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ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Αφγουςτοσ 2015 
Ομάδα Εργαςίασ για τα Νοςήματα που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ 

Γραφείο Επιςτημονικϊν υνεργατϊν  
Γραφείο Νοςημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ  

Γραφείο Σαξιδιωτικήσ Ιατρικήσ 

ΓΛΩΑΡΙΟ  
Ad tab: διςκίο για ενιλικεσ  PΟ: από το ςτόμα   Q12h: ανά 12 ϊρεσ  tab(s): Διςκίο(α)   qd: μία φορά τθν θμζρα  
Pd tab: διςκίο για παιδιά  IV: ενδοφλζβια ζγχυςθ  Q6h: ανά 6 ϊρεσ   Β: Βάροσ ϊματοσ  bid: δφο φορζσ τθν θμζρα  
    IM: ενδομυϊκι ζνεςθ  Q8h: ανά 8 ϊρεσ       tid: τρεισ φορζσ τθν θμζρα  

qid: τζςςερισ φορζσ τθν θμζρα 

Κλινική Διάγνωςη/ 
Σφποσ Πλαςμωδίου 

Περιοχή όπου 
ςυνζβη η  
μετάδοςη 

Δοςολογία για Ενήλικεσ Δοςολογία για Παιδιά 1, 2 

Θεραπευτικό χήμα Πρϊτησ Επιλογήσ 

Μη επιπεπλεγμζνη 
ελονοςία:  
  
P. vivax  ι  
 P. ovale  

Όλεσ οι περιοχζσ 
 
(ςυμπεριλαμβανο-
μζνων των 
κρουςμάτων 
ελονοςίασ ςτθν 

Χλωροκίνη  ΚΑΙ  Πριμακίνη 
3, 4, 5

 
 
Τδροξυχλωροκίνη (Plaquenil©- 200mg=150mg βάςησ)  

Ή 

Φωςφορική Χλωροκίνη (Avloclor©-250mg=155mg βάςησ) 
6 

Θεραπευτικό ςχήμα: 10mg βάςθσ/kg/θμ PO x 2 θμζρεσ (0 & 24 

Χλωροκίνη  ΚΑΙ  Πριμακίνη
  3, 4, 5

 
 
Τδροξυχλωροκίνη (Plaquenil©-200mg=150mg βάςησ)  

Ή 

Φωςφορική Χλωροκίνη (Avloclor©-250mg=155mg βάςησ) 
6 

Θεραπευτικό ςχήμα:  

                                                 
1
  Δεν κυκλοφοροφν παιδιατρικά ςκευάςματα για πολλά ανκελονοςιακά φάρμακα.  

2
 Η θμεριςια δόςθ ανκελονοςιακϊν φαρμάκων ςτα παιδιά δεν πρζπει ποτζ να ξεπερνά τθ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ δόςθ του αντίςτοιχου φαρμάκου για τον ενιλικα. 

3
 Η πριμακίνθ  είναι το μόνο ανκελονοςιακό φάρμακο που αποτρζπει πικανζσ υποτροπζσ τθσ ελονοςίασ (από επιμζνοντεσ υπνοηωίτεσ ςτο ιπαρ) ςε λοιμϊξεισ από P. vivax ι P. ovale. Ο Παγκόςμιοσ 

Οργανιςμόσ Τγείασ (ΠΟΤ) ςυςτινει τθ χοριγθςθ πριμακίνθσ ςε ςυνολικι δόςθ 3,5mg βάςθσ/kg Β για ςτελζχθ P. vivax από εφκρατεσ περιοχζσ ζωσ ςυνολικι δόςθ 7mg βάςθσ/kg Β για ςτελζχθ P. 
vivax από τροπικζσ περιοχζσ (που επικρατοφν ςε ΝΑ Αςία και Ωκεανία). Η ςυνολικι χορθγοφμενθ δόςθ πριμακίνθσ παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτθ δράςθ του φαρμάκου. 

4
 Πριν τθ χοριγθςθ πριμακίνθσ είναι απαραίτητη θ εξζταςθ επάρκειασ G6PD. ε περίπτωςθ ήπιασ ζωσ μζτριασ ζλλειψησ G6PD μπορεί να χορηγηθεί εναλλακτικό ςχιμα με 0,75 mg βάςησ/kg Β 

πριμακίνησ 1 φορά την εβδομάδα για 8 εβδομάδεσ, κατά την κρίςη του θεράποντα και με ςτενι ιατρικι επίβλεψθ, λόγω του κινδφνου εμφάνιςησ αιμολυτικήσ αναιμίασ. Η χοριγθςθ τθσ 
πριμακίνθσ δεν ςυνιςτάται ςτισ εγκφουσ, τισ κθλάηουςεσ μθτζρεσ και τα βρζφθ <6 μθνϊν.  

