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Εισαγωγη

Εργαστήριο	Μικροβιολογίας,	Ιατρική	Σχολή,	δημοκρίτειο	
Πανεπιστήμιο	Θράκης

Εισαγωγή
Η αλματώδης εξέλιξη που παρατηρήθηκε στην 

ιατρική επιστήμη τις τελευταίες δεκαετίες, με τις 
μεγάλες εγχειρήσεις, τις μεταμοσχεύσεις ιστών και 
οργάνων, τις αιματηρές επεμβατικές διαγνωστικές 
μεθόδους, την παρατεταμένη νοσηλεία στις Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας, τους καθετηριασμούς 
αγγείων, τις διασωληνώσεις, την υπερκατανάλωση 
αντιβιοτικών, τα επιθετικά θεραπευτικά σχήματα, 
τη χορήγηση κορτικοειδών ή αντινεοπλασματικών 
φαρμάκων, αλλά και η αύξηση της συχνότητας εμφά-
νισης νοσημάτων, όπως τα κακοήθη του αίματος, τα 
νεοπλάσματα, ο διαβήτης, το σύνδρομο της επίκτητης 
ανοσολογικής ανεπάρκειας, όπως και η ενδοφλέβια 
χρήση ναρκωτικών ουσιών, δημιούργησαν ομάδες 
ασθενών ευάλωτων στη δράση όχι μόνον των αληθώς 
παθογόνων αλλά και των ευκαιριακά παθογόνων 
βακτηρίων, ιών, παρασίτων και μυκήτων.

Οι μύκητες, σαπρόφυτα του περιβάλλοντος και 
σπάνια αποικιστές του ανθρωπίνου σώματος, πριν 
μερικές δεκαετίες, περιγράφονταν ως αίτια κυρίως 
δερματικών και σπανιότερα γενικευμένων λοιμώξεων, 
συνήθως με συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή. 
Τελευταία όμως, εμφανίζονται συστηματικές μυκητι-
ακές λοιμώξεις με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα, 
όχι μόνον από τους συνήθως παθογόνους μύκητες, 
αλλά και από σπανιότερα είδη, που ορισμένα από 
αυτά εμφανίζουν εγγενή ή επίκτητη αντοχή, λόγω 
της προληπτικής χρήσης, στα συνήθως χρησιμοποι-
ούμενα αντιμυκητιακά φάρμακα.

Οι μυκητιακές λοιμώξεις που αποκτώνται μέσω 
της εισπνοής, της κατάποσης ή του ενοφθαλμισμού 
από το δέρμα, χαρακτηρίζονται από υψηλή θνησιμό-

τητα και θνητότητα. Έχουν κεραυνοβόλο εξέλιξη, 
η έναρξη της νόσου-επιπλοκής δεν γίνεται έγκαιρα 
αντιληπτή, εξαιτίας της έλλειψης ειδικών συνοδών 
υποκειμενικών συμπτωμάτων και αντικειμενικών 
ευρημάτων, με αποτέλεσμα η διάγνωση να γίνεται 
καθυστερημένα, μετά την εμφάνιση των επιπλοκών 
της ήδη εγκατεστημένης νόσου. Αυτό έχει σαν συ-
νέπεια τη μη έγκαιρη θεραπεία ή τη στρατηγική της 
προληπτικής χορήγησης αντιμυκητιακών φαρμάκων, 
που εφαρμόζεται ευρέως σήμερα, σε βαριά πάσχοντες, 
που διαθέτουν τους προδιαθεσικούς παράγοντες με 
συνέπεια την ανάπτυξη αντοχής στα φάρμακα. 

Όμως και η έγκαιρη και η ακριβής εργαστηριακή 
διάγνωση των λοιμώξεων αυτών παρουσιάζει δυ-
σκολίες. Οι κλασικές μέθοδοι της Μικροβιολογίας, 
που είναι ο χρυσός κανόνας, απαιτούν εμπειρία του 
εργαστηριακού και έχουν μειονεκτήματα, όπως 
π.χ. η μικρή ευαισθησία της εξέτασης του άμεσου 
παρασκεύασματος από το κλινικό δείγμα. Η καλλι-
έργεια και η ταυτοποίηση των μυκήτων απαιτούν 
χρόνο, αλλά και η αξιολόγηση του αποτελέσματος 
παρουσιάζει δυσκολίες δεδομένου ότι ορισμένοι 
μύκητες που βρίσκονται στη φυσιολογική χλωρίδα 
των βλεννογόνων και του δέρματος μπορεί να επι-
μολύνουν το κλινικό δείγμα, χωρίς να αποτελούν το 
πραγματικά παθογόνο αίτιο. 

Στην προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης δοκιμά-
ζονται νέες μέθοδοι για αναζήτηση αντιγόνων ή 
μεταβολικών ουσιών των μυκήτων, αλλά και αυτές 
έχουν διαφορετική ευαισθησία και ειδικότητα στις 
διάφορες ομάδες των ασθενών, και αντισωμάτων 
στον ορό των ασθενών, που όμως παρουσιάζουν 
δυσκολίες στην αξιολόγησή τους, λόγω του αποι-
κισμού των μυκήτων στην περιοχή ή της αδυναμίας 
παραγωγής αντισωμάτων από τους ανοσοκατασταλ-
μένους ασθενείς.

Μυκητιακές λοιμώξεις σε ειδικές ομάδες ασθενών
Σ.	Κτενίδου-Καρτάλη

Εισαγωγη
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Τέλος, ελπίδες για ταχεία διάγνωση προσφέρουν 
οι μέθοδοι μοριακής βιολογίας, παρότι βρίσκονται 
ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και απαιτούν περαιτέ-
ρω αξιολόγηση. Έτσι, όσοι έχουν την ευθύνη των 
ασθενών αυτών βρίσκονται μπροστά σε ένα δύσκολο 
πρόβλημα, του οποίου οι διαστάσεις μεγεθύνονται 
όσο αυξάνεται ο αριθμός των ευάλωτων, στη δράση 
των μυκήτων ασθενών.

Τα προβλήματα αυτά στις ειδικές ομάδες των 
ασθενών αυτών περιγράφονται και αναλύονται στις 
εισηγήσεις που ακολουθούν όπως και η βοήθεια την 

οποία μπορεί να προσφέρει το Εργαστήριο στους 
συναδέλφους που είναι επιφορτισμένοι με τη δια-
χείριση των ασθενών αυτών.

Υπεύθυνη αλληλογραφίας:
Σ. Κτενίδου-Καρτάλη
Καθηγήτρια Μικροβιολογίας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
6ο χλμ Αλεξ/πολης-Μάκρης, Δραγάνα
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Εισαγωγη

Εργαστήριο	Μικροβιολογίας,	Κέντρο	Αναφοράς	Μυκητιάσεων,	
Ιατρική	Σχολή,	Εθνικό	και	Καποδιστριακό	Πανεπιστήμιο	
Αθηνών,	Αθήνα

Εισαγωγή
Η επιδημιολογία των μυκητιακών λοιμώξεων έχει 

αλλάξει τα τελευταία χρόνια, σαν αποτέλεσμα κυρίως 
της αύξησης του πληθυσμού των υψηλού κινδύνου 
ασθενών.1 Έτσι, μέχρι το 1960 οι μύκητες, αν και ήταν 
ήδη γνωστά περί τα 300.000 είδη με περίπου 200 να 
προσβάλλουν τον άνθρωπο, δεν θεωρούνταν σημαντι-
κά παθογόνα και τα κρούσματα σοβαρών συστημα-
τικών μυκητιάσεων ήταν σποραδικά ή αποτελούσαν 
νεκροτομικό εύρημα. Τα τελευταία, όμως, χρόνια 
παρατηρείται δραματική αύξηση, έως και 500%, των 
κρουσμάτων, με ετήσια επίπτωση των μυκητιακών 
λοιμώξεων 178 / 1.000.000 πληθυσμού.2 Η δραμα-
τική αυτή αλλαγή στη συχνότητα είναι αποτέλεσμα 
της αύξησης του αριθμού των ανοσοκατεσταλμένων 
ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των καρκινοπαθών, 
των λευχαιμικών, των μεταμοσχευμένων και των 
HIV-θετικών ασθενών.3-6 Καλύτερη αντιμετώπιση 
της υποκείμενης νόσου και χρησιμοποίηση βελτι-
ωμένων και περισσότερο επιθετικών θεραπειών, 
όπως χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες, κορτικοει-
δή, παρεντερική διατροφή, ενδοφλέβιοι καθετήρες 
και άλλες προθέσεις, καθώς και ευρέος φάσματος 
αντιβιοτικά, οδηγούν σε παράταση της επιβίωσης 
και επομένως οι ασθενείς αυτοί τίθενται σε υψηλό 
κίνδυνο λοίμωξης από ευκαιριακούς μύκητες.7 Άλλοι 
παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα 
μυκητιακών λοιμώξεων αποτελούν ο σακχαρώδης 
διαβήτης, τα εγκαύματα και οι εκτεταμένες βλάβες 
του δέρματος και των βλεννογόνων, καθώς και οι 
βαριές καρδιαγγειακές και ενδοκοιλιακές επεμβά-
σεις8 (Πίν. 1). Παράλληλα, παρατηρείται και αλλαγή 

των απομονούμενων ειδών, με εμφάνιση υαλο- και 
φαιοϋφομυκήτων που θεωρούνταν μη παθογόνοι ή 
αίτια μόνο επιφανειακών μυκητιάσεων να προκα-
λούν συστηματικές λοιμώξεις σε υψηλού κινδύνου 
ασθενείς, όπως Fusarium spp., Scedosporium spp., 
Trichosporon spp., και ζυγομύκητες (π.χ. Rhizopus 
και Mucor spp.)7-9 (Πίν. 2). 

