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Θεραπευτικά χιματα Πρώτθσ Επιλογισ 
ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Αφγουςτοσ 2015 
Ομάδα Εργαςίασ για τα Νοςιματα που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ 

Γραφείο Επιςτθμονικών υνεργατών 
Γραφείο Νοςθμάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ 

Γραφείο Σαξιδιωτικισ Ιατρικισ 

 
Ο παξαθάησ ζπλνπηηθόο πίλαθαο ζθνπό έρεη λα βνεζήζεη ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αλζεινλνζηαθνύ ζεξαπεπηηθνύ 
ζρήκαηνο ζηε θιηληθή πξάμε, δίλνληαο έκθαζε ζηα ζρήκαηα πξώηεο επηινγήο. ύκθσλα κε ηα επηδεκηνινγηθά 
δεδνκέλα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο ζηε ρώξα καο 
αθνξνύλ ζε ελήιηθεο άλδξεο. Καηά ζπλέπεηα ν πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηελ ζεξαπεία ελειίθσλ θαη δελ πεξηιακβάλεη 
δνζνινγίεο γηα ηα παηδηά θαη ηηο έγθπεο γπλαίθεο, νύηε ελαιιαθηηθά ζρήκαηα αλζεινλνζηαθήο ζεξαπείαο, ηα νπνία 
κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζην αξρείν Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηε Θεξαπεία ηεο Δινλνζίαο ζηελ Διιάδα (Αύγνπζηνο 
2015) ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ (www.keelpno.gr).   
 
ΓΛΩΑΡΙΟ  
tab(s): δηζθίν(α)   Ad tab: δηζθίν γηα ελήιηθεο  Pd tab: δηζθίν γηα παηδηά  Β: Βάξνο ώκαηνο 
PΟ: από ην ζηόκα   IM: ελδνκπτθή έλεζε IV: ελδνθιέβηα έγρπζε  
Q12h: αλά 12 ώξεο      Q8h: αλά 8 ώξεο   Q6h: αλά 6 ώξεο       
qd: κία θνξά/εκέξα bid: 2 θνξέο/ εκέξα tid: 3 θνξέο/εκέξα    qid: 4 θνξέο/εκέξα  
   

 

Κλινικι 
Διάγνωςθ/ 
Σφποσ 
Πλαςμωδίου 

Περιοχι όπου 
ςυνζβθ θ  
μετάδοςθ 

Δοςολογία για Ενιλικεσ 

Θεραπευτικό χιμα Πρώτθσ Επιλογισ 

Μθ 
επιπεπλεγμζνθ 
ελονοςία: 
 
P. vivax  ι 
P. ovale 
 
 

Όλεσ οι 
περιοχζσ 
 
(ςυμπεριλαμβα
νο-μζνων των 
κρουςμάτων 
ελονοςίασ ςτθν 
Ελλάδα χωρίσ 
ιςτορικό 
ταξιδίου ςε 
χϊρα ενδθμικι 
για ελονοςία) 
 

 

Χλωροκίνθ  ΚΑΙ  Πριμακίνθ1, 2, 3  
Υδροξυχλωροκίνη (Plaquenil©- 200mg) 

Ή 
Φωςφορική Χλωροκίνη (Avloclor©-250mg)3 

Θεραπευτικό ςχιμα:  qd 3 δόςεισ, ωσ εξισ: 
     0             24hr   48hr 
Β 50 kg: 3 tabs x 1,     3 tabs x 1,      2 tabs x 1  
Β 60 kg: 4 tabs x 1,     4 tabs x 1       2 tabs x 1  
Β 70 kg: 4,5 tabs x 1,  4,5 tabs x 1,  2 tabs x 1  
Β 80 kg: 5 tabs x 1       5 tabs x 1,     2,5 tabs x 1  
Λιψθ μετά φαγθτό. 
 

