
Malaaria diagnostika ja ravijuhend 

Malaaria kahtlus 
Malaaria on sääskedega leviv infektsioonhaigus, mida põhjustab Plasmodium perekonda kuuluv algloom. Haigus 

levib 91 riigis, peamiselt troopilistes ja subtroopilistes piirkondades. 

Kõikidel palavikuga haigetel tuleb võtta reisianamnees. Iga palavik kuni 1 aasta pärast malaariapiirkonnast 

lahkumist võib olla põhjustatud malaariast. 

Malaaria sümptomid on mittespetsiifilised ning pelgalt kliinilise leiu alusel ei saa veenvalt malaaria diagnoosi 

kinnitada ega välistada. Malaaria prodromaalseteks sümptomiteks, mis võivad avalduda 2-3 päeva enne palaviku 

teket, on väsimus, isutus, peavalu, lihas- ja liigesvalud. Malaaria põhilisteks sümptomiteks on äkki tekkinud halb 

enesetunne ja kõrge palavik, sageli ≥39°C. Lisaks võib esineda iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kuiv köha, 

ikterus, pearinglus, desorientatsioon, kooma. 

Malaariaga patsiendil ei pea palavik esinema regulaarse sagedusega. Kindlate ajaintervallidega palavikusakke (P. 

falciparum: 48h või ebaregulaarne, P. vivax, ovale: 48h, P. malariae: 72h, P. knowlesi: 24h) esineb harva. Taolise 

regulaarsuse puudumine ei tohi vähendada malaaria kahtlust. 

P. falciparum: Minimaalne inkubatsiooniperiood on 6 päeva. Kliiniline pilt avaldub kõige sagedamini 30 päeva 

jooksul pärast nakatumist, harva hiljem kui 6 kuud pärast nakatumist.  

P. malariae, P. vivax, P. ovale, P. knowlesi: inkubatsiooniperiood 9-18 päeva. P. ovale ja P. vivaxi puhul võivad 

sümptomid avalduda ka mitu kuud pärast reisilt naasmist. Haigus võib taas avalduda ka aastaid pärast esmast 

haigestumist.   

Malaaria diagnostika 
- Vereäige mikroskoopia  

o Analüüsi teostatakse E-R päevasel ajal. 

o eHL -> Nakkustekitajate uuringud (Ab, Ag, NAT) -> Muud infektsioonid -> Venoosne veri -> 

Malaariaplasmoodium. 

o Mitteimmuunsetel patsientidel võib malaaria kliiniliselt avalduda väga madala parasiteemia korral, st 

ajal, mil vereäigest ei ole malaariatekitaja veel tuvastatav. Malaaria kahtluse korral tuleb vereäige 

mikroskoopiat korrata iga 12-24 h järel, kokku 3 korda. Kui kõik 3 testi on negatiivsed, on malaaria 

diagnoos vähetõenäoline.  

o Vereproovi võib võtta ka palavikuvabal perioodil. Palaviku tekke ootamine ja siis alles vereproovi 

võtmine ei ole soovitatud, kuna nii võib õigeaegne diagnoos hilineda.  

o NB! Vereäige mikroskoopiaks tuleb võtta vereanalüüs ka öösiti või nädalavahetustel, kuna sellest 

määratakse esimesel võimalusel parasiteemia-%. 

- Malaaria ribatest  

o Analüüsi teostatakse ööpäevaringselt, 7 päeva nädalas. 

o eHL -> Nakkustekitajate uuringud (Ab, Ag, NAT) -> Muud infektsioonid -> Venoosne veri -> 

Malaariaplasmoodium (ribaanalüüs). 

o Eelistatud meetod malaaria diagnostikaks töövälisel ajal ja nädalavahetustel.   

- Malaariaplasmoodiumi PCR (vahendatav: SynLab)  

o Alternatiivne meetod malaaria kvalitatiivseks diagnostikaks (positiivne, negatiivne).  

o Aeg analüüsi tellimisest vastuseni >7p. 

o Rutiinselt ei soovita kasutada. 

