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Η εινλνζία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ ινηκώμεσλ κε ηνλ πςειόηεξν επηπνιαζκό ζε
παγθόζκηα θιίκαθα. Τν 90% ησλ θξνπζκάησλ εινλνζίαο αλαθέξεηαη ζηελ ππνζαράξην
Αθξηθή. Τν 40% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο γεο εμαθνινπζεί λα θαηνηθεί ζε ελδεκηθέο πεξηνρέο,
όπνπ ζεκεηώλνληαη 1-2 εθαηνκκύξηα ζάλαηνη από εινλνζία θάζε ρξόλν, θπξίσο ζε λήπηα
θάησ ησλ 5 εηώλ.
Σην δπηηθό θόζκν, ε εινλνζία είλαη ζήκεξα θπξίσο εηζαγόκελε λόζνο, θαη κία από ηηο
ζεκαληηθέο αηηίεο λόζεζεο θαη ζαλάηνπ ζε ηαμηδηώηεο πξνο ελδεκηθέο ρώξεο. Σπαληόηεξν
θαηλόκελν απνηειεί ε «εινλνζία ησλ αεξνδξνκίσλ», πνπ αθνξά ζε ηνπηθή κεηάδνζε ηεο
λόζνπ θνληά ζε αεξνδξόκηα, από κνιπζκέλα θνπλνύπηα πνπ κεηαθέξνληαη κε αεξνζθάθε
πξνεξρόκελα από ελδεκηθέο πεξηνρέο. Τέινο αλαθέξεηαη ζπνξαδηθά ηνπηθή κεηάδνζε από
εηζεξρόκελνπο κεηαλάζηεο ή επηζηξέθνληεο ηαμηδηώηεο κε εινλνζία, ελώ ζπάληνη ηξόπνη
κεηάδνζεο είλαη ε θνηλή ρξήζε κνιπζκέλσλ βειόλσλ, ε κεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο θαη
ε κεηακόζρεπζε κνιπζκέλσλ νξγάλσλ.
Τν παζνγόλν αίηην: πιαζκώδηα ηεο εινλνζίαο
Η εινλνζία πξνθαιείηαη από παξαζηηηθά πξσηόδσα ηνπ γέλνπο Plasmodium. Από πάλσ από
100 είδε πιαζκσδίσλ, ηέζζεξα θπξίσο πξνζβάιινπλ ηνλ άλζξσπν: P. falciparum, P. vivax,
P. ovale, P. malariae, P. knowlesi. Ο άλζξσπνο είλαη ην κόλν ζεκαληηθό ππνδόρν ησλ
πιαζκσδίσλ απηώλ, κε ηε κεξηθή εμαίξεζε ηνπ P. malariae, ην νπνίν πξνζβάιιεη επίζεο
αθξηθαληθνύο πηζήθνπο θαη κατκνύδεο ηεο Ν. Ακεξηθήο.
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Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, όπσο νη Φηιηππίλεο, ε Κακπόηδε, ε Τατιάλδε θαη ε Μπαλκάξ
(Βηξκαλία).
Σπρλόηεξε αηηία ζαλάηνπ από εινλνζία απνηειεί ην P. falciparum, επηθξαηνύλ ζηέιερνο
ζηελ ππνζαράξην Αθξηθή, ηε Νέα Γνπτλέα, ηελ Ατηή θαη ηε Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία. Θάλαηνη
από εινλνζία ζπκβαίλνπλ ζπνξαδηθά θαη κεηά πξνζβνιή από P. vivax, ην νπνίν είλαη
αζύλεζεο ζηελ ππνζαράξην Αθξηθή, αιιά επηθξαηεί ζε Μεμηθό, Κεληξηθή θαη Νόηην Ακεξηθή
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θαη Γπηηθό Δηξεληθό Ωθεαλό. Σηελ Ιλδηθή ρεξζόλεζν, ηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη ηελ Ωθεαλία
απαληνύλ ην ίδην ζπρλά θαη ηα δύν απηά ζηειέρε.
Ήπηα θαηά θαλόλα λόζν πξνθαινύλ ην P. ovale, πνπ αλεπξίζθεηαη θπξίσο ζηελ Αθξηθή, θαη
ην P. malariae, πνπ έρεη επξεία γεσγξαθηθή θαηαλνκή ζε όιεο ηηο ελδεκηθέο πεξηνρέο. Η