5
 Η πριμακίνθ δεν κυκλοφορεί ςτα φαρμακεία. Η προμικειά τθσ γίνεται από το φαρμακείο του νοςοκομείου μζςω τθσ ΙΦΕΣ Α.Ε. (213-2002 400/ -501/-502/-513/-408). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 

επικοινωνιςτε με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Κζντρο Επιχειριςεων - 24ωρθ λειτουργία: τθλ. 210-5212 054 ι Γρ. Νοςθμάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ - Ώρεσ Εργαςίασ: τθλ. 210-8899 052) 
6
 Σο Avloclor© δεν κυκλοφορεί ςτα φαρμακεία. Η προμικειά του γίνεται από το φαρμακείο του νοςοκομείου μζςω τθσ ΙΦΕΣ Α.Ε. (213-2002 400/ -501/-502/-513/-408). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 

επικοινωνιςτε με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Κζντρο Επιχειριςεων - 24ωρθ λειτουργία: τθλ. 210-5212 054 ι Γρ. Νοςθμάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ - Ώρεσ Εργαςίασ: τθλ. 210-8899 052). 
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Ελλάδα χωρίσ 
ιςτορικό ταξιδίου 
ςε χϊρα ενδθμικι 
για ελονοςία)  

 
 

ϊρεσ), ακολουκοφμενθ από 5mg βάςθσ/kg PO ςτισ 48 ϊρεσ. 
Λιψθ μετά φαγθτό. 
υνολική δόςη: 25mg βάςθσ/kg Β  

ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5
 (1tab=15mg βάςησ):  

- για το P. vivax: 0,5 mg/kg/θμ PO qd x 14 θμζρεσ   
- για το P. ovale: 0,25 mg/kg/θμ PO qd x 14 θμζρεσ  

Βλ. δοςολογία ενθλίκων   
 
 

ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5, 7
 (1tab=15mg βάςησ):  

- για το P. vivax: 0,5 mg βάςθσ/kg/θμ PO qd x 14 θμζρεσ   
- για το P. ovale: 0,25 mg βάςθσ/kg/θμ PO qd x 14 θμζρεσ  

 
 
 
 
Παράγωγα Αρτεμιςίνησ  
 
KAI 
 
Πριμακίνη  
  
 

Dihydroartemisinin (DHA) + Piperaquine tetraphosphate (PQP), (Eurartesim©) 
8, 9

  
1 tab= 20mg DHA + 160mg PQP  
Ημερήςια δόςη: 
• 5 ζωσ  <25 kg: 2,5mg/kg DHA +20mg/kg PQP  
• 25 ζωσ <36 kg: 80mg DHA + 640mg PQP (4 tabs)  
• 36 ζωσ <60 kg: 120mg DHA + 960mg PQP (6 tabs)  
• 60 ζωσ <80 kg: 160mg DHA + 1.280mg PQP (8 tabs)  
• >80 kg: 200mg DHA + 1.600mg PQP (10 tabs) 
χήμα: χορθγείται qd όλα τα διςκία μαηί τθν ίδια ϊρα κάκε θμζρα x 3 θμζρεσ, δλδ. 3 δόςεισ ςυνολικά. 
υςτινεται αποφυγι λιπαρϊν γευμάτων.  
     ΚΑΙ  
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5, 7
 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία x 14 θμζρεσ  

Artemether- Lumefantrine (Riamet©) 
8 

1 tab= 20mg artemether + 120mg lumefantrine 
Χορθγείται ςτισ 0, 8, 24, 36, 48, 60 ϊρεσ όλα τα διςκία μαηί, δλδ. 6 δόςεισ ςυνολικά. υςτινεται λιψθ 
με φαγθτό ι πλιρεσ γάλα.  
Δόςη: 
•  5-14 kg: 1 tab  •  15-24 kg: 2 tabs     • 25-34 kg & <12 ετϊν: 3 tabs      •  ≥35 kg: 4 tabs 
Διάρκεια αγωγήσ: 3 ημζρεσ 
     ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5, 7
 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία x 14 θμζρεσ  
 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Για τθ χοριγθςθ πριμακίνθσ ΡΟ ςε μικρά παιδιά διαλφςτε ζνα κονιορτοποιθμζνο διςκίο 15mg ςε 5 ml κακαροφ νεροφ. Σο παραγόμενο διάλυμα περιζχει 3mg βάςθσ πριμακίνθσ/ml.  

8
 κευάςματα που ζχουν άδεια κυκλοφορίασ, αλλά δεν κυκλοφοροφν ευρζωσ ςτθν Ελλάδα. Μπορεί να γίνει παραγγελία μζςω τθσ ΙΦΕΣ Α.Ε. (213-2002 400/ -501/-502/-513/-408). 