Sagedasemad mittespetsiifilised nihked laboratoorsetes vereanalüüsides ägeda malaaria korral: 

Trombotsütopeenia, normokroomne normotsütaarne aneemia, hüponatreemia, hüpoglükeemia, metaboolne 

atsidoos, hemolüüs (LDH↑, vaba-Hgb↑, haptoglobiin↓), CRP↑, prokaltsitoniin↑, kreatiniin↑, uurea↑, bilirubiin↑, 

transaminaasid↑, ALP↑. Eosinofiiliat reeglina ei esine. 



Malaaria ravi  
Malaaria ravi on näidustatud üksnes patsientidele, kellel malaaria diagnoos on laboratoorselt kinnitunud. Empiiriline ravi ilma laboratoorse kinnituseta on näidustatud 

vaid erandjuhtudel (püsib tugev kahtlus malaariale, patsiendi raske üldseisund, puudub võimalus laboratoorselt malaariaplasmoodiumit verest tuvastada).  

Malaaria raviga peab alustama 1-2h jooksul pärast diagnoosi kinnitumist. 

Malaaria ravi ajal tuleb igapäevaselt hinnata parasiteemiat (parasiitide suhtarv erütrotsüütide kohta) vereäige mikroskoopial. Ravi eesmärgiks on patsiendi kliiniline 

paranemine + plasmoodiumi aseksuaalsete vormide (sõrmusvormid, trofozoiidid, skisondid) kadumine vereäigest. Gametotsüüdid ei paljune, ei põhjusta sümptome ning 

võivad pärast aseksuaalse parasiteemia taandumist jääda ajutiselt tuvastatavaks. 

Kerge malaaria6  
P. falciparum, 
P. malariae, 
P. knowlesi 

või liik 
teadmata 

 
 
 
 
 
 
 

Täiskasvanud Lapsed Rasedad 

o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 
(Coartem®, Riamet®) 
o Annustamine: 4 tbl p/o1 
o Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 36, 48, 

60h 
o Ravi kestvus: 3 päeva  

 
VÕI 
 

o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 
(Malarone®) 1,2,3,15 
o Annustamine: 4 tbl x1 p/o 
o Ravi kestvus: 3 päeva 

 

o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 
(Coartem®, Riamet®) p/o 
o Annustamine: 

 5-14 kg: 1 tbl 
 15-24 kg: 2 tbl 
 25-35 kg: 3 tbl 
 >35 kg: 4 tbl 

o Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 36, 48, 
60h 

o Ravi kestvus: 3 päeva  
 
VÕI 
 

o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 
(Malarone®) p/o1,2,3,15 
o Annustamine:  

 11-20 kg: 1 tbl x1 
 21-30 kg: 2 tbl x1 
 31-40 kg: 3 tbl x1 
 >40 kg: 4 tbl x1  

o Ravi kestvus: 3 päeva 
 

I trimester 

 
o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 

(Malarone®) 1,2,3 
o Annustamine: 4 tbl x1 p/o 
o Ravi kestvus: 3 päeva 

 

II, III trimester 

 
o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 

(Coartem®, Riamet®) 
o Annustamine: 4 tbl p/o1 
o Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 36, 48, 

60h 
o Ravi kestvus: 3 päeva  

 
 



5-10 kg kaaluvatel lastel kasutada Malarone® 
Paediatric (62,5/25mg) tablette või artemeeter-
lumefantriini 

P. vivax või P. 
ovale 

o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 
(Coartem®, Riamet®)  
o Annustamine: 4 tbl p/o1 
o Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 36, 48, 

60h 
o Ravi kestvus: 3 päeva  

 
VÕI 
 

o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 
(Malarone®) 1,2,3,15 
o Annustamine: 4 tbl x1 p/o 
o Ravi kestvus: 3 päeva 

 

o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 
(Coartem®, Riamet®) p/o 
o Annustamine: 

 5-14 kg: 1 tbl 
 15-24 kg: 2 tbl 
 25-35 kg: 3 tbl 
 >35 kg: 4 tbl 

o Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 36, 48, 
60h 

o Ravi kestvus: 3 päeva  
 
VÕI 
 

o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 
(Malarone®) p/o1,2,3,15 
o Annustamine:  

