Έκδοση 19.4.13

ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΛΟΝΟΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Απρίλιοσ 2013
Ομάδα Εργαςίασ για τα Νοςήματα που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ
Γραφείο Προζδρου
Γραφείο Νοςημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαςτζσ
Γραφείο Σαξιδιωτικήσ Ιατρικήσ
ΓΛΩΑΡΙΟ
Ad tab: διςκία για ενιλικεσ
Pd tab: διςκία για παιδιά

Κλινική Διάγνωςη/
Σφποσ Πλαςμωδίου
Μη επιπλεγμζνη
ελονοςία:
P. vivax ι
P. ovale

PΟ: από ςτόματοσ
IV: ενδοφλζβια ζγχυςθ

Περιοχή όπου
ςυνζβη η
μόλυνςη

Q12h: ανά 12 ϊρεσ
Q6h: ανά 6 ϊρεσ
Q8h: ανά 8 ϊρεσ

qd: μία φορά τθν θμζρα
bid: δφο φορζσ τθν θμζρα
tid: τρεισ φορζσ τθν θμζρα
qid:τζςςερισ φορζσ τθν θμζρα

υνιςτώμενη Θεραπεία

υνιςτώμενη Θεραπεία

Δοςολογία για Ενήλικεσ

Δοςολογία για Παιδιά 1
Θεραπευτικό χήμα Πρώτησ Επιλογήσ

Όλεσ οι περιοχζσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των
κρουςμάτων
ελονοςίασ ςτθν
Ελλάδα χωρίσ
ιςτορικό ταξιδίου
ςε χϊρα ενδθμικι
για ελονοςία)
Επί υποψίασ
ανκεκτικοφ ςτθ
χλωροκίνθ P. vivax
βλ. πιο κάτω

tab: Διςκίο(α)
Β: Βάροσ ϊματοσ

Χλωροκίνη ΚΑΙ πριμακίνη

2, 3, 4

Χλωροκίνη ΚΑΙ πριμακίνη

2, 3, 4 , 5

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

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

800mg PO (= 4 tab) ωσ δόςθ εφόδου, ακολουκοφμενθ από
400mg (=2tab) PO ςτισ 6, 24 και 48 ϊρεσ
υνολική δόςη: 2000 mg άλατοσ
Ή

10mg βάςθσ/kg PO ωσ δόςθ εφόδου, ακολουκοφμενθ από
5mg βάςθσ/kg PO ςτισ 6, 24 και 48 ϊρεσ
υνολική δόςη: 25mg βάςθσ/kg
Ή

Χλωροκίνη, φωςφορική (Avloclor©-250mg=155mg βάςησ)

4

1000mg άλατοσ PO (= 4tab) ωσ δόςθ εφόδου ακολουκοφμενθ
από 500mg άλατοσ PO (=2tab) ςτισ 6, 24 και 48 ϊρεσ

Χλωροκίνη, φωςφορική (Avloclor©-250mg=155mg βάςησ)

2, 4

10mg βάςθσ/kg PO ωσ δόςθ εφόδου ακολουκοφμενθ από 5mg
βάςθσ/kg PO ςτισ 6, 24 και 48 ϊρεσ

1

Η παηδηαηξηθή εκεξήζηα δόζε αλζεινλνζηαθώλ θαξκάθσλ δεν πρέπει ποηέ λα μεπεξλά ηελ ζπληζηώκελε θαη ηε κέγηζηε επηηξεπόκελε δόζε ηνπ αληίζηνηρνπ θαξκάθνπ γηα ηνπο ελήιηθεο.
Η πξηκαθίλε είλαη απαραίηηηη γηα ηελ εθξίδσζε ησλ ππλνδσηηώλ πνπ παξακέλνπλ ζην ήπαξ θαη επζύλνληαη γηα ηηο ππνηξνπέο ζε ινηκώμεηο από P. vivax ή P. ovale
3
Πξηλ ηε ρνξήγεζε πξηκαθίλεο είλαη απαραίηηηη ε εμέηαζε γηα G6PD. Σε πεξίπησζε ήπιας έλλειυης G6PD, κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην ελαιιαθηηθό ζρήκα κε 45mg πριμακίνης 1 θορά ηην εβδομάδα για 8 εβδομάδες. Σε
πεξίπησζε μέηριας ή ζοβαρής έλλειυης G6PD, δε ζσνιζηάηαι η τορήγηζη πριμακίνης.
4
Δελ θπθινθνξεί ζηα θαξκαθεία, ε πξνκήζεηα ησλ θαξκάθσλ απηώλ γίλεηαη πξνο ην παξόλ κέζσ ηεο Δ/λζεο Δεκόζηαο Υγηεηλήο-ΥΥΚΑ (ηει 210-5239 689 θαη θαμ 210-5233 563), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
Εθηόο σξώλ εξγαζίαο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην ηειεθσληθό θέληξν ηνπ ΥΥ ( Επείγνληα: 210-5225 079). Επίζεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ην ΚΕΠΙΦ-ΚΕΕΛΠΝΟ 210-5212 054.
5
Δελ θπθινθνξνύλ παηδηαηξηθά ζθεπάζκαηα γηα πνιιά αλζεινλνζηαθά θάξκαθα.
2