Οι μυκητιάσεις, ιδιαίτερα οι συστηματικές, συνο-
δεύονται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα, 
εξαιτίας της καθυστερημένης διάγνωσης και τα 
θεραπείας. Τα προβλήματα στην έγκαιρη διάγνωση 
αποδίδονται στο γεγονός ότι τα συμπτώματα και τα 
κλινικά σημεία των μυκητιακών λοιμώξεων στην 
αρχική τους φάση δεν είναι τυπικά, λόγω κυρίως της 
ανοσοκαταστολής και των υποκείμενων νοσημάτων 
των ασθενών.2 Επίσης ένα μεγάλο εμπόδιο στην επι-
τυχή θεραπεία των λοιμώξεων αυτών είναι η έλλειψη 
ευαίσθητων και ειδικών μεθόδων, γεγονός που έχει 
ως συνέπεια η σωστή διάγνωση των συστηματικών 
μυκητιακών λοιμώξεων να τίθεται συχνά ante	mor-
tem. Οι παραδοσιακές μικροβιολογικές, ιστολογικές 
και ακτινολογικές τεχνικές, αν και αποτελούν τον 
ακρογωνιαίο λίθο στη διάγνωση, δεν είναι επαρκώς 
ευαίσθητες και ειδικές, με αποτέλεσμα η συμβολή 
τους στη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς 
να είναι περιορισμένης αξίας. Οι καλλιέργειες συ-
χνά είναι αρνητικές ή απαιτούν μεγάλο χρονικό 
διάστημα να θετικοποιηθούν και, αν συμβεί αυτό, 
συχνά δεν μπορεί να διευκρινιστεί αν είναι εξαιτίας 
αποικισμού ή βέβαιης λοίμωξης. Για τη διάγνωση 
συστηματικής μυκητίασης απαιτείται ιστολογική 
επιβεβαίωση ή καλλιέργεια θετική από φυσιολογικά 
στείρα περιοχή.10 Συχνά, όμως, η λήψη υλικού βιοψίας 
ή μετά από παρακέντηση είναι προβληματική λόγω 
υποκείμενης νόσου (π.χ. θρομβοπενία). Νεότερες 
ορολογικές τεχνικές ανίχνευσης κυκλοφορούντων 
μυκητιακών αντιγόνων, καθώς και μοριακές τεχνικές 

Μυκητιακές λοιμώξεις σε ειδικές ομάδες ασθενών
Α.	Μητρούσια-Ζιούβα

Εισαγωγη
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ανίχνευσης γενετικού υλικού του μύκητα, προσφέ-
ρουν επιπλέον πληροφόρηση για τη διάγνωση, πάντα 
σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές μικροβιολογικές 
μεθόδους.11,12 

Στις παρακάτω εισηγήσεις γίνεται προσπάθεια περι-
γραφής των κυριότερων μυκητιακών λοιμώξεων σε ορι-
σμένες ειδικές ομάδες ασθενών. Συγκεκριμένα, στους 
αιματολογικούς ασθενείς, στους διαβητικούς, στους 
νεφροπαθείς, στους HIV-θετικούς ασθενείς, στους 
χειρουργημένους, στους νοσηλευόμενους σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας και στους λήπτες μοσχευμάτων 
συμπαγών οργάνων. Τέλος, γίνεται περιγραφή των 

μεθόδων εργαστηριακής διαγνωστικής προσέγγισης 
των συστηματικών κυρίως μυκητιάσεων.
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Εισαγωγή
Οι ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα (αιμα-

τολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους) είναι οι 
μεγαλύτερες ομάδες ανοσοκατασταλμένων ασθενών 
στον αναπτυγμένο κόσμο. Οι ανεπάρκειες του αμυ-
ντικού συστήματος αφορούν: 1) στη διαταραχή του 
αριθμού ή/και της λειτουργικότητας των ουδετερόφι-

λων (από την υποκείμενη νόσο, τη χημειοθεραπεία 
ή την ακτινοβολία), 2) στη διαταραχή της χυμικής 
ανοσίας (πολλαπλούν μυέλωμα, χρόνια λεμφογενής 
λευχαιμία, μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
- ΜΑΚ), 3) στη διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας 
(λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα, ΜΑΚ, χημειοθερα-
πεία) και στη διαταραχή των μηχανικών φραγμών 
του δέρματος και των βλεννογόνων (αιμορραγική 
διάθεση, αγγειακοί καθετήρες, βλεννογονίτιδα, στο-
ματικά έλκη, διαταραχή της φυσιολογικής χλωρί-
δας)1,2 (Εικ.  1).

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Μυκητιακές λοιμώξεις σε αιματολογικούς ασθενείς
Γ.	Μαργαρίτη,	δ.	Μπασούλης

Τις	δύο	τελευταίες	δεκαετίες	έχουν	παρατηρηθεί	σημαντικές	αλλαγές	στις	συστηματικές	
μυκητιάσεις,	που	αφορούν	στη	συχνότητα,	τα	αίτια	και	την	παθογένειά	τους.	Αποτελούν	
ένα	από	τα	πιο	συχνά	αίτια	νοσηρότητας	και	θνητότητας	στους	ουδετεροπενικούς	ασθενείς.	
η	αύξηση	των	ασθενών	με	παράγοντες	κινδύνου	που	προδιαθέτουν	στην	ανάπτυξη	λοι-
μώξεων	από	μύκητες,	φαίνεται	ότι	είναι	ο	κύριος	λόγος	της	αύξησης	της	συχνότητας	των	
μυκητιακών	λοιμώξεων.	Τα	στελέχη	της	Candida	και	του	Aspergillus	είναι	οι	συχνότερα	
παθογόνοι	μύκητες	για	τους	αιματολογικούς	ασθενείς	και	ακολουθεί	ο	Cryptococcus.	
Τα	τελευταία	χρόνια	αυξάνουν	οι	συστηματικές	μυκητιάσεις	από	μύκητες	που	παλιότερα	
εθεωρούντο	μη	παθογόνοι	ή	ενοχοποιούντο	μόνο	ως	αίτια	επιπολής	μυκητιάσεων,	όπως	
οι	ζυγομύκητες,	το	Fusarium,	το	Scedosporium	και	άλλοι	υαλοϋφομύκητες	και	φαιοϋ-
φομύκητες.	η	αυξημένη	θνητότητα	συχνά	αποδίδεται	στην	καθυστερημένη	διάγνωση	
και	επομένως	τη	μη	έγκαιρη	έναρξη	θεραπείας.	Τα	προβλήματα	της	ταχείας	διάγνωσης	
αποδίδονται	αφενός	μεν	στην	ατυπία	των	κλινικών	συμπτωμάτων,	τουλάχιστον	στην	
αρχική	φάση	της	νόσου,	αφετέρου	δε	στη	δυσκολία	του	εργαστηρίου	και	της	υπάρχουσας	
μεθοδολογίας	να	τεκμηριώσει	με	ταχείες	και	ειδικές	μεθόδους	τη	λοίμωξη.
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Εμπύρετος ουδετεροπενία
Βασικός παράγοντας της ανοσοκαταστολής των 

ασθενών με νεοπλασίες είναι η ουδετεροπενία 
και χαρακτηριστικό κλινικό σύνδρομο η εμπύρετη 
ουδετεροπενία (επείγουσα κατάσταση που αν δεν 
αντιμετωπιστεί έγκαιρα και έγκυρα έχει θνητότητα 
>70%, αν το υποκείμενο νόσημα είναι οξεία αιματο-
λογική κακοήθεια). Ο κίνδυνος εμφάνισης λοιμώξεων 
στους ουδετεροπενικούς ασθενείς εξαρτάται από 
τον αριθμό των ουδετερόφιλων, τη διάρκεια της 
ουδετεροπενίας και την ταχύτητα εγκατάστασής 
της2,3 (Πίνακες 1 και 2). 

α. Μυκητιακές λοιμώξεις  
σε ουδετεροπενικούς ασθενείς

Οι μύκητες σαν αίτιο πυρετού και εν τω βάθει 
συστηματικών λοιμώξεων παρατηρούνται συνήθως 

σε ασθενείς με βαριά και παρατεταμένη ουδετερο-
πενία, με ιστορικό μακράς νοσηλείας, προηγούμενης 
χορήγησης αντιβιοτικών ή/και κορτικοειδών, με πα-
ρουσία κεντρικών ενδοφλέβιων καθετήρων και την 
υποκείμενη νόσο εκτός ελέγχου. Στελέχη Candida	
spp και Aspergillus	spp είναι τα συνήθως ενοχοποι-
ούμενα είδη μυκήτων (65% και 30%, αντίστοιχα). 
Οι ασθενείς με ΜΑΚ είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι σε 
συστηματικές μυκητιάσεις (συχνότητα εν τω βάθει 
μυκητιάσεων 30%).