9
 Η χοριγθςθ πιπερακίνθσ πρζπει να αποφεφγεται ςε αςκενείσ με παράταςθ του QT. 
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Μη επιπεπλεγμζνη 
ελονοςία:  
 
 P. vivax   

 
Περιοχζσ  με 
αντοχή ςτη 
χλωροκίνη 10 

Δοςολογία για Ενήλικεσ Δοςολογία για Παιδιά1, 2 

Θεραπευτικό χήμα Πρϊτησ Επιλογήσ 

 
 
Παράγωγα Αρτεμιςίνησ  
KAI 
Πριμακίνη  
 

Dihydroartemisinin (DHA) + Piperaquine tetraphosphate (PQP), (Eurartesim©)
8 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία  
Ή  
Artemether- Lumefantrine (Riamet©)

8 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία  

ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5, 7
 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία x 14 θμζρεσ 

Ατοβακόνη-Προγουανίλη (Malarone©)
11

  ΚΑΙ  Πριμακίνη
 3, 4, 5 

 

Atovaquone-proguanil:  
1 adult tab = 250mg atovaquone + 100mg proguanil 
4 tabs PO qd   
Διάρκεια αγωγήσ: 3 ημζρεσ  
 
 
 

ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5
 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία 

Ατοβακόνη-Προγουανίλη (Malarone©)
11

  ΚΑΙ  Πριμακίνη 
3, 4, 5, 7 

 

Atovaquone-proguanil:  
1 adult tab = 250mg atovaquone + 100mg proguanil 
1 ped. tab = 62,5mg atovaquone + 25mg proguanil 
          5-8 kg: 2 ped. tabs qd     9-10 kg:  3 ped. tabs qd  
  11-20 kg: 1 adult tab qd   21-30 kg: 2 adult tabs qd  
  31-40 kg: 3 adult tabs qd   >40 kg: 4 adult tabs qd  
Διάρκεια αγωγήσ: 3 ημζρεσ 

ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5, 7
 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία 

Κινίνη
 12, 13, 14

 ΚΑΙ Δοξυκυκλίνη ΚΑΙ  Πριμακίνη 
3, 4, 5 

 

Θειική Κινίνη (Quinine Sulfate 300mg = 248mg βάςησ):  
2 tabs PO tid x 5  Ή 7 θμζρεσ 

15
  

Κινίνη
 11, 12

  ΚΑΙ  Δοξυκυκλίνη ΚΑΙ  Πριμακίνη 
3, 4, 5, 7 

 

Θειική Κινίνη (Quinine Sulfate 300mg = 248mg βάςησ):            
10 mg άλατοσ/kg PO tid x 5 Ή 7 θμζρεσ 15 

                                                 
10

 P. vivax με αντοχι ςτθν χλωροκίνθ ζχει αναφερκεί (μζχρι Ιοφνιο 2015) ςε ςυγκεκριμζνεσ μόνο περιοχζσ: κυρίωσ ςτθ νιςο Νζα Γουϊνζα, τθν Ωκεανία και τθν Ινδονθςία, ενϊ θπιότερθ αντοχι 

αναφζρεται ςε περιοχζσ τθσ ΝΑ Αςίασ και Ν. Αμερικισ). τθν Ινδικι χερςόνθςο τα πλαςμϊδια P.vivax είναι γενικά ευαίςκθτα ςτθ χλωροκίνθ. τθν Ελλάδα (μζχρι 2015) δεν υπάρχει δυνατότθτα 
ελζγχου τθσ αντοχισ του πλαςμωδίου P. vivax ςτθ χλωροκίνθ και δεν ζχει τεκεί θ υποψία για αντοχι ςτθ χλωροκίνθ ςτα μζχρι τϊρα διαγνωςμζνα περιςτατικά.   

11
  Προςοχή! Δεν κα πρζπει να χορθγείται για κεραπεία ςε περίπτωςθ που ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ χθμειοπροφφλαξθ για τθν ελονοςία.    

12
  Σα διςκία κινίνθσ που ειςάγονται ςτθν Ελλάδα περιζχουν 300mg κειικοφ άλατοσ (quinine sulfate) που ιςοδυναμεί με 248mg βάςθσ. Δεν κυκλοφορεί ςτα φαρμακεία. Η προμικεια τθσ γίνεται από 

το φαρμακείο του νοςοκομείου μζςω τθσ ΙΦΕΣ Α.Ε. (213-2002 400/ -501/-502/-513/-408).  
13

 Η κινίνθ μπορεί να προκαλζςει παράταςθ του QT και οι αςκενείσ χριηουν ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ του καρδιακοφ ρυκμοφ. Προςοχή! Δεν κα πρζπει να χορθγείται για κεραπεία 

ςε αςκενείσ που ζχουν λάβει χθμειοπροφφλαξθ με μεφλοκίνθ (Lariam©), λόγω διαςταυροφμενθσ αντοχισ!   
14

 Πρϊτθ επιλογι για εγκφουσ 1
ου

 τριμινου με μθ επιπεπλεγμζνθ ελονοςία από P. falciparum ι P. vivax με αντοχι ςτθ χλωροκίνθ. 
15

  Προζλευςθ λοίμωξθσ από Αφρική ή νότια Αμερική: διάρκεια κεραπείασ 3 ή 5 ημζρεσ (ανάλογα με το φάρμακο). Προζλευςθ λοίμωξθσ από ΝΑ Αςία: διάρκεια κεραπείασ 7ημζρεσ. 
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ΚΑΙ 
Δοξυκυκλίνη: 100mg PO bid x 7 θμζρεσ    
 

ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5
 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία 

ΚΑΙ 
Δοξυκυκλίνη (δεν συνιστάται σε παιδιά <8 ετών):  
2,2 mg/kg PO bid x 7 θμζρεσ    

ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5, 7
 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία 