1
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υνολική δόςη: 2500mg άλατοσ
ΚΑΙ
4
Πριμακίνη φωςφορική (Primaquine phosphate, 1tab=15mg
βάςησ): 30mg (=2tab) PO qd x 14 θμζρεσ για το P. vivax και
15mg (=1tab) PO qd x 14 θμζρεσ για το P. ovale

υνολική δόςη: 25 mg βάςθσ/kg
ΚΑΙ
4
Πριμακίνη φωςφορική (Primaquine phosphate, 1tab=15mg
6
βάςησ): 0,5 mg βάςθσ/kg PO qd x 14 θμζρεσ

Θεραπευτικά χήματα Πρώτησ Επιλογήσ
Μη επιπλεγμζνη
ελονοςία:
P. falciparum ι μθ
ταυτοποιθμζνο
είδοσ πλαςμωδίου

Περιοχζσ με
αντοχή ςτη
χλωροκίνη7

Παράγωγα αρτεμιςίνησ
(πρώτησ επιλογήσ κατά
τον WHO)

Piperaquine tetraphosphate- dihydroartemisinin (Eurartesim©, 1 tabl= 160mg piperaquine
tetraphosphate/PQP + 20mg dihydroartemisinin/DHA)
Η θμεριςια δόςθ υπολογίηεται ανάλογα με το Β.., χορθγείται μία φορά τθν θμζρα για 3 διαδοχικζσ
θμζρεσ και πρζπει να λαμβάνεται τθν ίδια ϊρα κάκε θμζρα:
5 ζωσ <7 kg: 80mg PQP/10mg DHA ι ½ διςκίο 160 mg PQP/20 mg DHA
7 ζωσ <13 kg: 160mg PQP/20mg DHA ι 1 διςκίο 160 mg PQP/20 mg DHA
13 ζωσ <24 kg: 320mg PQP/40mg DHA ι 1 διςκίο 320 mg PQP/40 mg DHA
24 ζωσ <36 kg: 640mg PQP/80mg DHA ι 2 διςκία 320 mg PQP/40 mg DHA
36 ζωσ <75 kg: 960mg PQP/120mg DHA ι 3 διςκία 320 mg PQP/40 mg DHA
75 ζωσ 100 kg: 1.280mg PQP/160mg DHA ι 4 διςκία 320 mg PQP/ 40 mg DHA
>100 kg: Δεν υπάρχουν δεδομζνα πάνω ςτα οποία να βαςιςτεί μια ςφςταςθ δόςθσ ςε
αςκενείσ με βάροσ >100 κιλϊν
8
Artemether- Lumefantrine (Riamet©, 1 tab= 20mg artemether + 120mg lumefantrine)
Η θμεριςια δόςθ υπολογίηεται ανάλογα με το Β.. Ο αςκενισ μετά τθν πρϊτθ δόςθ πρζπει να λάβει τθ
θ
2 δόςθ ςε 8 ϊρεσ και ςτθ ςυνζχεια τισ επόμενεσ δόςεισ κάκε 12 ϊρεσ, μζχρι να ςυμπλθρωκοφν 6
δόςεισ (διάρκεια θεραπείασ= 3 ημζρεσ)
 5-14 kg: 1 tab/δόςθ
 15-24 kg: 2 tab/δόςθ  25-34 kg: 3 tab/δόςθ  ≥35 kg: 4 tab/δόςθ