 11-20 kg: 1 tbl x1 
 21-30 kg: 2 tbl x1 
 31-40 kg: 3 tbl x1 
 >40 kg: 4 tbl x1  

o Ravi kestvus: 3 päeva 
 
5-10 kg kaaluvatel lastel kasutada 
Malarone® Paediatric (62,5/25mg) 
tablette või artemeeter-lumefantriini 

 

I trimester 

Klorokviintundlik P.vivax või P.ovale (enamik 
juhtudest): 
o Hüdroksüklorokviin 200mg (Plaquenil®)  

o Annustamine:  
 0h: 4 tbl p/o 
 6h: 2tbl p/o 
 24h: 2 tbl p/o 
 48h: 2 tbl p/o  

o Ravi kestvus: 2 päeva 
 
Klorokviinresistentne P.vivax või P.ovale (Paapua 
Uus-Guinea, Indoneesia, Myanmar, Timor, 
Malaisia):  
o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 

(Malarone®) 1,2,3 
o Annustamine: 4 tbl x1 p/o 
o Ravi kestvus: 3 päeva 

 
 

II, III trimester 

 
o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 

(Coartem®, Riamet®) 
o Annustamine: 4 tbl p/o1 
o Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 36, 48, 

60h 
o Ravi kestvus: 3 päeva  

 
 
 
 
 



Hüpnozoiitide ravi 4 

Enne primakiinravi alustamist on vajalik patsienti 
testida G6PD defitsiidi suhtes.  
 
Ilma G6PD defitsiidita patsiendid: 
o Primakiin p/o5 

o Annustamine:  
 P.vivax: 30mg x1 
 P.ovale: 15mg x1 

o Ravi kestvus: 14 päeva 
 
G6PD mõõduka defitsiidiga patsiendid:  
o Primakiin p/o5 

o Annustamine: 0,75mg/kg 1x nädalas 
o Ravi kestvus: 8 nädalat 

 
NB! Jälgida patsienti primakiin-
indutseeritud hemolüüsi suhtes. 
 

G6PD sügava defitsiidiga patsiendid või G6PD 
staatus teadmata:  

o Reeglina vastunäidustatud. Hinnata 
riski/kasu suhet enne primakiinravi 
alustamist.  

 
 

 

Enne primakiinravi alustamist on vajalik patsienti 
testida G6PD defitsiidi suhtes.  
 
Ilma G6PD defitsiidita patsiendid: 
o Primakiin p/o5 

o Annustamine:  
 P.vivax: 0,5mg/kg x1 
 P.ovale: 0,25mg/kg x1 

o Ravi kestvus: 14 päeva 
 
G6PD mõõduka defitsiidiga patsiendid:  
o Primakiin p/o5 

o Annustamine: 0,75mg/kg  
(max 45mg) 1x nädalas 

o Ravi kestvus: 8 nädalat 
 
NB! Jälgida patsienti primakiin-
indutseeritud hemolüüsi suhtes. 
 

G6PD sügava defitsiidiga patsiendid või G6PD 
staatus teadmata:  

o Reeglina vastunäidustatud. Hinnata 
riski/kasu suhet enne primakiinravi 
alustamist.  

 

o Hüdroksüklorokviin 200mg (Plaquenil®) 
o Annustamine: 500mg 1x nädalas 
o Ravi kestvus:  

 Rasedad: raseduse lõpuni. Seejärel 
läbida ravikuur primakiiniga. 

 Imetavad emad: imetamise lõpuni. 
Seejärel testida ema G6PD defitsiidi 
suhtes. Kui G6PD-defitsiiti ei esine, 
läbida ravikuur primakiiniga.  

 
VÕI 

  
kuni lapse 6-kuuliseks saamiseni. Seejärel 
testida ema ja last G6PD-defitsiidi suhtes. 
Kui kummalgi G6PD-defitsiiti ei esine, 
läbida ravikuur primakiiniga. 
 

Enne primakiinravi alustamist on vajalik patsienti 
testida G6PD defitsiidi suhtes.  
 
