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• Το πρόςφατο ταξίδι ςε ενδθμικι περιοχι δεν είναι πάντα
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να τεκεί  θ υποψία ελονοςίασ.

• Υπάρχουν περιςτατικά, ακόμθ και από Plasmodium 
falciparum, 3 ακόμθ και 4 χρόνια μετά τθν επιςτροφι από 
μια ενδθμικι περιοχι. Αυτό ςυμβαίνει ςυχνά με το 
Plasmodium vivax

• Δεν πρζπει να λθςμονοφνται οι περιπτϊςεισ ελονοςίασ των 
αεροδρομίων ι μετά από μετάγγιςθ 



Α. Μικροςκοπικι εξζταςθ χρωματιςμζνων με Giemsa 

παραςκευαςμάτων λεπτισ ςτιβάδοσ ι παχείασ 
ςταγόνασ. 

1/2 ϊρα ανά επίχριςμα ςε καταδυτικό φακό    (X100)

Απαιτοφμε κατ’ αρχάσ δείγμα αίματοσ επί πυρετοφ. 



(CDC - Public Health Image Library (PHIL), #5901)

Αν και είναι πιο δφςκολο να διαβαςτεί, θ παχεία ςταγόνα 
είναι πιο ευαίςκθτθ ςτθν ανίχνευςθ παραςίτων τθσ 
ελονοςίασ, επειδι επιτρζπει  τθν εξζταςθ μεγαλφτερθσ 
ποςότθτασ αίματοσ

Λεπτι ςτιβάδα

Παχεία ςταγόνα 



• Αξιολόγθςθ τθσ παραςιταιμίασ, ιδιαίτερα από Plasmodium 
falciparum

• Αναηιτθςθ των πλαςμωδίων που προςβάλουν τον 
άνκρωπο, αλλά και λοιπϊν παραςίτων του αίματοσ

• Ζμμεςων αιματολογικϊν εκδθλϊςεων τθσ ελονοςίασ 
(ςχετικι κρομβοπενία ςε ςυνδυαςμό με τθν παρουςία 
διεγερμζνων λεμφοκυττάρων)







P. falciparum P. vivax P. ovale P. malariae

Ερυκρά μεγεκυςμζνα - + Ποικίλει -

Ερυκρά μεγεκυςμζνα + 
κοκκίωςθ Süffner

- + + -

Ερυκρά κανονικά + - Ποικίλει +

Ερυκρά κανονικά + κοκκία Mauer + - - -

Ερυκρά ωοειδι 
(με οδοντωτι παρυφι)

- - + -

Επικυττάριεσ μορφζσ πλαςμωδίων + Σπάνια - -

Ταινιοειδείσ μορφζσ - - - +

Πολλαπλι μόλυνςθ ερυκρϊν + Σπάνια - -

Γαμετοκφτταρα θμιςελθνοειδι + - - -

Mεροηωίδια ςτα ϊριμα ςχιςτά * 8-24 16-20 6-12 8-12

Παρουςία όλων των ςταδίων 
ςτο περιφερικό αίμα

-** + + +

Συνήθη χαρακτηριςτικά ςε παραςιτοφμενα από πλαςμώδια ερυθρά

* P. falciparum : Σπανιότατα βρίςκονται ςτο περιφερικό αίμα
P. vivax : Τα μεροηωίδια κατανζμονται ανϊμαλα
P. malariae : Τα μεροηωίδια κατανζμονται ομαλά (ςαν μαργαρίτα)

**          Βρίςκονται μόνο δακτυλιοειδείσ μορφζσ και γαμετοκφτταρα.



P.vivax





P.malariae



P.falciparum



Γαμετοκφτταρο P.falciparum



• Αν δεν επιτευχκεί θ ανεφρεςθ μιασ χαρακτθριςτικισ για το
είδοσ μορφολογία (γαμετοκφτταρα του Plasmodium
falciparum, αμοιβαδοειδισ τροφοηωϊτθσ του de
Plasmodium vivax, ηϊνθ ι ροηζττα του Plasmodium
malariae), τότε θ ταυτοποίθςθ του είδουσ μπορεί να γίνει
μόνο εξ αποκλειςμοφ



Προςδιοριςμόσ τθσ παραςιταιμίασ

Α) ςε παραςκεφαςμα λεπτισ ςτιβάδασ. Μετρϊνται 1000 ερυκρά 
αιμοςφαίρια και ςυγχρόνωσ καταμετρϊνται τα ερυκρά με 
ενδοερυκροκυτταρικά παράςιτα. Η ςχζςθ εκφράηεται επί τοισ %.

