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Μαστιγουόρο 



ΠΛΑΥΝΙΚΗ ΛΔΨΜΑΝΙΑΗ 

• Αλζξσπνδσνλόζνο 

 

• Παγθόζκηα θαηαλνκή 

 

• Δπίπησζε 500.000 πεξηπηώζεηο/έηνο 

παγθνζκίσο 



ΑΙΣΙΟ 

• L. Donovani (Ιλδία – Αθξηθή) 

 

• L. Chagasi (Ν. Ακεξηθή) 

 

• L. Infantum (Λεθάλε Μεζνγείνπ) 

 

 Η Λετζκαλία επηδεί εληόο ησλ καθξνθάγσλ 

θαη κπνξεί λα πξνθαιεί λόζν 



ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΙΣΟΤ 

• Κύξηνο μεληζηήο (ππνδνρν): θύινο, αιιά 

θπλνεηδή, ηξσθηηθά 

 

• Δλδηάκεζνο μεληζηήο: θλίπα (phlebotomus 
papatasi) 

 

• Σπραίνο μεληζηήο: Άλζξσπνο 



ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
• Μεηαδίδεηαη κε ην ηζίκπεκα ηεο ζειπθήο 

ζθλίπαο 
– Phlebotomus  ζηνλ Παιαηό Κόζκν 

– Lutzomyia ζηνλ Νέν Κόζκν 





ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ 

• Αζσμπηωμαηικά ηα πεξηζζόηεξα κνιπζκέλα άηνκα 
 

• Νοζούνηες: θπξίσο κηθξά παηδηά θαη 
αλνζνθαηαζηαικέλνη 
 

• σμπηώμαηα-εσρήμαηα: ππξεηόο, ζπιελνκεγαιία, 
επαηνκεγαιία, ιεκθαδελνπάζεηα, αλαηκία, 
ιεπθνπελία, ζξνκβνπελία, ππεξγακαζθαηξηλαηκία. 
 

 Δπηπιένλ ιόγσ νπδεηεξνπελίαο, ζνβαξέο 
βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο 







ΓΙΑΓΝΧΗ 
• Κιηληθή εηθόλα 

 
• Αλεύξεζε παξαζηησλ ζην κ.η.o κε άκεζε 

κηθξνζθόπεζε 
 

• PCR DNA – θαιιηέξγεηα κπεινύ ησλ νζηώλ  
 

• Αληηιετζκαληαθά αληηζώκαηα ζηνλ νξό ηνπ 
αζζελνύο: Αλνζνθζνξηζκό , Elisa, 
Αλνζνρξσκαηνγξαθία (αληη Κ39) 





ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

• Ληπνζσκηαθή ακθνηεξηθίλε Β 

 

• Άιαηα πεληαζζελνύο αληηκνλίνπ 

(Glugantine) 

 

• Μηιηεθνζίλε 



ΔΛΟΝΟΙΑ 

• Παξαζηηηθό λόζεκα 

 

• Δλδεκεί ζε ηξνπηθέο ρώξεο 

 

• Πξνζβάιιεη ηαμηδηώηεο ζε ελδηθέο 

πεξηνρέο 



ΑΙΣΙΟ 

• Plasmodium vivax 

• Plasmodium ovale 

 

• Plasmodium malaria→ «θαινήζεο ηεηαξηαίνο 

ππξεηόο» 

• Plasmodium Falciparum→ «θαθνήζεο 

ηξηηαίνο ππξεηόο» 

«θαινήζεο ηξηηαίνο 
 ππξεηόο» 



ΣΡΟΠΟ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟΝ 

ΑΝΘΡΧΠΟ 

• Μέζσ κνιπζκέλσλ ζειπθώλ αλσθειώλ 
θνπλνππηώλ 
 

• Με κεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο 
 

• Κάζεηε κεηάδνζε από κεηέξα ζην λενγλό. 
 
Υξόλνο επώαζεο:10-14 εκέξεο 





ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΙΣΟΤ 
Αλσθειήο θώλσπαο 

πνξνδστηεο 

Γείγκα Παξαζηηαηκία 

Ηπαηηθά θύηηαξα 

Πξνεξπζξνθπηηαξηθή  
ζρηδνγνλία 

Τπλνδστηεο:vivax oval 

ε απηά νθείινληαη νη ππνηξνπέο 
ηεο εινλνζίαο κεηά ρξόληα 

Μεξνδστηεο 

Μόιπλζε εξπζξώλ αηκνζθαηξηλσλ: ηξνθνδστηεο 

Μεξνδστηεο Γακεηνθύηηαξα 

Ρήμε εξπζξώλ 

-Ππξεηόο + ξίγνο 
-Πξνζβνιή λέσλ εξπζξώλ 

πνξνδσίηεο 

Δπαλάιεςε ηνπ θύθινπ 

Δξπζξνθπηηαξηθή  
ζρηδνγνλία 





ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ 

 Δίλαη ζπλάξηεζε ηεο ππεξπαξαγσγήο θπηηαξνθηλώλ (TFN-as 
IFN-γ, IL-I) θαη πξνζθόιιεζεο ησλ παξαζηηνπκελσλ εξπζξώλ 
αηκνζθαηξίσλ ζην ελδνζήιην ησλ κηθξώλ αγγείσλ πξνθαιώληαο 
ηζραηκία θαη δπζιεηηνπξγία νξγάλσλ. 