Μεφλοκίνη 
11,  16   

ΚΑΙ  Πριμακίνη
 3, 4, 5 

 
Μεφλοκίνη (Lariam©ή Mephaquin, 250mg άλατοσ = 228mg 
βάςησ) 
Δόςη εφόδου: 750mg άλατοσ PO (=3 tab), ακολουκοφμενθ 
από 500 mg άλατοσ PO (=2 tab) ςε 6 - 12 ϊρεσ μετά τθν αρχικι 
δόςθ 
υνολική δόςη = 1.250mg άλατοσ  

ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη 

3, 4, 5
 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία 

Μεφλοκίνη 
11, 16

 
 
ΚΑΙ  Πριμακίνη

 3, 4, 5, 7 

 
Μεφλοκίνη

 
(Lariam©ή Mephaquin, 250mg άλατοσ = 228mg 

βάςησ)  
Δόςη εφόδου: 15mg άλατοσ/kg PO, ακολουκοφμενθ από 10mg 
άλατοσ/kg PO ςε 6 - 12 ϊρεσ μετά τθν αρχικι δόςθ                        
 
υνολική δόςη = 25mg άλατοσ/kg  

ΚΑΙ 
Φωςφορική Πριμακίνη

 3, 4, 5, 7 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία 

 

 

Κλινική Διάγνωςη/ 
Σφποσ Πλαςμωδίου 

Περιοχή όπου 
ςυνζβη η  
μετάδοςη 

Δοςολογία για Ενήλικεσ Δοςολογία για Παιδιά 1, 2 

Θεραπευτικό χήμα Πρϊτησ Επιλογήσ 

Μη επιπεπλεγμζνη 
ελονοςία:  
  
P. falciparum ή  
μη ταυτοποιημζνο 
είδοσ πλαςμωδίου   

 
 
Όλεσ οι 
περιοχζσ17 
 

 

Παράγωγα Αρτεμιςίνησ 

 

Dihydroartemisinin (DHA) + Piperaquine tetraphosphate (PQP), (Eurartesim©) 
8 

1 tab = 20mg DHA + 160mg PQP   
Ή  
Artemether- Lumefantrine (Riamet©) 

8 

1 tab = 20mg artemether + 120mg lumefantrine
  

Βλ. ανωτζρω δοςολογία       

Ατοβακόνη-προγουανίλη (Malarone©)
11 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία 
Ατοβακόνη- προγουανίλη (Malarone©)

11 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία 

Kινίνη 
12, 13 

 ΚΑΙ   Δοξυκυκλίνη Ή  Κλινδαμυκίνη  
 
Θειική Κινίνη Βλ. ανωτζρω δοςολογία ΡΟ 

Kινίνη 
12, 13

   KAI  Δοξυκυκλίνη Ή Κλινδαμυκίνη  
 
Θειική Κινίνη Βλ. ανωτζρω δοςολογία ΡΟ 

                                                 
16

 Η μεφλοκίνθ ςκόπιμο είναι να χρθςιμοποιείται μόνο ςε περιπτϊςεισ που δεν είναι διακζςιμα τα άλλα προτεινόμενα ςχιματα, λόγω των ςυχνϊν ανεπικφμθτων  ενεργειϊν (καρδιολογικϊν, 
νευροψυχιατρικϊν). Επίςθσ, δεν ςυςτινεται ςε άτομα προερχόμενα από τθ ΝΑ Αςία,  λόγω μεγάλων ποςοςτϊν αντοχισ του P. falciparum ςε αυτιν τθν περιοχι. Η μεφλοκίνθ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε περιπτϊςεισ P. vivax με αντοχι ςτθ χλωροκίνθ, εάν τα άλλα προτεινόμενα ςχιματα δεν είναι διακζςιμα. 

17
 Αντοχι του P. falciparum ςτα παράγωγα αρτεμιςίνθσ ζχει αναφερκεί ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ ΝΑ Αςίασ (Ιοφνιοσ 2015): ςφνορα Καμπότηθσ-Σαϊλάνδθσ, ΛΔ Λάοσ, Μυανμάρ και Βιετνάμ, ενϊ 
υπάρχουν υποψίεσ και για περιοχζσ τθσ Ν. Αμερικισ.  
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   ΚΑΙ 
Δοξυκυκλίνη  Βλ. ανωτζρω δοςολογία ΡΟ 
                            Ή 
Κλινδαμυκίνη 

18
 (caps 300mg): 20 mg/kg/θμ. PO χωριςμζνο Q8h 

Ή Q12h  x 7θμζρεσ 
Διάρκεια αγωγήσ: 3-7 ημζρεσ 

14 

   ΚΑΙ 
Δοξυκυκλίνη Βλ. ανωτζρω δοςολογία ΡΟ 
     Ή 
Κλινδαμυκίνη (caps 300mg): 10 mg/kg PO Q8h Ή Q12h   
x 7 θμζρεσ 
Διάρκεια αγωγήσ: 3-7 ημζρεσ 

14 

 

Μεφλοκίνη
 10, 15

    
Βλ. ανωτζρω δοςολογία ΡΟ 

Μεφλοκίνη 
10, 15   

 
Βλ. ανωτζρω δοςολογία ΡΟ 

 