ΚΑΙ 
Φωςφορικι Πριμακίνθ 1, 2, 3 (1tab=15mg): 

- για το P. vivax: 2 tabs PO qd  

- για το P. ovale: 1 tab PO qd  
Διάρκεια αγωγισ: 14 θμζρεσ 

                                                           
1
 Η πξηκαθίλε  είλαη ην κόλν αλζεινλνζηαθό θάξκαθν πνπ απνηξέπεη πηζαλέο ππνηξνπέο ηεο εινλνζίαο (από επηκέλνληεο ππλνδσίηεο ζην ήπαξ) 

ζε ινηκώμεηο από P. vivax ή P. ovale.  
2 Πξηλ ηε ρνξήγεζε πξηκαθίλεο είλαη απαραίηηηη ε εμέηαζε επάξθεηαο G6PD. ε πεξίπησζε ήπιας έφς μέηριας έλλειυης G6PD μπορεί να 
τορηγηθεί ελαιιαθηηθό ζρήκα κε 0,75 mg βάζης/kg Β πριμακίνης 1 θορά ηην εβδομάδα για 8 εβδομάδες, καηά ηην κρίζη ηοσ θεράπονηα 
θαη κε ζηελή ηαηξηθή επίβιεςε, λόγφ ηοσ κινδύνοσ εμθάνιζης αιμολσηικής αναιμίας. Η ρνξήγεζε ηεο πξηκαθίλεο δελ ζπληζηάηαη ζηηο εγθύνπο, 
ηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο θαη ηα βξέθε <6 κελώλ. 
3 Η πξηκαθίλε θαη ην Avloclor © δελ θπθινθνξνύλ ζηα θαξκαθεία. Η πξνκήζεηά ηνπο γίλεηαη από ην θαξκαθείν ηνπ λνζνθνκείνπ κέζσ ηεο ΙΦΔΣ 

Α.Δ. (213-2002 400/ -501/-502/-513/-408). Δάλ απηό δελ είλαη δπλαηό, επηθνηλσλήζηε κε ην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. (Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ - 24σξε 
ιεηηνπξγία: ηει. 210-5212 054 ή Γξ. Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κε Γηαβηβαζηέο - Ώξεο Δξγαζίαο: ηει. 210-8899 052). 

http://bit.ly/1MnNm7Z
http://bit.ly/1MnNm7Z
http://www.keelpno.gr/
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Κλινικι 
Διάγνωςθ/ 
Σφποσ 
Πλαςμωδίου 

Περιοχι 

όπου 

ςυνζβθ θ 

μετάδοςθ 

Δοςολογία για Ενιλικεσ 

Θεραπευτικό χιμα Πρώτθσ Επιλογισ 

Μθ 
επιπεπλεγμζνθ 

ελονοςία: 
 

P. falciparum ι 
μθ ταυτοποιθμζνο 
είδοσ πλαςμωδίου 

 
Όλεσ οι 

περιοχζσ4 
 

Παράγωγα 

Αρτεμιςίνθσ 

 

Dihydroartemisinin (DHA) + Piperaquine tetraphosphate 

(PQP), (Eurartesim©) 5  
1 tab= 20mg DHA + 160mg PQP  
Ημεριςια δόςθ:  
• 36 ζωσ <60 kg: 6 tabs  
• 60 ζωσ <80 kg: 8 tabs  
•               >80 kg: 10 tabs 
Θεραπευτικό χιμα: χορθγείται ΡΟ qd όλα τα διςκία μαηί 
τθν ίδια ϊρα κάκε θμζρα x 3 θμζρεσ, δλδ. 3 δόςεισ 
ςυνολικά. υςτινεται αποφυγι λιπαρϊν γευμάτων.  

Ή  
Artemether- Lumefantrine (Riamet©) 5 

1 tab= 20mg artemether + 120mg lumefantrine 
Θεραπευτικό χιμα ενθλίκων: 4 tabs x 1 ΡΟ qd όλα τα 
διςκία μαηί, ςτισ 0, 8, 24, 36, 48, 60 ϊρεσ, δλδ. 6 δόςεισ 
ςυνολικά.  
Λιψθ με φαγθτό ι πλιρεσ γάλα. 