β) ςε παραςκευάςματα παχείασ ςταγόνασ, τα πλαςμϊδια υπολογίηονται 
ςε ςχζςθ με τα λευκά αιμοςφαίρια. Γίνεται μζτρθςθ 200 λευκϊν και 
ςυγχρόνωσ των πλαςμωδίων ςτα αντίςτοιχα οπτικά πεδία. 

Αρικμόσ πλαςμωδίων/μl: αρικμόσ πλαςμωδίων x αρικμό λευκϊν αίματοσ

Αρικμόσ λευκϊν που μετρικθκαν

Στο P. vivax είναι ςυνικωσ 20.000 πλαςμϊδια/μl περίπου (< 50.000)
Στο P. falciparum φκάνει τισ 500.000/μl
Στο P. malariae είναι περίπου 20.000/μl



H ςθμαςία του προςδιοριςμοφ τθσ παραςιταιμίασ είναι
ςχετικι: άτομα που προζρχονται από ενδθμικζσ περιοχζσ
και ζχουν αναπτφξει προάςπιςθ μπορεί να φιλοξενοφν
πλαςμϊδια (ακόμθ και 10.000/μl χωρίσ να παρουςιάηουν
ςυμπτϊματα ελονοςίασ, ενϊ ςε απουςία οιαςδιποτε
ειδικισ ανοςίασ, θ παρουςία ακόμθ και ελάχιςτων
παραςίτων ςτο αίμα ςυνεπάγεται και μια λοίμωξθ οξεία,
χρόνια ι ςε επϊαςθ



.

Διαγνωςτικό πρόβλθμα ςε περιπτϊςεισ χαμθλισ παραςιταιμίασ

• 1 ι 2 παραςιτοφμενα ερυκρά ςε 1 ι 2 επιχρίςματα αίματοσ 
με παρουςία πχ νεαρϊν τροφοηωϊτϊν Plasmodium vivax
(χωρίσ κοκκίωςθ Schuffner) που δφςκολα ξεχωρίηουν από 
ϊριμουσ τροφοηωΪτεσ Plasmodium falciparum. Σε αυτι τθ 
περίπτωςθ κα πρζπει να γίνει αναηιτθςθ του αντιγόνου
HRP2 του Plasmodium falciparum ι να προωκθκεί το δείγμα 
για PCR θ οποία και κα επιτρζψει τθ ςίγουρθ διάγνωςθ του 
είδουσ.

• Εν αναμονι τθσ οριςτικισ απάντθςθσ ςτον  αςκενι κα πρζπει 
να χορθγείται κάποιο ιδιοςκεφαςμα που να είναι 
αποτελεςματικό και για τα δφο είδθ.



Aνοςοχρωματογραφία

Ανίχνευςθ αντιγόνου HRP-2 (P. falciparum)
pLDH  (λοιπά πλαςμϊδια)

Β. RDTs ( Rapid Diagnostic Tests)



:

ςτιλθ 2.P.falciparum (προϊόν 346 η.β.)