λόζεζε από ηα δύν απηά πιαζκώδηα δελ είλαη ζπρλή.
Ο θνξέαο: νη αλσθειείο θώλσπεο
Από ηα 500 πεξίπνπ είδε αλσθεινύο θώλσπα, 50-60 είδε κπνξνύλ λα κεηαδώζνπλ
εινλνζία ζηνλ άλζξσπν. Σεκαληηθόηεξνη θνξείο ηεο λόζνπ είλαη ηα είδε Anopheles gambiae
θαη Anopheles funestus θαη ιηγόηεξν ην Anopheles arabiensis. Φαξαθηεξηζηηθά ησλ θνξέσλ,
πνπ επλννύλ ηε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο, είλαη ν ζρεηηθά καθξύο ρξόλνο δσήο ηνπο (πάλσ
από 10 εκέξεο), ε πςειή ππθλόηεηα ζην νηθνζύζηεκα, ε αλζξσπνθηιία (πξνηίκεζε ηνπ
αλζξώπνπ σο πεγή αίκαηνο) θαη ε ελδνθηιία (παξακνλή ζην εζσηεξηθό ηεο αλζξώπηλεο
θαηνηθίαο). Οη πξνλύκθεο αλαπηύζζνληαη ζε κηθξέο πδάηηλεο ζπιινγέο θνληά ζηηο θαηνηθίεο,
ελώ νη ελήιηθεο ζειπθνί θώλσπεο αλαπαύνληαη ηελ εκέξα ζην εζσηεξηθό ησλ ζπηηηώλ θαη
ηζηκπνύλ ηε λύρηα, από ην ειηνβαζίιεκα σο ηελ απγή.
Άλζξσπνο θαη πεξηβάιινλ
Τα ζεξκά θιίκαηα κε πςειή πγξαζία θαη ζπρλέο βξνρνπηώζεηο δεκηνπξγνύλ επλντθέο
ζπλζήθεο γηα ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ θνπλνππηώλ. Σήκεξα 104 ρώξεο παξακέλνπλ
ελδεκηθέο, θαη πεξηιακβάλνπλ ηξνπηθέο ρώξεο κε ζπλερηδόκελε κεηάδνζε εινλνζίαο όιν ην
ρξόλν, θαζώο θαη ππνηξνπηθέο ρώξεο κε επνρηθή κεηάδνζε θαηά ηνπο ζεξκνύο κήλεο ηνπ
ρξόλνπ. Υπνινγίδεηαη όηη 125 εθαηνκκύξηα ηαμηδηώηεο επηζθέπηνληαη ηηο ρώξεο απηέο θάζε
ρξόλν.
Σηηο ελδεκηθέο δώλεο, ε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο δελ είλαη νκνηνγελήο: Μπνξεί λα
ζπλππάξρνπλ πεξηνρέο απμεκέλεο κεηάδνζεο κε πεξηνρέο ειεύζεξεο λόζνπ ζηελ ίδηα ρώξα,
ελώ πεξηγξάθεηαη εζηηαθή ελδεκηθόηεηα αθόκε θαη κέζα ζην ίδην αζηηθό θέληξν. Φακεινύ
θηλδύλνπ είλαη νη πεξηνρέο κε πςόκεηξν πάλσ από 1500 κέηξα, κε εμαίξεζε ηηο ζεξκέο θαη
πγξέο πεξηόδνπο, θαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Σηελ Αθξηθή ε ζπρλόηεηα κεηάδνζεο ηεο
εινλνζίαο είλαη 8 θνξέο κεγαιύηεξε ζηα ρσξηά από όηη ζηηο πόιεηο, σζηόζν θαη νη αζηηθέο
πεξηνρέο εκθαλίδνπλ κεηάδνζε, ηδίσο ζηα ππνβαζκηζκέλα πξνάζηηα.
Ωο κέηξν ελδεκηθόηεηαο ηεο εινλνζίαο έρεη επί καθξώ ρξεζηκνπνηεζεί ην πνζνζηό
παξαζηηαηκίαο ζηνλ πιεζπζκό, θαζώο θαη ην πνζνζηό ζπιελνκεγαιίαο ζε παηδηά 2-9 εηώλ.
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κεζνελδεκηθέο (11-50%), ππεξελδεκηθέο (51-74%) θαη νινελδεκηθέο (≥75%). Σηηο
ππεξελδεκηθέο θαη νινελδεκηθέο πεξηνρέο, όπσο πεξηνρέο ηεο ηξνπηθήο Αθξηθήο θαη ηεο
παξάθηηαο Νέαο Γνπτλέαο, όπνπ παξαηεξείηαη πςειή επίπησζε εινλνζίαο από P. falciparum,
ε ζπρλόηεηα κνιπζκαηηθώλ ηζηκπεκάησλ αλά άηνκν μεπεξλά ην έλα ηελ εκέξα.
