.   يتمتع  .  ةعدم الدقة: غ�� شديد�� حملهن األول أو الثا�ي. وُصّنِ
 لكشف عن التأث��. هذا التحليل التلوي بقدرة �افية ل
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

 املناطق املوطونة باملالر�ا الس�ان:

ل:
ُّ

 ثالث جرعات أو أك�� من سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن التدخ

 جرعتان من سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن أساس املقارنة: 

�: شديد.  .1 ز�لت �عمية الثالث دراسات جميعها، وانطوت ع�� خطر  خطر التح�ُّ
ُ
� �� االختيار، وأ انطوت دراستان ع�� خطر شديد للتح�ُّ

� الناجم عن ت الطا�ع غ�� املباشر:�ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  ناقص أعداد املشارك�ن ف��ا.  شديد للتح�ُّ
جر�ت الدراسات الثال غ�� شديد.  
ُ
عدم  ) ع�� النساء �� حملهن األول أو الثا�ي.  2008) و�وركينا فاسو (2005) ومالوي (1996ث �� كينيا (أ

% عينة 25جارب قدرة �افية للكشف عن األثر. و�تطلب االكتشاف ا�جازم �خفض الوفيات بنسبة  لم يكن للتللغاية.    ةالدقة: شديد
 . 25000تز�د ع��  

�: شديد.   .2 ز�لت �عمية الثالث دراسات جميعها، وانطوت ع�� خطر انطوت دراستا خطر التح�ُّ
ُ
� �� االختيار، وأ ن ع�� خطر شديد للتح�ُّ

� الناجم عن تناقص أعداد ا الطا�ع غ�� املباشر:�ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  ملشارك�ن ف��ا.  شديد للتح�ُّ

 النتيجة 

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق  نتائج وقياسات الدراسة 

 كس�ن ب��يميثام�ن (جرعتان)  سلفادو 

 سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن (ثالث جرعات أو أك��) 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات)

ط  م�خص ن�ىي  مبسَّ

 1.43ا�خطر النس�ي   اإلجهاض

) 2.33 -  0.88% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ست دراسات 
جر�ت ع�� 

ُ
 مر�ًضا.  2471أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

) 0أقل بواقع  - 0% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

  منخفضة للغاية �سبب
� الشديد، خطر  التح�ُّ

وعدم الدقة الشديدة  
 1للغاية

 1.14ا�خطر النس�ي   اإلمالص 

) 1.55 -  0.85% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من سبع دراسات 
جر�ت ع�� 

ُ
 مر�ًضا.  2676أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

30 34 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  4أك�� بو

) 17أك�� بواقع  - 4أقل بواقع  % 95(فاصل ثقة 

منخفضة للغاية �سبب  
� الشديد، خطر التح�ُّ
وعدم الدقة الشديدة  

 2للغاية

 0.88ا�خطر النس�ي   وفيات حدي�ي الوالدة

) 1.35 -  0.57% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ست دراسات 
جر�ت ع�� 

ُ
 مر�ىى.   2405أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

21 18 

 1000ل�ل  1000 ل�ل

اقع الفرق:   1000ل�ل  3أقل بو

) 7أك�� بواقع  - 9% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

منخفضة للغاية �سبب  
� الشديد، خطر التح�ُّ
وعدم الدقة الشديدة  

 3للغاية

 1.28ا�خطر النس�ي   الوالدة املبكرة

) 1.82  - 0.9% 95(فاصل ثقة 

دراسات بناًء ع�� بيانات مستقاة من سبع 
ج

ُ
 مر�ًضا.  2579ر�ت ع�� أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

122 116 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  6أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

 4الشديدة 

انخفاض الوزن عند  
 والدةال

 0.8ا�خطر النس�ي  

) 0.94 -  0.69% 95(فاصل ثقة 

تقاة من سبع دراسات بناًء ع�� بيانات مس
جر�ت ع�� 

ُ
 مر�ًضا.  2190أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

167 134 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  33أقل بو

) 10أقل بواقع  - 52% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 5مرتفعة

الدم  طفيليات
 ة ياملشيم

 0.51ا�خطر النس�ي  

) 0.68 -  0.38% 95(فاصل ثقة 

ات مستقاة من ست دراسات بناًء ع�� بيان
جر�ت ع�� 

ُ
 مر�ًضا.  1436أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

63 32 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  31أقل بو

) 20أقل بواقع  - 39% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 6مرتفعة

هيموغلو��ن دم 
 ا�حبل الُسري 

 % 95فاصل ثقة  خطر �س�ي

متوسط الوزن عند 
 الوالدة

من: سبع دراسات   اًء ع�� بيانات مستقاةبن
جر�ت ع�� 

ُ
 219أ

 مر�ًضا. (دراسات عشوائية مضبوطة)

سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن (جرعتان): تراوح متوسط الوزن عند  
 غراًما. 3239غراًما و  2722�� ا�جموعات الضابطة ب�ن الوالدة 

زن  سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن (ثالث جرعات أو أك��): �ان متوسط الو 
غراًما (أع��   56�� مجموعات التدخالت أع�� بمقدار  الوالدة  عند 

 غراًما).  83إ��  29بمقدار ي��اوح ب�ن 

 7مرتفعة
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جر�ت الدراسات الثالث �� كينيا (غ�� شديد.  
ُ
عدم  ) ع�� النساء �� حملهن األول أو الثا�ي.  2008) و�وركينا فاسو (2005) ومالوي (1996أ

% عينة 25فية للكشف عن األثر. و�تطلب االكتشاف ا�جازم �خفض الوفيات بنسبة  لم يكن للتجارب قدرة �ا للغاية.    ةالدقة: شديد
 . 14000تز�د ع��  

�: شديد.   .3 ز�لت �عمية الثالث دراسات جميعها، وانطوت ع�� خطر انطوت دراستان ع�� خطر شدخطر التح�ُّ
ُ
� �� االختيار، وأ يد للتح�ُّ

� الناجم عن تناقص أعداد املشارك�ن ف�� الطا�ع غ�� املباشر:�ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  ا.  شديد للتح�ُّ
جر�ت الدراسات الثالث �� كينيا (غ�� شديد.  
ُ
عدم  ) ع�� النساء �� حملهن األول أو الثا�ي.  2008) و�وركينا فاسو (2005(  ) ومالوي 1996أ

% عينة 25األثر. و�تطلب االكتشاف ا�جازم �خفض الوفيات بنسبة    لم يكن للتجارب قدرة �افية للكشف عنللغاية.    ةالدقة: شديد
 . 14000تز�د ع��  

�: شديد.   .4 � �� االختيار، وانطوت ثالث دراسات ع�� خطر شديدخطر التح�ُّ انطوت دراستان من األر�ع دراسات ع�� خطر شديد للتح�ُّ
� الناجم عن تناقص أعداد املشارك�ن ف��ا.   الطا�ع غ�� املباشر: غ��  �ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  شديد.    عدم اال�ساق: غ�� للتح�ُّ

� شديد.   جر�ت هذه الدراسات األر�ع 
ُ
) ع�� النساء �� حملهن 2008) و�وركينا فاسو (2005) ومالوي (2004) وزامبيا (1996� كينيا (أ

ن لھ تأث��ات مهمة سر�رً�ا. و�تطلب االكتشاف ا�جازم% ما قد ي�و 95ال �ستبعد فاصل الثقة البالغ  .  ةعدم الدقة: شديداألول أو الثا�ي.  
 .2500�د ع�� % عينة تز 25�خفض معدالت الوالدة املبكرة بنسبة 

�: غ�� شديد.   .5 ِ خطر التح�ُّ
ّ
�. ولم يؤث � تنطوي دراستان ع�� خطر منخفض للتح�ُّ ر استبعاد التجارب ال�ي تنطوي ع�� خطر شديد للتح�ُّ

جر�ت هذه الدراسات �� الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  �ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  ق: غ�� شديد.  عدم اال�سا�� تقدير األثر.  
ُ
أ

عدم  ) ع�� النساء �� حملهن األول أو الثا�ي.  2008) و�وركينا فاسو (2008) وما�� (2006و  2005) ومالوي (2004) وزامبيا (1996كينيا (
 لعالجيْ�ن، والنتيجة ذات داللة إحصائية. فيھ الكفاية للكشف عن الفرق ب�ن املقررْ�ن ا حجم العينة كب�� بما. ةالدقة: غ�� شديد

�: غ�� شديد.   .6 ِ خطر التح�ُّ
ّ
�. ولم يؤث � تنطوي دراستان ع�� خطر منخفض للتح�ُّ ر استبعاد التجارب ال�ي تنطوي ع�� خطر شديد للتح�ُّ

جر�ت هذه التجارب �� كينيا يد.  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شدإلحصائي منخفًضا.  �ان التباين اعدم اال�ساق: غ�� شديد.  �� تقدير األثر.  
ُ
أ

حجم العينة كب��  .  ةعدم الدقة: غ�� شديد) ع�� النساء �� حملهن األول أو الثا�ي.  2008) وما�� ( 2005) ومالوي (2004) وزامبيا (1996(
 والنتيجة ذات داللة إحصائية. بما فيھ الكفاية للكشف عن الفرق ب�ن املقررْ�ن العالجيْ�ن، 

�: غ .7 ِ �� شديد.  خطر التح�ُّ
ّ
�. ولم يؤث � تنطوي دراستان ع�� خطر منخفض للتح�ُّ ر استبعاد التجارب ال�ي تنطوي ع�� خطر شديد للتح�ُّ

جر�ت  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  �ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  �� تقدير األثر.  
ُ
هذه الدراسات �� أ

عدم  ) ع�� النساء �� حملهن األول أو الثا�ي.  2008) و�وركينا فاسو (2008) وما�� (2006و  2005ومالوي (  )2004) وزامبيا (1996كينيا (
 . حجم العينة كب�� بما فيھ الكفاية للكشف عن الفرق ب�ن املقررْ�ن العالجيْ�ن، والنتيجة ذات داللة إحصائية. ةالدقة: غ�� شديد
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ع العالج الوقائي املتقطع  - 2.2.4  للمالر�ا لدى الرضَّ

 الوقاية الكيميائية املوسمية من املالر�ا - 3.2.4

 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج 

 املوس�ي)  نتقالاألطفال دون سن ا�خامسة (املناطق ذات اال  الس�ان:

ل: 
ُّ

ظمة من األدو�ة املضادة للمالر�ا (أمودياك�ن + سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن، أو أرتيسونات + سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن أو  جرعات عالج �املة ومنت التدخ
املالر�ا  انتقالسلفادوكس�ن ب��يميثام�ن وحده) �ل شهر إ�� شهرْ�ن خالل موسم 

 دواء وه�ي  أساس املقارنة:

 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 
 وه�ي  دواء

 الوقاية الكيميائية املوسمية من املالر�ا 

 يقينية البّينات 
 (جودة البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

الوفاة بأي سبب (ل�ل  
 �� السنة)   1000

 0.66ا�خطر النس�ي 

 ) 1.39  - 0.31% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ست 
جر�ت ع�� 

ُ
ر�ًضا.  م 9533دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

3 2 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أقل بو

 )1أك�� بواقع  - 2% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

�سبب عدم  متوسطة
1 الشديدة الدقة

فقر الدم املعتدل الشدة  
 �� السنة)  1000(ل�ل 

 0.71ا�خطر النس�ي 

 ) 0.98  - 0.52% 95(فاصل ثقة 

يانات مستقاة من خمس بناًء ع�� ب
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ىى.   8805دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

67 48 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  19أقل بو

أقل بواقع   - 32% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
1( 

�سبب عدم  متوسطة
2اال�ساق الشديد 

األحداث الضارة 
ا�جسيمة الناجمة عن 

 األدو�ة

 )  -% 95اصل ثقة خطر �س�ي (ف

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من ست 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   9533دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

�سبب عدم  متوسطة %95فاصل ثقة 
3 دقة الشديدةال

األحداث الضارة غ�� 
 ا�جسيمة

 )  -% 95خطر �س�ي (فاصل ثقة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من ست 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    9533دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

�سبب خطر   متوسطة %95فاصل ثقة 
� الشديد  4التح�ُّ

ست استناًدا إ�� بيانات مستقاة من  املالر�ا السر�ر�ة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    9321دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

نو�ة ل�ل طفل �� السنة (بلغ  2.5: وه�يدواء 
�ا �� ا�جموعات  معدل اإلصابة باملالر 

نو�ة ل�ل طفل �� السنة ��  2.88الضابطة 
��  2.25�� ما��، و 2.4بوركينا فاسو، و

السنغال). الوقاية الكيميائية املوسمية من 
إ��   0.4نو�ة ل�ل طفل �� السنة ( 0.7املالر�ا: 

إ��   0.17( 0.26: ). �سبة معدل ا�حدوث1.0
0.38 .( 

 5مرتفعة 

دراستْ�ن  ًدا إ�� بيانات مستقاة من نا است املالر�ا الوخيمة 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.  (دراسات  5964أ

 عشوائية مضبوطة) 

طفل �� السنة  1000نو�ة ل�ل  35: دواء وه�ي
(بلغ معدل اإلصابة باملالر�ا الوخيمة ��  

طفل ��  1000ل�ل  32ا�جموعات الضابطة 
طفل   1000ل�ل  37السنة �� بوركينا فاسو و

 ). �� السنة �� ما��

 9الوقاية الكيميائية املوسمية من املالر�ا: 
). �سبة  27إ��  4نو�ات ل�ل طفل �� السنة (

 ). 0.76 إ�� 0.1( 0.27معدل ا�حدوث 

 6مرتفعة

التجارب، ولم يكن ألي من هذه التجارب القدرة ال�افية ع�� كشف  �انت هناك حاالت وفاة قليلة للغاية �� هذه  .  ةعدم الدقة: شديد .1
التأث��. وسي�ون خفض عدد الوفيات متسًقا مع    تأث�� ذلك ع�� الوفيات. ومن الضروري إجراء تجارب أك�� للكشف ا�جازم عن هذا 

 البّينات الفائقة ا�جودة ع�� انخفاض معدل املالر�ا الوخيمة. 

�: غ�� شديد.   .2 عدم اال�ساق: شر أو الدقة.  لم يكن هناك ما يدعو إ�� خفض التصنيف �سبب قيود الدراسة أو الطا�ع املبا خطر التح�ُّ
التصنيف شديد.   ض  ّفِ

ُ
أثر. وخ أي  �� غامبيا وغانا  جر�ت 

ُ
أ ال�ي  التجارب  ُتظهر  ا�خمس، ولم  التجارب  ب�ن هذه  تباين كب��  �ان هناك 
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ا  1 بواقع أ الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ال�ساق.  �سبب عدم  إ�� خفض التصنيف �سبب قيود الدراسة  و  لم يكن هناك ما يدعو 
لم يكن هناك ما يدعو إ�� خفض التصنيف �سبب قيود الدراسة أو الطا�ع املباشر  .  ةعدم الدقة: غ�� شديدالطا�ع املباشر أو الدقة.  

 أو الدقة.

غ عن و .  ةعدم الدقة: شديد .3
َ
ُيبل ض التصنيف بمقدار  لم  ّفِ

ُ
باألدو�ة. وخ �سبب الدقة، حيث إن    1قوع أحداث ضارة جسيمة متعلقة 

 ا ا�حجم ليس لها قدرة �افية للكشف ال�امل عن األحداث الضارة ا�جسيمة النادرة أو استبعادها. التجارب ��ذ

�: شديد.  .4 ض التصنيف بمقدار خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

يع التجارب السبع أحداث ضارة؛ غ�� أن كفاية �سبب قيود الدراسة. ولوحظت �� جم 1خ
�عض التجارب. و�ان ا�حدث الضار الوحيد الذي ُوجد إحصائًيا أنھ أك�� شيوًعا  ��    ةاألساليب املستخَدمة �جمع هذه البيانات غ�� وا�ح

 م�ن. �عد تناول أمودياك�ن + سلفادوكس�ن ب��يميثا تقيؤمع الوقاية الكيميائية املوسمية من املالر�ا ال

�: غ�� شديد.   .5 جر�ت التجارب ع�� أطفال دون سن ا�خامسة �� بوركينا فاسو، وغامبيا خطر التح�ُّ
ُ
، وغانا، وما�� (تجر�تان)، والسنغال.أ

عطي
ُ
عطي سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن �ل شهرْ�ن �� دراستْ�ن، وأ

ُ
عطي أمودياك�ن + سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن شهرً�ا �� ثالث دراسات، وأ

ُ
وأ

عت ف��ما أيًضا اسل جة باملبيدات  فادوكس�ن ب��يميثام�ن + أرتيسونات شهرً�ا �� دراسة واحدة. وأظهرت دراستان، ُوّزِ
َ

عا�
ُ
لناموسيات امل

%. ولم يكن هناك ما يدعو إ�� خفض التصنيف 90ا�حشر�ة، أن املنافع ظلت قائمة ح�ى عندما تجاوزت �سبة استخدام الناموسيات  
إ�� خفض    لم يكن هناك ما يدعوو عدم اال�ساق: غ�� شديد.  و عدم اال�ساق أو الطا�ع غ�� املباشر أو عدم الدقة.  �سبب قيود الدراسة أ

ولم يكن هناك  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  التصنيف �سبب قيود الدراسة أو عدم اال�ساق أو الطا�ع غ�� املباشر أو عدم الدقة.  
ولم  . ةعدم الدقة: غ�� شديدالدراسة أو عدم اال�ساق أو الطا�ع غ�� املباشر أو عدم الدقة. ما يدعو إ�� خفض التصنيف �سبب قيود 

 ما يدعو إ�� خفض التصنيف �سبب قيود الدراسة أو عدم اال�ساق أو الطا�ع غ�� املباشر أو عدم الدقة. يكن هناك

�: غ�� شديد.   .6 جر�ت التجارب ع�� أطفال دون سن ا�خامسة �� بو خطر التح�ُّ
ُ
ركينا فاسو، وغامبيا، وغانا، وما�� (تجر�تان)، والسنغال.أ

عطي أمودياك�ن + سلفادوكس�ن ب��يميثا
ُ
عطيوأ

ُ
عطي سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن �ل شهرْ�ن �� دراستْ�ن، وأ

ُ
م�ن شهرً�ا �� ثالث دراسات، وأ

جة باملبيدات  سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن + أرتيسونات شهرً�ا �� دراسة واحدة. وأظهرت دراستان، وُ 
َ

عا�
ُ
عت ف��ما أيًضا الناموسيات امل ّزِ

%. ولم يكن هناك ما يدعو إ�� خفض التصنيف 90وزت �سبة استخدام الناموسيات  ا�حشر�ة، أن املنافع ظلت قائمة ح�ى عندما تجا
لم يكن هناك ما يدعو إ�� خفض  و عدم اال�ساق: غ�� شديد.  �سبب قيود الدراسة أو عدم اال�ساق أو الطا�ع غ�� املباشر أو عدم الدقة.  
ولم يكن هناك  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  عدم الدقة.    التصنيف �سبب قيود الدراسة أو عدم اال�ساق أو الطا�ع غ�� املباشر أو

ولم  . ةالدقة: غ�� شديدعدم ما يدعو إ�� خفض التصنيف �سبب قيود الدراسة أو عدم اال�ساق أو الطا�ع غ�� املباشر أو عدم الدقة. 
 باشر أو عدم الدقة.يكن هناك ما يدعو إ�� خفض التصنيف �سبب قيود الدراسة أو عدم اال�ساق أو الطا�ع غ�� امل
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التدب�� العال�� ل�حاالت  -5

 )2015��خيص املالر�ا (  - 1.5

 عالج املالر�ا غ�� امل�حو�ة بمضاعفات  - 2.5

 األرتيميسين�ن العالج التوليفي القائم ع�� مادة  - 1.2.5

 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

رة املنجليةن من مالر�ا املر�ىى الذين �عانو  الس�ان:  غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (املناطق املوطونة باملالر�ا �� أفر�قيا) املتصّوِ

ل:
ُّ

 أيام  3د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن مرة واحدة يومًيا ملدة  التدخ

 أيام 3أرتيميث�� + لوميفان��ين مرت�ن يومًيا ملدة  أساس املقارنة: 

 املتسلسل  عدم �عديل تفاعل البوليم��از .1

�: غ�� شديد.   .2 � النتيجة �عد استبعاد خطر التح�ُّ �. ولم تتغ�َّ  ع�� خطر ضئيل للتح�ُّ
ً
�: وتنطوي التجارب عادة ال يوجد خطر شديد للتح�ُّ

�� الكشف.    � التح�ُّ أو  �� االختيار   � بالتح�ُّ يتعلق  ال�ي تنطوي ع�� مخاطر مرتفعة أو غ�� وا�حة فيما  ��عدم اال�ساق: غ الدراسات 
الطا�ع غ�� املباشر: غ��  سفرت جميع التجارب عن نتائج مماثلة، و�ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: أ شديد.  
جر�ت التجارب �� أماكن مختلفة ال شديد.  

ُ
املرض �� شرق أفر�قيا وغر��ا وجنو��ا. واقتصرت    نتقالال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

إ�� فائدة ملموسة،   %95ال توجد عدم دقة شديدة: �ش�� فاصل الثقة البالغ  .  ةعدم الدقة: غ�� شديدع�� األطفال.    معظم الدراسات
� النشر: غ�� شديد.و�تمتع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية للكشف عن هذه النتيجة.  تح�ُّ

 �عديل تفاعل البوليم��از املتسلسل   .3

�: غ�� شديد.   .4 �: وتنطوي التجارب عا ال يوجد خطخطر التح�ُّ � النتيجة �عد استبعاد ر شديد للتح�ُّ �. ولم تتغ�َّ  ع�� خطر ضئيل للتح�ُّ
ً
دة

�� الكشف.    � التح�ُّ أو  �� االختيار   � بالتح�ُّ يتعلق  ال�ي تنطوي ع�� مخاطر مرتفعة أو غ�� وا�حة فيما  عدم اال�ساق: غ��  الدراسات 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي 

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 
 لوميفان��ين  أرتيميث�� + 

 + بيب��ا�و�ن  سين�ند��يدروأرتيمي 

 يقينية البّينات 
 (جودة البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

عدم   -فشل العالج 
�عديل تفاعل البوليم��از 

1املتسلسل 

 يوًما 28

 0.34ا�خطر النس�ي 

 ) 0.39 - 0.3% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من �سع 
جر�ت ع�� 

ُ
  6200دراسات أ

مر�ض. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

230 78 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  152أقل بو

) 140أقل بواقع  - 161% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 2مرتفعة

�عديل   -فشل العالج 
تفاعل البوليم��از 

3املتسلسل 

 يوًما 28

 0.42ا�خطر النس�ي 

 ) 0.62  - 0.29% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من �سع 
جر�

ُ
  5417ت ع�� دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

30 13 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  17أقل بو

)11أقل بواقع  - 21% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 4مرتفعة

عدم   -فشل العالج 
�عديل تفاعل البوليم��از 

5املتسلسل 

يوًما 63

 0.71ا�خطر النس�ي 

) 0.78  - 0.65% 95(فاصل ثقة 

ناًء ع�� بيانات مستقاة من ب
جر�تا ع�� 

ُ
  3200دراستْ�ن أ

مر�ض. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

450 320 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  130أقل بو

)99أقل بواقع  - 157% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 6مرتفعة

�عديل   -فشل العالج 
تفاعل البوليم��از 

7املتسلسل 

 يوًما 63

 0.72النس�ي ا�خطر 

) 1.04 - 0.5% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
  2097دراستْ�ن أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

60 43 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  17أقل بو

)2أك�� بواقع   - 30أقل بواقع % 95(فاصل ثقة 

 8مرتفعة
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الطا�ع غ�� املباشر: غ��  اين اإلحصائي منخفًضا.  التجارب عن نتائج مماثلة، و�ان التبال يوجد عدم ا�ساق شديد: أسفرت جميع  شديد.  
جر�ت التجارب �� أماكن مختلفة ال شديد.  

ُ
املرض �� شرق أفر�قيا وغر��ا وجنو��ا. واقتصرت    نتقالال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

األطفال.   ع��  الدراسات  شديدمعظم  غ��  الدقة:  توجد  .  ةعدم  لصا�ح ال  فائدة  وجود  من  الرغم  ع��  شديدة:  دقة  عدم 
�  ْين.  ءمع كال الدوا  %5املتسلسل أقل من  د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن، �ان معدل فشل العالج مع �عديل تفاعل البوليم��از   تح�ُّ

 النشر: غ�� شديد.

 عدم �عديل تفاعل البوليم��از املتسلسل  .5

�: غ�� شديد.   .6 � النتيجة �عد استبعاد  يوجد خالخطر التح�ُّ �. ولم تتغ�َّ  ع�� خطر ضئيل للتح�ُّ
ً
�: وتنطوي التجارب عادة طر شديد للتح�ُّ

�� الكشف.    � التح�ُّ أو  �� االختيار   � بالتح�ُّ يتعلق  ال�ي تنطوي ع�� مخاطر مرتفعة أو غ�� وا�حة فيما  عدم اال�ساق: غ��  الدراسات 
ارب ع�� عدم ا�ساق فيما بي��ا �� هذا الوقت؛ إذ أظهرت �لتاهما فائدة فيما يتعلق طوت التجال يوجد عدم ا�ساق شديد: انشديد.  