 

 ΦΤΥΡΗ ΦΑΗ: ↑ ππξεηόο 400 C +ξίγνο, αγγεηνζύζπαζε, 

ςπρξό δέξκα. Γηαξθεί 15΄- 60΄. 

 

 ΘΔΡΜΗ ΦΑΗ:↑ ππξεηόο, αγγεηνδηαζηνιή, ππεξαηκία 

πξνζώπνπ, θεθαιαιγία,ππεξδπλακηθή θπθινθνξία, 

παξαιήξεκα. Γηαξθεί 4-8 ώξεο. 

 

 ΤΓΡΗ ΦΑΗ: ↓ ππξεηνύ , έληνλεο εθηδξώζεηο, εμάληιεζε. 

Γηαξθεί ~2 ώξεο. 



ΚΙΝΓΤΝΟΙ 

• Οκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ: παηδηά, έγθπεο, 

αλνζνθαηαζηαικέλνη, άηνκα από κε ελδεκηθέο 

πεξηνρέο. 

• Κπξίσο από p. Falciparum 

• Δμαξηάηαη από ηνλ βαζκό ηεο παξαζηηαηκίαο 

(πξνζβνιή > 5 % εξπζξώλ κεγάινο θίλδπλνο) 

• νβαξή αλαηκία – ζξνκβνπελία – ππνγιπθαηκία -  
θώκα (ΚΝ) – πνιπνξγαληθή αλεπάξθεηα  -  shock - 
ζάλαηνο 



ΓΙΑΓΝΧΗ 

• Άκεζε κηθξνζθόπεζε επηρξίζκαηνο πεξηθεξηθνύ 
αίκαηνο (παρηά θαη ιεπηή ζηαγόλα) κεηά ρξώζε 
Giensa 
 

• PCR αλίρλεπζε πιαζκηδηαθνύ DNA 
 

• Αλίρλεπζε αληηγόλνπ κε αλνζνρξσκαηνγξαθία 
(κνλνθιηληθά α/6) 
 

• Αλζεινλνζηαθά αληηζώκαηα (ρξήζηκε ζε κε 
ελδεκηθέο πεξηνρέο) 





ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

• Υισξνθίλε 

 

• Κηλίλε 

 

• Πξηκαθίλε 

 

• Μεθινθίλε (Lariam) 

 

• Αηνβαθόλε + πξνγνλαλίιε (malaron) 



ΠΡΟΛΗΦΗ 

1. Απνθπγή εθζέζεσο ζηα θνπλνύπηα ζε ελδεκηθέο 

πεξηνρέο (θαηάιιειν ληύζηκν – όρη αλνηθηά 

παξάζπξα – εληνκναπσζεηηθά θ.α) 

 

2. Πξνιεπηηθή ιήςε θαξκάθσλ (Μεθινθίλε, 

Αηνβαθόλε+ πξνγνλαλίιε, ρισξνθίλε) 

 

3. Δκβόιηα: ακθίβνια απνηειέζκαηα ιόγσ πησρήο 

αληηγνληθόηεηαο 



ΑΛΜΟΝΔΛΛΧΔΙ 





ΛΟΙΜΧΞΔΙ ΑΠΟ ΑΛΜΟΝΔΛΛΔ 

• Γαζηξεληεξίηηδα 

• Δληεξηθόο ππξεηόο (ηπθνεηδήο ππξεηόο) 

• Μηθξνβηαηκία θαη ελδαγγεηαθέο ινηκώμεηο 

• Δληνπηζκέλεο ινηκώμεηο (απνζηήκαηα, 

νζηενκπειίηηο) 

• Αζπκπησκαηηθή ρξόληα θνξεία 



Σρόπος Μόλσνζης 

• Σξνθηκνγελείο Λνηκώμεηο: -Απγά 

      -Σπξί  

      -Παγσηό 

      -Υπκνί 

      -Λαραληθά θξέζθα 

      -Απνμεξακέλα δεκεηξηαθά 

      -Μνιπζκέλν λεξό (θαθέο 

     ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη  
     απνρέηεπζεο 

      -θιπ 



ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΣΙΓΑ 
Υρόνος επώαζης 6-72 ώρες 

• Ππξεηόο 

• Κνηιηαθά άιγε 

• Ναπηία-εκεηνη 

• Γηάξξνηεο (πδάξεηο κεγάινπ όγθνπ ή βιελνππναηκαηεξέο (δπζεληεξία) 