Οι αιμοκαλλιέργειες είναι συνήθως αρνητικές. 
Σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία και τεκμηριωμένη 
μυκητίαση, οι αιμοκαλλιέργειες είναι θετικές μόνο 
στο 12-34% των περιπτώσεων.2

ι. Καντιντίαση:
Παρόλο που η	Candida διαθέτει ισχυρούς λοι-

μογόνους παράγοντες, η λοιμογόνος δύναμή της 
εξαρτάται περισσότερο από την κατάσταση του 
ξενιστή παρά από τον ίδιο το μύκητα1 (Εικ.  2).

Γενικευμένη καντιντίαση: Διακρίνεται σε κα-
ντινταιμία, οξεία γενικευμένη καντιντίαση και 
χρόνια γενικευμένη καντιντίαση.

Σε καντινταιμία απομονώνεται	Candida	spp 
σε μία ή περισσότερες αιμοκαλλιέργειες, χωρίς να 
υπάρχουν στοιχεία προσβολής οποιουδήποτε οργά-
νου. Επικρατεί η απομόνωση της C.	albicans, αν και 
κατά τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταδιακή 
αύξηση των ειδών non-albicans (Εικ.  3).

Η οξεία γενικευμένη καντιντίαση είναι βαριά 
λοίμωξη, απειλητική για τη ζωή των ασθενών. 
Εκδηλώνεται με πυρετό που δεν υποχωρεί με αντι-

Πίνακας 2. Κίνδυνος λοίμωξης ανάλογα της διάρκειας 
ουδετεροπενίας2

Διάρκεια 
ουδετεροπενίας

Κίνδυνος 
λοίμωξης

<7-10 μέρες Χαμηλός κίνδυνος 
λοίμωξης

>14 μέρες Υψηλός κίνδυνος 
λοίμωξης

>3 βδομάδες Σχεδόν 100% πιθανότητα 
βακτηριακής ή 
μυκητιακής λοίμωξης

>4 βδομάδες 70% πιθανότητα 
μυκητιακής λοίμωξης

Πίνακας 1. Συσχέτιση αριθμού ουδετεροφίλων και πιθα-
νότητας λοιμώξεων 2

Αριθμός 
ουδετεροφίλων/mm3

Ποσοστό ασθενών με 
σοβαρή λοίμωξη (%)

≥ 2000 2
1500-2000 5
1000-1500 10
500-1000 
«ήπια ουδετεροπενία»

19

≤ 100 
«βαριά ουδετεροπενία»

28

Εικόνα 1. Παράγοντες που προδιαθέτουν σε συστηματι-
κές μυκητιακές λοιμώξεις.
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χαρακτηριστική αξονική τομογραφία με πολλαπλές 
υποηχογενείς εστίες.1,2,4 

Η καντιντιασική ενδοφθαλμίτιδα μπορεί να 
αποτελεί εκδήλωση γενικευμένης νόσου σε ουδετερο-
πενικούς ασθενείς και να είναι στην αρχή ασυμπτω-
ματική. Οι βλάβες, λόγω αδυναμίας φλεγμονώδους 
αντίδρασης, δεν είναι εμφανείς. Η οφθαλμοσκόπηση 
δυνατόν να αποκαλύψει χαρακτηριστικές κιτρινόλευ-
κες χοριοαμφιβληστροειδικές βλάβες. Παρακέντηση 
και βιοψία του προσθίου θαλάμου σπάνια είναι 
διαγνωστική, ενώ η εκλεκτική υαλοειδεκτομή είναι 
πιο ειδική για τη διάγνωση.1

Η καντιντιασική πνευμονία σε ουδετεροπενικούς 
ασθενείς συνήθως διαγιγνώσκεται μεταθανάτια. 
Προκαλείται από εισρόφηση στοματοφαρυγγικών 
εκκρίσεων που περιέχουν Candida ή συνηθέστερα 
μετά από αιματογενή διασπορά. Η κλινική και η 
ακτινολογική εικόνα είναι άτυπες και ασταθείς και 
συχνά καλύπτονται από την εικόνα συνυπάρχουσας 
βακτηριακής λοίμωξης ή μη λοιμώδους πνευμονικής 
επιπλοκής της υποκείμενης νόσου. Η απομόνωση 
της Candida σε καλλιέργειες πτυέλων δεν είναι 
αποδεικτική, αφού συχνά η	Candida αποικίζει το 
στοματοφάρυγγα. Επιβεβαίωση μπορεί να γίνει μόνο 
με βιοψία πνεύμονα που συχνά δεν είναι δυνατή λόγω 
συνυπάρχουσας θρομβοπενίας (Εικ. 4).

Η Candida	spp. και ο Aspergillus	spp κατά κανό-
να αποικίζουν πρώτα το γαστρεντερικό σωλήνα και 
το ανώτερο αναπνευστικό και από εκεί εισέρχονται 
στους ιστούς και προκαλούν λοίμωξη.1

Εικόνα 2. Παθογένεια διάσπαρτης λοίμωξης από Can-
dida	spp.

Εικόνα 3. Είδη Candida που απομονώνονται στις καντι-
νταιμίες (Πηγή:	Pfaller	MA	et	al	and	The	SENTRy	Par-
ticipant	Group	Antimicrob	Agents	Chemother	2000).

βιοτικά ευρέος φάσματος. Στο 10% των περιπτώ-
σεων ανευρίσκονται υποδόριοι όζοι και στο 30% 
σημεία ενδοφθαλμίτιδας. Επιπλοκές της νόσου 
είναι η μηνιγγίτιδα, μυοσίτιδα, ενδοκαρδίτιδα και 
η δημιουργία αποστημάτων στον εγκέφαλο και 
τους νεφρούς.

Η χρόνια γενικευμένη καντιντίαση είναι αντί-
στοιχη με την ηπατοσπληνική καντιντίαση.

Το σύνδρομο ηπατοσπληνικής καντιντίασης 
είναι μορφή χρόνιας διάσπαρτης μυκητίασης που 
παρατηρείται κυρίως σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία 
ή λέμφωμα, μετά από χημειοθεραπεία εδραίωσης. 
Συχνά εμφανίζεται στη φάση της ανάκαμψης της 
ουδετεροπενίας και χαρακτηρίζεται από πυρετό, 
κοιλιακά άλγη, μεγάλη αύξηση της αλκαλικής φω-
σφατάσης, ενώ τα άλλα ηπατικά ένζυμα παραμένουν 
φυσιολογικά ή ελαφρώς αυξημένα και χαρακτη-
ριστικό υπερηχογράφημα ήπατος και σπληνός με 
εικόνα σαν το μάτι του ταύρου («bull’s eye») και 

Εικόνα 4. Φάσμα των λοιμώξεων από Candida	spp	(Πηγή:
Kenneth	V.	Rolston,	MD,	και	Wingard	JR,	WalshMD	et	al.	
Infect	Dis	Clin	North	Am.	1996).
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Πίνακας 3. Συχνότητα συστηματικών ασπεργιλλώσεων ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα 

Νοσήματα Συχνότητα (%)
Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος 25-40
Μεταμόσχευση πνευμόνων-καρδιάς 19-26
Μεταμόσχευση ήπατος 1,5-10
Μεταμόσχευση καρδιάς-νεφρών 0,5-10
AIDS 0-12
SCID 3,5
Εγκαύματα 1-7
ΣΕΛ 1
Οξεία λευχαιμία 5-24
Αλλογενής ΜΑΚ 4-9
Αυτόλογη ΜΑΚ (χωρίς αυξητικούς παράγοντες) 0,5-6
Αυτόλογη ΜΑΚ (με αυξητικούς παράγοντες) <1

ιι. Υφομυκητίαση:
1. Aspergillus spp

Οι συστηματικές ασπεργιλλώσεις έχουν αυξηθεί 
σημαντικά τα τελευταία χρόνια και κατά κανόνα 
αφορούν ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (Πίν. 3). 
Αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες θανάτου των 
αιματολογικών ασθενών (Πίν. 4).5,6 

Οι Aspergillus	spp υπάρχουν παντού στη φύση και 
προσβάλλουν τον άνθρωπο αερογενώς, συχνότερα το 
αναπνευστικό σύστημα ασθενών με ουδετεροπενία, 
μετά από αντινεοπλασματική θεραπεία, αλλά και 
ασθενών με μακροχρόνια αγωγή με κορτικοειδή και 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (Εικ. 5Α, 5Β).

Αν και οι πνεύμονες αποτελούν τη συνηθέστερη 
εντόπιση, η ασπεργίλλωση μπορεί να διασπαρεί και 
να προσβάλλει οποιοδήποτε όργανο. Στους αιματο-
λογικούς ασθενείς εμφανίζεται με τις εξής μορφές:  
1) οξεία ή χρόνια νεκρωτική πνευμονική ασπερ-
γίλλωση, 2) διηθητική παραρρινοκολπίτιδα και  
3) διάσπαρτη ασπεργίλλωση (προσβολή αναπνευ-
στικού, εγκεφάλου, νεφρών, καρδιάς, οφθαλμών, 
δέρματος κ.λπ.) (Εικόνες 6, 7).