ال يوجد طا�ع غ�� مباشر  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  باستخدام د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن، ولكن حجم الفائدة يتفاوت.  
جر�ت التجارب �� أماكن مختلفة ال 

ُ
عدم  فر�قيا وغر��ا وجنو��ا. واقتصرت معظم الدراسات ع�� األطفال.  �� شرق أاملرض    نتقالشديد: أ

إ�� فائدة ملموسة، و�تمتع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية   %95ال توجد عدم دقة شديدة: �ش�� فاصل الثقة البالغ  .  ةالدقة: غ�� شديد
� النشر: غ�� شديد.للكشف عن هذه النتيجة.  تح�ُّ

 املتسلسل  ليم��از �عديل تفاعل البو  .7

�: غ�� شديد.   .8 � النتيجة �عد استبعاد خطر التح�ُّ �. ولم تتغ�َّ  ع�� خطر ضئيل للتح�ُّ
ً
�: وتنطوي التجارب عادة ال يوجد خطر شديد للتح�ُّ

�� الكشف.    � التح�ُّ أو  �� االختيار   � بالتح�ُّ يتعلق  ال�ي تنطوي ع�� مخاطر مرتفعة أو غ�� وا�حة فيما  ���ساق: غ عدم االالدراسات 
الطا�ع  �� �لتا التجر�تْ�ن.  %5ال يوجد عدم ا�ساق شديد: �ان معدل فشل العالج مع د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن أقل من  شديد. 

املباشر: غ�� شديد.   أماكن مختلفة ال غ��   �� التجارب  جر�ت 
ُ
أ يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد:  أفر�قيا وغر��ا    نتقالال  �� شرق  املرض 

ال توجد عدم دقة شديدة: �ان أداء كال العالجْ�ن التوليفيْ�ن .  ة عدم الدقة: غ�� شديدتصرت معظم الدراسات ع�� األطفال.  وجنو��ا. واق
� النشر: غ�� شديد. جيًدا �� هاتْ�ن التجر�تْ�ن، مع انخفاض معدالت فشل العالج.  تح�ُّ
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 والنتائج سئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنةاألسئلة السر�ر�ة/األ 

رة املنجليةاملر�ىى الذين �عانون من مالر�ا  الس�ان:  غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (املناطق املوطونة باملالر�ا �� أفر�قيا) املتصّوِ

ل:
ُّ

 أيام  3د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن مرة واحدة يومًيا ملدة  التدخ

 يامأ 3أرتيسونات + ميفلوك�ن مرة يومًيا ملدة   أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

+   د��يدروأرتيميسين�نميفلوك�ن           أرتيسونات + 
 بيب��ا�و�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

عدم   -فشل العالج 
�عديل تفاعل البوليم��از 

1املتسلسل 

 يوًما 28

 1.02ا�خطر النس�ي 

 ) 3.72  - 0.28% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ثما�ي  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   3487دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

20 20 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

)54أك�� بواقع   - 14% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 مرتفعة 

�سبب عدم اال�ساق  
 2 الشديد

�عديل   -فشل العالج 
تفاعل البوليم��از 

3املتسلسل 

 يوًما 28

 0.41ا�خطر النس�ي 

 ) 0.8  - 0.21% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ثما�ي  
جر�ت ع�� دراس

ُ
مر�ًضا.   3467ات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

10 4 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  6أقل بو

) 2أقل بواقع  - 8أقل بواقع % 95(فاصل ثقة 

 مرتفعة 

�سبب عدم اال�ساق  
 4 الشديد

عدم   -فشل العالج 
�عديل تفاعل البوليم��از 

5املتسلسل 

 يوًما 63

 0.84ا�خطر النس�ي 

 ) 1.03  - 0.69% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من خمس 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   2715دراسات أ

 مضبوطة) (دراسات عشوائية 

120 101 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  19أقل بو

)4أك�� بواقع   - 37% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

�سبب عدم  متوسطة
 6اال�ساق الشديد 

�عديل   -ج فشل العال 
تفاعل البوليم��از 

7املتسلسل 

 يوًما 63

 0.5ا�خطر النس�ي 

 ) 0.84 - 0.3% 95(فاصل ثقة 

بيانات مستقاة من خمس بناًء ع�� 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ض.   2500دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

30 15 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  15أقل بو

)5أقل بواقع  - 21% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 مرتفعة 

�سبب عدم اال�ساق  
 8 الشديد

 عدم �عديل تفاعل البوليم��از املتسلسل  .1

�: غ�� شديد.   .2 � �� االختيار أو خطر التح�ُّ �: ال تنطوي التجارب بوجھ عام إال ع�� قدر ضئيل من خطر التح�ُّ ال يوجد خطر شديد للتح�ُّ
التجار  استبعاد  �عد  النتيجة   � تتغ�َّ ولم  وا�ح.  الكشف.  غ��  أو  شديد   � تح�ُّ خطر  ع��  تنطوي  ال�ي  شديد.  ب  اال�ساق:  ضعدم  ّفِ

ُ
خ

�سبب عدم اال�ساق الشديد: لم ُتبِلغ ست تجارب سوى عن عدد قليل للغاية من حاالت عودة الطفيليات �� الدم    1التصنيف بمقدار  
جر�تا باألساس �� مناطق �� تايل

ُ
ند �عا�ي من مقاومة األدو�ة املتعددة ز�ادة مخاطر عودة طفيليات  �� �لتا ا�جموعتْ�ن. وأظهرت تجر�تان أ

التجارب ع��  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  عند استخدام أرتيسونات + ميفلوك�ن.    الدم جر�ت 
ُ
أ ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: 

. ةعدم الدقة: غ�� شديد، وتايلند، وفييت نام.  و الديمقراطية الشعبية، وميانمار الطفال �� كمبوديا، والهند، وجمهور�ة  ألالبالغ�ن وا
: ال يوجد فرق كب�� ب�ن العالجات بوجھ عام؛ غ�� أن د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن قد ي�ون أفضل �� توجد عدم دقة شديدة ال

رة املنجليةا�حاالت ال�ي ت�ون ف��ا  � النشر: غ�� شديد.مقاومة مليفلوك�ن.  املتصّوِ تح�ُّ

 عل البوليم��از املتسلسل  �عديل تفا .3

�: غ�� شديد.   .4 � �� االختيار أو خطر التح�ُّ �: ال تنطوي التجارب بوجھ عام إال ع�� قدر ضئيل من خطر التح�ُّ ال يوجد خطر شديد للتح�ُّ
وا�ح.    الكشف. غ��  أو  شديد   � تح�ُّ خطر  ع��  تنطوي  ال�ي  التجارب  استبعاد  �عد  النتيجة   � تتغ�َّ شدولم  اال�ساق:  ضيد.  عدم  ّفِ

ُ
خ

�سبب عدم اال�ساق الشديد: لم ُتبِلغ ست تجارب سوى عن عدد قليل للغاية من حاالت عودة الطفيليات �� الدم    1  التصنيف بمقدار
جر�تا باألساس �� مناطق �� تايلند �عا�ي من مقاومة األدو�ة املتعددة ز�ادة مخاطر عودة طفيل

ُ
يات  �� �لتا ا�جموعتْ�ن. وأظهرت تجر�تان أ

التجارب ع��  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ت + ميفلوك�ن.  الدم عند استخدام أرتيسونا جر�ت 
ُ
أ ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: 

. ةعدم الدقة: غ�� شديدو الديمقراطية الشعبية، وميانمار، وتايلند، وفييت نام.  الطفال �� كمبوديا، والهند، وجمهور�ة  ألالبالغ�ن وا
دروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن فائدة ذات داللة إحصائية، ع�� الرغم من أن الفائدة قد ديدة: بوجھ عام، أظهر د��يتوجد عدم دقة ش ال

� النشر: غ�� شديد. ال تتحقق إال عندما ت�ون هناك مقاومة مليفلو�و�ن.  تح�ُّ

 عدم �عديل تفاعل البوليم��از املتسلسل  .5
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�: غ�� شديد.   .6 � �� االختيار أو ال يوجد خطر شديد ل خطر التح�ُّ �: ال تنطوي التجارب بوجھ عام إال ع�� قدر ضئيل من خطر التح�ُّ لتح�ُّ
وا�ح.   غ��  أو  شديد   � تح�ُّ خطر  ع��  تنطوي  ال�ي  التجارب  استبعاد  �عد  النتيجة   � تتغ�َّ ولم  شديد.  الكشف.  اال�ساق:  ضعدم  ّفِ

ُ
خ

 �سبب عدم اال�ساق الشد  1التصنيف بمقدار  
ُ
، من ب�ن ا�خمس تجارب، فائدة ذات  2005جر�ت �� تايلند �� عام  يد: أظهرت تجر�ة أ

جر�ت �� ميانمار �� عام  
ُ
فائدة عند استخدام  2009داللة إحصائية عند استخدام د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن، وأظهرت تجر�ة أ

أي فرق.   تجد ثالث تجارب  بيب��ا�و�ن، ولم   + املباشرد��يدروأرتيميسين�ن  يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: : غ�� شديد.  الطا�ع غ��  ال 
جر�ت التجارب ع�� البالغ�ن وا

ُ
عدم الدقة: غ��  و الديمقراطية الشعبية، وميانمار، وتايلند.  الطفال �� كمبوديا، والهند، وجمهور�ة  ألأ

ا ذات الرغم من أن �عض ا  ال توجد عدم دقة شديدة: ال يوجد فرق كب�� ب�ن العالجات بوجھ عام. وع��.  ةشديد
ً
لتجارب وجدت فروق

� النشر: غ�� شديد. داللة إحصائية، فإ��ا قد ال ت�ون مهمة سر�رً�ا.  تح�ُّ

 �عديل تفاعل البوليم��از املتسلسل   .7

�: غ�� شديد.   .8 � �خطر التح�ُّ �: ال تنطوي التجارب بوجھ عام إال ع�� قدر ضئيل من خطر التح�ُّ � االختيار أو ال يوجد خطر شديد للتح�ُّ
وا�ح.  الكش غ��  أو  شديد   � تح�ُّ خطر  ع��  تنطوي  ال�ي  التجارب  استبعاد  �عد  النتيجة   � تتغ�َّ ولم  شديد.  ف.  اال�ساق:  ضعدم  ّفِ

ُ
خ

�سبب عدم اال�ساق الشديد: هناك اختالف طفيف ب�ن التجارب، إذ أظهرت تجر�ة واحدة فقط فائدة ذات داللة    1التصنيف بواقع  
جر�ت  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ميسين�ن + بيب��ا�و�ن.  ستخدام د��يدروأرتي إحصائية عند ا

ُ
ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

. ةعدم الدقة: غ�� شديدو الديمقراطية الشعبية، وميانمار، وتايلند. الطفال �� كمبوديا، والهند، وجمهور�ة  ألالتجارب ع�� البالغ�ن وا
ي توجد عدم دقة شديدة: ال  اال  ب�ن  ا ذات داللة وجد فرق كب�� 

ً
التجارب وجدت فروق أن �عض  الرغم من  بوجھ عام. وع��  لعالجات 

� النشر: غ�� شديد.إحصائية، فإ��ا قد ال ت�ون مهمة سر�رً�ا.  تح�ُّ
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

رة ااملر�ىى الذين �عانون من مالر�ا  الس�ان:  غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (املناطق املوطونة باملالر�ا �� أفر�قيا) ملنجليةاملتصّوِ

ل:
ُّ

 د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن   التدخ

 أرتيميث�� + لوميفان��ين  أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 
 لوميفان��ين أرتيميث�� + 

 + بيب��ا�و�ن   د��يدروأرتيميسين�ن

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

األحداث الضارة 
ا�جسيمة (وم��ا  

 الوفيات)

من  استناًدا إ�� بيانات مستقاة
جر�ت ع�� 

ُ
  7022ثما�ي دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

6 10 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  4أك�� بو

 %95فاصل ثقة 

�سبب عدم  متوسطة
 1الدقة الشديدة 

 خطر �س�ي  املبكر تقيؤ ال

بيانات مستقاة من استناًدا إ�� 
جر�ت ع�� 

ُ
 2695ثالث دراسات أ

دراسات عشوائية مر�ًضا.  (
 مضبوطة) 

20 30 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  10أك�� بو

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

�سبب خطر   متوسطة
� الشديد  2التح�ُّ

 خطر �س�ي  تقيؤال

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� �سع دراسات 
ُ
 6761أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

90 90 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

 %95فاصل ثقة 

�سبب خطر   متوسطة
� الشديد  3التح�ُّ

 خطر �س�ي  الغثيان

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.    547دراستْ�ن أ

 مضبوطة) (دراسات عشوائية 

20 20 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

 %95فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

 4الشديدة 

 خطر �س�ي  اإلسهال 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 4889سبع دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

120 120 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

 %95فاصل ثقة 

�سبب خطر   متوسطة
5� الشديد التح�ُّ 

م �� البطن 
َ
ل

َ
 خطر �س�ي  أ

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  911خمس دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

190 160 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  30أقل بو

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

 6ة الشديد

 خطر �س�ي  فقدان الشهية

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  3834خمس دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

150 140 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  10أقل بو

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

�سبب خطر   متوسطة
� الشديد  7التح�ُّ

 خطر �س�ي  الصداع

ا إ�� بيانات مستقاة من استنادً 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ىى.    309دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

270 330 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  60أك�� بو

 0أقل بواقع % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

 8الشديدة 

 خطر �س�ي  األرق 

اة من استناًدا إ�� بيانات مستق 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.    547دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

10 30 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  20أك�� بو

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

 9الشديدة 

 40 30 خطر �س�ي  الدوخة

 1000ل�ل  1000ل�ل 

 منخفضة 

شباط/فبراير2021 World Health Organization (WHO) - المباديء التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن المالريا – 16



162 of 198 

�: غ�� شديد.   .1 التح�ُّ ض  خطر  ُنخّفِ التسمية، ومع ذلك، لم  التجارب ما عدا واحدة �انت مفتوحة  �: جميع  للتح�ُّ ال يوجد خطر شديد 
ين اإلحصائي ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباعدم اال�ساق: غ�� شديد.  تصنيف هذه النتيجة.  

 ال يوجد طاالطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  منخفض.  
ُ
جر�ت هذه التجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛  �ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع  .  ةعدم الدقة: شديدولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� بالغ�ن.   ّفِ
ُ

�سبب عدم الدقة الشديدة: ولم    1خ
�ستبعد إم�انية وجود فروق نادرة ولك��ا مهمة سر�رً�ا.  شف أي فرق ذي داللة إحصائية ب�ن العالجات، ولكن حجم العينة الُيكت

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
 
ُ
مر�ًضا.    547جر�تا ع�� دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

اقع الفرق:   1000ل�ل  10أك�� بو

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

 10الشديدة 

عاس
ُ
 خطر �س�ي  الن

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 384دراسة واحدة أ

مر�ًضا.  (دراسة عشوائية 
 مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

 %95فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

 11الشديدة 

 خطر �س�ي  الضعف

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  1812خمس دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 ) مضبوطة

170 180 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  10أك�� بو

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

�سبب خطر   متوسطة
� الشديد  12التح�ُّ

 خطر �س�ي  السعال

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  4342خمس دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

420 420 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع ق: الفر   1000ل�ل  0أقل بو

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

�سبب خطر   متوسطة
� الشديد  13التح�ُّ

 خطر �س�ي  الز�ام 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.    832دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

680 660 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  20أقل بو

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

 �سبب عدم الدقة 

 14 الشديدة

إطالة ف��ة كيو �ي  
)ECG/QT(  حدث)

 ضار) 

 خطر �س�ي 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 1548دراسة واحدة أ

مر�ًضا.  (دراسة عشوائية 
 مضبوطة) 

30 20 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  10أقل بو

 0واقع % أقل ب95فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم الدقة 
� الشديدة، وخطر التح�ُّ

 15الشديد 

إطالة ف��ة كيو �ي  
)ECG/QT(  

 (ت�حيح باز�ت) 

 خطر �س�ي 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 1548دراسة واحدة أ

مر�ًضا.  (دراسة عشوائية 
 مضبوطة) 

70 90 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  20أك�� بو

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم الدقة 
� الشديدة، وخطر التح�ُّ

 16الشديد 

 إطالة ف��ة كيو �ي 
)ECG/QT(  

(ت�حيح 
 فر�دريشيا)

 خطر �س�ي 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 1548دراسة واحدة أ

مر�ًضا.  (دراسة عشوائية 
 مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع ق: الفر   1000ل�ل  0أقل بو

 %95فاصل ثقة 

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، وعدم الدقة  

 17الشديدة 

ة
َّ

 خطر �س�ي  ا�حك

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  2033خمس دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

20 40 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  20أك�� بو

 0% أقل بواقع 95اصل ثقة ف

 متوسطة 

 �  �سبب خطر التح�ُّ

 18الشديد 

مة �� الوجھ
َ
خطر �س�ي بناًء ع�� بيانات   َوذ

جر�ت 
ُ
مستقاة من دراسة واحدة أ

مر�ًضا. (دراسة   384ع�� 
 عشوائية مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

 %95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� �سبب خطر التح�ُّ 
الشديد، وعدم الدقة  

 19الشديدة 
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شديد.   .2  :� التح�ُّ بمقدار  خطر  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

التسمية.    1خ مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  غ��  �سبب  اال�ساق:  عدم 
لطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ا: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  ال يوجد عدم ا�ساق شديدشديد.  

  ال
ُ
جر�ت هذه التجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

دقة شديدة: لم ُيكتشف أي تأث��، و�ستبعد فواصل الثقة املتعلقة بالتأث��ات املطلقة ال توجد عدم  .  ةعدم الدقة: غ�� شديدبالغ�ن.  
الفروق املهمة سر�رً�ا. 

شدي .3  :� التح�ُّ بمقدار  د.  خطر  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

التسمية.    1خ مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  غ��  �سبب  اال�ساق:  عدم 
الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة  شديد.  

  ال
ُ
لتجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� جر�ت هذه ايوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

لم ُيكتشف أي تأث��، و�ستبعد فواصل الثقة املتعلقة بالتأث��ات املطلقة   ال توجد عدم دقة شديدة:.  ةعدم الدقة: غ�� شديدبالغ�ن.  
الفروق املهمة سر�رً�ا. 

شديد.   .4  :� التح�ُّ ض  خطر  ّفِ
ُ

بمقدار  خ التسمية.    1التصنيف  مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  غ��  �سبب  اال�ساق:  عدم 
الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جشديد.  

  ال
ُ
املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� جر�ت هذه التجارب �� يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع . ةعدم الدقة: شديدبالغ�ن.  ّفِ
ُ

 ة الشديدة: هناك بيانات محدودة.�سبب عدم الدق 1خ

شديد.   .5  :� التح�ُّ بمقدار  خطر  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

مفتوح  1خ التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  التسمية.  �سبب  غ��  ة  اال�ساق:  عدم 
شديد.    الطا�ع غ�� املباشر: غ�� ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  شديد.  

  ال
ُ
� آسيا أو ع�� جر�ت هذه التجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ال توجد عدم دقة شديدة: لم ُيكتشف أي تأث��، و�ستبعد فواصل الثقة املتعلقة بالتأث��ات املطلقة .  ةعدم الدقة: غ�� شديدبالغ�ن.  
فروق املهمة سر�رً�ا. ال

شديد.   .6  :� التح�ُّ بمقدار  خطر  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

التسمية.    1خ مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  غ��  �سبب  اال�ساق:  عدم 
غ�� شديد.    الطا�ع غ�� املباشر: ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  شديد.  

  ال
ُ
ارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� جر�ت هذه التجيوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع . ةعدم الدقة: شديد بالغ�ن. ّفِ
ُ

 �سبب عدم الدقة الشديدة: ال ترتقي النتيجة إ�� أن ت�ون لها داللة إحصائية.  1خ

7. � التح�ُّ شديد.  خطر  بمقدار  :  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

خطر    1خ التسمية.  �سبب  مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� غ��  التح�ُّ اال�ساق:  عدم 
ال  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض. شديد. 

 
ُ
أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� هذه التجارب �� املقام األول ع�� أطفال ��  جر�ت  يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ال توجد عدم دقة شديدة: لم ُيكتشف أي تأث��، و�ستبعد فواصل الثقة املتعلقة بالتأث��ات املطلقة .  ةعدم الدقة: غ�� شديدبالغ�ن.  
الفروق املهمة سر�رً�ا. 

شديد.   .8  :� التح�ُّ  خطر 
ُ

بمقدار  خ التصنيف  ض  التسمية.    1ّفِ مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  غ��  �سبب  اال�ساق:  عدم 
الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  شديد.  

  ال
ُ
ب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� ار جر�ت هذه التجيوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع . ةعدم الدقة: شديدبالغ�ن.  ّفِ
ُ

 �سبب عدم الدقة الشديدة: ال ترتقي النتيجة إ�� أن ت�ون لها داللة إحصائية.  1خ

شديد.   .9  :� التح�ُّ بمقدار  خطر  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

خطر    1خ التسمية.  ال�سبب  مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� غ��  تح�ُّ اال�ساق:  عدم 
الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  شديد.  

  ال
ُ
ر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� أفجر�ت هذه التجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع . ةعدم الدقة: شديدبالغ�ن.  ّفِ
ُ

 �سبب عدم الدقة الشديدة: هناك بيانات محدودة. 1خ

�: شديد.  .10 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

�: �انت غالبية التجارب مفتوحة التسمية.  1خ ر: غ��الطا�ع غ�� املباش�سبب خطر التح�ُّ
 شديد. 

ُ
جر�ت هذه التجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع  .  ةعدم الدقة: شديدأو ع�� بالغ�ن.  ّفِ
ُ

 �سبب عدم الدقة الشديدة: هناك بيانات محدودة. 1خ

الت .11 شديد.  خطر   :� ّفِ ح�ُّ
ُ

بمقدار  خ التصنيف  التسمية.    1ض  مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  غ��  �سبب  اال�ساق:  عدم 
الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  شديد.  

  ال
ُ
�� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� جر�ت هذه التجارب يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع . ةعدم الدقة: شديدبالغ�ن.  ّفِ
ُ

 �سبب عدم الدقة الشديدة: هناك بيانات محدودة. 1خ
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شديد.   .12  :� التح�ُّ بمقدار  خطر  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

�انت    1خ  :� التح�ُّ خطر  مف�سبب  التجارب  التسمية.  غالبية  غ��  توحة  اال�ساق:  عدم 
الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  شديد.  

  ال
ُ
ة �� آسيا أو ع�� جر سوى تجارب قليلجر�ت هذه التجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم تُ يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ال توجد عدم دقة شديدة: لم ُيكتشف أي تأث��، و�ستبعد فواصل الثقة املتعلقة بالتأث��ات املطلقة .  ةعدم الدقة: غ�� شديدبالغ�ن.  
الفروق املهمة سر�رً�ا. 

شديد.   .13  :� التح�ُّ بمقدار  خطر  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

التسم  1خ مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  غ��  ية.  �سبب  اال�ساق:  عدم 
الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض.  شديد.  

  ال
ُ
أو ع�� ارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا جر�ت هذه التجيوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ال توجد عدم دقة شديدة: لم ُيكتشف أي تأث��، و�ستبعد فواصل الثقة املتعلقة بالتأث��ات املطلقة .  ةعدم الدقة: غ�� شديدبالغ�ن.  
الفروق املهمة سر�رً�ا. 

�: غ�� شديد.   .14 التح�ُّ التسمية، ومع ذلكال يوجخطر  التجارب ما عدا واحدة �انت مفتوحة  �: جميع  للتح�ُّ ض  د خطر شديد  ُنخّفِ ، لم 
ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي عدم اال�ساق: غ�� شديد.  تصنيف هذه النتيجة.  

   ال يوجد طا�ع غ��الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  منخفض.  
ُ
جر�ت هذه التجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛  مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع  .  ةعدم الدقة: شديدجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� بالغ�ن.  ولم تُ  ّفِ
ُ

�سبب عدم الدقة الشديدة: ال ترتقي    1خ
 النتيجة إ�� أن ت�ون لها داللة إحصائية. 

�: شديد.   .15 ّفِ خطر التح�ُّ
ُ

ز�لت �عمية هذه التجر�ة. ولم    1ض التصنيف بمقدار  خ
ُ
� الشديد: أ ل سوى عدد قليل  �سبب خطر التح�ُّ ��جَّ

ا ضارة، األمر الذي أدى إ�� استبعاد دالل��ا اإلحصائية. وأسباب ذلك غ��    )ECG/QT(من ف��ات كيو �ي  
ً
لة بصف��ا أحداث الطو�لة امل�جَّ

جر�ت هذه التجر�ة الوحيدة ع�� أطفال �� بوركيالطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  وا�حة.  
ُ
نا فاسو،  ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع  .  ةعدم الدقة: شديد  وكينيا، وموزامبيق، وأوغندا، وزامبيا.  ّفِ
ُ

�سبب عدم الدقة الشديدة: ال ترتقي النتيجة إ��    1خ
 أن ت�ون لها داللة إحصائية. 

