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Ελονοςία – Αλγόρικμοσ για αρχικι αξιολόγθςθ και αντιμετώπιςθ ενθλίκων ςτθν Ελλάδα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Οι εξετάςεισ δείχνουν 
 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

   

 

 

Ελονοςία από P. falciparum 

 Διάγνωςθ P.falciparum 

 Συλλοίμωξθ 

 Μθ ταυτοποιθμζνο 

πλαςμϊδιο χαρακτθριςμζνα  

 

 

Ανκελονοςιακά για P. falciparum 

Επιπλεγμζνθ ελονοςία ι αςκενείσ με 

εμετοφσ: 

 Κινίνθ 20mg/kgςε D5WIVςε 4ωρθ ζγχυςθ 

ωσδόςθ εφόδου (δεν χρειάηεται αν ο αςκενισ 

παίρνει ιδθ κινίνθ ι μεφλοκίνθ) και μετά 

10mg/kgQ8hrςε 4ωρθ ζγχυςθ + δοξυκυκλίνθ 

200mgpoQDx 7θμ. (ςτθν εγκυμοςφνθ: 

κλινδαμυκίνθ 450mgIVQ8hr). Max δόςθ 

κινίνθσ: 1,4g 

 Artesunate(μέςω ΙΦΕΤ)2,4mg/kgIV ςτισ 0, 12, 

24hr και μετά QD για τθ ςυμπλιρωςθ 7θμ + 

δοξυκυκλίνθΙκλινδαμυκίνθ (βλ. ανωτζρω) 

 Πταν ο αςκενισ ανζχεται p.o., αλλάξτε ςε 

κινίνθ +δοξυκυκλίνθ ι κλινδαμυκίνθ. 

Διάρκεια:  7 θμ. 

Συςτινεται ειςαγωγι- 

Παρακολοφκθςθ κλινικισ κατάςταςθσ  

παρα 

Ελονοςία non-falciparum 

 P. vivax       κεραπεία και εκτόσ νοςοκομείου,  

 P. ovale     ανάλογα με τθν κλινικι εκτίμθςθ 

 P. malariae 

Ανκελονοςιακά για non-falciparum ελονοςία 

 Χλωροκίνθ1000mgάλατοσ POx1, 

ακολουκοφμενθ από 500mgάλατοσ POx1ςτισ 6, 

24 και 48 ϊρεσ. ΚΑΛ  

 Πριμακίνθ(30mg/θμ. για P. vivax και 

15mg/θμγια P.ovale) x 14 θμ.για να 

εξαλειφκοφν οι υπνοηωίτεσ ςτο ιπαρ-

Συςτινεται ζλεγχοσ G6PD 

Ή ςε περίπτωςθ ανκεκτικοφ P. vivax:  

 Ατοβακόνθ/προγουανίλθ: 4tbQDx 3 θμ. Ι 
(Θειικι Κινίνθ  +Δοξυκυκλίνθ) ‘Θ 
(Μεφλοκίνθ)  ΚΑΛ 

 πριμακίνθ(30mg/θμ. για το vivax και 

15mg/θμγια το ovale) x14 θμ. 

 

Σθμεία – κλειδί ςτο ιατρικό ιςτορικό &τθν κλινικι εξζταςθ: ΚΑΝΕΝΑ ςφμπτωμα ι ςθμείο δεν είναι απόλυτα ειδικό για τθ διάγνωςθ τθσ ελονοςίασ 

 Συνικθ ςυμπτϊματα: πυρετόσ/εφίδρωςθ/ρίγθ, κακουχία, μυαλγίεσ, πονοκζφαλοσ, διάρροια, βιχασ, ίκτεροσ, ςφγχυςθ και ςπαςμοί 
 Άλλεσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ: 
o χϊρα του ταξιδιοφ, ενδιάμεςοι ςτακμοί και θμερομθνία επιςτροφισ: θ ελονοςία από P. falciparumμπορεί να εκδθλωκεί μζςα ςε διάςτθμα 3 μθνϊν από 

τθν επιςτροφι, αλλά και αργότερα,ςε άτομα που ζχουν λάβει χθμειοπροφφλαξθ ι μερικι κεραπεία. Θ περίοδοσ επϊαςθσ για τθν ελονοςία είναι 
τουλάχιςτον 6 θμζρεσ.  