Κλινική Διάγνωςη/ 
Σφποσ Πλαςμωδίου 

Περιοχή όπου 
ςυνζβη η  
μετάδοςη 

Δοςολογία για Ενήλικεσ Δοςολογία για Παιδιά 1, 2 

Θεραπευτικό χήμα Πρϊτησ Επιλογήσ 

Επιπεπλεγμζνη 
ελονοςία 19  
 
(όλα τα είδη 
πλαςμωδίου) 

 
Όλεσ οι περιοχζσ 

Αρτεςουνικό Οξφ (artesunate- Artesun©) 
17, 20, 21

  
 
ΚΑΙ ζνα από τα παρακάτω: 

22, 23
 

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

24
 ςτισ 0, 12 και 24 ϊρεσ, και μετά qd, 

ζωσ ότου ο αςκενισ ανζχεται αγωγι PO.  
Πρζπει να χορηγηθεί τουλάχιςτον για 24 ϊρεσ (3 δόςεισ), 
ακόμθ και αν ο αςκενισ μπορεί να ανεχκεί αγωγι PO 
νωρίτερα.

25
  

    
 

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

26 

100mg IV Q12h
 

Αλλαγι ςε ΡΟ αγωγι 100mg bid μόλισ είναι εφικτό.  
 
    

    Ή 

Κλινδαμυκίνη 
17, 21, 22

 (φωςφορική κλινδαμυκίνη-150mg/ml)   
Δόςη εφόδου: 10 mg /kg IV (Προςοχή ςτο ρυθμό ζγχυςησ!) 
μετά 5 mg/kg  IV Q8h

  
 

Αρτεςουνικό Οξφ (artesunate- Artesun©) 17, 20, 21  
 

ΚΑΙ ζνα από τα παρακάτω: 
22, 23

 
Δοξυκυκλίνη ‘Η Κλινδαμυκίνη

 

 
Αρτεςουνικό (60mg/amp - όταν αναςυςτακεί 10mg/ml) 
Β.. < 20 kg: 3mg/kg/δόςη IV/ IM 

24 
 

Β.. > 20 kg: 2,4mg/kg/δόςη IV/ IM 
ςτισ 0, 12 και 24 ϊρεσ, και μετά qd, ζωσ ότου ο αςκενισ 
ανζχεται αγωγι PO.  
Πρζπει να χορηγηθεί τουλάχιςτον για 24 ϊρεσ (3 δόςεισ), 
ακόμθ και αν ο αςκενισ μπορεί να ανεχκεί αγωγι PO 
νωρίτερα.

25
     

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

26 
 (δεν 

συνιστάται σε παιδιά <8 ετών) 
2,2 mg/kg IV Q12h  
Αλλαγι ςε PO bid μόλισ είναι εφικτό. Αν Β.. >45kg τότε 
χρθςιμοποιείται δόςθ ενθλίκων.  

   Ή  

Κλινδαμυκίνη 
21, 22 

(φωςφορική κλινδαμυκίνη-150mg/ml)  
Δόςη εφόδου και δοςολογία: όπωσ ςτουσ ενιλικεσ 
 

                                                 
18

  Επιλογι κυρίωσ για εγκφουσ. Για δοςολογία βλ. αντίςτοιχο πίνακα ςελ 7-8 
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Αλλαγι ςε PO 20 mg/kg/θμ. χωριςμζνο Q8h Ή Q12h, όταν 
εφικτό. 

25
  

Διάρκεια αγωγήσ: 3-7 ημζρεσ 
15 

Αλλαγι ςε PO 10mg/kg PO tid όταν εφικτό.
25

  
 
Διάρκεια αγωγήσ: 3-7 ημζρεσ 

15 

 
 

Κινιδίνη 
21, 27

  
ΚΑΙ ζνα από τα παρακάτω

 22, 23
 

Δοξυκυκλίνη Ή Κλινδαμυκίνη 
 

Quinidine gluconate (amp 10ml  με περιεκτικότητα              
80mg άλατοσ/ml = 50mg  βάςησ/ml):  
χιμα 1: Δόςη εφόδου 10mg άλατοσ/kg IV ςε ζγχυςθ διάρκειασ 
1-2 ωρϊν, ακολουκοφμενθ από  0,02mg άλατοσ/kg/min ςε 
ςυνεχι ζγχυςθ όλο το 24ωρο.  
χιμα 2: Δόςη εφόδου 15mg βάςθσ/kg (24mg άλατοσ/kg) IV ςε 
4ωρθ ζγχυςθ, ακολουκοφμενθ από 7,5mg βάςθσ/kg (12mg 
άλατοσ/kg) IV ςε 4ωρθ ζγχυςθ Q8h. 
Αλλαγι ςε PO αγωγι με διςκία Κινίνθσ μόλισ είναι εφικτό ι/και 
θ παραςιταιμία είναι <1% (βλ. ανωτζρω για δοςολογία ΡΟ). 