�: شديد.   .16 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

ز�لت �عمية هذه التجر�ة. و   1خ
ُ
� الشديد: أ ل سوى عدد قليل  �سبب خطر التح�ُّ لم ��جَّ

ا ضارة، األمر الذي أدى إ�� استبعاد دالل��ا اإلحصائية. وأسباب ذلك غ��    )ECG/QT(من ف��ات كيو �ي  
ً
لة بصف��ا أحداث الطو�لة امل�جَّ

جر�ت هذه التجر�ة الوحيدة ع�� أطفال �� بو الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  وا�حة.  
ُ
ركينا فاسو،  ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع  .  ةعدم الدقة: شديديا.  وكينيا، وموزامبيق، وأوغندا، وزامب  ّفِ
ُ

�سبب عدم الدقة الشديدة: ال ترتقي النتيجة إ��    1خ
 أن ت�ون لها داللة إحصائية. 

�: شديد.   .17 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

ز�لت �عمية هذه التجر�ة  1خ
ُ
� الشديد: أ ل سوى عدد قليل  �سبب خطر التح�ُّ . ولم ��جَّ

ا ضارة، األمر الذي أدى إ�� استبعاد دالل��ا اإلحصائية. وأسباب ذلك غ��   )ECG/QT(من ف��ات كيو �ي  
ً
لة بصف��ا أحداث الطو�لة امل�جَّ

جر�ت هذه التجر�ة الوحيدة ع�� أطفال ��الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  وا�حة.  
ُ
بوركينا فاسو،    ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع  .  ةعدم الدقة: شديدامبيا.  وكينيا، وموزامبيق، وأوغندا، وز  ّفِ
ُ

�سبب عدم الدقة الشديدة: ال ترتقي النتيجة إ��    1خ
 أن ت�ون لها داللة إحصائية. 

شديد.   .18  :� التح�ُّ بمقدار  خطر  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

ا  1خ مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  غ��  لتسمية.  �سبب  اال�ساق:  عدم 
ال  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض. ال يوجد عدم ا�شديد. 

 
ُ
سيا أو ع�� جر�ت هذه التجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آيوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ال توجد عدم دقة شديدة: لم ُيكتشف أي تأث��، و�ستبعد فواصل الثقة املتعلقة بالتأث��ات املطلقة .  ةعدم الدقة: غ�� شديدبالغ�ن.  
الفروق املهمة سر�رً�ا. 

شدي .19  :� التح�ُّ بمقدار  د.  خطر  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

التسمية.    1خ مفتوحة  التجارب  غالبية  �انت   :� التح�ُّ خطر  غ��  عد�سبب  اال�ساق:  م 
ال  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: النتيجة متسقة �� جميع التجارب. والتباين اإلحصائي منخفض. شديد. 

 
ُ
 لتجارب �� املقام األول ع�� أطفال �� أفر�قيا؛ ولم ُتجر سوى تجارب قليلة �� آسيا أو ع�� جر�ت هذه ايوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع . ةعدم الدقة: شديدبالغ�ن.  ّفِ
ُ

 �سبب عدم الدقة الشديدة: هناك بيانات محدودة. 1خ

شباط/فبراير2021 World Health Organization (WHO) - المباديء التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن المالريا – 16



165 of 198 

 والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة 

رة املنجليةاملر�ىى الذين �عانون من مالر�ا  الس�ان:  املوطونة باملالر�ا �� أفر�قيا) غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (املناطق املتصّوِ

ل:
ُّ

 د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن    التدخ

 أرتيسونات + ميفلوك�ن   اس املقارنة: أس

 النتيجة 

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق  نتائج وقياسات الدراسة 
 ميفلوك�ن  أرتيسونات + 

 + بيب��ا�و�ن  د��يدروأرتيميسين�ن

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات)

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

األحداث الضارة ا�جسيمة 
 (وم��ا الوفيات)

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من ثما�ي 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    3522دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

8 9 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أك�� بو

 % 95فاصل ثقة 

�سبب عدم الدقة   متوسطة
 1 الشديدة

 خطر �س�ي الغثيان 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من �سع  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    4531دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

20 14 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع رق: الف  1000ل�ل  6أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

�سبب خطر  متوسطة
� الشديد  2التح�ُّ

 خطر �س�ي املبكر تقيؤ ال

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من �سع  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    4114دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

7 6 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

�سبب خطر  متوسطة
� الشديد  3التح�ُّ

 خطر �س�ي تقيؤ ال

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من خمس 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    2744دراسات أ

 عشوائية مضبوطة) (دراسات 

13 8 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  5أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

�سبب خطر  متوسطة
� الشديد  4التح�ُّ

 يخطر �س� فقدان الشهية 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من ست 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    3497دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

15 13 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  2أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 5وعدم الدقة الشديدة 

 خطر �س�ي اإلسهال

من خمس استناًدا إ�� بيانات مستقاة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    2217دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

6 8 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  2أك�� بو

 % 95فاصل ثقة 

�سبب خطر  متوسطة
� الشديد  6التح�ُّ

م �� البطن
َ
ل

َ
 خطر �س�ي أ

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من سبع  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    3887دراسات أ

 اسات عشوائية مضبوطة) (در 

11 11 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

�سبب خطر  متوسطة
� الشديد  7التح�ُّ

 خطر �س�ي الصداع

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من أر�ع  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    2039دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

12 10 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع رق: الف  1000ل�ل  2أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 8وعدم اال�ساق الشديد 

 خطر �س�ي الدوخة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من �سع  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    4531دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

36 26 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  10أقل بو

 % 95صل ثقة فا

�سبب خطر  متوسطة
� الشديد  9التح�ُّ

 خطر �س�ي األرق 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من ست 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    2551دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

21 10 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  11أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

�سبب خطر  متوسطة
� الشديد  10التح�ُّ

 خطر �س�ي تعبال

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.    872دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

8 3 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  5أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 والطا�ع غ�� املباشر

 11الشديد 

 منخفضة  1 10 خطر �س�ي الكوابيس
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إ�� بيانات مستقاة من دراسة استناًدا 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    220واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  9أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 والطا�ع غ�� املباشر

 12الشديد 

 خطر �س�ي القلق

اسة استناًدا إ�� بيانات مستقاة من در 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    522واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

11 1 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  10أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 والطا�ع غ�� املباشر

 13الشديد 

م الرؤ�ة   �س�يخطر  �غيُّ

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر 

ُ
مر�ًضا.    464�ت ع�� واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

9 4 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  5أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 والطا�ع غ�� املباشر

 14الشديد 

ن�ن 
َ
 خطر �س�ي الط

بيانات مستقاة من دراسة استناًدا إ�� 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    220واحدة أ

 راسة عشوائية مضبوطة) (د

9 4 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  5أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 والطا�ع غ�� املباشر

 15الشديد 

 خطر �س�ي ا�خفقان

ثالث  استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    1175دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

18 11 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  7أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 متوسطة 

� �سبب خطر التح�ُّ

 16الشديد 

 خطر �س�ي السعال

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    1148واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

10 8 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  2أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 17وعدم الدقة الشديدة 

 خطر �س�ي ضيق التنفس 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    220واحدة أ

 مضبوطة) (دراسة عشوائية 

9 3 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  6أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد،�سب ب خطر التح�ُّ
 18وعدم الدقة الشديدة 

إطالة ف��ة كيو �ي 
)ECG/QT(   (حدث ضار) 

 خطر �س�ي

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    1148واحدة أ

 عشوائية مضبوطة) (دراسة 

4 5 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أك�� بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد،�س بب خطر التح�ُّ
 19وعدم الدقة الشديدة 

إطالة ف��ة كيو �ي 
)ECG/QT(   (ت�حيح باز�ت) 

 خطر �س�ي

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    1148واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

4 9 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  5أك�� بو

 % 95فاصل ثقة 

 ضة منخف

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 20وعدم الدقة الشديدة 

إطالة ف��ة كيو �ي 
)ECG/QT(    ت�حيح)

 فر�دريشيا)

 خطر �س�ي

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� واحدة 
ُ
مر�ًضا.    1148أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

5 4 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 21وعدم الدقة الشديدة 

 خطر �س�ي األلم املفص��

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    1148واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

6 5 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

�سبب خطر  متوسطة
� الشديد الت 22ح�ُّ

 خطر �س�ي األلم العض��

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    1148واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

6 6 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

�سبب خطر  متوسطة
� الشديد  23التح�ُّ

 خطر �س�ي الشرى 

� بيانات مستقاة من استناًدا إ�
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.    719دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

2 1 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 24وعدم الدقة الشديدة 

ة
َّ

 2 3 خطر �س�ي ا�حك

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أقل بو

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 25وعدم الدقة الشديدة 
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استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
ج 

ُ
مر�ًضا.    872ر�تا ع�� دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

 % 95فاصل ثقة 

خطر �س�ي بناًء ع�� بيانات مستقاة   الطفح ا�جلدي 
جر�ت ع�� 

ُ
  220من دراسة واحدة أ

 عشوائية مضبوطة) مر�ًضا. (دراسة

1 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أقل بو

 % 95فاصل ثقة 

 منخفضة 

� الشديد، �سبب خطر التح�ُّ
 26وعدم الدقة الشديدة 

�: غ�� شديد.   .1 ق سوى ثمانية من التقار�ر األحد عشر ع�� األحداث الضارة ا�جسيخطر التح�ُّ ِ
ّ
�: لم ُ�عل مة. ولمال يوجد خطر شديد للتح�ُّ

عمَّ أي من هذه التجارب الثما�ي.  
ُ
ا ذات ال يوجد عدم ا�ساق شديد: لم تجد أي من التجارب العدم اال�ساق: غ�� شديد.  �

ً
ثما�ي فروق

ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: شملت هذه التجارب البالغ�ن واألطفال ع�� حد سواء ر: غ�� شديد.  الطا�ع غ�� املباش  داللة إحصائية. 
جر�

ُ
ض التصنيف بواقع  . ةعدم الدقة: شديدت �� آسيا وأمر��ا ا�جنو�ية.  وأ ّفِ

ُ
�سبب عدم الدقة: ال �ستبعد هذه التجارب إم�انية   1خ

حدوث آثار ضارة نادرة ولك��ا مهمة سر�رً�ا.

�: شديد.  خطر   .2 ض التصنيف بمقدار  التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التس  1خ عدم اال�ساق:مية.  �سبب خطر التح�ُّ
الطا�ع غ��  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: �انت هذه النتيجة متسقة �� جميع التجارب، مع عدم وجود تباين إحصائي كب��.  غ�� شديد.  

جر�ت �� آسيا وأمر��ا  ال يوجد  املباشر: غ�� شديد.  
ُ
طا�ع غ�� مباشر شديد: شملت هذه التجارب البالغ�ن واألطفال ع�� حد سواء وأ

ال توجد عدم دقة شديدة: النتيجة ذات داللة إحصائية، و�تمتع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية .  ةعدم الدقة: غ�� شديدنو�ية.  ا�ج
 ع�� كشف هذا التأث��. 

�: شديد.   .3 ّفِ خطر التح�ُّ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1ض التصنيف بمقدار  خ عدم اال�ساق:�سبب خطر التح�ُّ
ا ذات داللة إحصائية.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: لم تجد أي من التجارب الث�� شديد.  غ

ً
الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. ما�ي فروق

جر�ت �� آسيا وأمر��ا ا�جنو�ية.  يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: شملت هذه التجا ال
ُ
عدم الدقة:  رب البالغ�ن واألطفال ع�� حد سواء وأ

فيما يتعلق بالتأث�� املطلق بأنھ ضيق ويستبعد الفروق املهمة   %95د عدم دقة شديدة: يتسم فاصل الثقة البالغ  ال توج.  ةغ�� شديد
 سر�رً�ا.

�: شديد.   .4 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.  �سبب خ  1خ عدم اال�ساق:طر التح�ُّ
الطا�ع غ��  شديد: �انت هذه النتيجة متسقة �� جميع التجارب، مع عدم وجود تباين إحصائي كب��.  ال يوجد عدم ا�ساق  غ�� شديد.  

جر�ت �� آسيا وأمر��ا    ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: شملت هذه التجارب البالغ�ناملباشر: غ�� شديد.  
ُ
واألطفال ع�� حد سواء وأ

ديدة: النتيجة ذات داللة إحصائية، و�تمتع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية ال توجد عدم دقة ش.  ةعدم الدقة: غ�� شديدا�جنو�ية.  
 ع�� كشف هذا التأث��. 

�: شديد.   .5 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1خ عدم اال�ساق:�سبب خطر التح�ُّ
الطا�ع غ��  يجة متسقة �� جميع التجارب، مع عدم وجود تباين إحصائي كب��.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: �انت هذه النتغ�� شديد.  

جر�ت �� آسيا وأمر��ا  ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شاملباشر: غ�� شديد.  
ُ
ديد: شملت هذه التجارب البالغ�ن واألطفال ع�� حد سواء وأ

ض التصنيف بواقع  .  ةعدم الدقة: شديدا�جنو�ية.   ّفِ
ُ

ال  1خ لها داللة  �سبب عدم الدقة  إ�� أن ت�ون  النتيجة  شديدة: ال ترتقي هذه 
 إحصائية. 

�: شديد.   .6 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.  �سبب خطر    1خ عدم اال�ساق:التح�ُّ
الطا�ع غ��  وجود تباين إحصائي كب��.    ال يوجد عدم ا�ساق شديد: �انت هذه النتيجة متسقة �� جميع التجارب، مع عدمغ�� شديد.  

جر�ت �� آسيا وأمر��ا  ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: شملت هذه التجارب البالغ�ن وااملباشر: غ�� شديد.  
ُ
ألطفال ع�� حد سواء وأ

وي بالقدرة ال�افية ال توجد عدم دقة شديدة: النتيجة ذات داللة إحصائية، و�تمتع التحليل التل.  ةعدم الدقة: غ�� شديدا�جنو�ية.  
 ع�� كشف هذا التأث��. 

�: شديد.   .7 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �ا  1خ عدم اال�ساق:نت جميع التجارب مفتوحة التسمية.  �سبب خطر التح�ُّ
الطا�ع غ��  كب��.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: �انت هذه النتيجة متسقة �� جميع التجارب، مع عدم وجود تباين إحصائي  غ�� شديد.  

جر�ت �� آسيا وأمر��ا  ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: شملت هذه التجارب البالغ�ن واألطفال ع�� حد سواء  املباشر: غ�� شديد.  
ُ
وأ

شف أي فرق ب�ن العالجات، والعينة كب��ة بما يكفي الكتشاف أي . ةعدم الدقة: غ�� شديدا�جنو�ية. 
َ
  ال توجد عدم دقة شديدة: لم ُيكت

 فروق.

�: شديد.   .8 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1خ دم اال�ساق:ع�سبب خطر التح�ُّ
ض التصنيف بواقع  شديد.   ّفِ

ُ
الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  �سبب عدم اال�ساق الشديد: وهناك تباين متوسط ب�ن التجارب.    1خ

جر�ت �� آسيا وأمر��ا ا�جنو�ية.  يوجد طا�ع غ��   ال
ُ
عدم الدقة:  مباشر شديد: شملت هذه التجارب البالغ�ن واألطفال ع�� حد سواء وأ

 ال توجد عدم دقة شديدة: النتيجة ذات داللة إحصائية، و�تمتع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية ع�� كشف هذا التأث��. . ةغ�� شديد
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�: شديد.   .9 ض التصنخطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1يف بمقدار  خ عدم اال�ساق:�سبب خطر التح�ُّ
الطا�ع غ��  شديد: �انت هذه النتيجة متسقة �� جميع التجارب، مع عدم وجود تباين إحصائي كب��.    ال يوجد عدم ا�ساقغ�� شديد.  

جر�ت �� آسيا وأمر��ا  ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: شملت هذاملباشر: غ�� شديد.  
ُ
ه التجارب البالغ�ن واألطفال ع�� حد سواء وأ

دقة شديدة: النتيجة ذات داللة إحصائية، و�تمتع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية ال توجد عدم  .  ةعدم الدقة: غ�� شديدا�جنو�ية.  
 ع�� كشف هذا التأث��. 

�: شديد.   .10 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.  �سبب خط  1خ عدم اال�ساق:ر التح�ُّ
الطا�ع غ��  النتيجة متسقة �� جميع التجارب، مع عدم وجود تباين إحصائي كب��.    ال يوجد عدم ا�ساق شديد: �انت هذهغ�� شديد.  

جر�ت �� آسيا وأمر��ا  ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: شملت هذه التجارب البالغ�ن  املباشر: غ�� شديد.  
ُ
واألطفال ع�� حد سواء وأ

ذات داللة إحصائية، و�تمتع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية ال توجد عدم دقة شديدة: النتيجة  .  ةعدم الدقة: غ�� شديدا�جنو�ية.  
 ع�� كشف هذا التأث��. 

�: شديد.   .11 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد:    1خ عدم اال�ساق:�انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.  �سبب خطر التح�ُّ
الطا�ع غ��  ميع التجارب، مع عدم وجود تباين إحصائي كب��.  ال يوجد عدم ا�ساق شديد: �انت هذه النتيجة متسقة �� جغ�� شديد.  

ض التصنيف بواقع  املباشر: شديد.   ّفِ
ُ

م هذه النتيجة    1خ عدم الدقة: غ��  سوى تجر�ت�ن.  �سبب الطا�ع غ�� املباشر الشديد: لم ُتقّيِ
 .ةشديد

�: شديد.   .12 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �ان  1خ عدم اال�ساق:ت جميع التجارب مفتوحة التسمية.  �سبب خطر التح�ُّ
شديد.   املباشر:  غ��  الطا�ع  شديد.  بواقع  غ��  التصنيف  ض  ّفِ

ُ
هذ  1خ م  ُتقّيِ لم  الشديد:  املباشر  غ��  الطا�ع  سوى  �سبب  النتيجة  ه 

 .ةعدم الدقة: غ�� شديدتجر�ت�ن. 

�: شديد.   .13 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� ا  1خ عدم اال�ساق:لشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.  �سبب خطر التح�ُّ
شديد.   املباشر:  غ��  الطا�ع  شديد.  بواقع  غ��  التصنيف  ض  ّفِ

ُ
لم    1خ الشديد:  املباشر  غ��  الطا�ع  سوى  �سبب  النتيجة  هذه  م  ُتقّيِ

 .ةعدم الدقة: غ�� شديدتجر�ت�ن. 

�: شديد.   .14 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.  �سبب خطر    1خ عدم اال�ساق:التح�ُّ
شديد.   املباشر:  غ��  الطا�ع  شديد.  بواقع  غ��  التصنيف  ض  ّفِ

ُ
ا  1خ املباشر  غ��  الطا�ع  سوى  �سبب  النتيجة  هذه  م  ُتقّيِ لم  لشديد: 

 .ةعدم الدقة: غ�� شديدتجر�ت�ن. 

�: شديد.   .15 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1خ عدم اال�ساق:�سبب خطر التح�ُّ
شديد.   املباشر:  غ��  الطا�ع  شديد.  بواقع  غ��  التصنيف  ض  ّفِ

ُ
غ��  1خ الطا�ع  سوى    �سبب  النتيجة  هذه  م  ُتقّيِ لم  الشديد:  املباشر 

 .ةعدم الدقة: غ�� شديدتجر�ت�ن. 

�: شديد.   .16 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1خ عدم اال�ساق:�سبب خطر التح�ُّ
الطا�ع غ��  التجارب، مع عدم وجود تباين إحصائي كب��.    ال يوجد عدم ا�ساق شديد: �انت هذه النتيجة متسقة �� جميعغ�� شديد.  

جر�ت �� آسيا وأمر��ا  ال ياملباشر: غ�� شديد.  
ُ
وجد طا�ع غ�� مباشر شديد: شملت هذه التجارب البالغ�ن واألطفال ع�� حد سواء وأ

متع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية ال توجد عدم دقة شديدة: النتيجة ذات داللة إحصائية، و�ت .  ةعدم الدقة: غ�� شديدا�جنو�ية.  
 ع�� كشف هذا التأث��. 

�: شديد. .17 ض التصنيف بمقدار    خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1خ عدم اال�ساق:�سبب خطر التح�ُّ
ض التصنيف بواقع  .  ةغ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. عدم الدقة: شديد ّفِ

ُ
بب عدم الدقة الشديدة: ال ترتقي هذه  �س  1خ

 النتيجة إ�� أن ت�ون لها داللة إحصائية. 

�: شديد.  خ .18 ض التصنيف بمقدار  طر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1خ عدم اال�ساق:�سبب خطر التح�ُّ
ض . ةغ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. عدم الدقة: شديد ّفِ

ُ
ر بيانات محدودة،   1التصنيف بواقع خ

َّ
�سبب عدم الدقة: تتوف

 لة إحصائية. والنتيجة ليست ذات دال

�: شديد.   .19 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

ل سوى عدد قليل    1خ ز�لت �عمية هذه التجر�ة. ولم ��جَّ
ُ
� الشديد: أ �سبب خطر التح�ُّ

لة بصف��  )ECG/QT(من ف��ات كيو �ي   ا ضارة، األمر الذي أدى إ�� استبعاد دالل��ا اإلحصائية. وأسباب ذلك غ�الطو�لة امل�جَّ
ً
�  ا أحداث

جر�ت هذه التجر�ة الوحيدة ع��  عدم اال�ساق: غ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. وا�حة. 
ُ
ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

ض التصنيف بواقع . ةعدم الدقة: شديدوتايلند.    و الديمقراطية الشعبية،الطفال �� الهند، وجمهور�ة ألالبالغ�ن وا ّفِ
ُ

�سبب عدم  1خ
 ال ترتقي هذه النتيجة إ�� أن ت�ون لها داللة إحصائية. الدقة الشديدة: 

�: شديد.   .20 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1خ عدم اال�ساق:�سبب خطر التح�ُّ
جر�ت هذه التجر�ةطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  غ�� شديد. ال

ُ
طفال �� ألالوحيدة ع�� البالغ�ن وا  ال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ
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وجمهور�ة   وتايلند.  الالهند،  الشعبية،  الديمقراطية  شديد و  الدقة:  بوا.  ةعدم  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

الشديدة:   1قع  خ الدقة  �سبب عدم 
 ها داللة إحصائية. ترتقي هذه النتيجة إ�� أن ت�ون ل ال

�: شديد.   .21 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.    1خ عدم اال�ساق:�سبب خطر التح�ُّ
جر�ت هذه التجر�ة الوحيدة ع�� البالغ�ن واغ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  

ُ
طفال �� ألال يوجد طا�ع غ�� مباشر شديد: أ

وجمهور�ة  ا الشعبية،اللهند،  الديمقراطية  شديد وتايلند.    و  الدقة:  بوا.  ةعدم  التصنيف  ض  ّفِ
ُ

الشديدة:   1قع  خ الدقة  �سبب عدم 
 ترتقي هذه النتيجة إ�� أن ت�ون لها داللة إحصائية.  ال

�: شديد.   .22 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفت  1خ ض التصنيف�سبب خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

وحة التسمية. خ
ل سوى عدد قليل من ف��ات كيو �ي    1بمقدار   ز�لت �عمية هذه التجر�ة. ولم ��جَّ

ُ
� الشديد: أ الطو�لة  )ECG/QT(�سبب خطر التح�ُّ

ا ضارة، األمر ال
ً
لة بصف��ا أحداث �ساق: غ�� شديد.  عدم اال.    15ذي أدى إ�� استبعاد دالل��ا اإلحصائية. وأسباب ذلك غ�� وا�حة.  امل�جَّ

شف أي فرق ب�ن العالجات، والعينة كب��ة  .  ةالطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. عدم الدقة: غ�� شديد
َ
ال توجد عدم دقة شديدة: لم ُيكت

 بما يكفي الكتشاف أي فروق. 

�: شديد.   .23 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتو   1خ ض التصنيف�سبب خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

حة التسمية. خ
ل سوى عدد قليل من ف��ات كيو �ي    1بمقدار   ز�لت �عمية هذه التجر�ة. ولم ��جَّ

ُ
� الشديد: أ الطو�لة   )ECG/QT(�سبب خطر التح�ُّ

لة بصف��ا أح ا ضارة، األمر الذي أدى إ�� استبعاد دالل��ا اإلحصائية. وأسباب ذلك غ�� وا�حة.  امل�جَّ
ً
غ�� شديد.    عدم اال�ساق: داث

شف أي فرق ب�ن العالجات، والعينة كب��ة  .  ةالطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. عدم الدقة: غ�� شديد
َ
ال توجد عدم دقة شديدة: لم ُيكت

 بما يكفي الكتشاف أي فروق. 