Ilma G6PD defitsiidita patsiendid: 
o Primakiin p/o5 

o Annustamine:  
 P.vivax: 30mg x1 
 P.ovale: 15mg x1 

o Ravi kestvus: 14 päeva 
 
G6PD mõõduka defitsiidiga patsiendid:  
o Primakiin p/o5 

o Annustamine: 0,75mg/kg 1x nädalas 
o Ravi kestvus: 8 nädalat 

 
NB! Jälgida patsienti primakiin-
indutseeritud hemolüüsi suhtes. 
 

G6PD sügava defitsiidiga patsiendid või G6PD 
staatus teadmata:  



o Reeglina vastunäidustatud. Hinnata 
riski/kasu suhet enne primakiinravi 
alustamist.  
 

Raske malaaria6,7 
Kõik 

plasmoodiumi 
liigid 

(peamiselt P. 
falciparum) 

Täiskasvanud Lapsed14 Rasedad 

o Artesunaat i/v 
o Annustamine: 2,4mg/kg, manustatuna 

1-2min jooksul 
o Annustamisintervallid: 0, 12, 24, 48, 72h 

jne 
o Ravi kestvus: min 24h; hetkeni, mil 

patsient suudab manustada p/o 
ravimeid. Max 5-7 päeva8 

 
seejärel, kui parenteraalne ravi on 
kestnud vähemalt 24h + patsient 
suudab manustada p/o ravimeid, läbida 
suukaudne ravikuur9: 

 
o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 

(Coartem®, Riamet®) p/o 
 Annustamine: 4 tabletti 2x 

päevas1 
 Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 

36, 48, 60h 
 Ravi kestvus: 3 päeva  

 
VÕI 
 

o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 
(Malarone®) p/o1,2,3,15 
 Annustamine: 4 tabletti, 1x 

päevas1 
 Ravi kestvus: 3 päeva 

o  
 

o Artesunaat i/v 
o Annustamine 

 ≥20kg: 2,4mg/kg,  
manustatuna 1-2 min jooksul 

 <20kg: 3mg/kg,  
manustatuna 1-2 min jooksul 

o Annustamisintervallid: 0, 12, 24, 48, 
72h jne 

o Ravi kestvus: min 24h; hetkeni, mil 
patsient suudab manustada p/o 
ravimeid. Max 5-7 päeva8 

 
seejärel, kui parenteraalne ravi on 
kestnud vähemalt 24h + patsient 
suudab manustada p/o ravimeid, 
läbida suukaudne ravikuur9: 

 
o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 

(Coartem®, Riamet®) p/o 
 Annustamine: 

- 5-14 kg: 1 tbl 
- 15-24 kg: 2 tbl 
- 25-35 kg: 3 tbl 
- >35 kg: 4 tbl 

 Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 
36, 48, 60h 

 Ravi kestvus: 3 päeva  
 

VÕI 
 

o Artesunaat i/v 
o Annustamine: 2,4mg/kg, manustatuna 

1-2min jooksul 
o Annustamisintervallid: 0, 12, 24, 48, 72h 

jne 
o Ravi kestvus: min 24h; hetkeni, mil 

patsient suudab manustada p/o 
ravimeid. Max 5-7 päeva8 

 
seejärel, kui parenteraalne ravi on 
kestnud vähemalt 24h + patsient 
suudab manustada p/o ravimeid, läbida 
suukaudne ravikuur9: 

 
I trimester: 
o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 

(Malarone®) p/o1,2,3,15 
 Annustamine: 4 tabletti, 1x 

päevas1 
 Ravi kestvus: 3 päeva 

 
II, III trimester: 
o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 

(Coartem®, Riamet®) p/o 
 Annustamine: 4 tabletti 2x 

päevas1 
 Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 

36, 48, 60h 
 Ravi kestvus: 3 päeva  

 
 