12, 13 

Διάρκεια αγωγήσ: 3-7 ημζρεσ 
15 

Κινιδίνη 
21, 27

 
ΚΑΙ ζνα από τα παρακάτω

 22, 23
 

Δοξυκυκλίνη Ή Κλινδαμυκίνη 
 

Quinidine gluconate (amp 10ml  με περιεκτικότητα              
80mg άλατοσ/ml = 50mg  βάςησ/ml):  
Δοςολογία όπωσ ςτουσ ενιλικεσ 
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Κριτιριο επιπεπλεγμζνθσ ελονοςίασ αποτελεί τουλάχιςτον ζνα από τα παρακάτω: μειωμζνο επίπεδο ςυνείδθςθσ/κϊμα/ςπαςμοί, υπογλυκαιμία, ςοβαρι αναιμία (Hb <7-8gr/dL ςε ενιλικεσ), 
υπερπαραςιταιμία (≥ 2%), αιμορραγία/ ΔΕΠ, νεφρικι ανεπάρκεια, οξζωςθ (pH<7,3), πνευμονικό οίδθμα ι ARDS, κυκλοφορικι καταπλθξία (βλ. Αλγόρικμο αντιμετϊπιςθσ ελονοςίασ και Ενθμζρωςθ 
Επαγγελματιϊν Τγείασ για τθν Ελονοςία)  

20
 Σο αρτεςουνικό οξφ (artesunate) είναι το μόνο παράγωγο τθσ αρτεμιςίνθσ που προορίηεται για ενδοφλζβια χριςθ και είναι κεραπεία πρϊτθσ επιλογισ για τθν επιπεπλεγμζνθ ελονοςία ςφμφωνα 
με τον ΠΟΤ, ενϊ από το 2012 ζχει χαρακτθριςτεί «ορφανό φάρμακο» για τθ κεραπεία τθσ επιπεπλεγμζνθσ ελονοςίασ από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).  τθν Ελλάδα ειςάγεται από 
τθν ΙΦΕΣ Α.Ε. και το ΚΕΕΛΠΝΟ διατθρεί μικρό απόκεμα του ςυγκεκριμζνου ςκευάςματοσ. Για τθ χοριγθςι του -με ευκφνθ του κεράποντοσ ιατροφ- κα πρζπει να υπάρχει ςφμφωνθ γνϊμθ 
λοιμωξιολόγου του ΚΕΕΛΠΝΟ. Πλθροφορίεσ: ΚΕΠΙΧ - ΚΕΕΛΠΝΟ (24ωρθ λειτουργία): τθλ. 210-5212 054/ 210-52 12 000 ι Γρ. Νοςθμάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ (Ώρεσ Εργαςίασ): τθλ. 
210-8899 052). 

21 
Κατά τθ διάρκεια τθσ κεραπείασ με παράγωγα αρτεμιςίνθσ, ειδικά αρτεςουνικό οξφ, αλλά και με κεραπεία με κινίνθ ι κινιδίνθ, ςυνιςτάται θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ του καρδιακοφ ρυκμοφ, 
κακϊσ ςθμαντικι παρενζργεια είναι θ επιμικυνςθ του QΣ, ειδικά όταν ςυγχορθγοφνται πολλά ανκελονοςιακά ι άλλα φάρμακα που επθρεάηουν τον καρδιακό ρυκμό ι ελαττϊνουν τον θπατικό 
μεταβολιςμό του (CYP450). Επίςθσ ςθμαντικι παρενζργεια του αρτεςουνικοφ είναι θ εμφάνιςθ αιμολυτικισ αναιμίασ 2-4 εβδομάδεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεραπείασ, λόγω τθσ οποίασ 
ςυνιςτάται παρακολοφκθςθ του αςκενοφσ μζχρι και 4-6 εβδομάδεσ μετά το πζρασ τθσ.    

22
 Ανάλογα με τθ βαρφτθτα και κατά τθ κρίςθ του κεράποντα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μονοκεραπεία με αρτεςουνικό οξφ ι κινίνθ.  

23
 Ανάλογα με τθ δυνατότθτα του αςκενοφσ να ανεχκεί αγωγι από το ςτόμα, τα φάρμακα αυτά μποροφν να χορθγθκοφν IV ι ΡΟ. 

24
 Η ενδομυϊκι χοριγθςθ είναι λφςθ ανάγκθσ και κα πρζπει να ςυνεκτιμθκεί ο κίνδυνοσ αιμορραγίασ αν ςυνυπάρχει κρομβοπενία (εργαςτθριακό εφρθμα  ςε >80% των αςκενϊν με ελονοςία).  