Η πνευμονία από Aspergillus	spp είναι νοσοκο-
μειακή και πηγή του μύκητα αποτελεί ο αέρας των 
νοσοκομειακών θαλάμων, ο οποίος μολύνεται με 
κονίδια συνήθως όταν στο νοσοκομειακό περιβάλλον 
εκτελούνται οικοδομικές εργασίες ή όταν μολύνονται 
με κονίδια τα φίλτρα των συσκευών κλιματισμού 
και τα νερά. Η λοίμωξη εκδηλώνεται με νεκρωτικές 
βλάβες αφού ο υφομύκητας έχει τροπισμό στα αγγεία, 

Πίνακας 4. Θνητότητα από διεισδυτικές μυκητιά- 
σεις 6,7,10,11

«Παθογόνο» Θνητότητα
Candida spp 40%
Aspergillus spp 62%
Άλλοι διεισδυτικοί υφομύκητες
(Fusarium	spp., ζυγομύκητες)

~ 80%

Scedosporium	spp ~ 100%

Εικόνα 5. Α. Κύκλος ανάπτυξης Aspergillus	spp. 
Β. Παθοφυσιολογία ασπεργίλλωσης.

A

Β
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spp,	Scedosporium	spp και ζυγομύκητες με πολύ υψηλή 
θνητότητα. Εμφανίζονται με παρόμοια κλινική εικόνα 
με πυρετό, πνευμονικά διηθήματα, παραρρινοκολπί-
τιδα, δερματικές βλάβες. Σε λοίμωξη από Fusarium	
spp δερματική εντόπιση ανευρίσκεται στο 50-75% 
των περιπτώσεων ενώ στο 40% των περιπτώσεων το 
Fusarium απομονώνεται στις αιμοκαλλιέργειες.

2.  Ζυγομύκητες ή μουκορμύκητες  
 ή φυκομύκητες

Η μόλυνση γίνεται με εισπνοή κονιδίων ή μό-
λυνση τραυμάτων. Τα κονίδια βλαστάνουν σε υφές, 
προσβάλλουν τα αγγεία και προκαλούν νεκρώσεις 
ιστών (και οστών).

Εντόπιση των ζυγομυκητιάσεων: Ρινοεγκε-
φαλική, αναπνευστικό, δερματική, γαστρεντερικού 
σωλήνα και διάσπαρτη. Στους αιματολογικούς ασθε-
νείς η συνήθης εντόπιση είναι στο αναπνευστικό. 
Η θνητότητα είναι υψηλή (50-80%) ακόμα και με 
χορήγηση θεραπείας (Εικόνες 8 και 9).

Ρινοεγκεφαλική ζυγομύκωση
Συχνά αρχίζει από τη σκληρή υπερώα με πρώιμα 

συμπτώματα, όπως μονόπλευρο οπισθοβολβικό 
άλγος, πρόπτωση, επίσταξη, ρινική απόφραξη και 
όψιμα συμπτώματα, όπως διπλωπία ή απώλεια όρασης 
λόγω προσβολής οπτικών νεύρων και αγγείων. Η 
επιδείνωση είναι ταχύτατη με εκτεταμένες νεκρώσεις 
ιστών. Στην περικογχική εντόπιση της νόσου μπορεί 
να προσβληθεί ο εγκέφαλος. Υπάρχει τροπισμός 
του μύκητα στα αγγεία (σηραγγώδης κόλπος και 

εισβάλλει και επεκτείνεται μέσω αυτών και προκαλεί 
νεκρώσεις και αιμορραγίες. Κλινικά υπάρχει πυρε-
τός, βήχας, πιθανόν δύσπνοια, θωρακικό άλγος και 
αιμόπτυση. Η ακτινογραφία στο 75% των περιπτώ-
σεων είναι παθολογική, συχνά μη ειδική, με οζώδη, 
κοιλοτική, κεγχροειδή ή διάχυτη εικόνα. Στην αξονική 
τομογραφία την 1η βδομάδα της νόσου ανευρίσκεται 
στο 70-90% των περιπτώσεων το σημείο της άλω 
που αποδίδεται σε αιμορραγία γύρω από την οζώδη 
σκίαση και το οποίο στη συνέχεια εξαφανίζεται. Στη 
συνέχεια μπορεί να εμφανιστεί το σημείο του μηνί-
σκου. Τα δύο αυτά σημεία θέτουν την υποψία της 
νόσου. Η διάγνωση απαιτεί δείγμα βιοψίας και στο 
45% των περιπτώσεων αποτελεί νεκροτομικό εύρημα 
(Πίνακες 3 και 4). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των 
μυκητιακών λοιμώξεων από είδη Aspergillus ανθεκτι-
κών στην αμφοτερικίνη (A.	flavus,	A.	terreus κ.ά.) και 
νεότερους παθογόνους υφομύκητες όπως Fusarium	

Εικόνα 7. Ασπεργίλλωση πνεύμονος (αξονική τομογρα-
φία πνεύμονα) (Πηγή:	Caillot	D,	J	Clin	Oncol	2001).

Εικόνα 6. Εντοπίσεις ασπεργίλλωσης.

Εικόνα 8. Εντοπίσεις ζυγομυκητίασης.
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έσω καρωτίδα). Μειωμένο επίπεδο συνείδησης ή 
ημιπληγία σημαίνουν προσβολή του εγκεφάλου.

Δερματική ζυγομύκωση
Εκδηλώνεται σαν κυτταρίτιδα που εξελίσσε-

ται σε δερματική νέκρωση και δημιουργία μαύρης 
εσχάρας.

Πνευμονική ζυγομύκωση
Εκδηλώνεται με μη ειδικά συμπτώματα (πυρετός, 

δύσπνοια και βήχας) ενώ στην αξονική τομογραφία 
θώρακος οι εικόνες είναι όπως και στην ασπεργίλ-
λωση (σημεία της άλω και του μηνίσκου).

Ζυγομύκωση του γαστρεντερικού 
σωλήνα

Εκδηλώνεται με μη ειδικά συμπτώματα (κοιλιακό 
άλγος, ναυτία, έμετος), σε άτομα που υποσιτίζονται.

Για την επιβίωση των ασθενών με ζυγομύκωση, 
εκτός από την κατάλληλη αντιμυκητιακή αγωγή, είναι 
επιβεβλημένος ο εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός 
των προσβεβλημένων ιστών (παροχέτευση παραρρι-
νίων, εξόρυξη οφθαλμού, επεμβάσεις στον εγκέφαλο 
κ.ά.). Στη ρινοεγκεφαλική εντόπιση ακόμη και αν επι-
βιώσουν από τη νόσο, η θνητότητα είναι υψηλή λόγω 
των εκτεταμένων χειρουργικών επεμβάσεων.

3. Λοιμώξεις από	Fusarium	spp3,8

Προσβάλλονται κυρίως ασθενείς με οξεία λευ-
χαιμία και επίμονη εμπύρετη ουδετεροπενία και 
ασθενείς με ΜΑΚ και νόσο μοσχεύματος κατά 
ξενιστή (GVHD) που λαμβάνουν στεροειδή (μη 
ουδετεροπενικοί).7 Εντόπιση των λοιμώξεων από	
Fusarium: ρινοεγκεφαλική, αναπνευστικό, ονυχο-
μύκωση, δερματική και διάσπαρτη. Είναι ανθεκτικό 
στην αμφοτερικίνη Β και η αντοχή αναπτύσσεται 
στη διάρκεια της θεραπείας.

Η δερματική εντόπιση εμφανίζεται σαν κυτταρίτιδα 
ή σαν γαγγραινώδες έκθυμα ή με τη μορφή υποδόριων 
οζιδίων πολλαπλών, διάσπαρτων και επώδυνων. Οι 
δερματικές βλάβες είναι σαν στόχος. Στην εντόπιση 
στο αναπνευστικό η κλινική εικόνα είναι όπως στην 
ασπεργίλλωση (πυρετός και πνευμονικές διηθήσεις). 
Συχνή είναι η αιματογενής διασπορά (40% αναπτύσ-
σεται στις αιμοκαλλιέργειες). (Εικ. 10).

4. Λοιμώξεις από Scedosporium	spp3

Λοιμώξεις από S. apiospermum (Pseudalles
cheria boydii): Μυκητώματα και αποστήματα (π.χ. 
εγκεφάλου) σε ασθενείς με ΜΑΚ και άλλους ουδε-
τεροπενικούς.

Λοιμώξεις από S.	prolificans	(S.	inflatum): Λοι-
μώξεις οστών και μαλακών μορίων σε ανοσοεπαρκείς 
και γενικευμένες λοιμώξεις σε ανοσοανεπαρκείς.

5. Φαιοϋφομύκωση8

Είναι μελανοτοιχωματικοί μύκητες (dematiaceous) 
που φέρουν στο τοίχωμά τους μελανίνη. Υπάρχουν 39 
γένη και 71 είδη. Συνήθως, προκαλούν λοιμώξεις οι 
Bipolaris,	Cladosporium, Curvularia, Excerochilum, 
Alternaria	κ.ά.

Β. Μυκητιακές λοιμώξεις σε ασθενείς με 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
(ΜαΚ)

Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων γί-
νεται για θεραπεία επίκτητων (απλαστική αναιμία, 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, λευχαιμία, λέμφωμα) 
ή κληρονομικών (ανοσολογική ανεπάρκεια, θαλασ-
σαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία) αιματολογικών 
ή ανοσολογικών παθήσεων. Πριν την έγχυση των 
αιμοποιητικών κυττάρων, ο δέκτης δέχεται υψηλές 
δόσεις χημειοθεραπευτικών φαρμάκων με ή χωρίς 
ακτινοβόληση με στόχο τη μεγιστοποίηση του θερα-
πευτικού αντινεοπλασματικού αποτελέσματος, αλλά 
και την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, 
ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες απόρριψης. Αυτή 
η προετοιμασία του ασθενούς είναι παρόμοια τόσο 
στην αυτόλογη όσο και στην αλλογενή μεταμόσχευ-
ση, ενώ η ακριβής προετοιμασία ποικίλλει ανάλογα 
με την υποκείμενη νόσο. 

