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Σι είναι θ ελονοςία;
Η ελονοςία (malaria) είναι μία ςοβαρι νόςοσ που οφείλεται ςτο πλαςμϊδιο (Plasmodium), ζνα
μικροοργανιςμό (παράςιτο) που προςβάλλει τα ερυκρά αιμοςφαίρια ςτο αίμα. Tα είδθ του
παραςίτου που προκαλοφν νόςο ςτον άνκρωπο είναι τα ακόλουκα: Plasmodium falciparum,
Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae και Plasmodium knowlesi. Tα πιο
κοινά είδθ είναι το Plasmodium falciparum και το Plasmodium vivax. Το Plasmodium falciparum
είναι πιο πικανό να προκαλζςει ςοβαρι λοίμωξθ και -εάν δεν αντιμετωπιςτεί με κατάλλθλθ
κεραπεία- μπορεί να οδθγιςει ςτο κάνατο.
Πωσ μεταδίδεται θ ελονοςία;
Με τςίμπθμα από κθλυκό μολυςμζνο κουνοφπι που ανικει ςτο γζνοσ Ανωφελζσ
(Anopheles). Μόνο κουνοφπια του γζνουσ αυτοφ μποροφν να μεταδϊςουν τθν ελονοςία και
πρζπει προθγουμζνωσ να ζχουν τςιμπιςει άτομο που είναι μολυςμζνο με το παράςιτο που
προκαλεί τθν ελονοςία.
Με μετάγγιςθ αίματοσ, μεταμόςχευςθ οργάνων και χριςθ μολυςμζνων βελονϊν ι
ςυριγγϊν. Σπανιότερα θ μετάδοςθ μπορεί να γίνει και από τθ μθτζρα ςτο ζμβρυο.
Σο παράςιτο δεν μεταδίδεται άμεςα από άτομο ςε άτομο μζςω τθσ ςυνικουσ κοινωνικισ
(π.χ. άγγιγμα, φιλί), ςεξουαλικισ ι άλλθσ επαφισ.
Μεταδίδουν όλα τα κουνοφπια τθν ελονοςία;
Τα πλαςμϊδια τθσ ελονοςίασ μεταδίδονται μόνο από τα μολυςμζνα κθλυκά κουνοφπια του
γζνουσ Ανωφελζσ και όχι από άλλα είδθ κουνουπιϊν. Όμωσ είναι γνωςτό ότι άλλα είδθ
κουνουπιϊν μπορεί να μεταδϊςουν ιοφσ, όπωσ τον ιό του Δυτικοφ Νείλου, του Δάγγειου
πυρετοφ κλπ.
Πόςο ςφντομα εμφανίηονται τα ςυμπτϊματα;
Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ και ανάλογα με το είδοσ του πλαςμωδίου τα ςυμπτϊματα
εμφανίηονται 1 ζωσ 4 εβδομάδεσ μετά το τςίμπθμα του μολυςμζνου κουνουπιοφ, όμωσ μπορεί
να εμφανιςτοφν ζωσ και 1 χρόνο μετά τθ μόλυνςθ. Η λοίμωξθ από P.vivax και P.ovale, εάν δεν
κεραπευκεί ριηικά, μπορεί να υποτροπιάςει, με αποτζλεςμα ο αςκενισ να νοςιςει ξανά μζςα
ςε διάςτθμα μθνϊν από το πρϊτο επειςόδιο ζωσ και 5 ετϊν, ενϊ ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ
μζχρι και 8 ζτθ μετά.
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Ποια είναι τα ςυμπτϊματα τθσ ελονοςίασ;
Η κλινικι εικόνα τθσ νόςου ποικίλλει από αςυμπτωματικι ζωσ και ςοβαρι νόςθςθ ι και κάνατο
(κυρίωσ ςε λοίμωξθ από P.falciparum).