Atovaquone-proguanil (Malarone©)
1 ad tab =250mg atovaquone + 100mg proguanil
4 tab qd x 3 θμζρεσ

Atovaquone-proguanil (Malarone©)
1 pd. tab = 62,5mg atovaquone + 25mg proguanil
5-8 kg: 2 pd. tab qd x 3 θμζρεσ
9-10 kg: 3 pd. tab qd x 3 θμζρεσ
11-20 kg: 1 ad. tab qd x 3 θμζρεσ
21-30 kg: 2 ad. tab qd x 3 θμζρεσ
31-40 kg: 3 ad. tab qd x 3 θμζρεσ
>40 kg: 4 ad. tab qd x 3 θμζρεσ

6

Γηα ηε ρνξήγεζε πξηκαθίλεο από ηνπ ζηόκαηνο ζε κηθξά παηδηά πξνηείλεηαη ε δηάιπζε ελόο θνληνξηνπνηεκέλνπ δηζθίνπ 15mg ζε 5 ml θαζαξνύ λεξνύ. Έλα ml ηνπ δηαιύκαηνο πεξηέρεη 3mg βάζεο πξηκαθίλεο γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο δόζεο.
7
Σηελ Ειιάδα ε αληνρή ηνπ πιαζκσδίνπ κπνξεί λα εμεηαζηεί κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο από ην Εξγ. Αλαθνξάο Παξαζηηνινγίαο & Τξνπηθώλ Νόζσλ ηεο ΕΣΔΥ. (πιεξνθνξίεο: 213- 2010-317/ 318).
8
Έρεη άδεηα θπθινθνξίαο, αιιά δελ θπθινθνξεί επξέσο ζηελ Ειιάδα. Μπνξεί λα γίλεη παξαγγειία κέζσ ΙΦΕΤ (213-2002 400/ 501/ 502).
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Εναλλακτικά Θεραπευτικά χήματα
4, 9

4, 5, 8

Θειική κινίνη
ΚΑΙ
Δοξυκυκλίνη Ή τετρακυκλίνη Ή κλινδαμυκίνη

Θειική κινίνη
Δοξυκυκλίνη Ή τετρακυκλίνη Ή κλινδαμυκίνη

Θειική κινίνη (Quinine Sulfate-300mg= 248mg βάςησ):
10
2 tab PO tid x 5 Ή 7 θμζρεσ
Δοξυκυκλίνη: 100mg PO bid x 7 θμζρεσ
Ή
Οξυτετρακυκλίνη: 250mg PO qid x 7 θμζρεσ
Ή
11
Κλινδαμυκίνη (Dalacin©-υδροχλωρική κλινδαμυκίνη, caps
300mg): 600mg (2 caps) tid PO x 7θμ

Θειική κινίνη (Quinine Sulfate-300mg= 248mg βάςησ):
10 mg άλατοσ/kg PO tid x 3 Ή 7 θμζρεσ 8
Δοξυκυκλίνη (δεν ςυνιςτάται ςε παιδιά <8 ετών): 2,2 mg/kg PO
bid x 7 θμζρεσ
Οξυτετρακυκλίνη (δεν ςυνιςτάται ςε παιδιά <8 ετών):
25mg/kg/θμζρα PO qid x 7 θμ
Κλινδαμυκίνη (Dalacin©-caps 300mg): 10 mg/ kg PO tid x 7
θμζρεσ
11
Μεφλοκίνη

Μεφλοκίνη

12

(Lariam©ή Mephaquin, 250mg =228mg βάςησ)

(Lariam©ή Mephaquin-250mg= 228mg βάςησ)

750mg άλατοσ PO (=3tab) ωσ δόςθ εφόδου, ακολουκοφμενθ
από 500 mg PO (=2tab) ςε 6- 12 ϊρεσ μετά τθν αρχικι δόςθ

15mg /kg άλατοσ PO ωσ δόςθ εφόδου, ακολουκοφμενθ από 10
mg/kg PO 6-12 ϊρεσ μετά τθν αρχικι δόςθ
υνολική δόςη= 25mg άλατοσ/kg