Η εμφάνιση ευκαιριακών λοιμώξεων είναι συ-
χνότερη σε ασθενείς με αλλογενή μεταμόσχευση, 
λόγω της βαριάς ανοσοκαταστολής προκειμένου να 
μην απορριφθεί το μόσχευμα και να μην εμφανιστεί 
η νόσος μοσχεύματος κατά ξενιστή (GVHD). Πα-
ράλληλα, το ίδιο το σύνδρομο GVHD προκαλεί ως 
ένα βαθμό ανοσοκαταστολή. Η χρήση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων από το περιφερικό αίμα, ή 
τον ομφάλιο λώρο, καθώς και η χρήση κυτοκινών και 
αυξητικών παραγόντων κάνει ευκολότερη και ταχύ-
τερη την εδραίωση του μοσχεύματος. (Εικ. 11)
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Φάση ι: Πριν την εδραίωση του 
μοσχεύματος (0-30 μέρες από τη 
μεταμόσχευση)

Οι πρώτες 30 μέρες ή πρώιμη περίοδος χαρα-
κτηρίζονται από βαριά πανκυτταροπενία και τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες της προ-μεταμοσχευτικής 
χημειοθεραπείας. Κατά τη φάση Ι οι κύριοι παρά-
γοντες που προδιαθέτουν σε λοιμώξεις είναι: 1) η 
βαριά και παρατεταμένη ουδετεροπενία, 2) η απώλεια 
της ικανότητας αποτελεσματικής φαγοκυττάρωσης 
και 3) η διαταραχή του φραγμού του δέρματος και 
των βλεννογόνων.

Οι λοιμώξεις αυτής της περιόδου εμφανίζονται 
σαν σύνδρομο εμπύρετης ουδετεροπενίας και μπορεί 
να οφείλονται είτε σε βακτήρια είτε σε μύκητες.
Από τους μύκητες η Candida	spp9,10 είναι στην 
αρχική φάση τα κύρια παθογόνα, ενώ όσο επιμένει 
και παρατείνεται η ουδετεροπενία, αυξάνει ο κίν-
δυνος λοιμώξεων από Aspergillus	spp και άλλους 
υφομύκητες. Παρατηρείται αύξηση των Candida	
non-albicans και η νοσηρότητα εκδηλώνεται όπως 
στην εμπύρετη ουδετεροπενία. Εμφανίζεται είτε 
σαν εστιακή (στοματίτιδα, οισοφαγίτιδα), είτε σαν 
διάσπαρτη μορφή καντιντίασης με δερματικές εκ-
δηλώσεις (κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα), είτε σαν 
συστηματική νόσος. Για την εμφάνιση συστημα-
τικής νόσου, παράγοντες κινδύνου είναι η βαριά 
ουδετεροπενία, τα αντιβιοτικά ευρέος φάσματος, η 
οργανική δυσλειτουργία, η καντιντίαση του δέρματος 
και των βλεννογόνων και ο έντονος αποικισμός από 
Candida	spp.	

Παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση υφο-
μυκητιάσεων είναι η αλλογενής μεταμόσχευση, η 
καθυστέρηση εδραίωσης του μοσχεύματος και η 
ύπαρξη IgG αντισωμάτων πριν τη μεταμόσχευση.

Φάση ιι: αμέσως μετά την εδραίωση 
του μοσχεύματος (30-100 μέρες από τη 
μεταμόσχευση)

Από την 30στή μέρα και μέχρι την 100στή, ο ασθε-
νής διατρέχει τη μέση μετα-μεταμοσχευτική περίοδο 
(το χρονικό όριο των 100 ημερών αντικατοπτρίζει 
τον παραδοσιακό διαχωρισμό του GVHD σε οξύ και 
χρόνιο). Στη φάση αυτή κυριαρχεί η διαταραχή της 
κυτταρικής ανοσίας, η ένταση της οποίας καθορίζεται 
από τη βαρύτητα του GVHD και του είδους της ανο-
σοκατασταλτικής θεραπείας που χορηγείται για την 

αντιμετώπισή του. Ωστόσο εξακολουθούν να συνυπάρ-
χουν διαταραχές των μηχανικών φραγμών του δέρματος 
και των βλεννογόνων, υπολειτουργία του σπληνός και 
της οψωνινοποίησης και υπολειτουργία των κυττάρων 
του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος. 

Στη φάση αυτή, εκτός από τον κίνδυνο CMV 
λοίμωξης, τα κύρια παθογόνα είναι η Pneumocystis	
jirovecii (πρώην P. carinii, PCP)11 και τα διάφορα 
είδη Aspergillus	spp	ενώ από τα βακτήρια απαιτείται 
προσοχή για λοίμωξη από Listeria	monocytogenes 
και Legionella	pneumophila.

Η συστηματική ασπεργίλλωση είναι στη φάση 
αυτή η συχνότερη μυκητιακή λοίμωξη. Είναι συχνό-
τερη σε ασθενείς με αλλογενή ΜΑΚ, σε σύγκριση 
με την αυτόλογη. Εμφανίζεται 6-12 βδομάδες μετά 
τη μεταμόσχευση και παράγοντες κινδύνου είναι, 
εκτός από το υποκείμενο νόσημα και τη ΜΑΚ, η 
ηλικία, η ύπαρξη και η βαρύτητα του GVHD, η 
χορήγηση κορτικοειδών και ανοσοκατασταλτικών 
φαρμάκων. 

Με αυξανόμενη συχνότητα διαπιστώνονται λοι-
μώξεις και από άλλους υφομύκητες όπως Fuzarium,	
Zygomycetes και	Scedosporium	με κλινικές εικόνες 
παρόμοιες με του	Aspergillus	spp.	Λόγω της εκτε-
ταμένης προφυλακτικής χρήσης των τριαζολών, η 
χρόνια διάσπαρτη καντιντίαση είναι μάλλον σπάνια. 
Επειδή όμως μπορεί να υπάρχει αντοχή των Can-
dida	spp στις τριαζόλες, επιβάλλεται προσοχή στην 
αναζήτησή τους.

Ο μέσος χρόνος εμφάνισης λοίμωξης από PCP	είναι 
οι 9 βδομάδες μετά τη μεταμόσχευση. Η χορήγηση 
προφυλακτικής αγωγής έχει μειώσει σημαντικά τις 
πνευμονίες από PCP (1-2%). Κύριος προδιαθεσικός 
παράγοντας είναι τα κορτικοειδή, πιθανόν λόγω της 
έκπτωσης της κυτταρικής ανοσίας που προκαλούν και 
ενδεχομένως της αναζωπύρωσης παλαιάς λανθάνου-
σας λοίμωξης. Η κλινική εικόνα είναι ύπουλη και μη 
ειδική όπως πυρετός και δύσπνοια με ή χωρίς βήχα. 
Καλύτερα κλινικά δείγματα για την ανίχνευσή της είναι 
τα επαγώγιμα πτύελα, το BAL και υλικό βιοψίας.2

Φάση ιιι: Όψιμη μετά την εδραίωση του 
μοσχεύματος (μετά τις 100 μέρες, μέχρι 2 
χρόνια ή και περισσότερο)

Μετά την 100στή μέρα, ο ασθενής εισέρχεται στην 
όψιμη περίοδο. Στους ασθενείς που δεν έχουν χρόνιο 
GVHD, το ανοσοποιητικό αναλαμβάνει πλήρως. 
Ευκαιριακές λοιμώξεις την περίοδο αυτή περιλαμ-
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Πίνακας 5. Ταξινόμηση των ασπεργιλλώσεων με κριτήρια τους προδιαθεσικούς παράγοντες, τα κλινικά και εργαστη-
ριακά ευρήματα (Consensus Definitions) 
Εργαστηριακά τεκμηριωμένη (Proven): Ιστολογική / Καλλιέργεια από περιοχή φυσιολογικά στείρα.
Κλινικά τεκμηριωμένη (Probable): Ασθενής με προδιαθεσικούς παράγοντες, κλινικά και μικροβιολογικά ευρήματα 
π.χ ουδετεροπενικός ασθενής με τυπικά ευρήματα στην HR-CT και δύο δείγματα galactomannan antigen (+) ή β-D-
glucan (+), ή PCR (+), στο αίμα ή το βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα.
Πιθανή (Possible): Ασθενής με προδιαθεσικούς παράγοντες, κλινικά ή μικροβιολογικά ευρήματα π.χ ο ίδιος ασθε-
νής χωρίς δύο δείγματα galactomannan antigen (+) ή β-D-glucan (+), ή PCR (+), στο αίμα ή το βρογχοκυψελιδικό 
έκπλυμα.

Οι περισσότερες διαγνώσεις ασπεργιλλώσεων είναι πιθανές ή κλινικά τεκμηριωμένες

βάνουν μύκητες, Nocardia, ιούς, μυκοβακτηρίδια, 
jirovecii και σπανιότερα βακτήρια. Η φάση αυτή 
τελειώνει όταν οι αμυντικοί μηχανισμοί του ασθενούς 
αποκατασταθούν στα φυσιολογικά. Σε αυτή τη φάση 
το μεγαλύτερο κίνδυνο εμφανίζουν οι ασθενείς με 

αλλογενή ΜΑΚ και GVHD. Εκτός από τις λοιμώξεις 
με βακτήρια (κυρίως ελυτροφόρα), και ιούς (κυρίως 
ερπητοϊούς), παραμένει ο κίνδυνος λοιμώξεων από 
υφομύκητες (κυρίως στελεχών Aspergillus	spp).