o χθμειοπροφφλαξθ (π.χ. ςκεφαςμα, δόςθ και ςυμμόρφωςθ): Σημ: ςωςτι λιψθ χθμειοπροφφλαξθσΔΕΝ αποκλείει τθν ελονοςία  
 Σκεφτείτε και άλλεσ πικανζσ λοιμϊξεισ ταξιδιωτϊν: πχ τυφοειδισ πυρετόσ, θπατίτιδα, δάγκειοσ πυρετόσ ι άλλοσ αιμορραγικόσ πυρετόσ, γρίπθ των πτθνϊν, 
HIV, μθνιγγίτιδα/εγκεφαλίτιδα. 
 Τα ευριματα τθσ φυςικισ εξζταςθσ δεν είναι ειδικά. Συνικωσ ςπλθνομεγαλία 

Επείγουςεσ Εργαςτθριακζσ Εξετάςεισ: 

 Εξζταςθ παχιάσ και λεπτισ ςταγόνασΚΑΙ αποςτολι δείγματοσ ςτο Εργ. Αναφοράσ ΕΣΔΥ 
 Γενικι αίματοσ, αιμοπετάλια, ςάκχαρο, ουρία και θλεκτρολφτεσ, θπατικοί δείκτεσ 
 Καλλιζργεια αίματοσ για τυφοειδι πυρετόι/και άλλθ βακτθριαιμία 
 Εξζταςθ οφρων (για αιμοςφαιρινουρία) και καλλιζργεια  
 Εάν ο αςκενισ ζχει διάρροια: κόπρανα για μικροςκοπικό ζλεγχο και καλλιζργεια 
 Ακτινογραφία κϊρακοσ για να αποκλειςτεί θ πνευμονία τθσ κοινότθτασ 

 

Εάν επιβεβαιωκεί ελονοςία από P. falciparum:  

 Ηθτιςτε από το εργαςτιριο το ποςοςτό 

παραςιταιμίασ 

 Ζλεγχοσ παραγόντων πιξθσ, αζρια αίματοσ και ΘΚΓ 

ςτθνεπιπλεγμζνθ λοίμωξθ  

 Τεςτ κυιςεωσ ςτισ γυναίκεσ: οι ζγκυεσ παρουςιάηουν 

μεγαλφτερθ κίνδυνο ςοβαρισ λοίμωξθσ 

Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

 Θ ελονοςία κυκλοφορεί ςτισ  τροπικζσ και υπο-
τροπικζσ χϊρεσ. 
 Από το καλοκαίρι 2009 καταγράφονται 
κροφςματα με ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ 
ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ 
(www.keelpno.gr)  
 Λιψθ χθμειοπροφφλαξθσ δεν αποκλείει τθν 
εμφάνιςθ ελονοςίασ. 
 Θ κλινικι κατάςταςθ των αςκενϊν με ελονοςία 
μπορεί να επιβαρυνκεί αιφνίδια.  
 Συςτινεται λοιμωξιολογικι εκτίμθςθ 

Διαλογι (Triage) 
 Αςκενείσ με πυρετό &ιςτορικό ταξιδιοφ ι διαμονισςε περιοχι 

ενδθμικι για ελονοςία ι ςε περιοχζσ που ζχουν διαπιςτωκεί 
κροφςματα εγχώριασ μετάδοςθσ ελονοςίασ ςτθν Ελλάδα πρζπει να  
εκτιμϊνται για ελονοςία (Σημ: ο χρόνοσ επώαςησςτηνnon-
falciparumελονοςία μπορεί να είναι>6 μήνεσ). 

 Για αςκενείσ ςτισ πρϊτεσ 3 εβδομάδεσ από τθν επιςτροφι τουσ, 
ςκεφκείτε καιάλλεσ πικανζσ λοιμϊξεισ ταξιδιωτϊν,αλλά δώςτε 
προτεραιότθτα ςτθν εξζταςθ παχιάσ ςταγόνασ.  