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εληνκνινγηθνύ ελνθζαικηζκνύ (entomologic inoculation rate, EIR), πνπ απνηηκά ηνλ
αξηζκό ησλ κνιπζκαηηθώλ δεγκάησλ αλσθεινύο θώλσπα αλά άηνκν αλά έηνο. Οη πεξηνρέο
ρακειήο κεηάδνζεο έρνπλ δείθηε ελνθζαικηζκνύ <10/έηνο, κέζεο κεηάδνζεο 10-49/ έηνο
θαη πςειήο κεηάδνζεο ≥50/έηνο.
Από ζνβαξή λόζν πξνζβάιινληαη ζπρλόηεξα ηα λήπηα, νη έγθπνη θαη νη πξσηνεθηηζέκελνη
ζηε λόζν ρσξίο πξνεγνύκελε αλνζία, όπσο ηαμηδηώηεο θαη παηδηά κεηαλαζηώλ πνπ
επηζηξέθνπλ ζηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο. Όιεο, σζηόζν, νη ειηθηαθέο θαη πιεζπζκηαθέο
νκάδεο κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ζνβαξή λόζεζε θαηά ηε δηάξθεηα επηδεκηθώλ θπκάησλ
εινλνζίαο, νθεηιόκελσλ ζε θιηκαηηθέο αιιαγέο (θαηαξξαθηώδεηο βξνρέο, πιεκκύξεο),
πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο (θαηαζθεπή θξαγκάησλ ή νξπρείσλ, εγθαηάζηαζε αγξνηηθώλ
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θιπ) ή κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ ιόγσ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ ή
ζπξξάμεσλ.
Γηα ηνπο ηαμηδηώηεο, ν θίλδπλνο λόζεζεο είλαη πςειόηεξνο ζε πξννξηζκνύο ηεο Γπηηθήο
Αθξηθήο θαη ηεο Ωθεαλίαο, κέηξηνο ζηελ ππόινηπε Αθξηθή, ηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία θαη
Νόηην Ακεξηθή, θαη ρακειόο ζηελ Κεληξηθή Ακεξηθή θαη ππόινηπε Αζία.
Δπεηδή ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηε κεηάδνζε ηεο εινλνζίαο κπνξεί λα κεηαβάιινληαη ζε
ζπλάξηεζε κε πεξηβαιινληηθνύο θαη άιινπο παξάγνληεο, είλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο
αλαδήηεζε επίθαηξεο επηδεκηνινγηθήο πιεξνθνξίαο από έγθξηηεο πεγέο (βι. Πίλαθα )

Γηαδηθηπαθή πεγή

Πεξηερόκελν

WHO: International Travel and Health

Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Υγείαο:

Interactive map

Γηαδξαζηηθόο ράξηεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηε

http://apps.who.int/tools/geoserver/www/

κεηάδνζε εινλνζίαο θαη θίηξηλνπ ππξεηνύ

ith/index.html

αλά πξννξηζκό

CDC: Malaria map application
http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/

Κέληξν Διέγρνπ Ννζεκάησλ, ΗΠΑ
Γηαδξαζηηθόο ράξηεο επίπησζεο εινλνζίαο
αλά πξννξηζκό

Health Protection Scotland: Fit for travel

Δζληθό Σύζηεκα Υγείαο, Σθνηία:

http://www.fitfortravel.scot.nhs.uk/destin

Γηαδξαζηηθόο ράξηεο εθηίκεζεο θηλδύλνπ

ations.aspx

γηα ινηκώδε λνζήκαηα αλά πξννξηζκό
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