Από την European Organization for Research and 
Treatment of Cancer (EORTC) με βάση τους προδι-
αθεσικούς παράγοντες, τα κλινικά και εργαστηριακά 
ευρήματα ορίστηκαν τα κριτήρια ταξινόμησης των 
ασπεργιλλώσεων12 (Πίν. 5).

III. Κρυπτοκόκκωση1

Οφείλεται στον Cryptococcus	neoformans, που 
είναι ατελής ζυμομύκητας με παγκόσμια κατανομή. 
Αν και υπάρχει στο έδαφος και γενικά στη φύση, 
φαίνεται ότι οι άνθρωποι μολύνονται κυρίως από 
τα περιττώματα των πτηνών (συνήθως των περι-
στεριών). Κύριος προδιαθεσικός παράγοντας είναι 
οι διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας. Ασθενείς 
με λεμφώματα, λευχαιμίες, σαρκοείδωση, χρόνια 

Εικόνα 11. Ασπεργίλλωση μετά από μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ) (Πηγή:	J.	Peter		Donnelly)

Εικόνα 9. Δερματική ζυγομυκητίαση και ομοιότητα με 
δερματική ασπεργίλλωση.

Εικόνα 10. Εντοπίσεις λοίμωξης από Fusarium spp. 
(Πηγή:	Nucci	&	Anaissie.	Clin	Infect	Dis	2002).
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νεφρική ανεπάρκεια, μεταμοσχευμένοι, καθώς και 
ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με 
κορτικοειδή, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη νόσο, 
βαρύτερη κλινική εικόνα και ταχύτερη εξέλιξη. Η νό-
σος έχει περιγραφεί στο 8% των ασθενών με Hodgkin 
λέμφωμα. Πύλη εισόδου συνήθως το αναπνευστικό 
αλλά και οι βλεννογόνοι και το δέρμα. Μπορεί να 
επακολουθήσει αιματογενής διασπορά. 

Πνευμονική κρυπτοκόκκωση: Είναι η συνηθέ-
στερη, αλλά διαγιγνώσκεται σπανιότερα είτε επειδή η 
νόσος είναι ασυμπτωματική, είτε γιατί δεν προκαλεί 

έντονα συμπτώματα από το αναπνευστικό.
Γενικευμένη κρυπτοκόκκωση:	Ο C.	neofor-

mans δυνατόν από τους πνεύμονες να διασπαρεί 
αιματογενώς σε οποιοδήποτε όργανο, κυρίως στο 
ΚΝΣ, αλλά και στο δέρμα, τα οστά, τους νεφρούς 
και τον προστάτη. 

Κρυπτοκόκκωση του ΚΝΣ: Συνήθως εκδη-
λώνεται ως μηνιγγίτιδα, και μοιάζει κλινικά με τη 
φυματιώδη μηνιγγίτιδα. Αν επεκταθεί στον εγκέφαλο, 
δηλαδή εξελιχθεί σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, η νόσος 
είναι βαρύτερη με χειρότερη πρόγνωση.

SummAry

Fungal infections in haematological patients
G.	MARGARITI,	D.	BASSOULIS

Laboratory	of	Microbiology,	General	Oncology	Hospital	“Agioi	Anargyroi”	Kifissia,	Greece

During	the	last	two	decades	dramatic	changes	have	been	observed	in	the	duration,	causes	
and	pathogenicity	of	systemic	fungal	infections,	which	are	one	of	the	most	significant	
causes	of	morbidity	and	mortality	amongst	neutropenic	patients.	The	increase	in	the	
number	of	patients	with	risk	factors	predisposing	to	systemic	fungal	infection	appears	to	
be	the	main	reason	for	the	increase	in	their	incidence.	Candida	and	Aspergillus	strains	
are	the	most	important	pathogenic	fungi	for	haematologic	patients,	closely	followed	
by	Cryptococcus.	In	last	few	years,	an	increase	has	been	observed	in	the	incidence	of	
systemic	fungal	infections	caused	by	fungi	that	until	recently	were	considered	to	be	
non-pathogenic	or	causing	only	superficial	infections	(i.e.,	Fusarium,	Scedosporium,	
etc).	The	increase	in	mortality	has	been	attributed	to	delay	in	the	diagnosis	of	these	
infections,	resulting	in	delay	of	treatment.	The	difficulties	in	the	diagnosis	of	fungal	
infections	include	the	atypical	clinical	signs	and	symptoms	of	these	patients,	at	least	
at	the	onset	of	the	infection,	and	also	the	laboratory	problems	in	verifying	the	cause	of	
infection	early	and	accurately	with	the	methodology	presently	available.
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Εργαστήριο	Μικροβιολογίας	Ιατρικής	Σχολής	Πανεπιστημίου	
Ιωαννίνων,	Ιωάννινα

Λοιμώξεις από μύκητες  
σε διαβητικούς ασθενείς 

Τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης που συνδέονται 
με το σακχαρώδη διαβήτη (Σ.Δ.) μεταβάλλουν 
τους υποδοχείς ανοσολογικής απόκρισης, με απο-
τέλεσμα μια αυξημένη προδιάθεση για διάφορες 
λοιμώξεις. Συγχρόνως, έχουν περιγραφεί διαταραχές 
της κυτταρικής και χυμικής ανοσίας: διαταραχές 
ουδετερόφιλων, μονοκυττάρων, λεμφοκυττάρων 
και μακροφάγων, που σχετίζονται με προσκόλληση, 
χημειοτακτισμό, οψωνοποίηση και βακτηριογόνο 

δράση και αντίδραση, καθώς και ελαττωμένη πα-
ραγωγή ιντερλευκίνης 1, 2 και 6. 

Γενικά, λοιμώξεις σοβαρές και απειλητικές για 
τη ζωή των ασθενών με Σ.Δ. (κυρίως με μη ελεγ-
χόμενο) ίσως να παρουσιάζονται με άτυπη κλινική 
εικόνα και απαιτούν έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση 
και θεραπεία. 

Οι κυριότερες λοιμώξεις σε διαβητικούς ασθενείς 
διακρίνονται σε συνήθεις και σε σοβαρές-απειλητικές 
για τη ζωή των ασθενών αυτών. 

Καντιντίαση του στόματος: εμφανίζεται σαν 
στοματίτιδα, γωνιακή χειλίτιδα ή γλωσσίτιδα. Πε-
ρισσότερο από το 77% των ασθενών με ινσουλι-
νοεξαρτώμενο Σ.Δ. είναι αποικισμένοι με Candida	
spp. Η παρουσία τεχνητής οδοντοστοιχίας αυξάνει 

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Λοιμώξεις από μύκητες σε διαβητικούς  
και νεφροπαθείς ασθενείς
Σ.	λεβειδιώτου-Στεφάνου

οι	δύο	κατηγορίες	των	ασθενών	αυτών,	διαβητικοί	και	νεφροπαθείς,	παρουσιάζουν	αυξημένη	
προδιάθεση	για	διάφορες	λοιμώξεις,	μεταξύ	των	οποίων	και	μυκητιακές,	λόγω	πολλών	
παραγόντων	κινδύνου.	οι	μυκητιακές	λοιμώξεις	σε	ασθενείς	με	διαβήτη	διακρίνονται	σε	
συνήθεις	λοιμώξεις	και	σε	σοβαρές	–	απειλητικές	για	τη	ζωή	των	ασθενών.	λοιμώξεις	
κεφαλής	και	τραχήλου,	λοιμώξεις	του	ουρογεννητικού	συστήματος	καθώς	και	λοιμώξεις	
στο	διαβητικό	πόδι	είναι	οι	συνηθέστερες	λοιμώξεις	που	εμφανίζονται	στους	διαβητι-
κούς	ασθενείς.	οι	μυκητιακές	λοιμώξεις	που	εμφανίζονται	σε	ασθενείς	με	οξεία	νεφρική	
ανεπάρκεια	και	με	χρόνια	νεφρική	ανεπάρκεια	που	υποβάλλονται	σε	αιμοκάθαρση	ή	σε	
περιτοναϊκή	κάθαρση	είναι	αρκετά	συχνές	και	αποτελούν	αιτία	θανάτου.	η	μυκητιακή	
περιτονίτιδα	είναι	η	συχνότερη	επιπλοκή,	με	αρκετά	υψηλό	ποσοστό	θνητότητας.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2008, 53 (2): 83-88

Λέξεις κλειδιά: Μύκητες,	διαβητικοί	ασθενείς,	νεφροπαθείς	ασθενείς	
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το ποσοστό αυτό του αποικισμού. Διάφορα είδη 
της Candida έχουν περιγραφεί: Candida	albicans 
(> 80%), C.	glabrata, C.	tropicalis, C.	dubliniensis, 
κ.ά. Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο σίελο και η μει-
ωμένη έκκριση σιέλου και βακτηριοκτόνου δράσης 
των πολυμορφοπύρηνων, είναι οι κύριοι παράγοντες 
εμφάνισης στοματικής καντιντίασης.1

Μουκορμυκώσεις
Ρινοεγκεφαλική και κρανιοπροσωπική μορφή 

(Εικ. 1): Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το 50 – 75% 
των περιπτώσεων αυτών των λοιμώξεων έχει περι-
γραφεί σε διαβητικούς ασθενείς. Rhizopus	arrhizus,	
Absidia και άλλα είδη μουκορμυκήτων έχουν πε-
ριγραφεί.2-4 Η υπάρχουσα κετοξέωση και η ελατ-
τωμένη ικανότητα των μακροφάγων του πνεύμονα 
να αναστέλλει την ανάπτυξη υφών, είναι ίσως οι 
κυριότεροι παράγοντες κινδύνου. 