Σα κφρια και πιο ςυνθκιςμζνα ςυμπτϊματα τθσ ελονοςίασ είναι: υψθλόσ πυρετόσ με ρίγοσ,
εφίδρωςθ, κεφαλαλγία, μυαλγία και γενικι αδιακεςία, ςυμπτϊματα γριπϊδουσ ςυνδρομισ. Ο
πυρετόσ μπορεί να εμφανίηεται κάκε δεφτερθ ι κάκε τρίτθ θμζρα, χωρίσ όμωσ αυτό να
παρατθρείται ςυχνά (ςυνικωσ εμφανίηεται κακθμερινά).
Άλλα ςυμπτϊματα που μποροφν να εμφανιςτοφν είναι: ναυτία, ζμετοσ, διάρροια, κοιλιακόσ
πόνοσ. Επιπλζον ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να εκδθλωκεί αναιμία και ίκτεροσ (κίτρινθ
χροιά των ματιϊν, του δζρματοσ και των βλεννογόνων) εξαιτίασ τθσ καταςτροφισ των ερυκρϊν
αιμοςφαιρίων του αίματοσ (αιμόλυςθ).
Αν δεν δοκεί θ κατάλλθλθ κεραπεία και ςε ςοβαρζσ μορφζσ τθσ νόςου (που ςυνικωσ
οφείλονται ςε P. falciparum) μπορεί να παρουςιαςτοφν νευρολογικά ςυμπτϊματα, νεφρικι ι
αναπνευςτικι ανεπάρκεια.
Ποια είναι θ κεραπεία τθσ ελονοςίασ;
Η ελονοςία είναι ιάςιμθ νόςοσ και κεραπεφεται αποτελεςματικά εάν διαγνωςκεί εγκαίρωσ και ο
αςκενισ λάβει τθν κατάλλθλθ κεραπευτικι αγωγι. Υπάρχουν διάφορα αποτελεςματικά
ανκελονοςιακά φάρμακα. Η κεραπεία τθσ ελονοςίασ (είδοσ φαρμάκου και διάρκεια τθσ
κεραπείασ) εξαρτάται από το είδοσ του πλαςμωδίου που προκαλεί τθ λοίμωξθ και τθν περιοχι
ςτθν οποία ςυνζβθ θ μόλυνςθ, λόγω τθσ εμφάνιςθσ αντοχισ ςε μερικά από τα ανκελονοςιακά
φάρμακα ςε οριςμζνεσ χϊρεσ. Η κεραπεία εξαρτάται επίςθσ από το πόςο ςοβαρι είναι θ νόςοσ,
από τθν θλικία και τισ χρόνιεσ πακιςεισ του αςκενοφσ και από το εάν υφίςταται ι αναμζνεται
εγκυμοςφνθ.
Η κεραπεία ςυνιςτάται να ξεκινάει ζγκαιρα ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ νόςου, πριν αυτι εξελιχκεί ςε
ςοβαρι μορφι (ιδίωσ ςε ελονοςία από P.falciparum). Η ζγκαιρθ διάγνωςθ και κεραπεία είναι
απαραίτθτεσ τόςο για τθ βελτίωςθ τθσ πρόγνωςθσ του αςκενοφσ, όςο και για τθ διακοπι τθσ
αλυςίδασ μετάδοςθσ τθσ ελονοςίασ.
Εάν μολυνκϊ από ελονοςία κα παραμείνω μολυςμζνοσ για όλθ μου τθν ηωι;
Όχι. Εάν χρθςιμοποιθκεί θ κατάλλθλθ κεραπεία ο αςκενισ μπορεί να γίνει καλά και να
εξολοκρευτοφν όλα τα παράςιτα. Η αςκζνεια όμωσ μπορεί να επιδεινωκεί ι να εμφανίςει
υποτροπζσ εάν δεν γίνει θ ςωςτι κεραπεία.
