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•Ενδθμικι ςε 100 χϊρεσ
•Τπολογίηονται ςε 300 εκατομμφρια οι περιπτϊςεισ ελονοςίασ κάκε χρόνο
με περίπου 1 εκατομμφριο κανάτουσ (οι περιςςότεροι αφοροφν ςε παιδιά)

Κάκε 30 δευτερόλεπτα πεκαίνει ζνα παιδί από ελονοςία



Κόκκινο: όλο το χρόνο

ε ποια εποχι μεταδίδεται θ ελονοςία;

ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ 

WHO,1996

Όλο το χρόνο

Από το 4ο μέχρι και το 2ο τρίμηνο

Από το 2ο μέχρι και το 4ο τρίμηνο

Όχι ελονοσία



Είναι μια αρρϊςτια που  

οφείλεται ςτα παράςιτα 
(πλαςμϊδια) τθσ ελονοςίασ

• Μεταδίδεται με τςίμπθμα 
διαφόρων ειδϊν ΑΝΩΦΕΛΩΝ 

ΚΟΤΝΟΤΠΙΩΝ



ΛΟΙΜΟΓΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ :

Plasmodium spp.

• P. vivax

• P. ovale καλοικθσ τριταίοσ

• (P.o. curtisi, P.o. wallikeri)

• P. malariae καλοικθσ τεταρταίοσ              

• Plasmodium falciparum κακοικθσ τριταίοσ 

( πιο ςοβαρό το Plasmodium falciparum:

εγκεφαλικι ελονοςία _κάνατοσ)

• P. knowlesi: ηωονοτικό είδοσ (Ινδονθςία)



(Βακάλης, 2003)





ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΩΑΗ ΕΙΝΑΙ:

P. vivax 13-14 θμζρεσ

P. falciparum 12-13 θμζρεσ

P. malariae 30 θμζρεσ



ρίγοσ

υψθλόσ πυρετόσ

εφίδρωςθ

Bourée P, Taugourdeau Ph, Anh Van-. Ng. 

Le paludisme. Smith Kline Beecham. 

Monographie. Edition Dopamine S.A 1993

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΗ ΣΡΙΑΔΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ

Αιμόλυςθ και αναιμία
Θρομβοπενία
Τπογλυκαιμία



Νζο πυρετικό κφμα κάκε 48 ι 72 ϊρεσ (τριταίοσ-τεταρταίοσ 
πυρετόσ)

(Wikipedia)



τριταίοσ πυρετόσ

τεταρταίοσ πυρετόσ

το P.falciparum τα κλαςςικά 
πυρετικά κφματα δεν υφίςτανται:
-ο πυρετόσ είναι διαρκισ ι 
-ζχει 24ωρθ περιοδικότθτα

το πυρετικό κφμα ζχουμε ςυγχρονιςμζνθ απελευκζρωςθ μεροηωιδίων ςτο αίμα

Cnrp



ΒΑΡΤΣΕΡΕ ΚΛΙΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ

• ίκτεροσ

• αιμοςφαιρινουρία

• γαςτρεντερίτιδα

• οξεία νεφρικι ανεπάρκεια

• πνευμονικό οίδθμα

• ςυμπτϊματα από Κ.Ν..(ςπαςμοί- κϊμα, 
εγκεφαλικι μορφι ελονοςίασ)



• P. vivax, P.ovale: 2-3 ζτθ

(υπνοηωίτεσ ςτο ιπαρ    υποτροπζσ)

• P. falciparum: 7-9 μινεσ (όχι υποτροπζσ)

• P. malariae: 3-4 ζτθ (ακόμθ και 40 ζτθ,

χρόνια χαμθλι παραςιταιμία, όχι υπνοηωίτεσ)

Η ΜΕΓΙΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗ ΧΩΡΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
(ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΗΜΑΙΑ)



ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΕΛΟΝΟΙΑ

• Η ελονοςία εκτόσ από διγμα μολυςμζνου 
ανωφελοφσ κουνουπιοφ, μεταδίδεται επίςθσ και με 
μετάγγιςθ αίματοσ που ζχει πλαςμϊδια

• το P. falciparum εκδθλϊνεται μετά από 10 θμζρεσ

• το P. vivax εκδθλϊνεται μετά από 16 θμζρεσ

• το P. malariae εκδθλϊνεται μετά από 40 θμζρεσ



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ

• Από ιογενι νοςιματα.

• Ειδικά ςε λοίμωξθ από P. falciparum και από 
ιογενι αιμορραγικό πυρετό, εγκεφαλίτιδα, 
μθνιγγίτιδα



ΘΕΡΑΠΕΙΑ
P. vivax:

• χλωροκίνθ (1500mg ςε 3 θμζρεσ) για τισ 
ενδοερυκροκυτταρικζσ μορφζσ  + πριμακίνθ (30 mg για 14 
θμζρεσ) για τισ εξωερυκροκυτταρικζσ μορφζσ

P.falciparum:

• κινίνθ (600 mg x3 για 3-7 θμζρεσ)

• μεφλοκίνθ (1000 mg ςε δφο δόςεισ)

• ατοβακόνθ+προγουανίλθ (4 διςκία μαηί για 3 θμζρεσ) 

• Αρτεμιςινίνθ /artemisinin- combination therapies (ACT):

per os πχ.Αρτεμεκζρασ+λουμεφραντίνθ (4 διςκία x2 για 3 

θμζρεσ) ι IV



ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ

1. Ζγκαιρθ καταπολζμθςθ 
διαβιβαςτϊν (κουνουπιϊν)

- προνυμφικό ςτάδιο 

- ενιλικο ςτάδιο

2. Εντομοαπωκθτικά

3. Ζγκαιρθ διάγνωςθ και 
κεραπεία των νοςοφντων



ΕΛΛΑΔΑ: 
An. maculipenis
An. superpictus
An. sacharovi