�: شديد.  خطر ال .24 ض التصنيف بمقدار  تح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التجارب مفتوحة الت   1خ عدم اال�ساق:سمية.  �سبب خطر التح�ُّ
ض التصنيف بواقع . ةغ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. عدم الدقة: شديد ّفِ

ُ
ر بيانات محدودة،   1خ

َّ
�سبب عدم الدقة: تتوف

 حصائية. والنتيجة ليست ذات داللة إ

�: شديد.   .25 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد: �انت جميع التج  1خ عدم اال�ساق:ارب مفتوحة التسمية.  �سبب خطر التح�ُّ
ض التصنيف بواقع . ةغ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. عدم الدقة: شديد ّفِ

ُ
ر بيانات محدودة،   1خ

َّ
�سبب عدم الدقة: تتوف

 ست ذات داللة إحصائية. والنتيجة لي

�: شديد.   .26 ض التصنيف بمقدار  خطر التح�ُّ ّفِ
ُ

� الشديد:    1خ عدم اال�ساق:�انت جميع التجارب مفتوحة التسمية.  �سبب خطر التح�ُّ
ض التصنيف بواقع . ةغ�� شديد. الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. عدم الدقة: شديد ّفِ

ُ
ر بيانات محدود 1خ

َّ
ة،  �سبب عدم الدقة: تتوف

 والنتيجة ليست ذات داللة إحصائية. 

شباط/فبراير2021 World Health Organization (WHO) - المباديء التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن المالريا – 16



170 of 198 

 ملقارنة والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت وا

 البالغون واألطفال املصابون باملالر�ا املنجلية غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (املناطق املوطونة باملالر�ا �� أفر�قيا وآسيا) الس�ان:

ل:
ُّ

 أيام 3أرتيسونات + ب��ونار�دين مرة يومًيا ملدة  التدخ

 يامأ 3أرتيميث�� + لوميفان��ين مرت�ن يومًيا ملدة  أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

 ب��ونار�دين  أرتيسونات +  لوميفان��ين   أرتيميث�� +

(جودة ت يقينية البّينا
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

فشل العالج ��  
اليوم الثامن  

والعشر�ن (عدم 
�عديل تفاعل  

البوليم��از 
 املتسلسل) 

 0.6ا�خطر النس�ي 

 ) 0.9 - 0.4% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
  1720دراستْ�ن أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

70 42 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  28أقل بو

)7أقل بواقع  - 42% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب الطا�ع غ�� 
1املباشر الشديد 

فشل العالج ��  
الثامن  اليوم 

والعشر�ن (�عديل  
تفاعل البوليم��از 

 املتسلسل) 

 1.69ا�خطر النس�ي 

) 5.1  - 0.56% 95(فاصل ثقة 

ة من بناًء ع�� بيانات مستقا
جر�تا ع�� 

ُ
  1650دراستْ�ن أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

10 17 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  7أك�� بو

)41أك�� بواقع  - 4بواقع % أقل 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب الطا�ع غ�� 
2املباشر الشديد 

فشل العالج ��  
اليوم الثا�ي  

واألر�ع�ن (عدم 
�عديل تفاعل  

البوليم��از 
 املتسلسل) 

 0.85ا�خطر النس�ي 

) 1.36  - 0.53% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
  1691دراستْ�ن أ

(دراسات عشوائية  مر�ًضا. 
 مضبوطة) 

170 145 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  25أقل بو

)61أك�� بواقع   - 80% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 ة متوسط

�سبب الطا�ع غ�� 
3املباشر الشديد 

فشل العالج ��  
اليوم الثا�ي  

واألر�ع�ن (�عديل 
تفاعل البوليم��از 

 املتسلسل) 

 1.53ا�خطر النس�ي 

 ) 3.19  - 0.73% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.   1472دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

20 31 

 1000ل ل� 1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  11أك�� بو

)44أك�� بواقع  - 5% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب الطا�ع غ�� املباشر  
الشديد، وعدم اال�ساق  

 4الشديد 

�: غ�� شديد.  .1 �. خطر التح�ُّ جر�ت الدراستان �ش�ل جيد مع انخفاض خطر التح�ُّ
ُ
حصول �ان االتجاه نحو عدم اال�ساق: غ�� شديد. أ

دة.  فائدة عند استخدام أرتيسونات + ب��ونار�دين �� �لتا التجر�تْ�ن، لكن لم يرتِق األمر إ�� نتيجة ذات داللة إحصائية إال �� تجر�ة واح
جر�ت التجر�تان ع�� أطفال تراوحت أعمارهم ب�ن  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  
ُ
.  �� أفر�قيا وآسياعاًما �� مواقع الدراسة    12أشهر و  3أ

ى    فقط دون سن ا�خامسة    152و�� �لتا التجر�تْ�ن، تلقَّ
ً

 فقط عشوائًيا    115ما مجموعھ    �� أرتيسونات + ب��ونار�دين، واختطفال
ً

طفال
 الستخدام أرتيسونات + ب��ونار�دين �� آسيا. وست�ون هناك حاجة إ�� إجراء دراسات ع�� األطفال �� أفر�قيا والبالغ�ن واألطفال �� آسيا

أن  النتيجة.    ع��  لتعميم هذه  ال�افية  بالقدرة  الدراسات  تلك  الدقة: غ�� شديدتتسم  د .  ةعدم  ذات  اللة إحصائية، و�تمتع  النتيجة 
ي. التحليل التلوي بالقدرة ال�افية؛ غ�� أن هذه التجارب املتعددة املراكز تفتقر إ�� القدرة ال�افية إلظهار الت�افؤ ع�� الصعيد الُقطر 

ض التصن  يف.ولم ُيخفَّ

�: غ�� شديد.  .2 �. خطر التح�ُّ جر�ت الدراستان �ش�ل جيد مع انخفاض خطر التح�ُّ
ُ
�ان االتجاه نحو حصول غ�� شديد.  عدم اال�ساق: أ

دة.  فائدة عند استخدام أرتيسونات + ب��ونار�دين �� �لتا التجر�تْ�ن، لكن لم يرتِق األمر إ�� نتيجة ذات داللة إحصائية إال �� تجر�ة واح
جر�ت التجر�تان ع�� أطفال تراوحت أعمارهم ب�ن  ع غ�� املباشر: شديد.  الطا�

ُ
قع الدراسة �� أفر�قيا وآسيا.  عاًما �� موا  12أشهر و  3أ

ى    فقط دون سن ا�خامسة    152و�� �لتا التجر�تْ�ن، تلقَّ
ً

 فقط عشوائًيا    115ما مجموعھ    �� أرتيسونات + ب��ونار�دين، واختطفال
ً

طفال
غ�ن واألطفال �� آسيا نات + ب��ونار�دين �� آسيا. وست�ون هناك حاجة إ�� إجراء دراسات ع�� األطفال �� أفر�قيا والبالالستخدام أرتيسو 

ال يوجد فرق كب�� ب�ن العالجْ�ن التوليفيْ�ن؛ .  ةعدم الدقة: غ�� شديدع�� أن تتسم تلك الدراسات بالقدرة ال�افية لتعميم هذه النتيجة.  
ض التص غ�� أن هذه التجارب  نيف. املتعددة املراكز تفتقر إ�� القدرة ع�� إظهار الت�افؤ ع�� املستوى الُقطري. ولم ُيخفَّ

�: غ�� شديد.  .3 �. خطر التح�ُّ جر�ت الدراستان �ش�ل جيد مع انخفاض خطر التح�ُّ
ُ
�ان االتجاه نحو حصول عدم اال�ساق: غ�� شديد. أ

� �لتا التجر�تْ�ن، لكن لم يرتِق األمر إ�� نتيجة ذات داللة إحصائية إال �� تجر�ة واحدة.  فائدة عند استخدام أرتيسونات + ب��ونار�دين �
جر�ت التجر�تان ع�� أطفال تراوحت أعمارهم ب�ن  �ع غ�� املباشر: شديد.  الطا

ُ
عاًما �� مواقع الدراسة �� أفر�قيا وآسيا.    12أشهر و  3أ

ى    فقط دون    152و�� �لتا التجر�تْ�ن، تلقَّ
ً

 فقط عشوائًيا    115�� ما مجموعھ  ة أرتيسونات + ب��ونار�دين، واختسن ا�خامسطفال
ً

طفال
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ونات + ب��ونار�دين �� آسيا. وست�ون هناك حاجة إ�� إجراء دراسات ع�� األطفال �� أفر�قيا والبالغ�ن واألطفال �� آسيا الستخدام أرتيس
ال يوجد فرق كب�� ب�ن العالجْ�ن التوليفيْ�ن؛ .  ةعدم الدقة: غ�� شديدنتيجة.  ع�� أن تتسم تلك الدراسات بالقدرة ال�افية لتعميم هذه ال

ض التصنيف. غ�� أن هذه التجار   ب املتعددة املراكز تفتقر إ�� القدرة ع�� إظهار الت�افؤ ع�� املستوى الُقطري. ولم ُيخفَّ

�: غ�� شديد.   .4 جر�ت الدراستان �ش�ل جيد مع انخفاض خطر التح�ُّ خطر التح�ُّ
ُ
ع�� الرغم من أن التباين عدم اال�ساق: شديد.  �.  أ

 5يل تفاعل البوليم��از املتسلسل �ان أك�� من  اإلحصائي �ان منخفًضا، فإن فشل العالج مع �عد
ُ
جر�ت ع��  % �� الدراسة الوحيدة ال�ي أ

جر�ت التجر�تان ع�� أطفال تراوحت أعماالطا�ع غ�� املباشر: شديد.    أطفال دون سن ا�خامسة. 
ُ
عاًما �� مواقع   12أشهر و  3رهم ب�ن  أ

ى  الدراسة �� أفر�قيا وآسيا. و�� �لتا    فقط دون سن ا�خامسة أرتيسونات + ب��ون  152التجر�تْ�ن، تلقَّ
ً

�� ما مجموعھ  ار�دين، واختطفال
 فقط عشوائًيا الستخدام أرتيسونات + ب��ونار�دين �� آسيا. وست�ون هناك حاجة إ�� إجراء دراسا  115

ً
ت ع�� األطفال �� أفر�قيا طفال

ال يوجد فرق  .  ةعدم الدقة: غ�� شديدلدراسات بالقدرة ال�افية لتعميم هذه النتيجة.  والبالغ�ن واألطفال �� آسيا ع�� أن تتسم تلك ا
الت�افؤ ع�� امل إ�� القدرة ع�� إظهار  التجارب املتعددة املراكز تفتقر  التوليفيْ�ن؛ غ�� أن هذه  ب�ن العالجْ�ن  الُقطري. ولم كب��  ستوى 

ض التصنيف.  ُيخفَّ
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 قة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعل

 األ�خاص املصابون باملالر�ا املنجلية غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (املناطق املوطونة باملالر�ا �� أفر�قيا وآسيا) الس�ان:

ل:
ُّ

 أيام 3رة يومًيا ملدة أرتيسونات + ب��ونار�دين م التدخ

 أيام 3يومًيا ملدة  أرتيسونات + ميفلوك�ن مرة  أساس املقارنة: 

 النتيجة 

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق  نتائج وقياسات الدراسة 

أرتيسونات +  ميفلوك�ن أرتيسونات + 
 ب��ونار�دين 

ط  (جودة البّينات)يقينية البّينات   م�خص ن�ىي مبسَّ

�� اليوم الثامن فشل العالج 
والعشر�ن (عدم �عديل  

البوليم��از تفاعل 
 املتسلسل) 

 0.35ا�خطر النس�ي  

) 0.73 -  0.17% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ض.   1200واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

40 14 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  26أقل بو

) 11أقل بواقع  - 33% أقل بواقع 95 (فاصل ثقة

 متوسطة 

�سبب الطا�ع غ�� املباشر  
 1الشديد 

فشل العالج �� اليوم الثامن 
والعشر�ن (�عديل تفاعل  

 البوليم��از املتسلسل)

 0.38ا�خطر النس�ي  

) 1.02 -  0.14% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   1187واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

20 8 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  12أقل بو

) 0أقل بواقع  - 17% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب الطا�ع غ�� املباشر  
 2الشديد 

فشل العالج �� اليوم الثا�ي  
واألر�ع�ن (عدم �عديل 

تفاعل البوليم��از 
 املتسلسل) 

 0.86ا�خطر النس�ي  

) 1.31 -  0.57% 95اصل ثقة (ف

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   1146واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

80 69 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  11أقل بو

) 25أك�� بواقع  - 34% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب الطا�ع غ�� املباشر  
 3الشديد 

الثا�ي  عالج �� اليوم فشل ال
واألر�ع�ن (�عديل تفاعل 

 البوليم��از املتسلسل)

 1.64ا�خطر النس�ي  

) 3 -  0.89% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   1116واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

40 66 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل    26أك�� بو

) 80أك�� بواقع  - 4بواقع % أقل 95قة (فاصل ث

 منخفضة 

�سبب الطا�ع غ�� املباشر  
 4الشديد 

�: غ�� شديد.   .1 �.  خطر التح�ُّ جر�ت هذه الدراسة �ش�ل جيد مع انخفاض خطر التح�ُّ
ُ
ال ينطبق، أل��ا تجر�ة عدم اال�ساق: غ�� شديد.  أ

جر�ت الدراسة ع��  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  واحدة فقط.  
ُ
سنوات، من    5من األطفال والبالغ�ن الذين تز�د أعمارهم ع��    1271أ

(81.3بي��م   و%1033  نام)  وفييت  وتايلند،  والهند،  (كمبوديا،  آسيا   �� الدراسة  مواقع   �� ل�ن  م�جَّ  (18.7 ) أفر�قيا %237   �� فقط   (
من الدراسات ع�� األطفال األفارقة لتعميم هذه    ن الضروري إجراء مز�د(بوركينا فاسو، و�وت ديفوار، وجمهور�ة تن�انيا املتحدة). وم

النتيجة ذات داللة إحصائية، و�تمتع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية؛ غ�� أن هذه التجر�ة املتعددة . ةعدم الدقة: غ�� شديدالنتيجة. 
ض التصنياملراكز تفتقر إ�� القدرة ال�افية إلظهار الت�افؤ ع�� الصعيد الُقطري   ف.. ولم ُيخفَّ

�: غ�� شديد.   .2 �.  خطر التح�ُّ جر�ت هذه الدراسة �ش�ل جيد مع انخفاض خطر التح�ُّ
ُ
ال ينطبق، أل��ا تجر�ة واحدة فقط.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  أ

جر�ت الدراسة ع��  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  
ُ
ل�ن  1033% (81.3سنوات، من بي��م    5من األطفال والبالغ�ن الذين تز�د أعمارهم ع��    1271أ ) م�جَّ

) فقط �� أفر�قيا (بوركينا فاسو، و�وت ديفوار، وجمهور�ة تن�انيا  237% ( 18.7�� مواقع الدراسة �� آسيا (كمبوديا، والهند، وتايلند، وفييت نام) و
ال توجد فروق مهمة سر�رً�ا    .ةعدم الدقة: غ�� شديدن الضروري إجراء مز�د من الدراسات ع�� األطفال األفارقة لتعميم هذه النتيجة.  املتحدة). وم

ض الت ب�ن العالجْ�ن التوليفيْ�ن؛ غ�� أن هذه التجر�ة املتعددة املراكز تفتقر إ�� القدرة ع�� إظهار الت�افؤ ع�� املستوى الُقطري. ولم يُ  صنيف. خفَّ

�: غ�� شديد.   .3 �.  خطر التح�ُّ جر�ت هذه الدراسة �ش�ل جيد مع انخفاض خطر التح�ُّ
ُ
ال ينطبق، أل��ا تجر�ة واحدة فقط.  غ�� شديد.  عدم اال�ساق:  أ

جر�ت الدراسة ع��  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  
ُ
ل�ن  1033(%  81.3سنوات، من بي��م    5من األطفال والبالغ�ن الذين تز�د أعمارهم ع��    1271أ ) م�جَّ

�� أفر�قيا (بوركينا فاسو، و�وت ديفوار، وجمهور�ة تن�انيا    ) فقط237% ( 18.7�� مواقع الدراسة �� آسيا (كمبوديا، والهند، وتايلند، وفييت نام) و
ال توجد فروق مهمة سر�رً�ا  .  ةدعدم الدقة: غ�� شدي املتحدة). ومن الضروري إجراء مز�د من الدراسات ع�� األطفال األفارقة لتعميم هذه النتيجة.  

ض التصنيف. ب�ن العالجْ�ن التوليفيْ�ن؛ غ�� أن هذه التجر�ة املتعددة املراكز تف  تقر إ�� القدرة ع�� إظهار الت�افؤ ع�� املستوى الُقطري. ولم ُيخفَّ

�: غ�� شديد.   .4 �.  خطر التح�ُّ جر�ت هذه الدراسة �ش�ل جيد مع انخفاض خطر التح�ُّ
ُ
ال ينطبق، أل��ا تجر�ة واحدة فقط.  ق: غ�� شديد.  عدم اال�سا أ

جر�ت الدراسة ع��  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  
ُ
ل�ن  1033% (81.3سنوات، من بي��م    5من األطفال والبالغ�ن الذين تز�د أعمارهم ع��    1271أ ) م�جَّ

فقط �� أفر�قيا (بوركينا فاسو، و�وت ديفوار، وجمهور�ة تن�انيا  )  237% ( 18.7�� مواقع الدراسة �� آسيا (كمبوديا، والهند، وتايلند، وفييت نام) و
ال توجد فروق مهمة سر�رً�ا  .  ةعدم الدقة: غ�� شديدالدراسات ع�� األطفال األفارقة لتعميم هذه النتيجة.    املتحدة). ومن الضروري إجراء مز�د من

ض التصنيف.  ب�ن العالجْ�ن التوليفيْ�ن؛ غ�� أن هذه التجر�ة املتعددة املراكز  تفتقر إ�� القدرة ع�� إظهار الت�افؤ ع�� املستوى الُقطري. ولم ُيخفَّ
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 ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائجاألسئلة السر�ر�

رة  املرتفع واملنخفض ملالر�ا  نتقالاأل�خاص املصابون باملالر�ا املنجلية غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (األماكن ذات اال  الس�ان: املتصّوِ
رة النشيطةو املنجلية  ) املتصّوِ

ل:
ُّ

 رتيميسين�ن ب��ونار�دين وحده أو مع أحد مشتقات األ  التدخ

 دواء آخر مضاد للمالر�ا أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

وحده  ب��ونار�دين للمقارنة  ادواء مضاد للمالر� 
 أرتيسونات  أو مع

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

ارتفاع �شاط إنز�م ناقلة 
ة من أم�ن األالن�ن  (ُسميَّ

 ) 4، الدرجة 3الدرجة 

 4.17ا�خطر النس�ي 

)12.61  - 1.38% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من أر�ع  
جر�ت ع

ُ
  3523�� دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

2 8 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  6أك�� بو

)23بواقع أك��  - 1% أك�� بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب الطا�ع غ�� 
1املباشر الشديد 

ارتفاع �شاط إنز�م ناقلة 
ة من   أم�ن األسبارتات (ُسميَّ

 ) 4، الدرجة 3الدرجة 

 4.08لنس�ي ا�خطر ا

)14.26  - 1.17% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من أر�ع  
جر�ت ع�� 

ُ
  3528دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

2 8 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  6أك�� بو

)27أك�� بواقع  - 0% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب الطا�ع غ�� 
2د املباشر الشدي

ارتفاع �شاط إنز�م  
ة  الفوسفاتاز القلو�ة (ُسميَّ

 ) 4، الدرجة 3من الدرجة 

 0.62ا�خطر النس�ي 

 ) 2.51  - 0.15% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ثالث 
جر�ت ع�� 

ُ
  2606دراسات أ

مر�ىى. (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

2 1 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  1أقل بو

)3أك�� بواقع  - 2% أقل بواقع 95فاصل ثقة (

 متوسطة 

�سبب الطا�ع غ�� 
3املباشر الشديد 

ة من ارتفاع البيل��و��ن  (ُسميَّ
 ) 4، الدرجة 3الدرجة 

 1.92ا�خطر النس�ي 

 ) 6.24  - 0.59% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ثالث 
جر�ت ع�� 

ُ
  3067دراسات أ

ة  مر�ًضا. (دراسات عشوائي
 مضبوطة) 

3 6 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  3أك�� بو

)16بواقع أك��  - 1% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� �سبب ال
، وعدم املباشر الشديد 

4الدقة الشديدة 

�: غ�� شديد.   .1 جر�ت الدراسات �ش�ل جيد، ع�� الرغم من أن تحليل البيانات لم يكن مسخطر التح�ُّ
ُ
عة للدواء ��  أ صّنِ

ُ
 بوضوح عن الشركة امل

ً
تقال

    232شملت هذه التجارب  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  �ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  ثالث من هذه الدراسات.  
ً

طفال
األحداث. ومن الضروري إجراء تجارب أك��    % واسع، وهناك القليل من95فاصل الثقة البالغ  .  ةعدم الدقة: غ�� شديدفقط دون سن ا�خامسة.  

ض التصنيف.   ل�ي ي�ون الفر�ق ع�� ثقة تامة ��ذه النتيجة، لكن لم ُيخفَّ

�: غ�� شديد.   .2 جر�ت الدراسا خطر التح�ُّ
ُ
عة للدواء ��  أ صّنِ

ُ
 بوضوح عن الشركة امل

ً
ت �ش�ل جيد، ع�� الرغم من أن تحليل البيانات لم يكن مستقال

    232شملت هذه التجارب  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  �ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  سات.  ثالث من هذه الدرا 
ً

طفال
% واسع، وهناك القليل من األحداث. ومن الضروري إجراء تجارب أك��  95فاصل الثقة البالغ  .  ة� شديدعدم الدقة: غ�فقط دون سن ا�خامسة.  

ض التصنيف. ل�ي ي�ون الفر�ق ع�� ث   قة تامة ��ذه النتيجة، لكن لم ُيخفَّ

�: غ�� شديد.   .3  بو خطر التح�ُّ
ً

جر�ت الدراسات �ش�ل جيد، ع�� الرغم من أن تحليل البيانات لم يكن مستقال
ُ
عة للدواء ��  أ صّنِ

ُ
ضوح عن الشركة امل

    232شملت هذه التجارب  طا�ع غ�� املباشر: شديد.  ال �ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  ثالث من هذه الدراسات.  
ً

طفال
وق املهمة سر�رً�ا.بأنھ ضيق وقد �ستبعد الفر   %95يتسم فاصل الثقة البالغ . ةعدم الدقة: غ�� شديدفقط دون سن ا�خامسة. 

�: غ�� شديد.   .4  خطر التح�ُّ
ً

جر�ت الدراسات �ش�ل جيد، ع�� الرغم من أن تحليل البيانات لم يكن مستقال
ُ
عة للدواء ��  أ صّنِ

ُ
 بوضوح عن الشركة امل

    232ت هذه التجارب  شملالطا�ع غ�� املباشر: شديد.  �ان التباين اإلحصائي منخفًضا.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  ثالث من هذه الدراسات.  
ً

طفال
تأث��ات املهمة سر�رً�ا.واسع، وال يتضمن أي فرق �� ال %95فاصل الثقة البالغ . ةعدم الدقة: شديدفقط دون سن ا�خامسة. 
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

رة املنجليةاألطفال والبالغون املصابون بمالر�ا  الس�ان:  غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (املناطق املوطونة باملالر�ا)  املتصّوِ

ل:
ُّ

 دة يوم واحد أرتيميسين�ن + نفثوك�ن؛ مقرر عال�� مل التدخ

 أيام 3أرتيميث�� + لوميفان��ين مرت�ن يومًيا ملدة  أساس املقارنة: 

 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

أرتيميسين�ن +  لوميفان��ين أرتيميث�� + 
 نفثوك�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

اليوم   فشل العالج ��
الثامن والعشر�ن (عدم  
�عديل تفاعل البوليم��از 

 املتسلسل) 

 1.54ا�خطر النس�ي 

 ) 8.96  - 0.27% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.  297دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

10 15 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  5أك�� بو

)80أك�� بواقع  - 7% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

1الشديدة للغاية 

فشل العالج �� اليوم  
الثامن والعشر�ن (�عديل 

تفاعل البوليم��از 
 املتسلسل) 

 3.25ا�خطر النس�ي 

)78.69  - 0.13% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� دراس

ُ
مر�ًضا.  295تْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

) 0أقل بواقع  - 0% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

2الشديدة للغاية 

زوال ا�ُح�ى: ا�ُح�ى �� 
 اليوم الثا�ي 

 5.9ا�خطر النس�ي 

) 47.6  - 0.73% 95(فاصل ثقة 

مستقاة من دراسة  بناًء ع�� بيانات 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  123واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

20 118 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  98أك�� بو

)932أك�� بواقع  - 5% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

� املباشر  طا�ع غ��سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

3الشديدة للغاية 

التخلص من الطفيليات:  
الطفيليات �� الدم ��  

 اليوم الثا�ي 

 0.15ا�خطر النس�ي 

 ) 2.92  - 0.01% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.  297دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

20 3 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع لفرق: ا  1000ل�ل  17أقل بو

)38أك�� بواقع   - 20% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

 4الشديدة للغاية 

ات �� الدم  ��    وجود ِعرسيَّ
 اليوم السا�ع

 1.97ا�خطر النس�ي 

)21.14  - 0.18% 95(فاصل ثقة 

ة من دراسة  مستقابناًء ع�� بيانات 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  123واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

20 39 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  19أك�� بو

) 403أك�� بواقع   - 16% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

 5الشديدة للغاية 

�: غ��   .1 � �� االختيار. و��شديد.  خطر التح�ُّ م انطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َ
أخفت إحدى الدراسات التخصيص ع�� نحو �اٍف، ومن ث

�ان التباين اإلحصائي منخفًضا. عدم اال�ساق: غ�� شديد.  دراسة أخرى، �انت عملية التوزيع العشوائي و�خفاء التخصيص غ�� وا�حة.  
و�لزم إجراء مز�د من الدراسات �� أماكن أخرى    ت ديفوار تقييًما لهذه املقارنة.�� بنن و�و   ان فقطأجرت دراستالطا�ع غ�� املباشر: شديد.  