Αν νοςιςω από ελονοςία κεωρείται ότι προςτατεφομαι από αντιςϊματα για τθν υπόλοιπθ
ηωι μου;
Τα άτομα τα οποία εκτίκενται ςυχνά ςτο πλαςμϊδιο τθσ ελονοςίασ ςτισ ενδθμικζσ χϊρεσ
ςταδιακά αναπτφςςουν μερικι ανοςία, δθλαδι δεν νοςοφν ςυνικωσ με βαριά ςυμπτϊματα. Η
ανοςία αυτι δεν διαρκεί για πολφ εάν απομακρυνκοφν από τισ ενδθμικζσ χϊρεσ παραμονισ
τουσ, οπότε μποροφν ςε νζα μόλυνςθ από το παράςιτο να νοςιςουν ςοβαρά.
Τπάρχει εμβόλιο κατά τθσ ελονοςίασ;
Αυτι τθ ςτιγμι δεν κυκλοφορεί εμβόλιο κατά τθσ ελονοςίασ. Οι ζρευνεσ όμωσ για τθ δθμιουργία
εμβολίου βρίςκονται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο και εμβόλια κατά τθσ ελονοςίασ αναμζνονται να
κυκλοφοριςουν μζςα ςτα προςεχι χρόνια.
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ε ποιζσ χϊρεσ υπάρχουν κροφςματα ελονοςίασ;
Η ελονοςία αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα υγείασ ςτον κόςμο. Η ελονοςία
ενδθμεί ςε ςχεδόν 100 χϊρεσ/περιοχζσ (ςτοιχεία Π.Ο.Υ. 2014). Αυτζσ οι περιοχζσ εντοπίηονται
κυρίωσ ςτθν υποςαχάρια Αφρικι, ςτθν Κεντρικι και Νότια Αμερικι, ςτθν Αςία, ςτθ Μζςθ
Ανατολι, ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ και ςτο Νότιο Ειρθνικό.
Οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ επθρεάηουν τθ γεωγραφικι και εποχικι κατανομι τθσ νόςου. Σε
πολλζσ τροπικζσ περιοχζσ θ νόςοσ μεταδίδεται όλο το ζτοσ, ενϊ ςτισ εφκρατεσ περιοχζσ θ
μετάδοςθ ςχεδόν διακόπτεται κατά τουσ ψυχροφσ μινεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εποχικισ
ζξαρςθσ τθσ νόςου, ςτισ ενδθμικζσ περιοχζσ, ο κίνδυνοσ μόλυνςθσ είναι υψθλόσ.
Ο χάρτθσ που ακολουκεί δείχνει τισ χϊρεσ ςτον κόςμο όπου ενδθμεί θ ελονοςία.
Χάρτθσ. Χϊρεσ όπου ενδθμεί θ ελονοςία, 2013 (πθγι: World malaria report, 2014, WHO)*
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* Χρωματιςμζνεσ περιοχζσ = περιοχζσ όπου ενδθμεί θ ελονοςία (διαβάκμιςθ χρϊματοσ ανάλογα με τθν
επίπτωςθ- ςυχνότθτα τθσ νόςου)

Μπορϊ να αρρωςτιςω από ελονοςία ςτθν Ελλάδα;
Η Ελλάδα ιταν χϊρα ενδθμικι για τθν ελονοςία μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’60, ενϊ
κεωρείται «χϊρα ελεφκερθ ελονοςίασ» από το 1974. Ζκτοτε, τα κροφςματα ελονοςίασ ςτθν
Ελλάδα αφοροφν ςυνικωσ είτε ςε αλλοδαποφσ που μολφνκθκαν ςε χϊρα του εξωτερικοφ είτε
ςε άτομα που ταξίδεψαν ςε ενδθμικζσ χϊρεσ και μολφνκθκαν εκεί (ειςαγόμενα κροφςματα).
Κουνοφπια του γζνουσ Ανωφελζσ όμωσ ανευρίςκονται και ςτθν χϊρα μασ, όπωσ και ςε πολλζσ
άλλεσ χϊρεσ που ζχουν εξαλείψει τθν ελονοςία.