25 Η ανκελονοςιακι αγωγι ςυνεχίηεται –μετά τθν 24ωρθ παρεντερικι αγωγι και εφόςον ο αςκενισ μπορεί να λάβει από του ςτόματοσ αγωγι- με πλιρεσ ςχιμα 3 θμερϊν παραγϊγων αρτεμιςίνθσ 
από το ςτόμα (βλ. ανωτζρω για πιπερακίνθ- αρτεμιςινίνθ ι artemether-lumefantrine). Όταν ο ςυνδυαςμόσ παραγϊγων αρτεμιςίνθσ από το ςτόμα δεν είναι διακζςιμοσ, θ αγωγι μπορεί να 
ςυνεχιςκεί με: 1) κινίνθ + κλινδαμυκίνθ,  2) κινίνθ + δοξυκυκλίνθ, 3) ατοβακόνθ-προγουανίλθ. ε κροφςματα P.vivax θ ανκελονοςιακι αγωγι μπορεί να ςυνεχιςκεί με πλιρεσ ςχιμα παραγϊγων 
αρτεμιςίνθσ από το ςτόμα ι χλωροκίνθσ, ενϊ μετά τθν ανάρρωςθ πρζπει να χορθγθκεί κεραπεία εκρίηωςθσ με πριμακίνθ.. 

26
 Η προμικεια τθσ δοξυκυκλίνθσ για ενδοφλζβια χριςθ (doxycycline hyclate (amp 100mg/5ml)) γίνεται μόνο μζςω παραγγελίασ του φαρμακείου του νοςοκομείου ςτθν ΙΦΕΣ Α.Ε. (213-2002 400/ -
501/-502/-513/-408). Οξυτετρακυκλίνθ για ενδοφλζβια χριςθ δεν κυκλοφορεί ςτθν Ελλάδα.  

27 Η προμικεια τθσ κινιδίνθσ για ενδοφλζβια χριςθ γίνεται μόνο από το φαρμακείο του νοςοκομείου μζςω τθσ ΙΦΕΣ Α.Ε. (213-2002 400/ -501/-502/-513/-408), ωσ quinidine gluconate ςε αμποφλεσ 

των 10 ml (80mg/ml). 

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

22, 23, 26
 (doxycycline hyclate amp  100mg/5ml)

 
 

(Βλ. ανωτζρω δοςολογία IV)  
Αλλαγι ςε PO αγωγι μόλισ είναι εφικτό.

 

    Ή  
Κλινδαμυκίνη 

18, 22, 23
 (φωςφορική κλινδαμυκίνη-150mg/ml)   

(Βλ. ανωτζρω δοςολογία IV)  
Αλλαγι ςε PO αγωγι μόλισ είναι εφικτό.

 

Διάρκεια αγωγήσ: 7 ημζρεσ  

   ΚΑΙ  
Δοξυκυκλίνη 

22, 23, 26
 (δεν συνιστάται σε παιδιά <8 ετών)- 

Βλ. ανωτζρω δόςθ για χοριγθςθ IV  
Αλλαγι ςε PO αγωγι μόλισ είναι εφικτό.

 

    
    Ή 
Κλινδαμυκίνη

 22, 23
 (φωςφορική κλινδαμυκίνη-150mg/ml)  

Δόςη εφόδου και δοςολογία: όπωσ ςτουσ ενιλικεσ 
Αλλαγι ςε PO αγωγι μόλισ είναι εφικτό. 
Διάρκεια αγωγήσ: 7 ημζρεσ 

Κινίνη
 13, 20, 28

    
ΚΑΙ ζνα από τα παρακάτω: 

22, 23
 

 
Δοξυκυκλίνη Ή Κλινδαμυκίνη

 

Κινίνη 
13, 20, 28

   
ΚΑΙ ζνα από τα παρακάτω:

 22, 23
 

 
Δοξυκυκλίνη Ή Κλινδαμυκίνη

 

 

 
Μη επιπεπλεγμζνη 
ελονοςία, ςε 
εγκφουσ 29, 30 

Περιοχή όπου 
ςυνζβη η  
μετάδοςη 

υνιςτϊμενη Θεραπεία  για ζγκυεσ γυναίκεσ  

P. falciparum  
1ο τρίμηνο 

κφηςησ 

Κινίνη 
12, 13, 14 

ΚΑΙ   

Κλινδαμυκίνη (caps 300mg): 10 mg/kg PO bid  

Διάρκεια αγωγήσ: 7 ημζρεσ 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία  για χοριγθςθ ΡΟ 

P. falciparum  
 2ο  και 3ο 

τρίμηνο κφηςησ 

Παράγωγα Αρτεμιςίνησ: 

Dihydroartemisinin (DHA) + Piperaquine tetraphosphate (PQP), (Eurartesim©) 
8 

Ή  
Artemether- Lumefantrine (Riamet©) 

8 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία για χοριγθςθ ΡΟ 
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 Η προμικεια τθσ κινίνθσ για ενδοφλζβια χριςθ γίνεται μόνο από το φαρμακείο του νοςοκομείου μζςω τθσ ΙΦΕΣ Α.Ε. (213-2002 400/ -501/-502/-513/-408). φμφωνα με πρόςφατεσ πληροφορίεσ 
(Ιοφνιοσ 2015) υπάρχει  μακροχρόνια παγκόςμια ζλλειψη του ςυγκεκριμζνου ςκευάςματοσ λόγω προβλήματοσ παραγωγήσ.   

29 
Οι ζγκυεσ με μθ επιπεπλεγμζνθ ελονοςία P. vivax ι P. falciparum βρίςκονται ςε αυξθμζνο κίνδυνο για αυτόματθ αποβολι, πρόωρο τοκετό, εμβρυικό κάνατο, και γζννθςθ ελλιποβαροφσ νεογνοφ. 
Είναι αναγκαία θ ςυμβουλι λοιμωξιολόγου και μαιευτιρα-γυναικολόγου.  