ة فيما يتعلق بفاعلية �سب��ا  للغاية.    ةعدم الدقة: شديدقبل �عميم هذه النتيجة.   ر عينة حجمها    %95يتطلب إثبات عدم الُدونيَّ
ُ
تواف

 �افية إ�� حٍد كب��. . ولم تتمتع �لتا التجر�تْ�ن بالقدرة ال472

�: غ�� شديد.   .2 � �� االختيار. و�انت  خطر التح�ُّ م انطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َ
أخفت إحدى الدراسات التخصيص ع�� نحو �اٍف، ومن ث

ًضا. �ان التباين اإلحصائي منخفعدم اال�ساق: غ�� شديد.  اسة األخرى.  عملية التوزيع العشوائي و�خفاء التخصيص غ�� وا�حة �� الدر 
أجرت دراستان فقط �� بنن و�وت ديفوار تقييًما لهذه املقارنة. و�لزم إجراء مز�د من الدراسات �� أماكن أخرى  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  

ة فيما يتعلق بفاعلية �سب��ا    يتطلب إثبات عدمللغاية.    ةعدم الدقة: شديدقبل �عميم هذه النتيجة.   ر عينة حجمها    %95الُدونيَّ
ُ
تواف

 . ولم تتمتع �لتا التجر�تْ�ن بالقدرة ال�افية إ�� حٍد كب��. 472

�: غ�� شديد.   .3 � �� االختيار.  خطر التح�ُّ م انطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َ
الطا�ع أخفت هذه الدراسة التخصيص ع�� نحو �اٍف، ومن ث

جر�ت الدراسة �� �وت ديفوار. و�لزم إجراء مز�د من الدراسيد.  غ�� املباشر: شد
ُ
عدم الدقة: ات �� أماكن أخرى قبل �عميم هذه النتيجة.  أ

 ، وشمل ذلك منافع وأضراًرا ملموسة. %95�انت هذه التجر�ة صغ��ة، وا�سمت النتيجة بفاصل ثقة واسع بنسبة للغاية.  ةشديد
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�: غ�� شديد.   .4 م انطوت ع�� خطر منخفض لأخفت إحدى  خطر التح�ُّ
َ
� �� االختيار. و�انت  الدراسات التخصيص ع�� نحو �اٍف، ومن ث لتح�ُّ

�ان التباين اإلحصائي منخفًضا. عدم اال�ساق: غ�� شديد.  عملية التوزيع العشوائي و�خفاء التخصيص غ�� وا�حة �� الدراسة األخرى.  
اسات �� أماكن أخرى  و�وت ديفوار تقييًما لهذه املقارنة. و�لزم إجراء مز�د من الدر   أجرت دراستان فقط �� بنن الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  

، وشمل ذلك منافع وأضراًرا  %95ا�سمت النتيجة بفاصل ثقة واسع للغاية بنسبة  للغاية.    ةعدم الدقة: شديدقبل �عميم هذه النتيجة.  
 ملموسة. 

�: غ�� شديد.   .5 � �� االختياأخفت هذه الدراسة التخصيص عخطر التح�ُّ م انطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َ
الطا�ع ر.  �� نحو �اٍف، ومن ث

جر�ت الدراسة �� �وت ديفوار. و�لزم إجراء مز�د من الدراسات �� أماكن أخرى قبل �عميم هذه النتيجة.  غ�� املباشر: شديد.  
ُ
عدم الدقة: أ

 ، وشمل ذلك منافع وأضراًرا ملموسة. %95بفاصل ثقة واسع بنسبة �انت هذه التجر�ة صغ��ة، وا�سمت النتيجة للغاية.  ةشديد
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 السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج األسئلة

رة املنجليةاألطفال والبالغون املصابون بمالر�ا  الس�ان:  غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (املناطق املوطونة باملالر�ا)  املتصّوِ

ل:
ُّ

 أرتيميسين�ن + نفثوك�ن؛ مقرر عال�� ملدة يوم واحد  التدخ

 أيام  3روأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن؛ مقرر عال�� ملدة د��يد أساس املقارنة: 

 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 املطلقتقديرات األثر  نتائج وقياسات الدراسة 

 د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن 
 أرتيميسين�ن + نفثوك�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

فشل العالج ��  
اليوم الثامن  

شر�ن (عدم والع
�عديل تفاعل  

البوليم��از 
 املتسلسل) 

 خطر �س�ي 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  143واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

�سبب الطا�ع غ�� املباشر  
الشديد للبّينات، وعدم 

1دة للغاية الدقة الشدي

فشل العالج ��  
اليوم الثامن  

والعشر�ن (�عديل  
تفاعل البوليم��از 

 املتسلسل) 

 خطر �س�ي 

بيانات مستقاة من دراسة  بناًء ع�� 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  143واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

 0% أقل بواقع 95فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

املباشر  �سبب الطا�ع غ�� 
الشديد وعدم الدقة 

 2الشديدة للغاية 

فشل العالج ��  
اليوم الثا�ي  

واألر�ع�ن (عدم 
�عديل تفاعل  

يم��از البول
 املتسلسل) 

 0.91ا�خطر النس�ي 

) 6.26  - 0.13% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  143واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

30 27 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  3أقل بو

أك�� بواقع   - 26% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
158 ( 

 للغايةمنخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

3الشديدة للغاية 

فشل العالج ��  
اليوم الثا�ي  

واألر�ع�ن (�عديل 
تفاعل البوليم��از 

 املتسلسل) 

 0.19ا�خطر النس�ي 

) 3.82  - 0.01% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  141واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

30 6 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  24أقل بو

 )85أك�� بواقع   - 30% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
وعدم الدقة  ، الشديد

 4الشديدة للغاية 

زوال ا�ُح�ى: ا�ُح�ى  
 �� اليوم الثا�ي 

 خطر �س�ي 

بيانات مستقاة من دراسة  بناًء ع�� 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  144واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

 %95فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد
 5يدة للغاية الشد

التخلص من  
الطفيليات: 

الطفيليات �� الدم  
 �� اليوم الثا�ي 

 6.29النس�ي ا�خطر 

) 119.69  - 0.33% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  144واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

0 40 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

 %95فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

الطا�ع غ�� املباشر   �سبب
الشديد وعدم الدقة 

 6الشديدة للغاية

ات �� وجود  ِعرسيَّ
الدم: �� اليوم  

 السا�ع

 1.38ا�خطر النس�ي 

) 3.7  - 0.52% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  144واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

80 110 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع  الفرق:  1000ل�ل  30أك�� بو

بواقع  أك��  - 38% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
216 ( 

 منخفضة للغاية

�سبب الطا�ع غ�� املباشر  
الشديد وعدم الدقة 

 7الشديدة للغاية 

�: غ�� شديد.   .1 �ع�� الرغم من أن وصف إجراء التوزيع العشوائي غامض، فقد تنطوي هذه التجر�ة ع�� خطر منخفض للتخطر التح�ُّ ح�ُّ
و�لزم إجراء مز�د من الدراسات �� أماكن    ،قارنة للتقييم �� م�ان واحد فقطخضعت هذه املالطا�ع غ�� املباشر: شديد.  �� االختيار.  

ة فيما يتعلق بفاعلية �سب��ا  للغاية.    ةيدعدم الدقة: شدأخرى قبل �عميم هذه النتيجة.   ر عينة   %95يتطلب إثبات عدم الُدونيَّ
ُ
تواف

 . ولم تتمتع هذه التجر�ة بالقدرة ال�افية إ�� حٍد كب��. 472حجمها 

�: غ�� شديد.   .2 �خطر التح�ُّ ع�� الرغم من أن وصف إجراء التوزيع العشوائي غامض، فقد تنطوي هذه التجر�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
و�لزم إجراء مز�د من الدراسات �� أماكن    ،قارنة للتقييم �� م�ان واحد فقطخضعت هذه املالطا�ع غ�� املباشر: شديد.  �� االختيار.  
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ة فيما يتعلق بفاعلية �سب��ا  للغاية.    ةيدعدم الدقة: شدأخرى قبل �عميم هذه النتيجة.   ر عينة   %95يتطلب إثبات عدم الُدونيَّ
ُ
تواف

 . ولم تتمتع هذه التجر�ة بالقدرة ال�افية إ�� حٍد كب��. 472حجمها 

�: غ�� شديد.   .3 �م من أن وصف إجراء التوزيع العشوائي غامض، فقد تنطوي هذه التجر�ة ع�� خطر منخفض للتع�� الرغخطر التح�ُّ ح�ُّ
و�لزم إجراء مز�د من الدراسات �� أماكن    ،قارنة للتقييم �� م�ان واحد فقطخضعت هذه املالطا�ع غ�� املباشر: شديد.  �� االختيار.  

ة فيما يتعلق بفاعلية �سب��ا  ية.  للغا  ةعدم الدقة: شديدأخرى قبل �عميم هذه النتيجة.   ر عينة   %95يتطلب إثبات عدم الُدونيَّ
ُ
تواف

 . ولم تتمتع هذه التجر�ة بالقدرة ال�افية إ�� حٍد كب��. 472حجمها 

�: غ�� شديد.   .4 �خطر التح�ُّ ع�� الرغم من أن وصف إجراء التوزيع العشوائي غامض، فقد تنطوي هذه التجر�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
و�لزم إجراء مز�د من الدراسات �� أماكن    ،قارنة للتقييم �� م�ان واحد فقطخضعت هذه املالطا�ع غ�� املباشر: شديد.  االختيار.    ��

ة فيما يتعلق بفاعلية �سب��ا  للغاية.    ةعدم الدقة: شديدأخرى قبل �عميم هذه النتيجة.   ر عينة   %95يتطلب إثبات عدم الُدونيَّ
ُ
تواف

 تتمتع هذه التجر�ة بالقدرة ال�افية إ�� حٍد كب��. . ولم 472حجمها 

�: غ�� شديد.   .5 �ع�� الرغخطر التح�ُّ م من أن وصف إجراء التوزيع العشوائي غامض، فقد تنطوي هذه التجر�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
جراء مز�د من الدراسات �� أماكن  و�لزم إ  ،قارنة للتقييم �� م�ان واحد فقطخضعت هذه املالطا�ع غ�� املباشر: شديد.  �� االختيار.  

هذه التجر�ة صغ��ة. ولم يتعرَّض أٌي من املشارك�ن �� أٍي من ا�جموعتْ�ن  للغاية.    ةعدم الدقة: شديدأخرى قبل �عميم هذه النتيجة.  
 ل�ُح�ى �� اليوم الثا�ي.

�: غ�� شديد.   .6 �ع�� الرغم من أن وصف إجراء التوزيع العشوائي غامض، فقد تخطر التح�ُّ نطوي هذه التجر�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
و�لزم إجراء مز�د من الدراسات �� أماكن    ،قارنة للتقييم �� م�ان واحد فقطخضعت هذه امليد.  الطا�ع غ�� املباشر: شد�� االختيار.  

، وشمل ذلك منافع  %95ا�سمت النتيجة بفاصل ثقة واسع للغاية بنسبة  للغاية.    ةعدم الدقة: شديدأخرى قبل �عميم هذه النتيجة.  
 وأضراًرا ملموسة. 

�: غ�� شديد.   .7 �ع�� الرغم من أخطر التح�ُّ ن وصف إجراء التوزيع العشوائي غامض، فقد تنطوي هذه التجر�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
ن الدراسات �� أماكن  و�لزم إجراء مز�د م   ،قارنة للتقييم �� م�ان واحد فقطخضعت هذه املالطا�ع غ�� املباشر: شديد.  �� االختيار.  

، وشمل ذلك منافع  %95سمت النتيجة بفاصل ثقة واسع للغاية بنسبة  ا�للغاية.    ةعدم الدقة: شديدأخرى قبل �عميم هذه النتيجة.  
 وأضراًرا ملموسة. 
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املعا�جةمدة  - 2.2.5

 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

 والبالغون املصابون بمالر�ا غ�� م�حو�ة بمضاعفات (املناطق املوطونة باملالر�ا)   األطفال الس�ان: 

ل: 
ُّ

ا ملدة  4أرتيسونات  التدخ أيام، باإلضافة إ�� سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن �� اليوم األول   3ملغم/كغم من وزن ا�جسم مرة واحدة يومي�

ا ملدة يوم واحد، باإلضافة إ�� سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن �� اليوم  �جسم مر ملغم/كغم من وزن ا  4أرتيسونات    أساس املقارنة:  ة واحدة يومي�
 األول 

أيام، ع�� الرغم من وجود �عض   3خدام أرتيسونات ملدة  وجدت جميع الدراسات األر�ع انخفاًضا عند استعدم اال�ساق: غ�� شديد.   .1
التأث��.   هذا  حجم   �� شديد.  االختالف  غ��  املباشر:  غ��  املالر�ا  الطا�ع  من  �عانون  أطفال  ع��  األر�ع  التجارب  جر�ت 

ُ
غ��   املنجليةأ

 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 
 أرتيسونات ملدة يوم واحد باإلضافة 

 باإلضافة  أيام 3رتيسونات ملدة 
 إ��  سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن  

 كس�ن ب��يميثام�ن إ��  سلفادو 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

 فشل طفي�� 

 يوًما 14

 0.36ا�خطر النس�ي 

) 0.5  - 0.27% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  1276أر�ع دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

19 7 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  12أقل بو

)9أقل بواقع  - 14% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 1مرتفعة

عدم   -فشل طفي�� 
�عديل تفاعل  

 البوليم��از املتسلسل 

 يوًما 28

 0.62ا�خطر النس�ي 

) 0.71  - 0.54% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� أر�ع 

ُ
  1260دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

47 29 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  18أقل بو

)14أقل بواقع  - 22% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

*تختلف ا�خاطر املقابلة  2مرتفعة
ا هو مذ�ور �� وثيقة  ا�حسو�ة عمَّ 

 * ظمة ال�حة العامليةمن

�عديل  -فشل طفي�� 
تفاعل البوليم��از 

 املتسلسل 

 يوًما 28

 0.45ا�خطر النس�ي 

 ) 0.55  - 0.36% 95اصل ثقة (ف

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  1202أر�ع دراسات أ

من املر�ىى. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

33 15 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  18أقل بو

)15أقل بواقع  - 21بواقع % أقل 95(فاصل ثقة 

*تختلف ا�خاطر املقابلة  3مرتفعة
ا هو مذ�ور �� وثيقة ا�حسو�ة عمَّ 

 * منظمة ال�حة العاملية

ات ��  وجود ِعرسيَّ
 الدم

 أيام 7

 0.74ا�خطر النس�ي 

) 0.93  - 0.58% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  1260أر�ع دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

20 15 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  5أقل بو

) 1أقل بواقع  - 8% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 4مرتفعة

ات ��  وجود ِعرسيَّ
 الدم

 يوًما 14

 0.8ا�خطر النس�ي 

) 1.14  - 0.57% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� أر�ع دراسات 
ُ
  1199أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

11 9 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  2أقل بو

)2أك�� بواقع  - 5% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

*تختلف ا�خاطر املقابلة  5مرتفعة
ا هو مذ�ور �� وثيقة ا�حسو�ة عمَّ 

 * منظمة ال�حة العاملية

ات  وجود ِعرسيَّ
(Gametocytaemia)  

 �� الدم 

 يوًما 28

 0.36ا�خطر النس�ي 

) 0.92  - 0.14% 95(فاصل ثقة 

قاة من بناًء ع�� بيانات مست
جر�ت ع�� 

ُ
 898أر�ع دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

3 1 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  2أقل بو

) 0أقل بواقع  - 3% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة

 �سبب عدم الدقة 

6الشديدة 
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�� غامبيا، وكينيا، ومال  التحّرِي ومعامل�حو�ة بمضاعفات  اي�� اإلدراج نفسها. و�ان سلفادوكس�ن  وي، وأوغندا. واسُتخدمت أساليب 
، ب��يميثام�ن الدواء الشر�ك املضاد للمالر�ا �� جميع التجارب األر�ع. ولوحظت مقاومة سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن �� ثالثة مواقع للدراسة

��    %25�� كينيا و  %27من املشارك�ن �� غامبيا، و  %13- 10ن وحده ��  حيث شوهد فشل طفي�� مع استخدام سلفادوكس�ن ب��يميثام�
فواصل الثقة ضيقة، وتتضمن الفواصل تأث��ات مهمة سر�رً�ا. ال توجد عدم دقة شديدة: فواصل .  ةعدم الدقة: غ�� شديدأوغندا.  

 الثقة ضيقة، وال تتضمن أي تأث��. 

ام، ع�� الرغم من وجود �عض أي  3وجدت جميع الدراسات األر�ع انخفاًضا عند استخدام أرتيسونات ملدة  عدم اال�ساق: غ�� شديد.   .2
التأث��.   هذا  حجم   �� شديد.  االختالف  غ��  املباشر:  غ��  املالر�ا  الطا�ع  من  �عانون  أطفال  ع��  األر�ع  التجارب  جر�ت 

ُ
غ��   املنجليةأ

�� غامبيا، وكينيا، ومال  التحّرِي ومعاي�� اإلدراج نفسها. و�انامل�حو�ة بمضاعفات  سلفادوكس�ن    وي، وأوغندا. واسُتخدمت أساليب 
، ب��يميثام�ن الدواء الشر�ك املضاد للمالر�ا �� جميع التجارب األر�ع. ولوحظت مقاومة سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن �� ثالثة مواقع للدراسة

��    %25�� كينيا و  %27من املشارك�ن �� غامبيا، و  %13- 10ن وحده ��  حيث شوهد فشل طفي�� مع استخدام سلفادوكس�ن ب��يميثام�
فواصل الثقة ضيقة، وتتضمن الفواصل تأث��ات مهمة سر�رً�ا. ال توجد عدم دقة شديدة: فواصل .  ةعدم الدقة: غ�� شديدندا.  أوغ

 الثقة ضيقة، وال تتضمن أي تأث��. 

ض أيام، ع�� الرغم من وجود �ع  3ع انخفاًضا عند استخدام أرتيسونات ملدة  وجدت جميع الدراسات األر�عدم اال�ساق: غ�� شديد.   .3
التأث��.   هذا  حجم   �� شديد.  االختالف  غ��  املباشر:  غ��  املالر�ا  الطا�ع  من  �عانون  أطفال  ع��  األر�ع  التجارب  جر�ت 

ُ
غ��   املنجليةأ

أ  �� غامبيا، وكينيا، ومالوي، وأوغندا. واسُتخدمت  التحّرِي ومعاي�� اإلدراج نفسها. و�ان سلفادوكس�ن  امل�حو�ة بمضاعفات  ساليب 
الدواء الشر�ك املضاد للمالر�ا �� جميع التجارب األر�ع. ولوحظت مقاومة سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن �� ثالثة مواقع للدراسة، ب��يميثام�ن  

��    %25�� كينيا و  %27ارك�ن �� غامبيا، ومن املش  %13- 10حيث شوهد فشل طفي�� مع استخدام سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن وحده ��  
فواصل الثقة ضيقة، وتتضمن الفواصل تأث��ات مهمة سر�رً�ا. ال توجد عدم دقة شديدة: فواصل .  ةعدم الدقة: غ�� شديدأوغندا.  

 الثقة ضيقة، وال تتضمن أي تأث��. 

أيام، ع�� الرغم من وجود �عض   3رتيسونات ملدة  وجدت جميع الدراسات األر�ع انخفاًضا عند استخدام أعدم اال�ساق: غ�� شديد.   .4
ال هذا  حجم   �� شديد.  تأث��.  االختالف  غ��  املباشر:  غ��  املالر�ا  الطا�ع  من  �عانون  أطفال  ع��  األر�ع  التجارب  جر�ت 

ُ
غ��   املنجليةأ

التحّرِي ومعاي�� اإلدراج نفسها. و�ان سلفادوكس�ن   �� غامبيا، وكينيا، ومالوي، وأوغندا. واسُتخدمت أساليب  امل�حو�ة بمضاعفات 
الر�ا �� جميع التجارب األر�ع. ولوحظت مقاومة سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن �� ثالثة مواقع للدراسة، ب��يميثام�ن الدواء الشر�ك املضاد للم

��    %25�� كينيا و  %27من املشارك�ن �� غامبيا، و  %13- 10وهد فشل طفي�� مع استخدام سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن وحده ��  حيث ش
ضمن الفواصل تأث��ات مهمة سر�رً�ا. ال توجد عدم دقة شديدة: فواصل فواصل الثقة ضيقة، وتت .  ةعدم الدقة: غ�� شديدأوغندا.  

 الثقة ضيقة، وال تتضمن أي تأث��. 

أيام، ع�� الرغم من وجود �عض   3وجدت جميع الدراسات األر�ع انخفاًضا عند استخدام أرتيسونات ملدة  دم اال�ساق: غ�� شديد.  ع .5
فواصل الثقة ضيقة، وتتضمن الفواصل تأث��ات مهمة سر�رً�ا. ال توجد عدم .  ةيدعدم الدقة: غ�� شداالختالف �� حجم هذا التأث��.  

 يقة، وال تتضمن أي تأث��. دقة شديدة: فواصل الثقة ض

أيام، ع�� الرغم من وجود �عض   3وجدت جميع الدراسات األر�ع انخفاًضا عند استخدام أرتيسونات ملدة  عدم اال�ساق: غ�� شديد.   .6
ض التصنيف .  ةعدم الدقة: شديدالتأث��.  االختالف �� حجم هذا   ّفِ

ُ
فواصل الثقة ضيقة، وتتضمن الفواصل تأث��ات مهمة سر�رً�ا. خ

ات �� الدم �انت نادرة �� هذا الوقت �� �لتا ا�جموعتْ�ن، فال تتمتع الدراسات بقدرة   1بواقع   �سبب عدم الدقة الشديدة: بما أن الِعرسيَّ
 ش�ل جازم.�افية للكشف عن الفروق املهمة �
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 جرعات العالجات التوليفية القائمة ع�� مادة األرتيميسين�ن  - 3.2.5

 املنجلية املتكررة املالر�ا  - 4.2.5

اية منخفضة    انتقالا�حد من إم�انية  - 5.2.5 جة �� املناطق ال�ي �شهد سر
َ

عا�
ُ
رة املنجلية امل عدوى املتصّوِ

 والنتائج األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة

 املوطونة باملالر�ااأل�خاص الذين تظهر عل��م أعراض املالر�ا �� املناطق    الس�ان: 

ل:
ُّ

 مقرر عال�� قص�� األجل ب��يماك�ن باإلضافة إ�� عالج للمالر�ا �شتمل ع�� أحد مشتقات األرتيميسين�ن  التدخ

 عالج للمالر�ا بأحد مشتقات األرتيميسين�ن وحده  أساس املقارنة: 

 نتيجة ال

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق  نتائج وقياسات الدراسة 

عالج  عالج توليفي قائم ع�� مادة األرتيميسين�ن
  ة األرتيميسين�ن +ماد     توليفي قائم ع�� 

 بر�ماك�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات)

ط م�خص   ن�ىي مبسَّ

معدل اإلصابة باملالر�ا أو  
انتشارها أو معدل التلقيح  

 ا�حشري 

 خطر �س�ي

  0استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 من املر�ىى.  0دراسة أ

 % 95فاصل ثقة 

األ�خاص الناقل�ن للعدوى إ��  
 البعوض

 خطر �س�ي

  0استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 املر�ىى. من  0دراسة أ

�ش�� بيانات رصدية محدودة   % 95فاصل ثقة 
مستَمدة من الدراسات املعنية  

باقتيات البعوض إ�� أن  
  0.25استخدام جرعة قدرها 

ملغم/كغم من وزن ا�جسم قد  
قلل �سرعة من إم�انية إعداء  يُ 

 الِعرسّيات للبعوض. 