Στθν Ελλάδα, από το 2009 ζωσ το 2013, καταγράφθκαν κάκε ζτοσ περιςτατικά ελονοςίασ από
Plasmodium vivax χωρίσ ιςτορικό μετακίνθςθσ ςε ενδθμικι χϊρα, δθλαδι περιςτατικά με
ενδείξεισ εγχϊριασ μετάδοςθσ, ςε διάφορεσ περιοχζσ (βλ. Ζκκεςθ επιδθμιολογικισ επιτιρθςθσ
ελονοςίασ, 2014).
Κατά ςυνζπεια, το ΚΕΕΛΠΝΟ ςυμβουλεφει ότι κα πρζπει
1) να εφαρμόηεται ςυςτθματικι καταπολζμθςθ των κουνουπιϊν ςε επίπεδο κοινότθτασ ειδικά
ςτισ περιοχζσ που εμφανίςτθκαν τα εγχϊρια κροφςματα ελονοςίασ,
2) όλοι να τθροφν αυςτθρά τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ από τα τςιμπιματα κουνουπιϊν.
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Σι πρζπει να κάνω αν πρόκειται να ταξιδζψω ςε χϊρα που ενδθμεί θ ελονοςία;
Εάν πρόκειται να ταξιδζψετε ςτο εξωτερικό, κα πρζπει εγκαίρωσ να ενθμερωκείτε για τα
νοςιματα που ενδθμοφν ςτθ χϊρα αυτι και να λάβετε τα απαραίτθτα προλθπτικά μζτρα. Εάν
π.χ. πρόκειται να ταξιδζψετε ςε περιοχι ενδθμικι για τθν ελονοςία πρζπει να λάβετε τθν
κατάλλθλθ χθμειοπροφφλαξθ και να τθρείτε αυςτθρά τα μζτρα τα ατομικισ προςταςίασ από
κουνοφπια. Σε περίπτωςθ (ι ςε υποψία) εγκυμοςφνθσ, ςυςτινεται οι ζγκυεσ γυναίκεσ να
αποφφγουν να ταξιδζψουν ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία περιοχζσ. Η ελονοςία ςε μία ζγκυο
είναι πιο βαριάσ μορφισ και μπορεί να οδθγιςει ςε πρόωρο τοκετό, αποβολι ι γζννθςθ
κνθςιγενοφσ νεογνοφ.
Προκειμζνου να λάβετε όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τον κίνδυνο μετάδοςθσ τθσ
ελονοςίασ και άλλων νοςθμάτων ςτον τόπο προοριςμοφ ςασ και τουσ τρόπουσ προφφλαξθσ από
αυτά, ςε περίπτωςθ ταξιδιοφ ςτο εξωτερικό πρζπει να επικοινωνιςετε με το Γραφείο
Σαξιδιωτικισ Ιατρικισ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ι με τισ Διευκφνςεισ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ
τθσ περιοχισ κατοικίασ ςασ, 4-6 εβδομάδεσ πριν από το ταξίδι. Επιπρόςκετα, μετά τθν
επιςτροφι ςασ από το ταξίδι, κα πρζπει να είςαςτε ςε εγριγορςθ για τυχόν φποπτα
ςυμπτϊματα (π.χ. πυρετό χωρίσ ςαφι εςτία) και να αναηθτιςετε αμζςωσ ιατρικι εκτίμθςθ εάν
αρρωςτιςετε.
Πωσ μπορϊ να αποφφγω τα τςιμπιματα των κουνουπιϊν;
Με κατάλλθλα ενδφματα που καλφπτουν όςο περιςςότερο γίνεται το ςϊμα (μακριά μανίκια
και παντελόνια, ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ροφχα).