υνολική δόςη= 1250mg

Θεραπευτικό χήμα
Μη επιπλεγμζνη
ελονοςία:
P. vivax

Περιοχι με αντοχή
13
ςτη χλωροκίνη

Atovaquone-proguanil (Malarone©) ΚΑΙ Πριμακίνη
Βλ. ανωτζρω δοςολογία

2, 3, 4

4, 8

11

ΚΑΙ Πριμακίνη

2, 3, 4, 5, 6

4, 5, 8

Θειική κινίνη
ΚΑΙ
2, 3, 4
Δοξυκυκλίνη ι τετρακυκλίνη ΚΑΙ Πριμακίνη
Βλ. ανωτζρω δοςολογία
Μεφλοκίνη (Lariam©ή Mephaquin)
Βλ. ανωτζρω δοςολογία

Atovaquone-proguanil (Malarone©) ΚΑΙ Πριμακίνη
Βλ. ανωτζρω δοςολογία

Θειική κινίνη
ΚΑΙ Δοξυκυκλίνη, ι τετρακυκλίνη
2, 3, 4, 5, 6
Πριμακίνη
Βλ. ανωτζρω δοςολογία
2, 3, 4

11

Μεφλοκίνη (Lariam©ή Mephaquin) ΚΑΙ Πριμακίνη
Βλ. ανωτζρω δοςολογία

ΚΑΙ

2, 3, 4, 5, 6

9

Η θηλίλε πνπ εηζάγεηαη ζηελ Ειιάδα κέζσ ΙΦΕΤ είλαη δηζθία 300mg ζεηηθνύ άιαηνο= 248mg βάζεο.
Σε πεξίπησζε πνπ ε ινίκσμε παξνπζηάδεηαη ζε άηνκν πνπ πξνέξρεηαη ή έρεη ηαμηδέςεη ζηελ ΝΑ Αζία, ε ζεξαπεία πξέπεη λα παξαηείλεηαη ζε 7 εκέξεο.
11
Επηινγή θπξίσο γηα εγθύνπο.
12
Η κεθινθίλε ζθόπηκν είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκα ηα άιια πξνηεηλόκελα ζρήκαηα, ιόγσ ησλ ζπρλώλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ (θαξδηνινγηθώλ, λεπξνςπρηαηξηθώλ). Επίζεο
δε ζπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε κεθινθίλεο ζε άηνκα πξνεξρόκελα από ηε ΝΑ Αζία, ιόγσ κεγάισλ πνζνζηώλ αληνρήο ηνπ P. falciparum ζε απηό ην θάξκαθν, από απηή ηελ πεξηνρή. Τέινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
πεξηπηώζεηο κόιπλζεο κε P. vivax αλζεθηηθό ζηε ρισξνθίλε, αλ ηα άιια πξνηεηλόκελα ζρήκαηα δελ είλαη δηαζέζηκα.
13
P. vivax κε αληνρή ζηελ ρισξνθίλε έρεη αλαθεξζεί, πξνο ην παξόλ (Σεπ 2011), κόλν από ηελ Παπνύα Νέα Γνπτλέα θαη ηελ Ιλδνλεζία. Αλαθέξνληαη επίζεο ζπάληεο πεξηπηώζεηο αληνρήο ζηε Μπαλκάξ, ηελ Ιλδία θαη ηε
Κεληξηθή θαη Νόηηα Ακεξηθή.
10

3
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Κλινική Διάγνωςη/
Σφποσ Πλαςμωδίου

Επιπλεγμζνη
ελονοςία
(όλα τα είδη
πλαςμωδίου)

Περιοχή όπου
υνιςτώμενη Θεραπεία
ςυνζβη η μόλυνςη
Δοςολογία για Ενήλικεσ

Όλεσ

4

υνιςτώμενη Θεραπεία
Δοςολογία για Παιδιά
4

Κινίνη δι-υδροχλωρική ΚΑΙ ζνα από τα παρακάτω:
Δοξυκυκλίνη ή Οξυτετρακυκλίνη ή Κλινδαμυκίνη

Κινίνη δι-υδροχλωρική ΚΑΙ ζνα από τα παρακάτω:
Δοξυκυκλίνη ή Οξυτετρακυκλίνη ή Κλινδαμυκίνη