Η ζγκαιρθ διάγνωςθ και αναγνώριςθ τθσ ςοβαρότθτασ τθσ 

κατάςταςθσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για να αποφευχκοφν οι κάνατοι 

από ελονοςία 

Επιπλεγμζνθ ελονοςία ≥ 1 από τα παρακάτω: 
 ↓ επίπεδο ςυνείδθςθσ ι ςπαςμοί(μζτρθςθ ςακχάρου) 
 Υπογλυκαιμία 
 Ραραςιταιμία≥2% (χαμθλότερα ποςοςτά δεν 
αποκλείουν ςοβαρι ελονοςία)  
 Αιμοςφαιρίνθ <8g/dL 
 Aιμορραγία/ διάχυτθ ενδαγγειακι πιξθ (DIC) 
 Αιμοςφαιρινουρία (χωρίσ ανεπάρκεια G6PD)  
 Νεφρικι ανεπάρκεια/οξεοβαςικζσ διαταραχζσ (pH<7.3) 
 Ρνευμονικό οίδθμα ι ARDS 
 Shock (αποκλείςτεβακτθριαιμία από Gram (-)) 

Ανκελονοςιακά για P. falciparum 

Μθ επιπλεγμζνθ ελονοςία: 

 Κινίνθ 600mgPOTID + δοξυκυκλίνθ 
200mgPOQD(ι κλινδαμυκίνθ 
450mgPOTID)  x7 θμ.  

   Ι 

 Ατοβακόνθ/προγουανίλθ: 4tbPOQDx 
3 θμ.  
 Ι 

 Μεφλοκίνθ: 684mg βάςθσ(=750mg 
άλατοσ) PO ωσ δόςθ εφόδου, 
ακολουκοφμενθ από 456mg βάςθσ 
(=500mg άλατοσ) PO,  6- 12 ϊρεσ μετά 
τθν αρχικι δόςθ. Διάρκεια: 7 θμ.  

    

 

Γενικι Αντιμετώπιςθ 

 Ξεκινιςτε άμεςα ανκελονοςιακι κεραπεία (βλ. δίπλα) 

Σοβαρι ελονοςία 

 Σκεφτείτε ειςαγωγι ςε Μονάδα Εντατικισ Κεραπείασ 

 Αναηθτιςτε τθν γνϊμθ ειδικϊν  

 Κεραπεία με οξυγόνο 

 Ρροςεκτικι χοριγθςθ υγρϊν (παρακολοφκθςθ ΑΡ ςε 

όρκια/φπτια κζςθ και μζτρθςθ οφρων 24ϊρου). Αποφφγετε 

τθν υπο-ογκαιμία, αλλά υπερβολικά υγρά μπορεί να 

οδθγιςουν ςε πνευμονικό οίδθμα.  

 Ραρακολουκιςτε το ςάκχαρο οροφ τακτικά (ειδικά ςε IV 

χοριγθςθ κινίνθσ)  

  Εξζταςθ ανά 4ωρο μζχρι ςτακεροποίθςθ: ςφφξεισ, 

κερμοκραςία, ΑΡ, αναπνοζσ, μζτρθςθ οφρων και GCS.  

 Kακθμερινά: γενικι αίματοσ, ζλεγχοσ πιξεωσ, θπατικά και 

παραςιταιμία 

  Σε shock, αντιμικροβιακι κάλυψθ και για βακτθριαιμία από 

Gram (-) 

 

Κανζνα ςτοιχείο για ελονοςία 
Ζνα μόνο αρνθτικό πλακάκι δεν αποκλείει 

τθν ελονοςία 

 Σταματιςτε τθν χθμειοπροφφλαξθ μζχρι να 

αποκλειςτεί θ ελονοςία  

 Αποφφγετε τθν εμπειρικι κεραπεία για 

ελονοςία εκτόσ αν ο αςκενισ είναι ςε 

βαριά κατάςταςθ. 

Συςτινεταιλοιμωξιολογικι εκτίμθςθ .  

Εξζταςθ παχιάσ ςταγόνασ κακθμερινά x2θμ. 

κατά προτίμθςθ επί πυρετοφ 

 Θ ελονοςία δεν είναι πικανι μετά από  3 

αρνθτικζσ εξετάςεισ παχιάσ ςταγόνασ 

 Θ χθμειοπροφφλαξθ πρζπει να ολοκλθρωκεί 

ςφμφωνα με τισ αρχικζσ ςυςτάςεισ 

http://www.keelpno.gr/
http://www.keelpno.gr/