Με εντομοαπωκθτικά ςτο ακάλυπτο δζρμα και πάνω από τα ροφχα, που περιζχουν
δραςτικζσ ουςίεσ όπωσ: το DEET (Ν,Ν διεκυλο-μετα-τολουαμίδθ), θ ικαριδίνθ ι πικαριδίνθ
(Picaridin (KBR 3023)), το IR3535 και φυςικζσ ουςίεσ όπωσ ζλαια lemon ευκάλυπτου (που
όμωσ ζχουν ςχετικά μειωμζνθ εντομοαπωκθτικι δράςθ). Προςοχι:
- Τα εντομοαπωκθτικά δεν πρζπει να ζρχονται ςε επαφι με το ςτόμα, τα μάτια και το
βλεννογόνο τθσ μφτθσ και δεν τα χρθςιμοποιοφμε επάνω ςε ερεκιςμζνο δζρμα, αμυχζσ
(κοψίματα) και τραφματα.
- Δεν αφινουμε τα παιδιά να χρθςιμοποιοφν μόνα τουσ εντομοαπωκθτικά, οφτε βάηουμε
εντομοαπωκθτικά ςτα χζρια τουσ (επαλείφουμε ςτα δικά μασ χζρια και τουσ τα
απλϊνουμε εμείσ). Συμβουλευόμαςτε τον παιδίατρο για τθ χριςθ εντομοαπωκθτικϊν ςε
παιδιά και χρθςιμοποιοφμε ουςίεσ και ςκευάςματα που επιτρζπονται για τθν θλικία του
παιδιοφ.
- Δεν χρειάηεται εντομοαπωκθτικό κάτω από τα ροφχα.
- Τα εντομοαπωκθτικά χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ζξω από το ςπίτι. Όταν επιςτρζφουμε
ςυςτινεται το πλφςιμο του δζρματοσ με ςαποφνι και νερό.
- Τα εντομοαπωκθτικά πρζπει να επαλείφονται μετά τα αντιθλιακά.
- Οι ζγκυεσ και κθλάηουςεσ μθτζρεσ κα πρζπει να ςυμβουλεφονται τον ιατρό τουσ για τθ
χριςθ εντομοαπωκθτικϊν.
- Εντομοαπωκθτικά με DEET αντενδείκνυνται ςε παιδιά θλικίασ κάτω των 2 ετϊν, ενϊ
ςυνιςτάται θ χριςθ τουσ υπό περιοριςμοφσ ςε παιδιά θλικίασ 2 - 12 ετϊν (εκτόσ εάν θ
χριςθ τουσ δικαιολογείται από κινδφνουσ για τθν υγεία των ανκρϊπων, π.χ. ζξαρςθ
αςκενειϊν που μεταδίδονται από ζντομα).
- Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, κα πρζπει να ακολουκοφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ του
ςκευάςματοσ.
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Προςοχι κατά τισ ςθμαντικότερεσ ϊρεσ ζκκεςθσ ςτα τςιμπιματα. Το είδοσ του κουνουπιοφ
(Ανωφελισ) που μεταφζρει το πλαςμϊδιο εμφανίηει μεγαλφτερθ δραςτθριότθτα και
τςιμπάει κυρίωσ από το ςοφρουπο μζχρι το χάραμα.
υχνά λουτρά κακαριότθτασ για τθν απομάκρυνςθ του ιδρϊτα.
Πωσ μποροφμε να αποφφγουμε τα κουνοφπια ςτο ςπίτι;
Μπορείτε να αποφεφγετε τα τςιμπιματα των κουνουπιϊν και να μειϊςετε τον πλθκυςμό τουσ
γφρω από το ςπίτι, με:
Αντικουνουπικά πλζγματα (ςιτεσ που εμποδίηουν τθν δίοδο κουνουπιϊν) ςτα ανοίγματα
του ςπιτιοφ (π.χ. παράκυρα, φεγγίτεσ, αεραγωγοφσ τηακιοφ). Απαιτείται περιοδικόσ ζλεγχοσ
και ςυντιρθςι τουσ.
Χριςθ κουνουπιζρασ κατά τθ διάρκεια του φπνου, ιδίωσ ςε περιοχζσ με μεγάλουσ
πλθκυςμοφσ κουνουπιϊν ι ςε περιπτϊςεισ που αντενδείκνυται θ χριςθ άλλων
προςτατευτικϊν μζςων (όπωσ ςε μικρά βρζφθ). Σιγουρευτείτε ότι δεν ζχει εγκλωβιςτεί
κουνοφπι ςτθν κουνουπιζρα.