Κινίνη δι-υδροχλωρική (Quinine Dhcl-600mg/2ml):
Δόςη εφόδου: 20mg/kg IV ςε ορό Dextrose 5% ςε 4ωρθ
ζγχυςθ, ακολουκοφμενθ από 10mg/kg Q8h για τισ πρϊτεσ 48h
(ι ζωσ ότου ο αςκενισ ανζχεται αγωγι PO). Η ςυχνότθτα τθσ
χοριγθςθσ πρζπει να αναδιαμορφϊνεται Q12h, εάν θ
ενδοφλζβια χοριγθςθ κινίνθσ παρατείνεται για περιςςότερο
από 48h.
Εναλλακτικό ςχήμα (αποκλειςτικά ενήλικεσ): ταχεία φόρτιςθ
κινίνθσ με 7mg/kg δι-υδροχλωρικισ κινίνθσ ςε διάςτθμα 30 min
μζςω αντλίασ ζγχυςθσ, ακολουκοφμενθ από 10mg/kg ςε
διάςτθμα 4h.
Η παρεντερικι αγωγι με δι-υδροχλωρικι κινίνθ πρζπει να
ςυνεχίηεται ζωσ ότου ο αςκενισ να δφναται να λάβει αγωγι PO
(βλ. ανωτζρω για δοςολογία)
10
Διάρκεια αγωγήσ: 5-7 ημ.
Προςοχή:
Δε χορηγείται δόςη εφόδου αν ο αςθενήσ ζχει λάβει ήδη
κινίνη ή μεφλοκίνη ΡΟ, εντόσ του τελευταίου 12 ώρου.
H εκάςτοτε χορηγοφμενη δόςη κινίνησ δεν πρζπει να
υπερβαίνει τα 1,4g.
ΚΑΙ
Δοξυκυκλίνη
Εάν ο αςκενισ δεν ανζχεται τθ κεραπεία PO, 100mg IV Q12h.
Αλλαγι ςε ΡΟ αγωγι 100mg bid, όποτε είναι εφικτό.
Οξυτετρακυκλίνη- Βλ. ανωτζρω δόςθ για χοριγθςθ PO
10
Κλινδαμυκίνη (Dalacin©, φωςφορική κλινδαμυκίνη150mg/ml) Εάν ο αςκενισ δεν ανζχεται τθ κεραπεία PO: 10 mg
/kg IV ωσ δόςθ εφόδου (Προςοχή ςτον ρυθμό ζγχυςησ!),
ακολουκοφμενθ από 5 mg /kg IV Q8h. Αλλαγι ςε PO αγωγι
(600mg =2 caps tid) όποτε είναι εφικτό.
Διάρκεια αγωγήσ: 7 ημζρεσ

Κινίνη δι-υδροχλωρική (Quinine Dhcl-600mg/2ml):
Δόςθ όπωσ ςτουσ ενιλικεσ

Δοξυκυκλίνη
(δεν ςυνιςτάται ςε παιδιά <8 ετών)
Αν ο αςκενισ δεν ανζχεται τθ κεραπεία PO: 2,2 mg/kg IV Q12h
και αλλαγι ςε PO bid μόλισ είναι εφικτό. Αν το βάροσ είναι >45
kg τότε χορθγείται δόςθ ενθλίκων.
Οξυτετρακυκλίνη (δεν ςυνιςτάται ςε παιδιά <8 ετών)- βλ.
ανωτζρω δόςθ για χοριγθςθ ΡΟ
Κλινδαμυκίνη (Dalacin©, φωςφορική κλινδαμυκίνη150mg/ml). Αν ο αςκενισ δεν ανζχεται PO, χορθγείται 10mg/kg
IV, ωσ δόςθ εφόδου (Προςοχή ςτον ρυθμό ζγχυςησ!)
ακολουκοφμενθ από 5mg/kg Q8h. Αλλαγι ςε PO αγωγι
(10mg/kg PO tid) όποτε είναι εφικτό.
Διάρκεια αγωγήσ: 7 ημζρεσ

4

Έκδοση 19.4.13
14

Αρτεςουνικό (Artesunate)
δοξυκυκλίνη ι κλινδαμυκίνη

ΚΑΙ

Αρτεςουνικό (Artesunate): 2,4mg/kg IV ςτισ 0, 12 και 24 ϊρεσ
κι ζπειτα qd
Δοξυκυκλίνη –Βλ. ανωτζρω δοςολογία
Κλινδαμυκίνη -- Βλ. ανωτζρω δοςολογία
Διάρκεια αγωγήσ: 7 ημζρεσ