        -------------                --------------------           -----------------      -------------  

• Μηθξνβηαηκία<5%: ζλεηόηεο 15-20% 

• Δληνπηζκέλεο ινηκώμεηο 15% ζλεηόηεο:  Μεληγγίηηδα 

     επηηθή αξζξηηίδα 

     Οζηενκπειίηηδα 

     Υνιαγγεητηηδα 

     Πλεπκνλία 

     Δλδαξηεξίηηδα 

     Δλδνθαξδίηηδα  



ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΙΣΙΓΑ 

• Απηνπεξηνξηδόκελε ινίκσμε εληόο 4-10 εκεξώλ 

 

• Φνξεία ζηα θόπξαλα: - 4-5 εβδνκάδεο 

   - <10% 10-12 εβδνκάδεο 

   - 0,2 – 6% θνξεία (>1 έηνο)

  



ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

• Βαξεία θαηάζηαζε 

• Αλνζνθαηαζηνιή 

• Γξεπαλνθπηηαξηθά ζύλδξνκα 

• Πξνζέζεηο ελδαγγεηαθέο – νξζνπεδηθέο 

•  > 50 έηε + αζεξσκάησζε 

• < 12 κελώλ 



ΦΑΡΜΑΚΑ 
• Ακπηθηιιίλε 
• Κνηξηκνμαδόιε 
• Φζνξηνθηλνιόλεο 
• Κεθαινζπνξίλεο 3εο γελεάο 
  
Γιάρκεια θεραπείας:- 5 εσο 7 εκέξεο 
        -7-14 εκέξεο ζε     

       αλνζνθαηαζηαικέλνπο 
                      --------------------------------------------- 
Πρόληψη:  -Απζηεξή ηήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο 
    -Καιό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ 
  



ΣΤΦΟΔΙΓΗ ΠΤΡΔΣΟ 

• Salm. Typhi 

• Salm. Paratypi 

• Πξνζβνιή ΜΟΝΟΝ ηνπ αλζξώπνπ από κνιπζκέλα  

ηξόθηκα ή λεξό 

 -------------------------------------------------------------- 

• Υξόλνο επώαζεο 7-14 εκέξεο 

 

  



ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ-ΔΤΡΗΜΑΣΑ (1) 

 1ε εβδνκάδα (θάζε κηθξνβηαηκίαο) 

- ππξεηόο-θξίθηα-αλνξεμία 

- Κεθαιαιγία – λαπηία – εκέηνη 

- Μπαιγίεο – μεξόο βήραο 

- Δπίρξηζηνο γιώζζα 

-  Ηπαηνζπιελνκεγαιία 

- Δπαηζζεζία ζηελ ςειάθεζε έσο θνηιίαο 

- Βξαδπθαξδία 

- Γπζθνηιηόηεηα ζε ελήιηθεο 

- Γηάξξνηα ζε παηδία θαη AIDS 

 

 



• 2ε εβδνκάδα 

 

-  ππξεηόο 

 

- Σπθηθή ξνδάλζε (5-30%) 

 

- ΚΝ (ζύγρπζε, απάζεηα, ζπαζκνί) 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ 



Δργαζηηριακά εσρήμαηα 

•  Ht,  Λεπθά,  ιεκθνθπηηάξσλ 

 

•  PLT 

 

•  SGOT -  SGPT 

 

• Τπνθιηληθή ΓΔΠ 

 

 

 



ΠΟΡΔΙΑ ΝΟΟΤ 

• Υσξίο ζεξαπεία:  ππξεηνύ ζην 90% κεηά 4 

εβδνκάδεο 

 

• Με ζεξαπεία : ππξεηνύ ζε 3-5 εκέξεο 

 

• Τπνηξνπή  10 %  

• Θλεηόηεο  15 % 

 

ε όζοσς δεν λάβοσν ανηιβιοηικά 



ΣΤΦΟΔΙΓΗ ΠΤΡΔΣΟ 

- Γηάγλσζε  

θ/α : Aίκα (+) :60-80 % 1ε εβδνκάδα 

Μ.Σ.Ο (+) 80-95 % 

Κόπξαλα (+) 30% 

Ούξα  

Τιηθό ηπθηθήο ξνδάλζεο 

Οξναληίδξαζεο widal: -Μηθξή δηαγλσζηηθή αμία 

     -Γελ ζπλίζηαηαη 

 





ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

• Φζνξηνθηλνιόλεο:  5-7 εκέξεο 
• Κεθαινζπνξίλεο 3 γελεάο: 7-14 εκέξεο 
• Αδηζξνκπθίλε 
• Ακπηθηιιίλε  
 θνηξηκνμαδόιε 
 ρισξακθαηληθόιε 
 
        ΠΡΟΛΗΦΗ 
1. Απζηεξέο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη πιύζηκν ρεξηώλ 
2. Δκβόιηα ζε ηαμίδηα ζε ελδεκηθέο ρώξεο   

14-21 ημέρες 