VÕI (kui artesunaat ei ole saadaval): 
 

o Kiniindihüdrokloriid i/v10,11  
o Annustamine:12 

 1. doos: 20mg/kg13 
 Järgnevad doosid: 10mg/kg 

o Annustamisintervall: iga 8h järel 
o Ravi kestvus: hetkeni, mil patsient 

suudab manustada p/o ravimeid 
 

48h pärast i/v ravi algust, kui  
 patsient ei ole endiselt võimeline 

p/o ravimeid manustama või 
 Püsib äge neeru- ja/või 

maksapuudulikkus, 
siis 

 Iga järgnev doos: 10mg/kg iga 12h 
järel 

 
 

Seejärel, kui patsient suudab manustada 
p/o ravimeid, läbida suukaudne ravikuur: 
 

o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 
(Coartem®, Riamet®) 
 Annustamine: 4 tbl p/o1 
 Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 

36, 48, 60h 
 Ravi kestvus: 3 päeva  

 
VÕI 
 

o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 
(Malarone®) 1,2,3,15 
 Annustamine: 4 tbl x1 p/o 
 Ravi kestvus: 3 päeva 

  
 

o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 
(Malarone®) p/o1,2,3,15 
 Annustamine:  

- 11-20 kg: 1 tbl x1 
- 21-30 kg: 2 tbl x1 
- 31-40 kg: 3 tbl x1 
- >40 kg: 4 tbl x1  

 Ravi kestvus: 3 päeva 
 

5-10 kg kaaluvatel lastel kasutada 
Malarone® Paediatric 
(62,5/25mg) tablette 

 
VÕI (kui artesunaat ei ole saadaval): 

 
o Kiniindihüdrokloriid i/v10,11  

o Annustamine: 12 
 1. doos: 20mg/kg13 
 Järgnevad doosid: 10mg/kg 

o Annustamisintervall: iga 8h järel 
o Ravi kestvus: hetkeni, mil patsient 

suudab manustada p/o ravimeid 
 

48h pärast i/v ravi algust, kui  
 Patsient ei ole endiselt võimeline 

p/o ravimeid manustama või 
 Püsib äge neeru- ja/või 

maksapuudulikkus, 
siis 

 Iga järgnev doos: 10mg/kg iga 
12h järel 

 
 

Seejärel, kui patsient suudab manustada 
p/o ravimeid, läbida suukaudne ravikuur: 
 

o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 
(Coartem®, Riamet®) p/o 

VÕI (kui artesunaat ei ole saadaval): 
 

o Kiniindihüdrokloriid i/v10,11  
o Annustamine:12 

 1. doos: 20mg/kg13 
 Järgnevad doosid: 10mg/kg 

o Annustamisintervall: iga 8h järel 
o Ravi kestvus: hetkeni, mil patsient 

suudab manustada p/o ravimeid 
 

48h pärast i/v ravi algust, kui  
 patsient ei ole endiselt võimeline 

p/o ravimeid manustama või 
 Püsib äge neeru- ja/või 

maksapuudulikkus, 
siis 

 Iga järgnev doos: 10mg/kg iga 
12h järel 

 
 

Seejärel, kui patsient suudab manustada 
p/o ravimeid, läbida suukaudne ravikuur: 
 

I trimester: 
o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 

(Malarone®) p/o1,2,3,15 
 Annustamine: 4 tabletti, 1x 

päevas1 
 Ravi kestvus: 3 päeva 

 
II, III trimester: 
o Artemeeter+lumefantriin 20/120mg 

(Coartem®, Riamet®) p/o 
 Annustamine: 4 tabletti 2x 

päevas1 
 Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 

36, 48, 60h 
 Ravi kestvus: 3 päeva  



 Annustamine: 
- 5-14 kg: 1 tbl 
- 15-24 kg: 2 tbl 
- 25-35 kg: 3 tbl 
- >35 kg: 4 tbl 

 Annustamisintervallid: 0, 8, 24, 
36, 48, 60h 

 Ravi kestvus: 3 päeva  
 
VÕI 
 

o Atovakvoon+proguaniil 250/100mg 
(Malarone®) p/o1,2,3,15 
 Annustamine:  

- 11-20 kg: 1 tbl x1 
- 21-30 kg: 2 tbl x1 
- 31-40 kg: 3 tbl x1 
- >40 kg: 4 tbl x1  