Μη επιπλεγμζνη
ελονοςία -ζγκυεσ15

Περιοχή όπου ςυνζβη η
μόλυνςη

14

Αρτεςουνικό (Artesunate)
δοξυκυκλίνη ι κλινδαμυκίνη

ΚΑΙ

Αρτεςουνικό (Artesunate): Δόςθ όπωσ ςτουσ ενιλικεσ
Δοξυκυκλίνη –Βλ. ανωτζρω δοςολογία
Κλινδαμυκίνη -- Βλ. ανωτζρω δοςολογία
Διάρκεια αγωγήσ: 7 ημζρεσ

υνιςτώμενη Θεραπεία
Δοςολογία για Ενήλικεσ (ζγκυεσ γυναίκεσ)

Πλαςμϊδιο ευαίςθητο ςτθ
χλωροκίνθ

Τδροξυχλωροκίνη (Plaquenil©-200mg=150mg βάςησ)
Βλ. ανωτζρω δοςολογία για χοριγθςθ ΡΟ
Ή
Χλωροκίνη φωςφορική (Avloclor©-250mg=155 mg βάςησ)

4

Βλ. ανωτζρω δοςολογία για χοριγθςθ ΡΟ
P. falciparum με αντοχή ςτθ
χλωροκίνθ

Θειική κινίνη (Quinine Sulfate-300mg= 248mg βάςησ)

4, 8

+

Κλινδαμυκίνη
Βλ. ανωτζρω δοςολογία για χοριγθςθ ΡΟ

P. vivax με αντοχή ςτθ
χλωροκίνθ

Θειική κινίνη (Quinine Sulfate-300mg= 248mg βάςησ)

4, 8

Βλ. ανωτζρω δοςολογία για χοριγθςθ ΡΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) CDC, Guidelines for Treatment of Malaria in the United States, May 2009- available at: http://www.cdc.gov/malaria/diagnosis_treatment/index.html
nd
2) WHO, Guidelines for the treatment of malaria, 2 edition, 2010 – available at: http://www.who.int/malaria/publications/atoz/9789241547925/en/index.html
3) 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
4) British Infection Society. Malaria- Algorithm for initial assessment and management in adults. February 2007. www.hpa.org.uk
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Τν παξάγσγν ηεο αξηεκηζίλεο αξηεζνπληθό νμύ (artesunate) ζπζηήλεηαη σο πξώηεο επηινγήο ζεξαπεία, ζύκθσλα κε ηνλ ΠΟΥ γηα ηελ ζεξαπεία επηπιεγκέλεο εινλνζίαο ζε ελήιηθεο θαη παηδηά κε βαξηά θιηληθή εηθόλα.
Δελ θπθινθνξεί ζηελ Ειιάδα, θαη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο νξθαλό θάξκαθν γηα ηελ Επξώπε. Μηθξή πνζόηεηα γηα ηελ θαη’ εμαίξεζε ζεξαπεία ζνβαξώλ πεξηζηαηηθώλ είλαη δηαζέζηκε κέζσ ηνπ ΚΕΕΛΠΝΟ (ΚΕΠΙΦ: 2105212054).
15
Σηις έγκσες δεν ζσνιζηώνηαι: i) ε ηεηξαθπθιίλε ή δνμπθπθιίλε, εθηόο αλ δελ ππάξρνπλ άιιεο επηινγέο ή ππάξρεη άιιε δπζαλεμία, νπόηε κπνξνύλ λα ζπγρνξεγεζνύλ κε ηελ θηλίλε όπσο ζπληζηάηαη γηα ηνπο ελήιηθεο
γεληθόηεξα, ii) ηα Atovaquone- proguanil (Malarone©) θαη artemether-lumefantrine (Riamet©) θαηά ην 1ν ηξίκελν ηεο θύεζεο, εθηόο αλ δελ ππάξρνπλ άιιεο επηινγέο ή ππάξρεη άιιε δπζαλεμία, iii) ε κεθινθίλε (Lariam©)
ιόγσ ηεο ζύλδεζεο ηεο κε ηελ γέλλεζε λεθξώλ εκβξύσλ θαη iii) ε πξηκαθίλε, θαζώο ε έγθπνο κπνξεί λα έρεη θπζηνινγηθή G6PD αιιά ην έκβξπν όρη.
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