 
Διάρκεια αγωγισ:  3 θμζρεσ 

Ατοβακόνθ-Προγουανίλθ (Malarone©) 
6
  

 

 

Atovaquone-proguanil:  
1 adult tab = 250mg atovaquone + 100mg proguanil 
4 tabs PO qd  όλα τα διςκία μαηί 
 

Διάρκεια αγωγισ: 3 θμζρεσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Αληνρή ηνπ P. falciparum ζηα παξάγσγα αξηεκηζίλεο έρεη αλαθεξζεί ( κέρξη Ινύληνο 2015) ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο ΝΑ Αζίαο: ζύλνξα 
Κακπόηδεο-Σατιάλδεο, ΛΓ Λάνο, Μπαλκάξ θαη Βηεηλάκ, ελώ ππάξρνπλ ππνςίεο θαη γηα πεξηνρέο ηεο Ν. Ακεξηθήο 
5 θεπάζκαηα πνπ έρνπλ άδεηα θπθινθνξίαο, αιιά δελ θπθινθνξνύλ επξέσο ζηελ Διιάδα. Μπνξεί λα γίλεη παξαγγειία κέζσ ηεο ΙΦΔΣ Α.Δ. (213-
2002 400/ -501/-502/-513/-408). 
6 Προζοτή! Γελ ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη γηα ζεξαπεία ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ρεκεηνπξνθύιαμε γηα ηελ εινλνζία. 
πκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζπλνπηηθό πίλαθα θαζώο είλαη ην ζθεύαζκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλόηεξα ζηελ Διιάδα.  
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Κλινικι 
Διάγνωςθ/ 
Σφποσ 
Πλαςμωδίου 

Περιοχι 
όπου 
ςυνζβθ θ 
μετάδοςθ 

Δοςολογία για Ενιλικεσ 

Θεραπευτικό χιμα Πρώτθσ Επιλογισ 

Μθ 
επιπεπλεγμζνθ 

ελονοςία: 
 

P. vivax 

Περιοχζσ με 
αντοχι ςτθ 
χλωροκίνθ7 

Παράγωγα 
Αρτεμιςίνθσ 

 
KAI 

 
Πριμακίνθ 

 

Dihydroartemisinin (DHA) + Piperaquine tetraphosphate 

(PQP), (Eurartesim©) 5 
1 tab= 20mg DHA + 160mg PQP  
Ημεριςια δόςθ:  
• 36 ζωσ <60 kg: 6 tabs  
• 60 ζωσ <80 kg: 8 tabs  
•               >80 kg: 10 tabs 
Θεραπευτικό χιμα: χορθγείται ΡΟ qd όλα τα διςκία μαηί 
τθν ίδια ϊρα κάκε θμζρα x 3 θμζρεσ, δλδ. 3 δόςεισ 
ςυνολικά. υςτινεται αποφυγι λιπαρϊν γευμάτων.  

Ή  
Artemether- Lumefantrine (Riamet©) 5 

1 tab= 20mg artemether + 120mg lumefantrine 
Θεραπευτικό χιμα ενθλίκων: 4 tabs x 1 ΡΟ ςτισ 0, 8, 24, 
36, 48, 60 ϊρεσ, δλδ. 6 δόςεισ ςυνολικά.  
Λιψθ με φαγθτό ι πλιρεσ γάλα. 