 Ravi kestvus: 3 päeva 
 
5-10 kg kaaluvatel lastel kasutada 
Malarone® Paediatric (62,5/25mg) 
tablette või artemeeter-lumefantriini 

 

 

Hüpnozoiitide ravi (P.vivax, P.ovale) 4 

Vt ülal  Vt ülal  Vt ülal 

 

1 Manustada vahetult pärast toidukorda või rasvaküllase joogi (nt piim) joomist. 
2 Vastunäidustatud, kui eGFR alla 30ml/min. 
3 Varfariinravil olevatel patsientidel võib proguaniil potentseerida varfariini toimet. Vajalik INR-i monitooring. 
4 Hüpnozoiidid on Plasmodiumi latentsed vormid, mis jäävad maksarakku pärast P.vivax või P.ovale malaaria põdemist. Hüpnozoiitide vastane ravi on vajalik haiguse 

taastekke ennetamiseks. Ravi peab alustama võimalikult vara pärast ägeda malaaria ravi lõppu. G6PD-defitsiidiga patsientidel tekitavad primakiini vahemetaboliidid 

oksüdatiivset stressi, tekib hemolüüs ja methemoglobineemia.  
5 Primakiini peab alati võtma koos toiduga, et vähendada seedetraktipoolsete kõrvaltoimete tekkeriski. 
6 Kerget malaariat saab diagnoosida juhul, kui ei esine raske malaaria tunnuseid.  Raske malaariaga on tegu, kui esineb üks või rohkem alljärgnevatest + sümptomitele peab 

puuduma muu seletus:  



- Teadvushäire: GKS <11 täiskasvanutel või Blantyre koomaskaala <3 lastel 

o Tserebraalse malaaria korral meningeaalärritusnähud (kuklakangestus, fotofoobia, Kernigi sümptom) sageli puuduvad, kuid võib esineda ophistotoonus.  

- Prostratsioon e organismi ülim kurnatus – generaliseerunud nõrkus; patsient ei jaksa istuda, seista või kõndida ilma abita (eelkõige lastel) 

- Sagedased krambihood  – rohkem kui 2 episoodi 24h jooksul 

- Atsidoos – arteriaalne pH <7,3 ja/või venoosne bikarbonaat <15mmol/L ja/või laktaat ≥5mmol/L 

- Hüpoglükeemia – Glükoos <2,2mmol/L. Raske malaaria korral tuleb patsiendi veresuhkrut mõõta iga 4h järel. 

- Sügav aneemia – Hemoglobiin ≤80g/L või hematokrit <20% 

- Äge neerupuudulikkus – kreatiniin >265 µmol/L või uurea >20 mmol/L või oliguuria (diurees <0,4ml/kg/h)  

- Ikterus – bilirubiin >50 µmol/L 

- Kopsuturse või ARDS – radioloogiliselt kinnitunud kopsude venoosne liigveresus või SpO2 toaõhul alla 92% + hingamissagedus üle 30x/min.  

- Veritsus – sage või halvasti hüübiv veritsus ninast, igemetest või punkteeritud veenidest; hematemees või meleena 

- Hüpotensioon või šokk – Arteriaalne vererõhk <90/60mmHg või šokk  

- Hüperparasiteemia – parasiteemia ≥2%  

- Dissemineerunud intravaskulaarne koagulopaatia (DIK) 

- Makroskoopiline hemoglobinuuria 

- Võimetus manustada suukaudseid malaararavimeid (ravile allumatu oksendamine, neelamishäired vm) 

 
7 Raske malaaria võib lõpeda surmaga! Malaaria diagnoosinud arst ei tohiks liialt muretseda raske malaaria definitsioonide pärast – raskes üldseisundis patsiendil, kel 

malaaria on laboratoorselt kinnitunud, peab parenteraalset ravi alustama viivitamatult.  
8 8-32 päeva pärast i/v artesunaadi kasutamist võib esineda ravijärgne hemolüüs, mis on tingitud parasiidi poolt kahjustatud erütrotsüütide lühenenud elueast, mitte ravi 

ebaõnnestumisest. Pärast i/v ravi artesunaadiga on soovitatav monitoorida patsienti aneemia tekke suhtes 1x kord nädalas 4 nädala jooksul 
9 Suukaudse raviga alustada 4h pärast pärast viimast i/v artesunaadi doosi 
10 Kiniini kasutamine on vastunäidustatud: 