املشاركون الذين اكتشف  
الفحص ا�جهري أو تفاعل  

سلسل أن لد��م  البوليم��از املت
ات (اليوم الثامن) (جرعة  ِعرسيَّ

ملغم/كغم من وزن  0.4ل من أق
1ا�جسم)

 0.67ا�خطر النس�ي  

) 1.02 -  0.44% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  223واحدة أ

 عشوائية مضبوطة)  (دراسة

34 23 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  11أقل بو

 ) 1أك�� بواقع  - 19% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم الدقة الشديدة  
2للغاية 

املشاركون الذين اكتشف  
الفحص ا�جهري أو تفاعل  

البوليم��از املتسلسل أن لد��م  
ات (اليوم الثامن) (ج رعة ِعرسيَّ

ملغم/كغم من  0.6– 0.4قدرها 
 3وزن ا�جسم) 

 0.3ا�خطر النس�ي  

) 0.56 -  0.16% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  219واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

35 11 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  24أقل بو

 ) 15ل بواقع أق  - 29% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم الدقة  
الشديدة، والطا�ع غ��  

 املباشر 

4الشديد 

املشاركون الذين اكتشف  
الفحص ا�جهري أو تفاعل  

البوليم��از املتسلسل أن لد��م  
ات (اليوم الثامن) (جرعة  ِعرسيَّ

ملغم/كغم من وزن   0.6� من أك�
5ا�جسم)

 0.29ا�خطر النس�ي  

 ) 0.37 -  0.22% 95(فاصل ثقة 

سبع  بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   1380دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

30 9 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  21أقل بو

 ) 19أقل بواقع  - 23% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 6مرتفعة

 �� � متوسط النسبة املئو�ة للتغ�ُّ
 7الهيموغلو��ن 

بيانات مستقاة من دراسة  استناًدا إ��
جر�ت ع�� 

ُ
من املر�ىى.    101واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

 منخفضة 

� املباشر  �سبب الطا�ع غ�
 8  الشديد للغاية

عالج توليفي قائم ع�� مادة 
األرتيميسين�ن: متوسط انخفاض  
الهيموغلو��ن من خط األساس  

 %. 15�� ا�جموعة الضابطة يبلغ 

�� مادة عالج توليفي قائم ع
األرتيميسين�ن + بر�ماك�ن: �ان  

متوسط انخفاض الهيموغلو��ن  
عن خط األساس �� مجموعات  

% (أقل  3التدخالت أقل بنسبة 
 %). 4% إ�� أك�� بنسبة 10بنسبة 

شر�حة من   ل�ل  �ىي ) بصف��ا حوا43- 1لأليام    10�جل  ُتدَرج تقديرات املنطقة الواقعة تحت املنح�ى (املنطقة الواقعة تحت املنح�ى لل .1
 شرائح ا�جرعات.
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�: غ�� شديد.   .2 التح�ُّ �.  خطر  للتح�ُّ تجر�ة صغ��ة واحدة للغاية.    ةعدم الدقة: شديد�شمل تجر�ة واحدة دون الكشف عن أي خطر 
 دون أي تأث��.  %50بفواصل ثقة تتضمن تخفيًضا بنسبة 

) بصف��ا حوا�ىي ل�ل شر�حة من 43- 1لأليام    10ح�ى لل�جل  املنُتدَرج تقديرات املنطقة الواقعة تحت املنح�ى (املنطقة الواقعة تحت   .3
 شرائح ا�جرعات.

�: غ�� شديد.  .4 �. خطر التح�ُّ جر�ت  الطا�ع غ�� املباشر: شديد. �شمل تجر�ة واحدة دون الكشف عن أي خطر للتح�ُّ
ُ
هذه تجر�ة واحدة أ

 ث. حداتجر�ة واحدة أفادت �عدد قليل من األ . ةعدم الدقة: شديد�� م�ان واحد. 

) بصف��ا حوا�ىي ل�ل شر�حة من 43- 1لأليام    10ُتدَرج تقديرات املنطقة الواقعة تحت املنح�ى (املنطقة الواقعة تحت املنح�ى لل�جل   .5
 شرائح ا�جرعات.

ا، فإن الدراسات ال�ي لم يكن لها أثر يمكن  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.   .6
ً
ا م�حوظ بِلغ سوى عن  إثباتھ لم تُ �� ح�ن أن هناك تبايًنا كمي�

ض التصنيف.  أحداث قليلة. ولم ُيخفَّ

األيام   .7  �� ا�جموعتْ�ن  �لتا   �� الهيموغلو��ن مقابل خط األساس   �� �س�ي  بانخفاض  التجارب  �� جميع    43و  29و  15و  8أفادت إحدى 
أي وقت ب�ن املشارك�ن الذين  يكن هناك فرق �� فوسفات لد��م. ولم  - 6 -نازعة هيدروج�ن الغلو�وز  نتيجةاملشارك�ن �غض النظر عن 

 استخدموا بر�ماك�ن والذين لم �ستخدموه. وتِرد بيانات اليوم الثالث واألر�ع�ن �� هذا ا�جدول.

النتيجة املهمة فيما يتعلق باملأمونية �� النسبة املئو�ة لأل�خاص الذين لد��م انخفاض كب�� ��  الطا�ع غ�� املباشر: شديد للغاية.   .8
� �� عدد الس�ان، والتقديرات عبارة عن متوسطات لعدد ضئيل من الس�ان (العدد =  لهيموغلو��ن، وليا ) ويشمل 99س متوسط التغ�ُّ

الغلو�وز   هيدروج�ن  نازعة  إلنز�م  طبيعية  بوظيفة  يتمتعون  الذين  األ�خاص  تكشف    -   6  -ذلك  أن  ح  املرجَّ غ��  من  ولذا  فوسفات. 
 حدث ضار غ�� شائع �سبًيا. رعية صغ��ة لد��االدراسة عن آثار �� مجموعة ف
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 عالج الفئات املعرَّضة �خاطر خاصة - 3.5

 النساء ا�حوامل واملرضعات - 1.3.5

ع وصغار األطفال  - 2.3.5  الرضَّ

 املر�ىى املصابون بف��وس العوز املنا�� البشري املصاحب للمالر�ا - 3.3.5

ع�ن  - 4.3.5
َّ
 املسافرون غ�� املمن

 فات �� الدم غ�� امل�حوب بمضاعاملالر�ا  طفيلكثافة فرط   - 5.3.5

رة  عالج املالر�ا غ�� امل�حو�ة بمضاعفات الناجمة عن   - 4.5 رة البيضو�ة أو املتصّوِ رة النشيطة أو املتصّوِ املتصّوِ
ة  وِلِسيَّ رة النُّ تصّوِ

ُ
 الو�الية أو امل
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 واملقارنة والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت 

رة النشيطةبون بمالر�ا  البالغون واألطفال املصا الس�ان: غ�� امل�حو�ة بمضاعفات (املناطق املوطونة باملالر�ا ال�ي ال يزال ال�لوروك�ن    املتصّوِ
 �� أول 

ً
اال  يوًما من العالج) 28ف��ا فعَّ

ل:
ُّ

 العالج التوليفي القائم ع�� مادة األرتيميسين�ن  التدخ

 �لوروك�ن أساس املقارنة: 

�: غ�� شديد.   .1 � �� االختيار. ولم خطر التح�ُّ م انطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َ
أخفت ثالث دراسات التخصيص ع�� نحو �اٍف، ومن ث

شر: الطا�ع غ�� املبانتائج جميع التجارب متسقة.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  يؤد استبعاد التجارب املتبقية إ�� �غي�� كب�� �� النتيجة.  
عدم الدقة:  املرض واملقاومة.    نتقالت �ش�ل معقول ع�� أماكن أخرى ذات أنماط مماثلة ال يمكن تطبيق نتائج هذه الدراساغ�� شديد.  

� النشر: غ�� شديد. أثبتت الدراسات فائدة كب��ة سر�رً�ا و�حصائًيا للعالج التوليفي القائم ع�� مادة األرتيميسين�ن. . ةغ�� شديد تح�ُّ

 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق ائج وقياسات الدراسة نت

عالج توليفي قائم ع�� مادة �لوروك�ن              
 األرتيميسين�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

طفيليات الدم  
  24املتبقية �عد  

 ساعة 

 0.42ا�خطر النس�ي 

) 0.5  - 0.36% 95(فاصل ثقة 

أر�ع  بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� دراسات  
ُ
  1652أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

520 218 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  302أقل بو

أقل بواقع  - 333% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
260 ( 

 1مرتفعة

استمرار ا�ُح�ى �عد 
 ساعة 24

 0.55ا�خطر النس�ي 

 ) 0.7  - 0.43% 95(فاصل ثقة 

مستقاة من ات بناًء ع�� بيان
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.  990دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

290 160 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  130أقل بو

أقل بواقع  - 165% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
87( 

 متوسطة 

 �سبب عدم اال�ساق 

2الشديد 

الة  املعا�جة الفعَّ
للعدوى �� مرحلة  
الدم حسب تقييم  

ودة الطفيليات �� ع
الدم قبل اليوم  
 الثامن والعشر�ن

 0.58ا�خطر النس�ي 

) 1.9  - 0.18% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  1622خمس دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

30 17 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  13أقل بو

)27أك�� بواقع   - 25بواقع % أقل 95(فاصل ثقة 

 3مرتفعة

الوقاية �عد العالج 
حسب تقييم عودة  
الطفيليات �� الدم  

 28ب�ن اليوم 

  63أو   56أو  42و
 باستخدام بر�ماك�ن 

 0.27ا�خطر النس�ي 

 ) 0.94  - 0.08% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 376دراسة واحدة أ

عشوائية  مر�ًضا. (دراسة 
 ) مضبوطة

60 16 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  44أقل بو

)4أقل بواقع  - 55% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

 4الشديدة 

الوقاية �عد العالج 
حسب تقييم عودة  
الطفيليات �� الدم  

 28ب�ن اليوم 

  63أو   56أو  42و
دون استخدام  

 اك�ن بر�م 

 0.57ا�خطر النس�ي 

 ) 0.82 - 0.4% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ثالث 
جر�ت ع�� 

ُ
  1066دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

400 228 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  172أقل بو

أقل بواقع  - 240% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
72( 

 متوسطة 

�� املباشر  �سبب الطا�ع غ
 5الشديد 

األحداث الضارة 
 ا�جسيمة

 1ا�خطر النس�ي 

) 7.04  - 0.14% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
  1775خمس دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات عشوائية  
 مضبوطة) 

0 0 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  0أقل بو

) 0واقع أقل ب - 0% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 6مرتفعة
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�: غ�� شديد.  خطر ال .2 � �� االختيار. ولم   أخفت ثالث دراسات التخصيصتح�ُّ م انطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َ
ع�� نحو �اٍف، ومن ث

أظهرت تجر�ة أخرى لم يتسنَّ إدراجها �� التحليل التلوي عدم اال�ساق: شديد.  يؤد استبعاد التجارب املتبقية إ�� �غي�� كب�� �� النتيجة.  
ب�ن ا�جموعات.  أن زوال ا�ُح�ى �ا ا كب�ً�ا 

ً
نتائج هذه الدراسات �ش�ل  لطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ان مختلًفا اختالف يمكن تطبيق 

أثبتت الدراسات فائدة كب��ة سر�رً�ا.  ةعدم الدقة: غ�� شديداملرض واملقاومة.    نتقالمعقول ع�� أماكن أخرى ذات أنماط مماثلة ال 
 ئم ع�� مادة األرتيميسين�ن. و�حصائًيا للعالج التوليفي القا

�: غ .3 � �� االختيار. ولم �� شديد.  خطر التح�ُّ م انطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َ
أخفت ثالث دراسات التخصيص ع�� نحو �اٍف، ومن ث

غ�� املباشر: الطا�ع  نتائج جميع التجارب متسقة.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  يؤد استبعاد التجارب املتبقية إ�� �غي�� كب�� �� النتيجة.  
عدم الدقة:  املرض واملقاومة.    نتقاله الدراسات �ش�ل معقول ع�� أماكن أخرى ذات أنماط مماثلة ال يمكن تطبيق نتائج هذغ�� شديد.  

ال يوجد فرق مهم سر�رً�ا ب�ن العالجات التوليفية القائمة ع�� مادة األرتيميسين�ن وال�لوروك�ن. وع�� الرغم من أن فاصل .  ةغ�� شديد
ي واسع للغاية، فإن عودة الطفيليات �� الدم قبل اليوم الثامن والعشر�ن واألحداث الضارة فيما يتعلق بالتأث�� النس� %95الثقة البالغ 

م فإن فاصل الثقة البالغ 
َ
 فيما يتعلق بالتأث�� املطلق ضيق للغاية.  %95ا�جسيمة �انت نادرة للغاية؛ ومن ث

العشر�ن؛ ولذا لم ُ�ستكَمل املقرر العال�� ح�ى اليوم الثا�ي  لت هذه الدراسة بر�ماك�ن ح�ى اليوم الثامن و أجَّ الطا�ع غ�� املباشر: شديد.   .4
بالطر�قة املعتادة (عند إكمال   �� حالة إعطاء بر�ماك�ن  تأث��  التجر�ة. وقد ال يظهر  اليوم األخ�� من  أيام من العالج    3واألر�ع�ن، وهو 

؛ إذ يمكن ببساطة تيميسين�ن). ولم تكن ف��ة املتا�عة طو�لة بمالتوليفي القائم ع�� مادة األر 
ً

ا فيھ الكفاية لتقييم هذا التأث�� تقييًما �امال
 من ا�حد من النو�ات السر�ر�ة. 

ً
ع�� الرغم من أن النتيجة ذات داللة إحصائية، فإن  . ةعدم الدقة: شديدتأخ�� االنت�اس ا�حت�ي بدال

 و�نطوي ع�� احتمالية عدم وجود فائدة ملموسة. % واسع، 95فاصل الثقة البالغ 

ى  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  نتائج جميع التجارب متسقة.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.   .5 جر�ت الدراستان �� أفغا�ستان حيث ال يو�ىَ
ُ
أ

��ة املتا�عة طو�لة بما فيھ  فوسفات. ولم تكن ف  -  6  -باستخدام بر�ماك�ن �سبب ارتفاع معدل انتشار َعَوز نازعة هيدروج�ن الغلو�وز  
 من ا�حد من النو�ات السر�ر�ة. الكفاية لتقييم 

ً
؛ إذ يمكن ببساطة تأخ�� االنت�اس ا�حت�ي بدال

ً
عدم الدقة: غ�� هذا التأث�� تقييًما �امال

أثبتت الدراسات فائدة كب��ة سر�رً�ا و�حصائًيا للعالج التوليفي القائم ع�� مادة األرتيميسين�ن.. ةشديد

�: غ�� شديد.   .6 � �� االختيار. ولم خطر التح�ُّ م انطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َ
أخفت ثالث دراسات التخصيص ع�� نحو �اٍف، ومن ث

الطا�ع غ�� املباشر: نتائج جميع التجارب متسقة.  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  يؤد استبعاد التجارب املتبقية إ�� �غي�� كب�� �� النتيجة.  
عدم الدقة:  املرض واملقاومة.    نتقالتطبيق نتائج هذه الدراسات �ش�ل معقول ع�� أماكن أخرى ذات أنماط مماثلة ال   يمكنغ�� شديد.  

ال يوجد فرق مهم سر�رً�ا ب�ن العالجات التوليفية القائمة ع�� مادة األرتيميسين�ن وال�لوروك�ن. وع�� الرغم من أن فاصل .  ةغ�� شديد
بالتأث�� النس�ي واسع للغاية، فإن عودة الطفيليات �� الدم قبل اليوم الثامن والعشر�ن واألحداث الضارة  فيما يتعلق %95الثقة البالغ 

م فإن فاصل الثقة البالغ 
َ
 فيما يتعلق بالتأث�� املطلق ضيق للغاية.  %95ا�جسيمة �انت نادرة للغاية؛ ومن ث
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 قارنة والنتائجوالتدخالت واملاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان 

رة النشيطةالبالغون واألطفال املصابون بمالر�ا   الس�ان: رة املرتفع ملالر�ا    نتقالغ�� امل�حو�ة بمضاعفات (األماكن ذات اال   املتصّوِ املتصّوِ
غ أيًضا عن ارتفاع مقاومة ال�لوروك�ن)  النشيطة

َ
 (وحيث ُيبل

ل:
ُّ

 د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن   التدخ

 عالجات توليفية بديلة قائمة ع�� مادة األرتيميسين�ن   قارنة: أساس امل

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

  يفي بديل قائم ع�� مادة األرتيميسين�نعالج تول
 د��يدروأرتيميسين�ن 

 + بيب��ا�و�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

م�خص ن�ىي  
ط   مبسَّ

الة  املعا�جة الفعَّ
للطفيليات �� مرحلة الدم  

حسب تقييم عودة  
الطفيليات �� الدم قبل  
 اليوم الثامن والعشر�ن

 0.2ا�خطر النس�ي 

 ) 0.49  - 0.08% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ثالث 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  334دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

350 70 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  280أقل بو

 ) 178أقل بواقع  - 322% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

 �سبب عدم اال�ساق 

 1الشديد 

  الوقاية �عد العالج حسب
تقييم عودة الطفيليات ��  

  42و 28الدم ب�ن اليوم 
 باستخدام بر�ماك�ن 

 0.21ا�خطر النس�ي 

 ) 0.46 - 0.1% 95(فاصل ثقة 

مستقاة من بناًء ع�� بيانات 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.  179دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

340 71 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  269أقل بو

 ) 184أقل بواقع  - 306% أقل بواقع 95ة (فاصل ثق

 منخفضة 

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، والطا�ع غ�� 

 2املباشر الشديد 

الوقاية �عد العالج حسب  
تقييم عودة الطفيليات ��  

  42و 28الدم ب�ن اليوم 
 دون استخدام بر�ماك�ن

 0.4ا�خطر النس�ي 

 ) 1.1  - 0.14% 95(فاصل ثقة 

ة من دراسة  بناًء ع�� بيانات مستقا
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  66واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

330 132 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  198أقل بو

 ) 33أك�� بواقع  - 284% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة للغاية

 � �سبب خطر التح�ُّ
الشديد، والطا�ع غ�� 

املباشر الشديد، وعدم 
 3الدقة الشديدة 

�: غ�� شديد. خط .1 �. ر التح�ُّ عدم اال�ساق: أخفت هذه الدراسات التخصيص بما فيھ الكفاية، األمر الذي أدى إ�� انخفاض خطر التح�ُّ
�ان هناك �عض التباين السر�ري ب�ن التجارب. ولم يكن أداء د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن جيًدا �� بابوا غينيا ا�جديدة كما شديد. 

الطا�ع غ�� املباشر:  أماكن أخرى؛ غ�� أنھ �ان أفضل من أرتيميث�� + لوميفان��ين، وأرتيسونات + سلفادوكس�ن ب��يميثام�ن.    �� �ان ا�حال  
جر�ت الدراسات ع�� البالغ�ن واألطفال �� مناطق �شهد سراية مرتفعة للمالر�ا  غ�� شديد.  
ُ
قة توثيًقا   كما أنأ

َّ
مقاومة ال�لوروك�ن موث

شديدم  عد.  ف��ا  جيًدا غ��  ي.  ةالدقة:  حدَّ كال  البالغ    �ش��  الثقة  استخدام  95فاصل  مع  ملموسة  سر�ر�ة  فائدة  إ��   %
 د��يدروأرتيميسين�ن + بيب��ا�و�ن. 

�: شديد.   .2 �ان التباين اإلحصائي عدم اال�ساق: غ�� شديد.  �� هذا الوقت).    %20�انت خسائر املتا�عة مرتفعة (أك�� من  خطر التح�ُّ
لت إحدى التجارب إعطاء بر�ماك�ن ح�ى اليوم الثامن والعشر�ن؛ ولذا لن ي�ون املقرر العال��  ع غ�� املباشر: شديد.  ا�الطمنخفًضا.   أجَّ

قد اكتمل بحلول اليوم األخ�� من التجر�ة. وعرضت التجر�ة الثانية استخدام بر�ماك�ن غ�� ا�خاضع للرقابة ع�� جميع املشارك�ن عند 
يفي القائم ع�� مادة األرتيميسين�ن. ويعكس ذلك املمارسة املعتادة، ولكن لم يت�ح عدد املشارك�ن الذين أكملوا  ولاالن��اء من العالج الت

؛ إذ يمكن ببساطة تأخ�� االنت�اس  
ً

ا�حت�ي مقررهم العال��. ولم تكن ف��ة املتا�عة طو�لة بما فيھ الكفاية لتقييم هذا التأث�� تقييًما �امال
 من ا�حد من ا

ً
 و�ات السر�ر�ة.لنبدال

�: شديد.   .3 مت دراسة واحدة الطا�ع غ�� املباشر: شديد.  �� هذا الوقت).    %20�انت خسائر املتا�عة مرتفعة (أك�� من  خطر التح�ُّ قيَّ
 بما شوهد �

ً
أي �  فقط هذه النتيجة. و�انت عودة الطفيليات �� الدم لدى املر�ىى أع�� عند استخدام العالجات التوليفية الثالثة مقارنة

% فيما يتعلق بتقدير األثر واسع، 95فاصل الثقة البالغ . ةعدم الدقة: شديد م�ان آخر، ولذا يصعب �عميم النتائج ع�� مواقع أخرى. 
 و�تضمن فائدة سر�ر�ة مهمة، وال يوجد فرق ب�ن العالجات.
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 والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة 

رة النشيطةاأل�خاص املصابون بمالر�ا   الس�ان:  املتصّوِ

ل:
ُّ

 أيام) 3ملغم/كغم من وزن ا�جسم ملدة  25يوًما باإلضافة إ�� ال�لوروك�ن (  14ملغم/كغم من وزن ا�جسم) ملدة  0.25بر�ماك�ن ( التدخ

 أيام) 3ملغم/كغم من وزن ا�جسم ملدة  25ال�لوروك�ن وحده ( أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي 

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة
 عدم استخدام بر�ماك�ن

 يوًما 14ملدة  بر�ماك�ن 

(جودة  يقينية البّينات 
 البّينات)

�ىي  م�خص ن
ط  مبسَّ

رة   انت�اس املتصّوِ
عرَّف 

ُ
النشيطة امل

بأنھ عودة ظهور 
رة   طفيليات املتصّوِ

النشيطة �� الدم 
يوًما   30ألك�� من 

�عد بدء استخدام 
 بر�ماك�ن 

 0.6ا�خطر النس�ي 

  - 0.48%  95(فاصل ثقة 
0.75 ( 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� عشر 

ُ
دراسات أ

مر�ًضا. (دراسات   1740
 وائية مضبوطة) عش

80 48 

 1000ل�ل    1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل    32أقل بو

أقل   - 42% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
 ) 20بواقع 

 1مرتفعة

األحداث الضارة 
 ا�جسيمة

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
عشر دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات   1740
 عشوائية مضبوطة) 

غ عن أي أحداث
َ
ضارة �� أٍي من  لم ُيبل

ا�جموعتْ�ن. وال يمكن تقدير األثر  
 النس�ي. 

األحداث الضارة 
 األخرى 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
عشر دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات   1740
 عشوائية مضبوطة) 

غ عن أي أحداث 
َ
ضارة �� أٍي من لم ُيبل

ا�جموعتْ�ن. وال يمكن تقدير األثر  
 النس�ي. 