30
 τισ εγκφουσ δεν ςυνιςτάται η χορήγηςη των εξήσ ανθελονοςιακϊν: i) τετρακυκλίνθ ι δοξυκυκλίνθ, εκτόσ αν δεν υπάρχουν άλλεσ επιλογζσ ι υπάρχει άλλθ δυςανεξία, οπότε μποροφν να 

ςυγχορθγθκοφν με τθν κινίνθ, όπωσ ςυνιςτάται για τουσ ενιλικεσ γενικότερα, ii)  atovaquone- proguanil (Malarone©) και artemether-lumefantrine (Riamet©) κατά το 1ο τρίμθνο τθσ κφθςθσ, εκτόσ 
αν δεν υπάρχουν άλλεσ επιλογζσ ι υπάρχει άλλθ δυςανεξία, iii) μεφλοκίνθ (Lariam©) λόγω τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθ γζννθςθ νεκρϊν εμβρφων και iv) πριμακίνθ, κακϊσ δεν μπορεί να εκτιμθκεί θ 
επάρκεια των επιπζδων G6PD ςτο ζμβρυο.  
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P. vivax 
 

Χλωροκίνη 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία για χοριγθςθ ΡΟ 

ΚΑΙ 

Μετά τον τοκετό και τθν ολοκλιρωςθ του κθλαςμοφ: Πριμακίνη
3, 4, 5

 Βλ. ανωτζρω δοςολογία για χοριγθςθ ΡΟ 

P. vivax με 
αντοχή ςτθ 

χλωροκίνθ 10 

 

1ο τρίμηνο κυήςεωσ: Κινίνη 
12, 13, 14

   

Βλ. ανωτζρω δοςολογία  για χοριγθςθ ΡΟ 

 

2
ο
 και 3

ο
 τρίμηνο κυήςεωσ: Παράγωγα Αρτεμιςίνησ

8 

Βλ. ανωτζρω δοςολογία  για χοριγθςθ ΡΟ 

ΚΑΙ 

Μετά τον τοκετό και τθν ολοκλιρωςθ του κθλαςμοφ: Πριμακίνη
3, 4, 5

 Βλ. ανωτζρω δοςολογία για χοριγθςθ ΡΟ 

Επιπεπλεγμζνη 
ελονοςία ςε 
εγκφουσ 19, 31 

Όλεσ οι περιοχζσ 
 

Όλα τα είδη 
πλαςμωδίου 

 
Όλα τα τρίμηνα 

τησ κφηςησ 

Αρτεςουνικό Οξφ (artesunate- Artesun©) 
17, 20, 21, 32 

ΚΑΙ   

Κλινδαμυκίνη  

Βλ. ανωτζρω δοςολογία  για χοριγθςθ IV 

Κινίνη
 11, 20, 26, 33 

 Ή Κινιδίνη 
21, 27 

ΚΑΙ   

Κλινδαμυκίνη  

Βλ. ανωτζρω δοςολογία  για χοριγθςθ IV 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1) CDC, Guidelines for Treatment of Malaria in the United States, 1. July 2013- available at: http://www.cdc.gov/malaria/resources/pdf/treatmenttable.pdf  
2) WHO, Guidelines for the treatment of malaria, 3rd edition, 2015 – available at: http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241549127/en/  
3) WHO, Management of severe malaria – A practical handbook. Third edition, 2013- available at: http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241548526/en/  
4) Lalloo DG, Shigadia D, Pavsol G et al, UK malaria treatment guidelines, J of Infection 2007, 54:111-121 doi:10.1016/j.jinf.2006.12.003  

5) CDC, Malaria, A Case Definition for Post-Artemisinin Delayed Hemolysis: Information for Healthcare Professionals: http://www.cdc.gov/malaria/new_info/2014/padh.htm  
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 Ζγκυεσ γυναίκεσ με ςοβαρι ελονοςία χριηουν νοςθλείασ ςε Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ (ΜΕΘ).  
32

 Αν και θ αςφάλεια του αρτεςουνικοφ οξζοσ ςτο 1
ο
 τρίμθνο τθσ κφθςθσ δεν ζχει αποδειχκεί, ο ΠΟΤ ςυνιςτά τθ χοριγθςι του, κακϊσ τα αποδεδειγμζνα οφζλθ για τθ μθτζρα υπερζχουν κάκε 

πικανισ βλαπτικισ επίδραςθσ ςτο αναπτυςςόμενο ζμβρυο.  
33 

Προςοχή ςτθν πρόκλθςθ υπογλυκαιμίασ! Σα επίπεδα ςακχάρου κα πρζπει να ελζγχονται ςυχνά ςτισ ζγκυεσ αςκενείσ με ελονοςία.  
 

http://www.cdc.gov/malaria/resources/pdf/treatmenttable.pdf
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241549127/en/
http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241548526/en/
http://www.cdc.gov/malaria/new_info/2014/padh.htm