-  südame rütmihäiretega patsientidel 
- kui varasemalt on kiniinile esinenud ülitundlikkust 
- kui varasemalt on malaaria põdemisel esinenud raske hemolüüs väljendunud hemoglobinuuria ja neerupuudulikkusega (nn blackwater fever) 

 
11 Kiniin põhustab hüperinsulineemiat. Kiniinravil olevatel patsientidel kontrollida veresuhkru taset iga 2h järel. 
12 Kiire kiniini i/v manustamine võib viia eluohtliku hüpotensioonini, üledoos pimeduse ja kurtuseni! Iga doos tuleb lahustada 250-500ml NaCl 0,9% või Glc 5% lahuses, 

manustada 4h jooksul. Enne kiniini manustamist on vajalik teha EKG, ravi ajal on vajalik EKG monitooring, jälgida QTc aja pikenemise ning QRS-kompleksi laienemise suhtes.  
13 Kui QTc intervall on >25% ref.vahemiku ülemisest väärtusest või kui viimase 12h jooksul on patsient saanud ravi kiniini või meflokviiniga, manustada 1. doos annuses 

10mg/kg 
14 Lastel võib raske olla eristada kaasuvat bakteriaalset septilist šokki või meningiiti raskest malaariast, mistõttu on lastel raske malaaria korral vajalik võtta verekülvid ning 



alustada laia toimega AB-ravi, kuniks bakteriaalne infektsioon on välistatud. 
15 Eelistatud ravimvalik, kui patsient on haigestunud malaariasse Kambodžas või Tai piirialadel (laialtlevinud resistentsus artemisiini kombinatsioonpreparaatidele)



 

Muu ravialane info:  

- Kui patsient on reisil olles tarvitanud malaaria kemoprofülaktikat (nt atovakvoon-proguaniil) ning 

haigestunud malaariasse sellest hoolimata, siis tuleb malaaria raviks kasutada teist ravimit (nt artemeeter-

lumefantriin). 

- Iivelduse või oksendamise korral on näidustatud antiemeetiline ravi. Kui patsient oksendab 30-60 min pärast 

suukaudse malaariaravimi võtmist, anda uus doos. Kui patsient ei ole suuteline p/o ravimeid võtma, käsitleda 

haigust kui rasket malaariat. 

- Parasiteemia-% langeb pärast ravi alustamist hilinemisega ning võib ravi esimese 24h jooksul isegi tõusta. See 

ei tähenda ilmtingimata ravi ebaõnnestumist või ravimresistentsust. 

- Rutiinne empiiriline AB-ravi täiskasvanutel ei ole näidustatud. Verekülvide võtmine + empiiriline AB-ravi on 

näidustatud, kui on kahtlus kaasuvale bakterinfektsioonile (nt šokk) või kui pärast malaariavastase ravi 

alustamist patsiendi seisund äkki halveneb.  

- Trombotsütopeenia on malaariaga patsientidel sage ning isoleeritud muutusena ei tähenda veel rasket 

malaariat. 

- Trombotsüütide rutiinne ülekanne ei ole näidustatud, v.a juhul, kui kaasneb aktiivne veritsus. 

- Kortikosteroidide kasutamine malaaria ravis ei ole näidustatud. See suurendab veritsuste riski ja võrreldes 

platseeboga püsib kooma kauem.  

- Liigne kristalloidide või kolloidlahuste infusioon ning sellest tingitud hüpervoleemia tõstab malaariaga 

patsientidel suremust (eriti lastel). Intravaskulaarne maht peab olema piisav, et tagada lõpporgani 

perfusioon (monitoorida laktaadi taset veres), vältida ülehüdreerimist. 

- Vajadusel alustada neeruasendusravi. Eelistada hemofiltratsiooni, mitte peritoneaaldialüüsi. 
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