Χριςθ εντομοκτόνων ςτον αζρα. Περιζχουν πυρεκρινοειδι (π.χ. Περμεκρίνθ). Κυκλοφοροφν
ςτο εμπόριο ςτισ εξισ μορφζσ: αερόλυμα (αεροηόλ), ταμπλζτεσ, εξατμιηόμενο διάλυμα,
ςπιράλ («φιδάκια») κλπ. Δεν πρζπει να εφαρμόηονται ςτο δζρμα. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κα
πρζπει να τθροφνται αυςτθρά οι οδθγίεσ χριςθσ του ςκευάςματοσ ι τθσ ςυςκευισ.
Χριςθ ανεμιςτιρων ι κλιματιςτικϊν. Ο δροςερόσ αζρασ μειϊνει τθ δραςτθριότθτά των
κουνουπιϊν, αλλά δεν τα ςκοτϊνει. Η χριςθ ανεμιςτιρων (ιδίωσ οροφισ) δυςχεραίνει τθν
προςζγγιςθ των εντόμων.
Καλό κοφρεμα γραςιδιοφ, κάμνων, φυλλωςιϊν (ςθμεία που βρίςκουν καταφφγιο ενιλικα
κουνοφπια).
Χριςθ λαμπτιρων κίτρινου χρϊματοσ για το φωτιςμό εξωτερικϊν χϊρων (προςελκφουν
λιγότερο τα κουνοφπια).
Απομάκρυνςθ του ςτάςιμου νεροφ από λεκάνεσ, βάηα, γλάςτρεσ, παλιά λάςτιχα, υδρορροζσ
και άλλα μζρθ του κιπου, ϊςτε να μθν ζχουν πρόςβαςθ τα κουνοφπια ςε λιμνάηοντα νερά
που αποτελοφν ςθμεία εναπόκεςθσ των αυγϊν τουσ. Σθμειϊνεται ότι ακόμα και το ζδαφοσ
που παραμζνει για μεγάλα διαςτιματα υγρό μπορεί να αποτελζςει ςθμείο εναπόκεςθσ
αυγϊν.
Πότιςμα κατά προτίμθςθ κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ.
Τα ενδεικνυόμενα μζτρα προςταςίασ από κουνοφπια είναι διακζςιμα αναλυτικότερα ςτθν
ιςτοςελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.:
Φυλλάδιο «Προςταςία από τα κουνοφπια»
Παρουςίαςθ «Μζτρα προςταςίασ από τα κουνοφπια»
Ποια άτομα βρίςκονται ςε μεγαλφτερο κίνδυνο;
Όλα τα άτομα που ταξιδεφουν ςε ενδθμικζσ για τθν ελονοςία χϊρεσ, οπότε πρζπει να
λαμβάνεται θ ενδεικνυόμενθ χθμειοπροφφλαξθ.
Οι μετανάςτεσ από χϊρεσ ςτισ οποίεσ ενδθμεί θ ελονοςία, όταν επιςτρζφουν ςτθ χϊρα
καταγωγισ τουσ μετά από κάποια χρόνια, για να επιςκεφτοφν ςυγγενείσ (λόγω τθσ
μειωμζνθσ ανοςίασ που ζχουν πια για τθν αςκζνεια μπορεί να νοςιςουν ςοβαρά).
Οι ομάδεσ ανκρϊπων που κινδυνεφουν περιςςότερο όταν νοςιςουν είναι τα μικρά παιδιά, οι
ζγκυεσ και οι αςκενείσ ςε ανοςοκαταςτολι γενικότερα, οπότε ςε αυτοφσ δεν ςυνιςτάται θ
επίςκεψθ ενδθμικϊν για τθν ελονοςία χωρϊν (και ποτζ χωρίσ προφφλαξθ).
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