�: غ�� شديد.   . 1 �، إال أ��ا ساهمت بنسبة خطر التح�ُّ ال توجد قيود جسيمة ع�� الدراسة: انطوت ثالث دراسات ع�� خطر شديد للتح�ُّ
عة، ولم يؤد استبعادها من تحليل الدقة إ�� �غي�� النتائج �ش�ل م�حوظ.  15.5 عدم اال�ساق:  % فقط من الوزن �� تقديرات األثر ا�جمَّ

أشهر، وما إذا �ان    6أشهر أو أك�� من    6وعات الفرعية ع�� أساس مدة متا�عة أقل من  نت النتائج متسقة داخل ا�جم�اغ�� شديد.  
ستَمدة من  I2العالج يخضع للرقابة أم ال؛ و�لغت قيمة التحديد والتفس�� "

ُ
عة امل الطا�ع غ�� .  %30تجارب    10" لتقديرات األثر ا�جمَّ

جر�ت �� أماشملت التاملباشر: غ�� شديد.  
ُ
 وأ

ً
رة النشيطة.  جارب أطفاال لة لعبء مالر�ا املتصّوِ ِ

ّ
كن �شهد سراية للمرض و�� بلدان ممث

ت من �ح��ا واملتاحة ع�� نطاق واسع للتمي��   تثبَّ
ُ
ب�ن  و�انت النتيجة املستخَدمة أفضل تقدير متاح حالًيا �� غياب التقنيات ا�جز�ئية امل

% ل�خطر النس�ي ا�جّمع إ��  95ود العليا والدنيا لفاصل الثقة البالغ  �ش�� ا�حد.  ةالدقة: غ�� شديدعدم  االنت�اس والعدوى ا�جديدة.  
حدث، ولكن حجم العينة   300يوًما. و�ان العدد اإلجما�� لألحداث أقل من    14فائدة ملموسة الستخدام ال�لوروك�ن + بر�ماك�ن ملدة  

 ر. النظر إ�� حجم انخفاض ا�خاطاإلجما�� �ان أك�� من حجم املعلومات األمثل، ب

شباط/فبراير2021 World Health Organization (WHO) - المباديء التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن المالريا – 16



187 of 198 

 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

رة النشيطةاأل�خاص املصابون بمالر�ا    الس�ان:   املتصّوِ

ل: 
ُّ

 أيام) 3من وزن ا�جسم ملدة ملغم/كغم  25يوًما باإلضافة إ�� ال�لوروك�ن (  14ملغم/كغم من وزن ا�جسم) ملدة  0.25بر�ماك�ن (   التدخ

ملغم/كغم من وزن ا�جسم ملدة  25أيام باإلضافة إ�� ال�لوروك�ن وحده ( 7ملغم/كغم من وزن ا�جسم) ملدة  0.25بر�ماك�ن ( أساس املقارنة: 
 أيام) 3

 تقل أعمارهم عن  الطا�ع غ�� املباشر: شديد.   . 1
ً

عاًما �� التجر�ة. وشملت تجر�ة أخرى    15لم ُيدرِج الباحثون القائمون ع�� التجر�ة أطفاال
. ولم تختلف نتائج تناول بر�ماك�ن ملدة  �� املنطقة نفسها  

ً
 أطفاال

ً
يوًما لدى    14أيام مقابل    3أجراها فر�ق الباحث�ن نفسھ �عد ذلك مباشرة

ت مدة املتا�عة شهرْ�ن. وع�� الرغم من أن ذلك يضمن الكشف عن االنت�اس املبكر، فإنھ ال �شمل االنت�اسات األطفال عن البالغ�ن. و�ان
مت آثار تناول بر�ماك�ن ملدة    6معدالت االنت�اس عند  �عد شهرْ�ن. وأظهرت   ّيِ

ُ
أيام  7أشهر أن معظم االنت�اسات تحدث بحلول شهرْ�ن. وق

ضن البّينات بواقع  �� تجر�ة واحدة فقط. ولذا، خفَّ العليا والدنيا  .  ةعدم الدقة: شديد.  1ا مستوى تصنيف  ع�� الرغم من أن ا�حدود 
البالغ   الثقة  ا  %95لفاصل  سر�ر لنسبة  ملموسة  وفوائد  إحصائية،  داللة  أظهرت  التجر�ة  هذه   �� ملدة�خطر  بر�ماك�ن  استخدام  مع  ً�ا 

. وهذا أقل من حجم  104و�ان حجم العينة �� التجر�ة    38�ان العدد اإلجما�� لألحداث  أيام،    7يوًما مقابل استخدام بر�ماك�ن ملدة   14
ضنا مستوى تصنيف الب  . 1ّينات بواقع املعلومات األمثل. وقد خفَّ

 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

 بر�ماك�ن  بر�ماك�ن 

 يوًما 14ملدة  يامأ 7ملدة 

 يقينية البّينات 

 (جودة البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

رة   انت�اس املتصّوِ
عرَّف بأنھ  

ُ
النشيطة امل

عودة ظهور طفيليات 
رة النشيطة ��   املتصّوِ

يوًما  30الدم ألك�� من 
�عد بدء استخدام  

 بر�ماك�ن 

 0.45ا�خطر النس�ي 

 ) 0.81  - 0.25% 95(فاصل ثقة 

مستقاة من ات بناًء ع�� بيان
جر�ت ع�� 

ُ
 126دراسة واحدة أ

مر�ًضا. (دراسة عشوائية  
 مضبوطة) 

420 189 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  231أقل بو

 )80أقل بواقع  - 315% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

طا�ع غ�� املباشر  �سبب ال
، وعدم الدقة  الشديد

 1الشديدة 

األحداث الضارة 
 الوخيمة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 126دراسة واحدة أ

مر�ًضا.  (دراسة عشوائية 
 مضبوطة) 

غ عن أي أحداث ضارة �� أٍي من ا�جموعتْ�ن. 
َ
لم ُيبل

 وال يمكن تقدير األثر النس�ي. 

األحداث الضارة 
 األخرى 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 126دراسة واحدة أ

.  (دراسة عشوائية مر�ًضا
 مضبوطة) 

غ عن أي أحداث ضارة �� أٍي من ا�جموعتْ�ن. 
َ
لم ُيبل

 وال يمكن تقدير األثر النس�ي. 
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

 املناطق املوطونة باملالر�ا الس�ان: 

ل:  العالج الوقائي باستخدام ال�لوروك�ن التدخُّ

 دواء وه�ي  أساس املقارنة: 

 

�: غ�� شديد.   .1 � �� هذه الدراسة منخفضة �� جميع ا�جاالت.  خطر التح�ُّ جر�ت  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  �انت مخاطر التح�ُّ
ُ
هذهأ

عطي ال�لوروك�ن ع�� ش�ل أر�عة أقراص عند الت�جيل �� الدراسة، يليھ قرصان مرة ��  2001و  1998  الدراسة �� تايلند ب�ن عاَمْي 
ُ
. وأ

رة النشيطةع�� الرغم من أن التدخل بدا واقًيا من جميع نو�ات مالر�ا  .  ةعدم الدقة: شديدى الوالدة.  األسبوع ح� ، �ان هناك  املتصّوِ
 عدد قليل من األحداث، ح�ى �� ا�جموعة الضابطة. 

�: غ�� شديد.  خط .2 � �� هذه الدراسة منخفضة �� جميع ا�جاالت.  ر التح�ُّ جر�ت  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  �انت مخاطر التح�ُّ
ُ
هذهأ

عطي ال�لوروك�ن ع�� ش�ل أر�عة أقراص عند الت�جيل �� الدراسة، يليھ قرصان مرة ��  2001و  1998  الدراسة �� تايلند ب�ن عاَمْي 
ُ
. وأ

لة �� وجود فائدة سر�ر�ة صغ��ة إ�� �و��ا ذات داللة إحصائية. . ةيدعدم الدقة: شدالوالدة. األسبوع ح�ى  ِ
ّ
 لم ترتِق النتيجة املتمث

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 اسةتقديرات األثر املطلقنتائج وقياسات الدر 

العالج الوقائي باستخدام               وه�ي دواء
 ال�لوروك�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط م�خص ن�ىي   مبسَّ

 %95فاصل ثقة  خطر �س�ي  املالر�ا السر�ر�ة 

رة   تصّوِ
ُ
طفيليات امل

شيطة
َّ
 الن

 0.02ا�خطر النس�ي 

 )0.26  - 0% 95(فاصل ثقة 

بيانات مستقاة من دراسة  بناًء ع�� 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  951واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

70 1 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  69أقل بو

 )52أقل بواقع  - 70% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب عدم الدقة 
1الشديدة 

فقر الدم الشديد ��  
 
ُ
 لث الثالث من ا�حملالث

 %95اصل ثقة ف خطر �س�ي 

 
ُ
لث الثالث  فقر الدم �� الث

 من ا�حمل 
 0.95ا�خطر النس�ي 

 ) 1.01 - 0.9% 95(فاصل ثقة 

ع�� بيانات مستقاة من دراسة  بناًء 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  951واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

509 484 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  25أقل بو

 )5أك�� بواقع   - 51ع % أقل بواق95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب عدم الدقة 
2الشديدة 

 %95فاصل ثقة  خطر �س�ي  األحداث الضارة
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عالج املالر�ا الوخيمة  -5.5

أرتيسونات  -1.5.5

 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

 (املناطق املوطونة باملالر�ا) الر�ا الوخيمة األطفال املصابون بامل الس�ان: 

ل: 
ُّ

 أرتيسونات  التدخ

 كين�ن أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 املطلقيرات األثر تقد نتائج وقياسات الدراسة 

 أرتيسونات  كين�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

 0.76ا�خطر النس�ي  الوفاة 

 ) 0.9  - 0.65% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من أر�ع  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   5765دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

109 83 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع  أقلالفرق:   1000ل�ل  26بو

)11أقل بواقع  - 38% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 1مرتفعة

عقابيل عصبية �� اليوم 
 الثامن والعشر�ن

 1.23ا�خطر النس�ي 

) 2.03  - 0.74% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  4857واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

11 14 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  3أك�� بو

)11أك�� بواقع  - 3% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

 �  �سبب خطر التح�ُّ

2الشديد 

عقابيل عصبية عند 
 ا�خروج من املستشفى

 1.36ا�خطر النس�ي 

 ) 1.83  - 1.01% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من ثالث 
جر�ت ع�� 

ُ
ًضا.  مر� 5163دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

28 38 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  10أك�� بو

)23أك�� بواقع  - 0% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب عدم الدقة 
3الشديدة 

 0.62ا�خطر النس�ي  نو�ات نقص سكر الدم

 ) 0.87  - 0.45% 95(فاصل ثقة 

مستقاة من أر�ع  بناًء ع�� بيانات 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   5765دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

30 19 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  11أقل بو

)4أقل بواقع  - 16% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 4مرتفعة

الوقت الالزم ل�خروج من  
 املستشفى (باأليام) 

ثالث استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    113دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

 متوسطة  انظر التعليق. 

�سبب عدم الدقة 
5الشديدة 

�: غ�� شديد.   .1 �. ولمخطر التح�ُّ أخفت جميع التجارب التخصيص ع�� نحٍو �اٍف، و�مكن اعتبارها منطو�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
ح أن يؤدي ذلك إ�� حدوث عمَّ التجارب، ولكن من غ�� املرجَّ

ُ
� �� هذه النتيجة املوضوعية.  � لم يكن هناك عدم اال�ساق: غ�� شديد. تح�ُّ

معظم البيانات مستَمدة من تجر�ة واحدة متعددة املراكز، الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  %).  I²    =0تباين إحصائي ب�ن التجارب (قيمة  
كينيا، وموزامبيق، ونيج��يا، ورواندا، وأوغندا، وجمهور�ة تن�انيا إذ �شمل مراكز �� جمهور�ة ال�و�غو الديمقراطية، وغامبيا، وغانا، و 

رة من أرتيسونات وكين�ن (مع جرعة التحميل). و�ان متوسط عمر األطفال �� هذه   املتحدة، حيث اسُتخدمت ا�جرعات املعيار�ة املقرَّ
ّي .  ةعدم الدقة: غ�� شديدأرتيسونات.    �� ا�جموعة ال�ي تناولت  2.8سنة �� ا�جموعة ال�ي تناولت كين�ن و  2.9التجر�ة   ينطوي كال حدَّ

ع ع�� فائدة سر�ر   %95فاصل الثقة البالغ   �ة ملموسة مع استخدام أرتيسونات. و�بلغ عدد األ�خاص الذين يجب عالجهم لألثر ا�جمَّ
� وفاة طفل واحد   ِ

ّ
 �خًصا. 38لتو�

�: شديد.   .2 ون من َعقابيل عصبية عند ا�خروج من املستشفى متاح�ن ل�خضوع%) ممن �عان24مر�ًضا (  41/170لم يكن  خطر التح�ُّ
الثامن والعشر�ن.   اليوم   �� ��  املباشر: غ�� شديد.  الطا�ع غ��  للتقييم  التجر�ة  جر�ت هذه 

ُ
�� أفر�قيا، مع إعطاء جرعات   11أ مركًزا 

فيما يتعلق    %95فاصل الثقة البالغ  .  ة� شديدعدم الدقة: غ�معيار�ة من أرتيسونات وكين�ن. ولم توَصف طبيعة العقابيل العصبية.  
 % �� العقابيل العصبية �� اليوم الثامن والعشر�ن.1.2باألثر املطلق ضيق. والسينار�و األسوأ هو حدوث ز�ادة بنسبة 

�: غ�� شديد.   .3 �. ولمأخفت جميع التجارب التخصيص ع�� نحٍو �اٍف، و�مكن اعتبارها منطو�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ خطر التح�ُّ
� �� هذه النتيجة املوضوعية.  ح أن يؤدي ذلك إ�� حدوث تح�ُّ عمَّ التجارب، ولكن من غ�� املرجَّ

ُ
لم يكن هناك م اال�ساق: غ�� شديد. عد�

ز، معظم البيانات مستَمدة من تجر�ة واحدة متعددة املراكالطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  %).  I²    =0تباين إحصائي ب�ن التجارب (قيمة  
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وأوغندا، وجمهور�ة تن�انيا   إذ �شمل مراكز �� جمهور�ة ال�و�غو الديمقراطية، وغامبيا، وغانا، وكينيا، وموزامبيق، ونيج��يا، ورواندا،
رة من أرتيسونات وكين�ن (مع جرعة التحميل). و�ان متوسط عمر األطفال �� هذه  املتحدة، حيث اسُتخدمت ا�جرعات املعيار�ة املقرَّ

قدير األثر إ��  �ش�� ت .  ةعدم الدقة: شديد�� ا�جموعة ال�ي تناولت أرتيسونات.    2.8سنة �� ا�جموعة ال�ي تناولت كين�ن و  2.9التجر�ة  
ينطوي ع�� احتمالية عدم وجود فرق مهم سر�رً�ا ب�ن التدخلْ�ن.  %95ضرر مهم سر�رً�ا؛ غ�� أن فاصل الثقة البالغ 

�: غ�� شديد.   .4 �. ولمأخفت جميع  خطر التح�ُّ التجارب التخصيص ع�� نحٍو �اٍف، و�مكن اعتبارها منطو�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
عمَّ التجارب، ولكن 

ُ
� �� هذه النتيجة املوضوعية. � ح أن يؤدي ذلك إ�� حدوث تح�ُّ لم يكن هناك عدم اال�ساق: غ�� شديد. من غ�� املرجَّ

معظم البيانات مستَمدة من تجر�ة واحدة متعددة املراكز، �� املباشر: غ�� شديد.  الطا�ع غ%).  I²    =0تباين إحصائي ب�ن التجارب (قيمة  
 إذ �شمل مراكز �� جمهور�ة ال�و�غو الديمقراطية، وغامبيا، وغانا، وكينيا، وموزامبيق، ونيج��يا، ورواندا، وأوغندا، وجمهور�ة تن�انيا

رة من أر  ة التحميل). و�ان متوسط عمر األطفال �� هذه تيسونات وكين�ن (مع جرعاملتحدة، حيث اسُتخدمت ا�جرعات املعيار�ة املقرَّ
النتيجة ذات داللة  .  ةعدم الدقة: غ�� شديد�� ا�جموعة ال�ي تناولت أرتيسونات.    2.8سنة �� ا�جموعة ال�ي تناولت كين�ن و  2.9التجر�ة  

 . %95وثقة بنسبة   %80 مع قدرة بنسبة %40نسبة إحصائية لصا�ح أرتيسونات. حجم العينة �اٍف للكشف عن انخفاض ا�خاطر ب

�: غ�� شديد.   .5 �. ولمخطر التح�ُّ أخفت جميع التجارب التخصيص ع�� نحٍو �اٍف، و�مكن اعتبارها منطو�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
� �� هذه النتيجة املوضوعية.   ح أن يؤدي ذلك إ�� حدوث تح�ُّ عمَّ التجارب، ولكن من غ�� املرجَّ

ُ
صل أيلم تتو �ساق: غ�� شديد.  عدم اال�

معظم البيانات مستَمدة من تجر�ة  .  شديدالطا�ع غ�� املباشر: غ��  العالج.    ع�� وجود فرق كب�� ب�ن مجموعَ�يْ   من التجارب إ�� بّينات
ون وموزامبيق،  وكينيا،  وغانا،  وغامبيا،  الديمقراطية،  ال�و�غو  جمهور�ة   �� مراكز  �شمل  إذ  املراكز،  متعددة  ورواندا،  واحدة  يج��يا، 

و�ان  وأوغن التحميل).  جرعة  (مع  وكين�ن  أرتيسونات  من  رة  املقرَّ املعيار�ة  ا�جرعات  اسُتخدمت  حيث  املتحدة،  تن�انيا  وجمهور�ة  دا، 
ة: عدم الدق�� ا�جموعة ال�ي تناولت أرتيسونات.    2.8سنة �� ا�جموعة ال�ي تناولت كين�ن و  2.9متوسط عمر األطفال �� هذه التجر�ة  

بِلغ ع��ا �� ش�ل متوسطات ونطاق أو نطاق ُر���. وال توجد بّينات �� هذه النتيجة ع�� لم نتمكن من  .  ةشديد
ُ
تجميع البيانات حيث أ

 وجود فائدة مهمة سر�رً�ا عند استخدام أرتيسونات. 
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 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

 باملالر�ا الوخيمة (املناطق املوطونة باملالر�ا)لغون املصابون البا الس�ان: 

ل: 
ُّ

 أرتيسونات  التدخ

 كين�ن أساس املقارنة: 

 النتيجة 

 اإلطار الزم�ي

 نتائج وقياسات الدراسةتقديرات األثر املطلق 

 أرتيسونات  كين�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات)

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

 0.61النس�ي  ا�خطر  فاةالو 

 ) 0.75  - 0.5% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من خمس 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   1664دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

241 147 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  94أقل بو

 ) 60أقل بواقع  - 120% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 1مرتفعة

اليوم  �� عقابيل عصبية 
 الثامن والعشر�ن 

 % 95فاصل ثقة  خطر �س�ي

عقابيل عصبية عند  
 ا�خروج من املستشفى 

 2.97ا�خطر النس�ي  

) 14.64  - 0.6% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   1259واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

3 9 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقعالفرق:   1000ل�ل  6 أك�� بو

 ) 41أك�� بواقع  - 1% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

2�سبب عدم الدقة الشديدة  

 0.62ا�خطر النس�ي   نو�ات نقص سكر الدم 

) 0.87 -  0.45% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من أر�ع  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   5765دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

30 19 

 1000�ل ل 1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  11أقل بو

 ) 4أقل بواقع  - 16% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 3مرتفعة

الوقت الالزم ل�خروج من  
 املستشفى (باأليام) 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.    113دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

 متوسطة  انظر التعليق. 

4لشديدة  �سبب عدم الدقة ا

�: غ�� شديد.   .1 َعمَّ أٌي من الدراسات، غ�� أن معظم البيانات مستَمدة منخطر التح�ُّ
ُ
ِف دراستان من الدراسات الصغ��ة التخصيص، ولم �

ْ
لم ُتخ

� �� نتيجة موضوعية مثل الوفاة.  ح أن يؤدي عدم التعمية إ�� حدوث تح�ُّ خفي ف��ا التخصيص، ومن غ�� املرجَّ
ُ
اال�ساق: غ�� شديد.  عدم دراسات أ

الطا�ع غ�� املباشر: غ��  %).  I²    =0قاط �� جميع التجارب ا�خمس لصا�ح أرتيسونات. ولم ُيكتشف أي تباين إحصائي مهم (قيمة  �انت تقديرات الن
جر�ت جميع التجارب ا�خمس �� آسيا ولكن �� مجموعة متنوعة من اشديد.  
ُ
نمار، وتايلند، وفييت  ماكن (بنغالد�ش، والهند، و�ندونيسيا، ومياألأ

عِط تجر�تان جرعة التحميل من كين�ن، ولكن لم   16–15ئات العمر�ة ال�ي تز�د ع��  نام) وشملت الف
ُ
عاًما. ومن ب�ن التجارب األر�ع الصغ��ة، لم �

عطيت ف��ا جرعة ال
ُ
�ش�� .  ةعدم الدقة: غ�� شديدتحميل.  يكن هناك تباين إحصائي ب�ن هاتْ�ن التجر�تْ�ن والتجر�ة الكب��ة املتعددة املراكز ال�ي أ

يك  إ�� فائدة مهمة سر�رً�ا مع استخدام أرتيسونات.  %95فاصل الثقة البالغ  ال حدَّ

�: غ�� شديد.  .2 � �� املراقبة أو اإلبالغ. خطر التح�ُّ ز�لت �عمية هذه التجر�ة، ولكن طبيعة العقابيل تجعل من غ�� ا�حتمل حدوث تح�ُّ
ُ
عدم اال�ساق:  أ

عطيت ف��ا  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. ال ينطبق، أل��ا تجر�ة واحدة فقط. يد. غ�� شد
ُ
جر�ت هذه التجر�ة �� مواقع �� أر�عة بلدان �� آسيا، وأ

ُ
أ

ان لدى أط 10ات معيار�ة من أرتيسونات وكين�ن (مع جرعة التحميل). ومن ب�ن جرع فال)،  عقابيل حدثت �� هذه التجر�ة (حدث العقبوالن اإلضافيَّ
يبدو أن  . ةعدم الدقة: شديد�انت خمسة عقابيل نفسية، و�انت أر�عة عبارة عن مشا�ل مستمرة �� التوازن، و�ان عقبوالن عبارة عن خزل شقي. 

ر مهم سر�رً�ا  ينطوي ع�� احتمالية حدوث ضر   %95َعقابيل العصبية نادرة �عد اإلصابة باملالر�ا الوخيمة لدى البالغ�ن، غ�� أن فاصل الثقة البالغ  ال
 عند استخدام أرتيسونات.

�: غ�� شديد.   .3 �.  خطر التح�ُّ أخفت التجر�ة الكب��ة املتعددة املراكز التخصيص ع�� نحٍو �اٍف، و�مكن اعتبارها منطو�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َعمَّ أٌي من التجر�تْ�ن.  

ُ
%).  I²    =0لم يكن هناك تباين إحصائي (قيمة  شديد.  عدم اال�ساق: غ��  ولم يحدث ال�ىيء نفسھ مع التجر�ة الصغ��ة. ولم �

وردت هذه البّينات من مواقع متعددة �� آسيا (بنغالد�ش، والهند، و�ندونيسيا، وميانمار)، واستخدمت التجر�تان  باشر: غ�� شديد.  الطا�ع غ�� امل
ح أرتيسونات. و�ان حجم العينة �افًيا للكشف عن انخفاض  هذه النتيجة ذات داللة إحصائية لصا� .  ةعدم الدقة: غ�� شديدجرعات دواء معيار�ة.  

 .%95وثقة بنسبة  %80مع قدرة بنسبة  %75نسبة ا�خاطر ب

�: غ�� شديد.   .4 �.  خطر التح�ُّ أخفت التجر�ة الكب��ة املتعددة املراكز التخصيص ع�� نحٍو �اٍف، و�مكن اعتبارها منطو�ة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
َعمَّ أٌي من التجر�تْ�ن.  ولم يحدث ال�ىيء نفسھ م

ُ
لم تتوصل أي من التجر�تْ�ن إ�� فرق ذي داللة : غ�� شديد.  عدم اال�ساقع التجر�ة الصغ��ة. ولم �

ستغَرق ح�ى ا�خروج من املستشفى.  
ُ
وردت هذه البّينات من مواقع متعددة �� آسيا (بنغالد�ش،  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  إحصائية �� الوقت امل

لم نتمكن من تجميع البيانات �سبب الطر�قة  .  ةعدم الدقة: شديد�ة.  د، و�ندونيسيا، وميانمار)، واستخدمت التجر�تان جرعات دواء معيار والهن
مت ��ا، ولكن ال توجد بّينات �� هذه النتيجة ع�� وجود فائدة الستخدام أرتيسونات.  ّدِ

ُ
 ال�ي ق
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افر أرتيسونات  - 2.5.5  بدائل ا�حقن عند عدم تو

 واملقارنة والنتائجلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت األسئ

 البالغون املصابون باملالر�ا الوخيمة (البلدان املوطونة باملالر�ا) الس�ان:

ل:
ُّ

 أرتيميث�� ل�حقن العض��  التدخ

 أرتيسونات ل�حقن الور�دي أو العض��  أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

 أرتيميث��   أرتيسونات

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

 0.55ا�خطر النس�ي  الوفاة 

 ) 0.92  - 0.34% 95ثقة (فاصل 

مستقاة من بناًء ع�� بيانات 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.  494دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

148 81 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  67أقل بو

 )12أقل بواقع  - 98% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

�سبب عدم الدقة 
1الشديدة 

عقابيل عصبية عند 
روج من  ا�خ

 املستشفى 

 %95فاصل ثقة  خطر �س�ي 

وقت التعا��  
 من الغيبو�ة

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.    494دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

عة.  متوسطة  غ�� مجمَّ

�سبب عدم الدقة 
2الشديدة 

وقت التخلص  
 من الطفيليات 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�تا ع�� در 

ُ
مر�ًضا.    494استْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

عة.  متوسطة  غ�� مجمَّ

�سبب عدم الدقة 
3الشديدة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من  وقت زوال ا�ُح�ى 
جر�تا ع�� 

ُ
مر�ًضا.    494دراستْ�ن أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

عة.  منخفضة  غ�� مجمَّ

�سبب عدم الدقة 
4الشديدة

�: غ�� شديد.    خطر  .1 �.  التح�ُّ جر�ت التجارب �ش�ل جيد عموًما، وانطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
ُ
لم يكن عدم اال�ساق: غ�� شديد.  أ

جر�ت الدراستان �� تايلند وفييت نام؛ وقارنت �ل م��ما ب�ن أرتيميث�� ل�حقن الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  هناك تباين إحصائي.  
ُ
أ

ال تتمتع هذه التجارب والتحليل التلوي بقدرة �افية للكشف  .  ةعدم الدقة: شديد�حقن الور�دي لدى البالغ�ن.  العض�� وأرتيسونات ل 
 عن فرق �� معدل الوفيات أو إلثبات الت�افؤ.