Οι ζυγομύκητες (μουκορμύκητες) είναι θερμοαν-
θεκτικοί μύκητες, ευρέως διαδεδομένοι στη φύση,5 

στο έδαφος ή στις σε αποσύνθεση οργανικές ύλες. Οι 
σπόροι τους βρίσκονται συχνά στον αέρα. Η εισπνοή 
των σπόρων μπορεί να οδηγήσει σε λοίμωξη με διάφο-
ρες κλινικές μορφές. Οι αρχικές θέσεις εντόπισης της 
λοίμωξης είναι οι παραρρίνιοι κόλποι. Στη συνέχεια, 
η λοίμωξη επεκτείνεται στον οφθαλμικό κόγχο, στο 
πρόσωπο, στην υπερώα ή στον εγκέφαλο. Προκαλεί 
οίδημα, νέκρωση, εκροή πύου μαύρου χρώματος από 
τον οφθαλμό και αποστήματα εγκεφαλικά. Η έναρξη 
είναι ταχεία, όπως και η εξέλιξη και ο θάνατος, αν 
δεν εφαρμοσθεί έγκαιρα θεραπεία. 

Πνευμονική μορφή και ακολούθως αιματογενής 
διασπορά σε άλλα όργανα, ιδίως στον εγκέφαλο 

και στη συνέχεια γενικευμένη μορφή. Η διάγνωση 
πρέπει να είναι έγκαιρη και ταχύτατη. Η γενική 
εξέταση του Ε.Ν.Υ. είναι συνήθως φυσιολογική. Η 
μικροσκοπική εξέταση και η καλλιέργεια βιοπτικού 
υλικού από νεκρωτικές αλλοιώσεις έχουν μεγάλη 
διαγνωστική αξία. 

Δερματική μορφή: Οι δερματικές αλλοιώσεις 
εμφανίζονται στο σημείο ένεσης της ινσουλίνης ή 
της εισόδου του καθετήρα. 

Κοκκιδιοειδομυκητίαση από τον Coccidioides	
immitis έχει περιγραφεί στην Αμερική, σαν πνευ-
μονική ή διάσπαρτη μορφή.6

Λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος
Κολπίτιδα, βαλανοποσθίτιδα, προστατίτιδα, κυρί-

ως από Candida	spp., είναι αρκετά συχνές λοιμώξεις 
σε ασθενείς με Σ.Δ. Η μυκητουρία έχει παρατηρη-
θεί σ’ αυτούς τους ασθενείς, αλλά συνήθως έχει 
συσχετισθεί με μόνιμους καθετήρες. Κυστίτιδα και 
πυελονεφρίτιδα, καθώς και αποστήματα νεφρικά και 
περινεφρικά, έχουν επίσης περιγραφεί. Κυρίως, οι 
αιτιολογικοί παράγοντες είναι τα είδη της Candida, 
ενώ σπάνια έχουν αναφερθεί και άλλοι μύκητες, π.χ. 
Aspergillus spp.

Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων
Αρκετές τέτοιες λοιμώξεις συμβαίνουν συχνότερα 

σε ασθενείς με Σ.Δ., από ότι στο γενικό πληθυσμό. 
Οι λοιμώξεις στο διαβητικό πόδι (Δ.Π.) είναι επι-
πλοκή νευροτροφικών ή νευροϊσχαιμικών ελκών 
και αποτελούν συχνή αιτία ακρωτηριασμών. Λόγω 
της συνυπάρχουσας νευροπάθειας και της πιθανής 
έλλειψης πόνου, η διάγνωση ίσως καθυστερεί. Ήπι-
ες λοιμώξεις έχουν ταχύτατη εξέλιξη σε σοβαρές, 
απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς με Σ.Δ. 

Διάφοροι παράγοντες κινδύνου συμβάλλουν 
στη δημιουργία λοίμωξης, όπως η διαβητική πολυ-
νευροπάθεια και οι παραμορφώσεις των δακτύλων 
με σχηματισμό υπερκερατώσεων και εξελκώσεων, 
το ξηρό δέρμα, λόγω ανιδρωσίας και η ισχαιμία, 
καθώς και οι γενικότερες διαταραχές κυτταρικής 
και χυμικής ανοσίας. 

Η επιμόλυνση του τραύματος αρχικά αποικί-
ζεται με μικρόβια του δέρματος, όπως Candida 
spp, στη συνέχεια προκαλείται τοπική λοίμωξη και 
ακολούθως διάχυτη. Συγχρόνως, ο σχηματισμός 
βιομεμβρανών (slime) συμβάλλει στην εγκατάσταση 
της λοίμωξης.

Τα διαβητικά έλκη ποδιού εμφανίζονται στο 12 

Εικόνα 1. Ρινοεγκεφαλική και κρανιοπροσωπική μου-
κορμύκωση σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη και 
κετοξέωση.
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– 25% των ατόμων με Σ.Δ., ενώ σε αυτά οφείλεται 
το 84% των μη τραυματικής αιτιολογίας ακρωτη-
ριασμών των ασθενών με Σ.Δ.7 

Δερματοφυτίαση των ποδιών: 
Tinea pedis (Εικ. 2)

Πύλη εισόδου είναι οι σχισμές στο πέλμα και 
στα μεσοδακτύλια διαστήματα. Αρχικά, εμφανίζεται 
ερύθημα και στη συνέχεια αλλοιώσεις ή εξελκώσεις 
στα μεσοδακτύλια διαστήματα. Οι κυριότεροι μύκη-
τες που έχουν ενοχοποιηθεί είναι τα δερματόφυτα, 
Trichophyton	rubrum	και T.	metagrophytes.8 Έχουν 
περιγραφεί όμως και είδη Candida σε συνύπαρξη με 
διάφορα είδη βακτηρίων. Η Tinea	pedis έχει παρα-
τηρηθεί στο 32% των ασθενών με Σ.Δ.9

Ονυχομυκητιάσεις (Εικ. 3): λόγω της νευροπά-
θειας και της περιφερικής αγγειοπάθειας, οι ασθενείς 
με Σ.Δ. ευρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο μικροτραυ-
ματισμών, μειωμένη αίσθηση και αντίληψη, είσοδο 
μυκήτων και μικροβίων, με αποτέλεσμα λοίμωξη. Η 
κακή περιποίηση νυχιών είναι ένας επιβαρυντικός 
παράγοντας. Το 1/3 των διαβητικών ασθενών έχουν 
ονυχομυκητιάσεις και συχνότερα οι άνδρες με Σ.Δ. 
τύπου 2.8,10-12 Η θεραπεία είναι χειρουργική, σε συν-
δυασμό με τοπική και συστηματική αντιμυκητιακή 
αγωγή. Πιθανή επιπλοκή της ονυχομυκητίασης 

μπορεί να είναι η οστεομυελίτιδα από διάφορα 
είδη μυκήτων (όπως Candida spp., Cryptococcus	
neoformans,	Aspergillus	flavus,	Fusarium	spp. και 
άλλα είδη μυκήτων). 

Λοιμώξεις από μύκητες σε νεφροπαθείς 
ασθενείς

Τα τελευταία χρόνια, οι λοιμώξεις αυτές είναι 
πολύ σημαντικές, αφού παρουσιάζονται σε αυξημένη 
συχνότητα και παραμένουν μία από τις κύριες αιτίες 
θανάτου σε ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
και σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
ή περιτοναϊκή κάθαρση.13 Αιτιολογικοί παράγοντες 
μπορεί να είναι:
 α.  Δίμορφοι μύκητες που προκαλούν πρωτοπαθείς 

συστηματικές μυκητιάσεις: Histoplasma	spp, 
Blastomyces	dermatitidis,	Coccidioides	immitis,	
Paracoccidioides	brasiliensis,	Sporothrix	schenkii.	
Οι μύκητες αυτοί βρίσκονται στο έδαφος και σε 
φυτικές και οργανικές ύλες.5 Τα σπόρια εισπνεόμενα 
προκαλούν πρωτοπαθή πνευμονική μυκητίαση. 
Αιματογενώς ή λεμφογενώς μπορεί να μεταφερθούν 
σε οποιοδήποτε όργανο (και δέρμα) και να προκα-
λέσουν κοκκιωματώδεις – πυώδεις βλάβες.

 β.  Μύκητες που προκαλούν ευκαιριακές μυκητιάσεις: 
Candida	spp., Aspergillus	spp., C.	neoformans,	
Mucorales. Οι σπόροι των μυκήτων αυτών βρί-

Εικόνα 2. Δερματοφυτίαση των ποδιών (Tinea	 pedis) 
από Trichophyton	rubrum κλινική εικόνα (Α) και μικρο-
σκοπική εικόνα καλλιέργειας με χρώση lactophenol blue 
(φαίνονται οι υφές και τα μικρο- μακρο-κονίδια) (Β).