Διάρκεια αγωγισ: 3 θμζρεσ 
 
ΚΑΙ 
Φωςφορικι Πριμακίνθ1, 2, 3 (1tab=15mg): 
2 tabs PO qd  

Διάρκεια αγωγισ:  14 θμζρεσ 
 

                                                           
7 P. vivax κε αληνρή ζηελ ρισξνθίλε έρεη αλαθεξζεί (κέρξη Ινύλην 2015) ζε ζπγθεθξηκέλεο κόλν πεξηνρέο: θπξίσο ζηε λήζν Νέα Γνπτλέα, ηελ 
Ωθεαλία θαη ηελ Ιλδνλεζία, ελώ επηόηεξε αληνρή αλαθέξεηαη ζε πεξηνρέο ηεο ΝΑ Αζίαο θαη Ν. Ακεξηθήο). ηελ Ιλδηθή ρεξζόλεζν ηα πιαζκώδηα 
P.vivax είλαη γεληθά επαίζζεηα ζηε ρισξνθίλε. ηελ Διιάδα (κέρξη 2015) δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αληνρήο ηνπ πιαζκσδίνπ P. vivax 
ζηε ρισξνθίλε θαη δελ έρεη ηεζεί ε ππνςία γηα αληνρή ζηε ρισξνθίλε ζηα κέρξη ηώξα δηαγλσζκέλα πεξηζηαηηθά 
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8 Κξηηήξην επηπεπιεγκέλεο εινλνζίαο απνηειεί ηνπιάρηζηνλ έλα από ηα παξαθάησ: κεησκέλν επίπεδν ζπλείδεζεο/θώκα/ζπαζκνί, ππνγιπθαηκία, 
ζνβαξή αλαηκία (Hb <7-8gr/dL ζε ελήιηθεο), ππεξπαξαζηηαηκία (≥ 2%), αηκνξξαγία/ ΓΔΠ, λεθξηθή αλεπάξθεηα, νμέσζε (pH<7,3), πλεπκνληθό 
νίδεκα ή ARDS, θπθινθνξηθή θαηαπιεμία (βι. Αιγόξηζκν αληηκεηώπηζεο εινλνζίαο- ΚΔΔΛΠΝΟ θαη Δλεκέξσζε Δπαγ. Τγείαο γηα ηελ Δινλνζία) 
9 Σν αξηεζνπληθό νμύ (artesunate) είλαη «νξθαλό θάξκαθν» θαη ην κόλν παξάγσγν ηεο αξηεκηζίλεο πνπ πξννξίδεηαη γηα ελδνθιέβηα ρξήζε. Σν 
ΚΔΔΛΠΝΟ δηαηεξεί κηθξό απόζεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθεπάζκαηνο. Γηα ηε ρνξήγεζή ηνπ -κε επζύλε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ- ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη ζύκθσλε γλώκε ινηκσμηνιόγνπ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ. Πιεξνθνξίεο: ΚΔΠΙΥ - ΚΔΔΛΠΝΟ (24σξε ιεηηνπξγία): ηει. 210-5212 054/ 210-52 12 
000 ή Γξ. Ννζεκάησλ πνπ Μεηαδίδνληαη κε Γηαβηβαζηέο (Ώξεο Δξγαζίαο): ηει. 210-8899 052). 
10 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο κε παξάγσγα αξηεκηζίλεο ζπληζηάηαη ε ζπλερήο παξαθνινύζεζε ηνπ θαξδηαθνύ ξπζκνύ, θαζώο ζεκαληηθή 
παξελέξγεηα είλαη ε επηκήθπλζε ηνπ QΣ, εηδηθά όηαλ ζπγρνξεγνύληαη πνιιά αλζεινλνζηαθά ή άιια θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θαξδηαθό 
ξπζκό ή ειαηηώλνπλ ηνλ επαηηθό κεηαβνιηζκό ηνπ (CYP450). Δπίζεο ζεκαληηθή παξελέξγεηα ηνπ αξηεζνπληθνύ είλαη ε εκθάληζε αηκνιπηηθήο 
αλαηκίαο 2-4 εβδνκάδεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο, ιόγσ ηεο νπνίαο ζπληζηάηαη παξαθνινύζεζε ηνπ αζζελνύο κέρξη θαη 4-6 
εβδνκάδεο κεηά ην πέξαο ηεο. 
11 Αλάινγα κε ηε βαξύηεηα θαη θαηά ηε θξίζε ηνπ ζεξάπνληα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κνλνζεξαπεία κε αξηεζνπληθό νμύ 
12 Αλάινγα κε ηε δπλαηόηεηα ηνπ αζζελνύο λα αλερζεί αγσγή από ην ζηόκα, ηα θάξκαθα απηά κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ IV ή ΡΟ. Η ρνξήγεζε ΙΜ 
είλαη ιύζε αλάγθεο θαη ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ν θίλδπλνο αηκνξξαγίαο, αλ ζπλππάξρεη ζξνκβνπελία (εξγαζηεξηαθό εύξεκα  ζε >80% ησλ 
αζζελώλ κε εινλνζία). 
13 Η αλζεινλνζηαθή αγσγή ζπλερίδεηαη –κεηά ηελ 24σξε παξεληεξηθή αγσγή θαη εθόζνλ ν αζζελήο κπνξεί λα ιάβεη από ηνπ ζηόκαηνο αγσγή- κε 
πιήξεο ζρήκα 3 εκεξώλ παξαγώγσλ αξηεκηζίλεο από ην ζηόκα (βι. αλσηέξσ γηα πηπεξαθίλε- αξηεκηζηλίλε ή artemether-lumefantrine). Όηαλ 
ηέηνην ζθεύαζκα δελ είλαη δηαζέζηκν, ε αγσγή κπνξεί λα ζπλερηζζεί κε: 1) θηλίλε + θιηλδακπθίλε,  2) θηλίλε + δνμπθπθιίλε, 3) αηνβαθόλε-
πξνγνπαλίιε. ε θξνύζκαηα P.vivax ε αλζεινλνζηαθή αγσγή κπνξεί λα ζπλερηζζεί κε πιήξεο ζρήκα παξαγώγσλ αξηεκηζίλεο από ην ζηόκα ή 
ρισξνθίλεο, ελώ κεηά ηελ αλάξξσζε πξέπεη λα ρνξεγεζεί ζεξαπεία εθξίδσζεο κε πξηκαθίλε. 
14 Γνμπθπθιίλε γηα ελδνθιέβηα ρξήζε (doxycycline hyclate (amp 100mg/5ml)) δελ θπθινθνξεί ζηα θαξκαθεία. Η πξνκήζεηα ηεο γίλεηαη κόλν κέζσ 
παξαγγειίαο ηνπ θαξκαθείνπ ηνπ λνζνθνκείνπ ζηελ ΙΦΔΣ Α.Δ. (213-2002 400/ -501/-502/-513/-408). Ομπηεηξαθπθιίλε γηα ελδνθιέβηα ρξήζε δελ 
θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα. 
15 Δπηινγή θπξίσο γηα εγθύνπο.  
16 Πξνέιεπζε ινίκσμεο από Αθρική ή νόηια Αμερική: δηάξθεηα ζεξαπείαο 3 ημέρες. Πξνέιεπζε ινίκσμεο από ΝΑ Αζία: δηάξθεηα ζεξαπείαο 
7ημέρες. 