3. P.vivax (προϊόν 266 η.β.)

Γ. PCR για ανίχνευςθ πλαςμωδίων



Πατεία 

ζηαγόνα

Επίτριζμα 

αίμαηος 

Ανίτνεσζη διαλσηών 

ανηιγόνων

PCR

Απαιτοφμενοσ 
χρόνοσ 

2h-2h 30 29-30 min 5-10 min 24h

Χρόνοσ 
ανάγνωςθσ

Μακρφσ Μακρφσ Στιγμιαίοσ Στιγμιαίοσ

Ευχζρεια 
ανάγνωςθσ

Δφςκολθ Κάποτε 
δφςκολθ

Εφκολθ Εφκολθ

Διάγνωςθ είδουσ 
παραςίτου

Ναι Ναι P falciparum
ι

P.falciparum/P.vivax,P.
malariae, P.ovale

P.falciparum / 
P.vivax

Ειδικόσ 
εξοπλιςμόσ

Πλακάκια και 
οπτικό 
μικροςκόπιο

Πλακάκια και 
οπτικό 
μικροςκόπιο

Όχι Θερμοκυκλοποιθτι
σ, ςυςκευι 
θλεκτροφόρθςθσ

Κόςτοσ Χαμθλό Χαμθλό 8 Ευρϊ/ δείγμα 3 Ευρϊ/δείγμα

Ευαιςκθςία 10-20 παρας/μl 100-
300παρας/μl

63-1290 παρας/μl



Ο ορολογικόσ ζλεγχοσ ζχει τρεισ ενδείξεισ 

• Σε πυρετό αγνϊςτου αιτιολογίασ μετά από ταξίδι ςε ενδθμικι 
περιοχι: όταν ο αςκενισ ζχει λάβει μια ακαταςτατθ 
χθμειοπροφφλαξθ ι όταν θ κεραπεία άρχιςε πριν λθφκεί το δείγμα, 
τότε θ παραςιταιμία μπορεί να μθν γίνει αντιλθπτι. Θετικόσ τίτλοσ 
αντιςωμάτων ςυχνά επιτρζπει το προςδιοριςμό τθσ αιτίασ του 
πυρετοφ , ενϊ θ απουςία αντιςωμάτων αποκλείει τθν ελονοςία.

• Σε κζντρα αιμοδοςίασ μθ ενδθμικϊν περιοχϊν. Οι αιμοδότεσ που 
ταξίδεψαν πρόςφατα ςε ενδθμικζσ περιοχζσ μπορεί να είναι φορείσ 
παραςίτων χωρίσ να παρουςιάηουν πυρετικζσ κρίςεισ. Σε αυτι τθ 
περίπτωςθ κα πρζπει να αποκλειςκεί μια αςυμτωματικι 
παραςιταιμία ι μια λοίμωξθ ςε επϊαςθ.

• Σε επιδθμιολογικζσ μελζτεσ: ο μζςοσ όροσ του τίτλου των 
αντιςωμάτων ςε ζνα δείγμα του πλθκυςμοφ επιτρζπει τθν 
αξιολόγθςθ τθσ ζνταςθσ τθσ επαφισ με τα παράςιτα, που αποτελεί 
και το δείκτθ τθσ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ ςε μια περιοχι . 



Oι γενικζσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ είναι απαραίτθτεσ για να ελζγχεται θ 
τυχόν εμφάνιςθ ςοβαρϊν μορφϊν ελονοςίασ

Αιμολυτικι αναιμία: θ αιμόλυςθ είναι παροφςα ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ 
ελονοςίασ, εξ ου και θ αιμολυτικι αναιμία(νορμόχρωμθ ι υπόχρωμθ, 
φαίνεται από τθν αιμοςφαιρίνθ (< 7 g/dl), τον αιματοκρίτθ και τον 
αρικμό των ερυκρϊν),  το ουροχολινογόνο ςτα οφρα και θ μείωςθ τθσ 
απτοςφαιρίνθσ και θ άφξθςθ τθσ χολερυκρίνθσ ςτο πλάςμα

Γλυκαιμία: θ βαριά ελονοςία από P.falciparum προκαλεί υπογλυκαιμία, 
που τθν επιβαρφνει θ υπογλυκαιμικι δράςθ τθσ κινίνθσ (< 0,40 g/l). 

Ηπατικι λειτουργία: αν και χωρίσ κλινικά ςθμεία, παρατθρείται αφξθςθ
τθσLDH και τθσ SGPT. Η ςχζςθ αλβουμίνθσ/ςφαιρίνθσςτον ορό πζφτει 
εξ αιτίασ τθσ υπερπαραγωγισ αντιςωμάτων. Η χολθςτερόλθ πζφτει και  
τα τριγλυκερίδια ανεβαίνουν. 

Νεφρικι λειτουργία: ελζγχονται θ ουρία (> 0,60 g/l) και θ κρεατινίνθ (> 
30 mg/l). Συνικωσ το πρόβλθμα εμφανίηεται ςτα χρόνια περιςτατικά. 
Το P. malariae ενοχοποιείται και για ζνα νεφρωτικό ςφνδρομο που 
χαρακτθρίηεται από υψθλι λευκωματουρία που ςυνοδεφεται από 
υπολευκωματιναιμία (< 30 g/L)

.