�: غ�� شدي .2 التح�ُّ �.  د.  خطر  للتح�ُّ التجارب �ش�ل جيد عموًما، وانطوت ع�� خطر منخفض  جر�ت 
ُ
�ش�� عدم اال�ساق: غ�� شديد.  أ

الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. الدراستان إ�� وجود م��ة ألرتيسونات، رغم أن ذلك لم يكن ذا داللة إحصائية إال �� التجر�ة الصغ��ة.  
جر�ت الدراستان �� تايلند وفييت نام؛

ُ
عدم  وقارنت �ل م��ما ب�ن أرتيميث�� ل�حقن العض�� وأرتيسونات ل�حقن الور�دي لدى البالغ�ن.  أ

 لم يتسنَّ تجميع هذه البيانات. . ةشديد الدقة: 

�: غ�� شديد.   .3 �.  خطر التح�ُّ جر�ت التجارب �ش�ل جيد عموًما، وانطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
ُ
ل  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  أ لم تتوصَّ

جر�ت الدراستان �� تايلند و الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  أي من الدراستْ�ن إ�� فرق ب�ن العالجات.  
ُ
فييت نام؛ وقارنت �ل م��ما ب�ن  أ

 لم يتسنَّ تجميع هذه البيانات. . ةعدم الدقة: شديدت ل�حقن الور�دي لدى البالغ�ن. أرتيميث�� ل�حقن العض�� وأرتيسونا

�: غ�� شديد.   .4 �.  خطر التح�ُّ جر�ت التجارب �ش�ل جيد عموًما، وانطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
ُ
 لم تجدعدم اال�ساق: غ�� شديد.  أ

الطا�ع غ�� املباشر:  رى الصغ��ة فائدة الستخدام أرتيسونات.  إحدى التجارب أي فرق ذي داللة إحصائية، بينما وجدت التجر�ة األخ
جر�ت الدراستان �� تايلند وفييت نام؛ وقارنت �ل م��ما ب�ن أرتيميث�� ل�حقن العض�� وأرتيسونات ل�حقن الور�دي لدى  غ�� شديد.  
ُ
أ

 لم يتسنَّ تجميع هذه البيانات. . ةقة: شديدعدم الدالبالغ�ن. 
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 سئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األ 

 األطفال املصابون باملالر�ا الوخيمة (البلدان املوطونة باملالر�ا)  الس�ان:

ل:
ُّ

 أرتيميث�� ل�حقن العض��  التدخ

 العض�� كين�ن ل�حقن الور�دي أو أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

 أرتيميث��  كين�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط م�خص ن�ىي مب  سَّ

 0.96ا�خطر النس�ي  الوفاة 

 ) 1.2  - 0.76% 95(فاصل ثقة 

 12بناًء ع�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.   1447دراسة أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

170 163 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  7أقل بو

 )34أك�� بواقع   - 41% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

لدقة �سبب عدم ا
1الشديدة 

عقابيل عصبية عند 
 املستشفىا�خروج من 

 0.84ا�خطر النس�ي 

 ) 1.07  - 0.66% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من سبع 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  968دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

220 185 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  35أقل بو

 )15أك�� بواقع   - 75بواقع % أقل 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم الدقة 
 2الشديدة للغاية 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من  وقت التعا�� من الغيبو�ة
جر�ت ع�� 

ُ
 358ست دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

كين�ن: تراوح متوسط الوقت �� ا�جموعات الضابطة  
 ساعة.   42.4و 17.4ب�ن 

  5.45�ان متوسط الوقت أقصر بواقع   أرتيميث��:
ساعة �� مجموعات التدخالت (أقصر بمعدل ي��اوح 

 ساعات).  3.00و 7.90ب�ن 

 منخفضة 

 �سبب خطر 

� الشديد للغاية  3التح�ُّ

وقت التخلص من  
 الطفيليات

استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
 420سبع دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

الوقت �� ا�جموعات الضابطة  كين�ن: تراوح متوسط 
 ساعة.   61.3و 22.4ب�ن 

  9.03أرتيميث��:  �ان متوسط الوقت أقصر بواقع 
ساعة �� مجموعات التدخالت (أقصر بمعدل ي��اوح 

 ساعة).  6.63و 11.43ب�ن 

 متوسطة 

 �سبب عدم اال�ساق 

 4الشديد 

من  استناًدا إ�� بيانات مستقاة وقت زوال ا�ُح�ى 
جر�ت ع�� 

ُ
  457ثما�ي دراسات أ

مر�ًضا.  (دراسات عشوائية 
 مضبوطة) 

كين�ن: تراوح متوسط الوقت �� ا�جموعات الضابطة  
 ساعة.  61و 18ب�ن 

  3.73أرتيميث��:  �ان متوسط الوقت أقصر بواقع 
ساعة �� مجموعات التدخالت (أقصر بمعدل ي��اوح 

 ساعة).   0.92و 6.55ب�ن 

 منخفضة 

� �سبب خطر ال تح�ُّ
الشديد، وعدم اال�ساق  

 5الشديد 

�: غ�� شديد.   .1 � خطر التح�ُّ � هذه النتيجة �عد استبعاد التجارب ال�ي تنطوي ع�� خطر تح�ُّ � متعددة، لكن لم تتغ�َّ توجد مخاطر تح�ُّ
ل أي من التجارب الفردية إ�� آثارعدم اال�ساق: غ�� شديد.  شديد أو غ�� وا�ح �� االختيار.   ذات داللة إحصائية، ولم يكن   لم تتوصَّ

جر�ت جميعها  �ع غ�� املباشر: غ�� شديد. الطاهناك تباين إحصائي ب�ن التجارب. 
ُ
جر�ت التجارب �� شرق أفر�قيا وغر��ا، و�� الهند. وأ

ُ
أ
عن   أعمارهم  تقل  (الذين  الوخيمة  باملالر�ا  املصاب�ن  األطفال  املعيار�ة    15ع��  ا�جرعة  معظمها  وقارنت  ل�حقن عاًما)،  أرتيميث��  من 

��ا ال�ي أوصت  ا�جرعة  العاملية    العض�� مع  ال�حة  الور�دي.  منظمة  ل�حقن  الدقة: شديدمن كين�ن  التجارب  .  ةعدم  تتمتع هذه  ال 
 والتحليل التلوي بقدرة �افية للكشف عن فرق أو إلثبات الت�افؤ. 

�: غ�� شديد.   .2 � متعددة، لكن لم تتغ�َّ خطر التح�ُّ �   � هذه النتيجة �عد استبعاد التجارب ال�ي تنطوي ع��توجد مخاطر تح�ُّ خطر تح�ُّ
ل أي من التجارب الفردية إ�� آثار ذات داللة إحصائية، ولم يكن عدم اال�ساق: غ�� شديد.  شديد أو غ�� وا�ح �� االختيار.   لم تتوصَّ

جر�ت التجاالطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد. هناك تباين إحصائي ب�ن التجارب. 
ُ
جر�ت جميعأ

ُ
ها  رب �� شرق أفر�قيا وغر��ا، و�� الهند. وأ

عن   أعمارهم  تقل  (الذين  الوخيمة  باملالر�ا  املصاب�ن  األطفال  ل�حقن   15ع��  أرتيميث��  من  املعيار�ة  ا�جرعة  معظمها  وقارنت  عاًما)، 
ال تتمتع هذه التجارب  للغاية.    ةدقة: شديدعدم المن كين�ن ل�حقن الور�دي.    منظمة ال�حة العامليةالعض�� مع ا�جرعة ال�ي أوصت ��ا  

ا مهمة سر�رً�ا % 95الت�افؤ. وفاصل الثقة البالغ التلوي بقدرة �افية للكشف عن فرق أو إلثبات والتحليل 
ً
واسع للغاية، و�تضمن فروق

 دون أي أثر. 

للغاية.   .3 �: شديد  التح�ُّ للتح خطر  تجارب ع�� خطر غ�� وا�ح  تجارب من أصل ست  أر�ع  �� االختيار. وعند استبعاد هذه انطوت   � ُّ�
األر�ع أهمية.  التجارب  ذات  النتيجة غ��  اثنت�ن فقط من  عدم اال�ساق: غ�� شديد.  ، تصبح   �� شوهدت فروق ذات داللة إحصائية 

التلوي مهمة.   التحليل  نتيجة  �ان منخفًضا، و�انت  التجارب  ب�ن  التباين اإلحصائي  أن  الست؛ غ��  االتجارب  ملباشر: غ��  الطا�ع غ�� 
جر�ت التجارب �� شرق أفر�قيا و شديد.  
ُ
جر�ت جميعها ع�� األطفال املصاب�ن باملالر�ا الوخيمة (الذين تقل أعمارهم  أ

ُ
غر��ا، و�� الهند. وأ
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من    منظمة ال�حة العامليةعاًما)، وقارنت معظمها ا�جرعة املعيار�ة من أرتيميث�� ل�حقن العض�� مع ا�جرعة ال�ي أوصت ��ا    15عن  
النتيجة ذات داللة إحصائية، و�تمتع التحليل التلوي بالقدرة ال�افية ع�� كشف هذا . ةعدم الدقة: غ�� شديدكين�ن ل�حقن الور�دي. 

 التأث��. 

�: غ�� شديد.   .4 � خطر التح�ُّ � هذه النتيجة �عد استبعاد التجارب ال�ي تنطوي ع�� خطر تح�ُّ � متعددة، لكن لم تتغ�َّ توجد مخاطر تح�ُّ
تراوح متوسط الفرق �� وقت التخلص من الطفيليات ب�ن ز�ادة قدرها ساعتْ�ن  .  عدم اال�ساق: شديدديد أو غ�� وا�ح �� االختيار.  ش

جر�ت التجارب �� شرق أفر�قيا وغر��ا، و�� الهند.  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  ساعة.    15عند استخدام أرتيميث�� وانخفاض قدره  
ُ
أ

ع جميعها  جر�ت 
ُ
توأ (الذين  الوخيمة  باملالر�ا  املصاب�ن  األطفال  عن  ��  أعمارهم  من    15قل  املعيار�ة  ا�جرعة  معظمها  وقارنت  عاًما)، 

النتيجة  .  ةعدم الدقة: غ�� شديدمن كين�ن ل�حقن الور�دي.    منظمة ال�حة العامليةأرتيميث�� ل�حقن العض�� مع ا�جرعة ال�ي أوصت ��ا  
 �. حليل التلوي بالقدرة ال�افية ع�� كشف هذا التأث�ذات داللة إحصائية، و�تمتع الت

�: شديد.   .5 � �� االختيار. وعند استبعاد هذه التجارب خطر التح�ُّ انطوت أر�ع تجارب من أصل سبع تجارب ع�� خطر غ�� وا�ح للتح�ُّ
ساعة عند   25�ى ب�ن ز�ادة قدرها  تراوح متوسط الفرق �� وقت زوال ا�ُح عدم اال�ساق: شديد.  األر�ع، تصبح النتيجة غ�� ذات أهمية.  

أرتيميث  قدره  استخدام  وانخفاض  شديد.  ساعة.    18��  غ��  املباشر:  غ��  الهند.  الطا�ع  و��  وغر��ا،  أفر�قيا  شرق   �� التجارب  جر�ت 
ُ
أ

عن   أعمارهم  تقل  (الذين  الوخيمة  باملالر�ا  املصاب�ن  األطفال  ع��  جميعها  جر�ت 
ُ
ا�جرع  15وأ معظمها  وقارنت  من  عاًما)،  املعيار�ة  ة 

يتمتع  . ةعدم الدقة: غ�� شديدمن كين�ن ل�حقن الور�دي.   منظمة ال�حة العاملية ة ال�ي أوصت ��ا أرتيميث�� ل�حقن العض�� مع ا�جرع
التحليل التلوي بقدرة �افية للكشف عن هذا األثر. والنتيجة ذات داللة إحصائية، لك��ا قد ال ت�ون مهمة سر�رً�ا.

شباط/فبراير2021 World Health Organization (WHO) - المباديء التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن المالريا – 16



195 of 198 

 نة والنتائجر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقار األسئلة السر�

 البالغون املصابون باملالر�ا الوخيمة (البلدان املوطونة باملالر�ا) الس�ان:

ل:
ُّ

 أرتيميث�� ل�حقن العض��  التدخ

 كين�ن ل�حقن الور�دي أو العض�� أساس املقارنة: 

�: غ�� شديد. خطر  .1 �. التح�ُّ جر�ت التجارب �ش�ل جيد عموًما، وانطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
ُ
شوهدتعدم اال�ساق: غ�� شديد. أ

فروق ذات داللة إحصائية �� تجر�ة واحدة فقط من التجارب األر�ع؛ غ�� أن التباين اإلحصائي ب�ن التجارب �ان منخفًضا، و�انت نتائج  
قارنت جميع التجارب األر�ع ب�ن أرتيميث�� ل�حقن العض�� وكين�ن ل�حقن الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  صائًيا.  ة إحالتحليل التلوي مهم

جر�ت دراستان �� تايلند، وتجر�ة واحدة �� �ٍل من بابوا غينيا ا�جديدة وفييت نام.  
ُ
ال تتمتع  .  ةعدم الدقة: شديدالور�دي لدى البالغ�ن: أ

 تلوي بقدرة �افية للكشف عن فرق �� معدل الوفيات أو إلثبات الت�افؤ. ل الهذه التجارب والتحلي

�: غ�� شديد.  .2 �. خطر التح�ُّ �انت العقابيل العصبية لدى . ةعدم الدقة: شديدانطوت هذه التجر�ة الوحيدة ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
املهمة سر�رً�ا أو استبعادها.  فروقالبالغ�ن غ�� شائعة. ولم تكن لهذه التجر�ة القدرة ال�افية ع�� اكتشاف ال

�: غ�� شديد.   .3 �.  خطر التح�ُّ جر�ت التجارب �ش�ل جيد عموًما، وانطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
ُ
وجدت إحدى عدم اال�ساق: شديد.  أ

لثالثة  �ة االتجارب أن متوسط وقت التعا�� من الغيبو�ة أقصر عند استخدام كين�ن، ولم تجد إحدى التجارب أي فرق؛ وأفادت التجر 
 لم يتسنَّ تجميع البيانات.. ةعدم الدقة: شديدبمتوسط وقت التعا�� من الغيبو�ة ع�� نحٍو غ�� �امل. 

�: غ�� شديد.   .4 �.  خطر التح�ُّ جر�ت التجارب �ش�ل جيد عموًما، وانطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
ُ
وجدتعدم اال�ساق: غ�� شديد.  أ

قارنت جميع  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  وال العَرض أقصر عند استخدام أرتيميث��.  قت ز أك�� دراستْ�ن ع�� حد سواء أن متوسط و 
جر�ت دراستان �� تايلند، وتجر�ة واحدة �� �ٍل من 

ُ
 التجارب األر�ع ب�ن أرتيميث�� ل�حقن العض�� وكين�ن ل�حقن الور�دي لدى البالغ�ن: أ

 م يتسنَّ تجميع البيانات.ل. ةعدم الدقة: شديدبابوا غينيا ا�جديدة وفييت نام. 

�: غ�� شديد.   .5 �.  خطر التح�ُّ جر�ت التجارب �ش�ل جيد عموًما، وانطوت ع�� خطر منخفض للتح�ُّ
ُ
وجدتعدم اال�ساق: غ�� شديد.  أ

استخدام أرتيميث��.    إحدى التجارب أن متوسط زمن زوال ا�ُح�ى أقصر مع استخدام كين�ن، ووجدت تجر�تان أن الوقت أقصر مع
جر�ت  ع غ�� املباشر: غ�� شديد. لطا�ا

ُ
قارنت جميع التجارب األر�ع ب�ن أرتيميث�� ل�حقن العض�� وكين�ن ل�حقن الور�دي لدى البالغ�ن: أ

 لم يتسنَّ تجميع البيانات. . ةعدم الدقة: شديددراستان �� تايلند، وتجر�ة واحدة �� �ٍل من بابوا غينيا ا�جديدة وفييت نام. 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي 

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

 أرتيميث��  كين�ن 

(جودة يقينية البّينات 
 البّينات) 

ط م�خص ن�ىي مب  سَّ

 0.59ا�خطر النس�ي  الوفاة 

 ) 0.83  - 0.42% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من أر�ع  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  716دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

208 123 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  85أقل بو

أقل بواقع  - 121% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 
35( 

 متوسطة 

دم الدقة �سبب ع
1الشديدة 

عقابيل عصبية 
ا�خروج من  عند 

 املستشفى 

 2.92ا�خطر النس�ي 

 )27.86  - 0.31% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  560واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

4 12 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  8أك�� بو

أك�� بواقع  - 3ل بواقع % أق95(فاصل ثقة 
107 ( 

 متوسطة 

ب عدم الدقة �سب
2الشديدة 

وقت التعا�� من  
 الغيبو�ة 

ثالث استناًدا إ�� بيانات مستقاة من 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.    683دراسات أ

 (دراسات عشوائية مضبوطة) 

عة.  منخفضة  غ�� مجمَّ

�سبب عدم اال�ساق 
الشديد، وعدم الدقة  

3الشديدة 

ن  وقت التخلص م
 الطفي��

مستقاة  من أر�ع استناًدا إ�� بيانات 
جر�ت ع�� 

ُ
 مر�ًضا. 716دراسات أ

عة.  متوسطة  غ�� مجمَّ

�سبب عدم الدقة 
4الشديدة 

استناًدا إ�� بيانات مستقاة  من أر�ع  وقت زوال ا�ُح�ى 
جر�ت ع�� 

ُ
 مر�ًضا. 716دراسات أ

عة.  متوسطة  غ�� مجمَّ

�سبب عدم الدقة 
5الشديدة 
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 قبل اإلحالة عالج ما خيارات  - 3.5.5

 األسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ان والتدخالت واملقارنة والنتائج

 األطفال دون سن ا�خامسة املصابون باملالر�ا الوخيمة (�� املناطق الر�فية �� أفر�قيا وآسيا حيث ال يتوفر العالج َحقًنا) الس�ان:

ل:
ُّ

 لة إ�� عالج ��ائيباإلضافة إ�� إحا أرتيسونات عن طر�ق الشرج التدخ

 باإلضافة إ�� إحالة إ�� عالج ��ائي وه�ي  دواء أساس املقارنة: 

 النتيجة

 اإلطار الزم�ي

 ثر املطلقتقديرات األ وقياسات الدراسة نتائج 

 أرتيسونات عن طر�ق الشرج   وه�ي دواء

 يقينية البّينات 
 (جودة البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

الوفيات بجميع األسباب  
 (�� آسيا)

يوًما 7-30

 0.44ا�خطر النس�ي 

 ) 0.82  - 0.23% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� واحدة 
ُ
مر�ىى.   2010أ

 ية مضبوطة) (دراسة عشوائ

31 14 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  17أقل بو

 )6أقل بواقع  - 24% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم اال�ساق 
الشديد، وعدم الدقة  

1الشديدة 

الوفيات بجميع األسباب  
 (�� أفر�قيا)

يوًما 7-30

 0.81النس�ي ا�خطر 

 ) 1.04  - 0.63% 95(فاصل ثقة 

 ع�� بيانات مستقاة من دراسة  بناءً 
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  6040واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

44 36 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  8أقل بو

 )2أك�� بواقع   - 16% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم اال�ساق 
الشديد، وعدم الدقة  

2الشديدة 

الوفيات بجميع األسباب  
 وجھ عام)(ب 

يوًما 7-30

 0.74ا�خطر النس�ي 

 ) 0.93  - 0.59% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  8050واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

41 30 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  11أقل بو

 )3أقل بواقع  - 17% أقل بواقع 95(فاصل ثقة 

 متوسطة 

 ب عدم اال�ساق �سب

3الشديد 

�: غ�� شديد.   .1 ي املشار�ون �� التجر�ة وطاقم العمل عن تخصيص العالج.  خطر التح�ُّ خفي التخصيص، وُعّ�ِ
ُ
�� عدم اال�ساق: شديد.  أ

ي أرتيسونات أو دواءآسيا، اخت�� األطفال األك�� سًنا والبالغون   لدى أولئك الذين  ، و�ان معدل الوفيات أع�� بكث��  وه�ي   عشوائًيا لتلّقِ
وا أرتيسونات عن طر�ق الشرج؛ والسبب غ�� وا�ح.   �� أوساط ا�جتمعات  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  تلقَّ التجر�ة  جر�ت هذه 

ُ
أ

 فًضا.�ان عدد األحداث منخ. ةعدم الدقة: شديدا�حلية �� بنغالد�ش، وغانا، وجمهور�ة تن�انيا املتحدة. 

�: غ�� شديد.   .2  خطر التح�ُّ
ُ
ي املشار�ون �� التجر�ة وطاقم العمل عن تخصيص العالج.  أ �� عدم اال�ساق: شديد.  خفي التخصيص، وُعّ�ِ

ي أرتيسونات أو دواءآسيا، اخت�� األطفال األك�� سًنا والبالغون   ، و�ان معدل الوفيات أع�� بكث�� لدى أولئك الذين  وه�ي   عشوائًيا لتلّقِ
�� أوساط ا�جتمعات  الطا�ع غ�� املباشر: غ�� شديد.  السبب غ�� وا�ح.  وا أرتيسونات عن طر�ق الشرج؛ و تلقَّ  التجر�ة  جر�ت هذه 

ُ
أ

 % واسع، وال ينطوي ع�� أي فرق.95. فاصل الثقة البالغ ةا�حلية �� بنغالد�ش، وغانا، وجمهور�ة تن�انيا املتحدة. عدم الدقة: شديد

�: غ�� ش .3 ي املديد.  خطر التح�ُّ خفي التخصيص، وُعّ�ِ
ُ
�� عدم اال�ساق: شديد.  شار�ون �� التجر�ة وطاقم العمل عن تخصيص العالج.  أ

ي أرتيسونات أو  آسيا، اخت�� األطفال األك�� سًنا والبالغون   ، و�ان معدل الوفيات أع�� بكث�� لدى أولئك الذين  دواء وه�ي عشوائًيا لتلّقِ
ال وا أرتيسونات عن طر�ق  �� أوساط ا�جتمعات  � املباشر: غ�� شديد.  الطا�ع غ�شرج؛ والسبب غ�� وا�ح.  تلقَّ التجر�ة  جر�ت هذه 

ُ
أ

النتيجة ذات داللة إحصائية، وتتمتع الدراسة بالقدرة . ةعدم الدقة: غ�� شديدا�حلية �� بنغالد�ش، وغانا، وجمهور�ة تن�انيا املتحدة. 
 ال�افية ع�� كشف هذا التأث��. 
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 ن والتدخالت واملقارنة والنتائجاألسئلة السر�ر�ة/األسئلة املتعلقة بالس�ا

 أعوام والبالغون املصابون باملالر�ا الوخيمة (�� املناطق الر�فية حيث ال يتوفر العالج َحقًنا) 6األطفال الذين تتجاوز أعمارهم  الس�ان:

ل:
ُّ

 � عالج ��ائيأرتيسونات عن طر�ق الشرج باإلضافة إ�� إحالة إ� التدخ

 إلضافة إ�� إحالة إ�� عالج ��ائيبا دواء وه�ي  أساس املقارنة: 

 النتيجة

  اإلطار الزم�ي

 تقديرات األثر املطلق نتائج وقياسات الدراسة 

 أرتيسونات عن طر�ق الشرج   دواء وه�ي

 يقينية البّينات 
 (جودة البّينات) 

ط   م�خص ن�ىي مبسَّ

 الوفيات بجميع األسباب 

يوًما 7-30

 2.21ا�خطر النس�ي 

 ) 4.15  - 1.18% 95(فاصل ثقة 

بناًء ع�� بيانات مستقاة من دراسة  
جر�ت ع�� 

ُ
مر�ًضا.  4018واحدة أ

 (دراسة عشوائية مضبوطة) 

7 15 

 1000ل�ل  1000ل�ل 

اقع الفرق:   1000ل�ل  8أك�� بو

 )22أك�� بواقع  - 1% أك�� بواقع 95(فاصل ثقة 

 منخفضة 

�سبب عدم اال�ساق 
الشديد، وعدم الدقة  

1الشديدة 

ي املشار�ون �� التجر�ة وطاقم العمل عن تخصيص العالج. �: غ�� شديد. خطر التح�ُّ  .1 خفي التخصيص، وُعّ�ِ
ُ
يبدوعدم اال�ساق: شديد. أ

الطا�ع  أرتيسونات عن طر�ق الشرج مفيًدا لألطفال دون سن ا�خامسة، وضاًرا لألطفال األك�� سًنا والبالغ�ن. و�صعب تفس�� هذه النتيجة.  
جر�ت هذه التجر�ة �� م�ان واحد �� بنغالد�ش.  د.  غ�� املباشر: غ�� شدي 

ُ
�ان هناك عدد قليل من الوفيات لدى .  ةعدم الدقة: شديدأ

 �� ا�جموعات الضابطة. 2009/ 14�� ا�جموعات ا�خاضعة للعالج و 31/2009ن �� هذه التجر�ة: البالغ�
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 الوقاية الكيميائية �� الفئات املعرَّضة �خاطر خاصة - 6.5

 أخرى �شأن عالج املالر�ا  اعتبارات - 7.5

التدب�� العال�� للمالر�ا �� حاالت خاصة - 1.7.5

جودة األدو�ة املضادة للمالر�ا  - 2.7.5

فاعلية األدو�ة املضادة للمالر�ا ومأموني��ا ومقاوم��ارصد   - 3.7.5

 التكييف والتنفيذ ع�� املستوى الوط�ي   - 8.5

 التخلص من املالر�ا  - 6

د  - 7  ال��صُّ

رق اإلعداد  - 8
ُ
 ط

 ط�حات مسرد املص - 9

 واملصا�ح   املساهمون  - 10

اقل املالر�ا  - 1.10  املبادئ التوج��ية مل�افحة نو

 املالر�ااملبادئ التوج��ية لعالج  - 2.10
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