Κλινικι 
Διάγνωςθ/ 
Σφποσ 
Πλαςμωδίου 

Περιοχι 
όπου 
ςυνζβθ θ  
μετάδοςθ 

Δοςολογία για Ενιλικεσ 

Θεραπευτικό χιμα Πρώτθσ Επιλογισ 

Επιπεπλεγμζνθ 
ελονοςία8 

 
(όλα τα είδη 

πλαςμωδίου) 

 
Όλεσ οι 

περιοχζσ 4 

Αρτεςουνικό Οξφ (artesunate- Artesun©) 
9, 10

  
 
ΚΑΙ ζνα από τα παρακάτω:

11, 12
 

Δοξυκυκλίνθ Ή Κλινδαμυκίνθ 
 
Αρτεςουνικό (60mg/ amp - όταν αναςυςτακεί 10mg/ml) 
2,4mg/kg Β.. IV  Ή IM

 
 ςτισ 0, 12 και 24 ώρεσ, και μετά qd, ζωσ ότου ο 

αςκενισ ανζχεται αγωγι PO.  
Πρζπει να χορθγθκεί τουλάχιςτον για 24 ώρεσ (3 δόςεισ), ακόμθ και αν ο 
αςκενισ μπορεί να ανεχκεί αγωγι PO νωρίτερα. 

13
 

   ΚΑΙ 
Δοξυκυκλίνθ (doxycycline hyclate amp  100mg/5ml)

 14 

100mg IV Q12h
 

Αλλαγι ςε ΡΟ αγωγι: 1 tab bid μόλισ είναι εφικτό.  

    Ή 

Κλινδαμυκίνθ  (φωςφορικι κλινδαμυκίνθ-150mg/ml)
15

   
Δόςθ εφόδου: 10 mg βάςθσ/kg IV (Προςοχή ςτο ρυθμό ζγχυςησ!) μετά        
5 mg βάςθσ/kg  IV Q8h

  
 

Αλλαγι ςε PO αγωγι 2 caps bid Ή tid όταν εφικτό.   
 

Διάρκεια αγωγισ: 3-7 θμζρεσ 16
 
 

http://bit.ly/Y5FCk6
http://bit.ly/1L3Mq5B