Εικόνα 3. Ονυχομυκητίαση.
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The	elevated	serum	glucose	level	associated	with	diabetes	mellitus	(DM)	alters	the	host	
immune	response,	resulting	in	an	increase	in	the	predisposition	to	infectious	processes,	

σκονται παντού στο περιβάλλον και συχνά σε 
υψηλή συγκέντρωση. Στα ανοσοεπαρκή άτομα 
η λοίμωξη ελέγχεται με την ενεργοποίηση από 
τα λεμφοκύτταρα των μακροφάγων, που έχουν 
μυκητοκτόνες ιδιότητες. Στους ασθενείς όμως 
με νεφρική νόσο, υπάρχει ανοσοκαταστολή που 
αφορά, τόσο στην κυτταρική (μείωση των CD4 
και CD8 κυττάρων και μείωση της φαγοκυττά-
ρωσης και της ικανότητας αναστολής ενδο- και 
εξω-κυττάριας ανάπτυξης μυκήτων), όσο και τη 
χυμική ανοσία (μείωση των Th2 κυττάρων). 
Επίσης, οι ασθενείς αυτοί έχουν πολλούς πα-

ράγοντες κινδύνου: πολλές επεμβατικές τεχνικές 
(διαγνωστικές – θεραπευτικές), μακροχρόνια πα-
ραμονή ενδαγγειακού καθετήρα και ουροκαθετήρα, 
μακροχρόνια λήψη ευρέος φάσματος αντιβιοτικών 
και κορτικοστεροειδών. 

Οι ασθενείς με οξεία νεφρική ανεπάρκεια εμφα-
νίζουν αρκετά υψηλή συχνότητα μυκητιάσεων και 
αποτελούν μία από τις αιτίες θανάτου. 

Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια διακρί-
νονται σε αυτούς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
και σε αυτούς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή 
κάθαρση. Οι ασθενείς με αιμοκάθαρση παρουσι-
άζουν αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις, λόγω της 
ενδαγγειακής πρόσβασης για μεγάλο διάστημα και 
υψηλή θνητότητα. Εμφανίζονται λοιμώξεις στο ση-
μείο σύνδεσης της συσκευής με το αγγειακό δίκτυο 
ή μόλυνση του ενδοαυλικού τμήματος του καθετήρα 
από μικρόβια του δέρματος. Οι μυκητιακές λοιμώξεις 
συμβαίνουν στο 2 – 5% των ασθενών με αιμοδιάλυση, 
κυρίως από Candida	spp. (το 80%). Καντινταιμία έχει 
περιγραφεί, όπως και ενδοκαρδίτιδα. Επίσης μου-
κορμυκώσεις, ρινοεγκεφαλική μορφή ή γενικευμένη 
μορφή, με υψηλή θνητότητα (70 – 86%).13 

Οι ασθενείς με περιτοναϊκή κάθαρση (Π.Κ.) δι-
ακρίνονται σε αυτούς που υποβάλλονται σε συνεχή 
φορητή (CAPD), σε συνεχή κυκλική και χρόνια 
διαλείπουσα. Παρά τις τεχνικές βελτίωσης της με-
θόδου, η περιτονίτιδα εξακολουθεί να παραμένει η 

συχνότερη επιπλοκή, με υψηλά ποσοστά θνητότη-
τας. Η συχνότητα είναι ανάλογη του κέντρου και 
της τεχνικής. Άλλες επιπλοκές είναι η μόλυνση στο 
σημείο εξόδου του καθετήρα (exit site). 

Η μυκητιακή περιτονίτιδα αποτελεί το 3 – 10% 
όλων των περιτονίτιδων, με θνητότητα 5-25%. Πε-
ρισσότεροι από τους μισούς ασθενείς σταματούν 
την Π.Κ. Τα συνηθέστερα αίτια είναι τα είδη της 
Candida	(70 – 100%), κυρίως C.	albicans, αλλά και 
Aspergillus spp., Fusarium,	Acremonium και άλλοι 
ευκαιριακοί μύκητες.13 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι ο 
μεγάλος χρόνος υποβολής σε Π.Κ. και η πρόσφατη 
χρήση αντιβιοτικών, λόγω προηγηθέντος επεισοδίου 
βακτηριακής περιτονίτιδας. Συχνά, το περιτοναϊκό 
υγρό επιμολύνεται λόγω μη τήρησης των άσηπτων 
τεχνικών, ενώ η αιματογενής διασπορά είναι σπάνια. 
Η κλινική εικόνα: το περιτοναϊκό υγρό είναι θολερό, 
υπάρχει κοιλιακό άλγος ή ευαισθησία της κοιλιακής 
χώρας, πυρετός, έμετος, διάρροια. Η εργαστηριακή 
διάγνωση εστιάζεται κυρίως στη γενική εξέταση του 
περιτοναϊκού υγρού, στην Gram χρώση και καλλι-
έργεια και στη λήψη καλλιεργειών αίματος. 
Πρόληψη: Αυστηρή τήρηση των κανόνων ατομι-

κής υγιεινής, εφαρμογή άσηπτων τεχνικών, εκπαί-
δευση του ασθενή και της οικογένειας, όσον αφορά 
στην τεχνική και το περιβάλλον. Υπάρχουν διάφορες 
πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές: Πρόκειται για 
πολυκεντρικές μελέτες 4 έως 25 ετών, που αφορούν 
293 περιπτώσεις, παιδιά και ενήλικες.14-27 

Η συχνότητα της Μ.Π. αναφέρεται στο 1 – 14,3% 
του συνόλου των περιτονίτιδων, ανάλογα του κέντρου 
και της χώρας. Τα συνηθέστερα αίτια είναι: Candida	
spp. (65 -100%), κυρίως C.	albicans,	C.	parapsilosis,	
αλλά και	Aspergillus	spp., Mucor spp., Acremonium,	
Fusarium,	Paecilomyces. Η θνητότητα αναφέρεται 
στο 5 – 57% των περιπτώσεων. Η υψηλότερη αιτία 
αφορά τα Mucor spp. 

Εξωπεριτοναϊκές μυκητιακές λοιμώξεις του δέρ-
ματος και του κόλπου είναι σπάνιες.
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Εισαγωγή
Η λοίμωξη με τον ιό της ανθρώπινης ανοσοα-

νεπάρκειας (HIV-1 και 2) οδηγεί σε μακροχρόνια 
αλληλεπίδραση του ιού με το ανοσοποιητικό σύ-
στημα του ξενιστή, το αποκορύφωμα της οποίας 
είναι η πλήρης καταστροφή των CD4 βοηθητικών 
T-λεμφοκυττάρων (CD4). Παρά το γεγονός ότι η HIV 
λοίμωξη διαταράσσει κυρίως την κυτταρική ανοσία, 
στην πραγματικότητα επηρεάζει το σύνολο των αμυ-
ντικών μηχανισμών. Στην βαριά ανοσοκαταστολή 
που παρατηρείται σε πολλούς ασθενείς είναι γνωστό 
ότι συνυπάρχουν διαταραχές στα μονοκύτταρα/μα-
κροφάγα, στα Β-λεμφοκύτταρα, καθώς επίσης και, 
στη μέσω των διαφόρων κυτοκινών, ρύθμιση της 
ανοσιακής λειτουργίας.

Οι μύκητες ευρίσκονται ευρέως διαδεδομένοι 
στο φυσικό περιβάλλον. Διακρίνονται σε δύο μεγά-
λες κατηγορίες: τους παθογόνους για τον άνθρωπο 
μύκητες, που προκαλούν λοιμώξεις σε ανοσολογικά 
επαρκείς, και τους δυνητικά παθογόνους μύκητες, 

που προκαλούν ευκαιριακές λοιμώξεις σε ανοσοκα-
τασταλμένους ασθενείς, 

Συνηθέστερη πύλη εισόδου των μυκήτων είναι 
το αναπνευστικό σύστημα, και η μόλυνση του αν-
θρώπου γίνεται με την εισπνοή σπορίων. Ο βασικός 
τρόπος άμυνας του ξενιστή στην προσβολή των 
μυκήτων είναι η ανοσολογική του απάντηση, που 
περιλαμβάνει καταρχήν τους μη ειδικούς αμυντι-
κούς μηχανισμούς, όπως τους τοπικούς φραγμούς 
και τη φαγοκυττάρωση από πολυμορφοπύρηνα και 
κυψελιδικά μακροφάγα. Οι ειδικοί αμυντικοί μηχα-
νισμοί και, ιδίως, η κυτταρική ανοσία, η παραγωγή 
δηλαδή ενεργοποιημένων μακροφάγων ικανών να 
αναγνωρίσουν και να θανατώσουν ενδοκυττάριους 
μύκητες, έχει ιδιαίτερη σημασία για τον περιορισμό 
της διασποράς των μυκήτων και τον έλεγχο της 
λοίμωξης.

Οι ασθενείς με HIV/AIDS, λόγω της παρατη-
ρούμενης έκπτωσης της κυτταρικής ανοσίας, συχνά 
εμφανίζουν τοπικές ή συστηματικές μυκητιασικές 
λοιμώξεις (Πίν. 1). 

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Μυκητιακές λοιμώξεις σε HIV(+) ασθενείς
Α.	Αργυροπούλου

η	λοίμωξη	από	τον	ιό	της	ανθρώπινης	ανοσοανεπάρκειας	(HIV)	οδηγεί	σε	προοδευτική	
καταστροφή	των	μηχανισμών	άμυνας	του	ξενιστή	και	τελικά	στις	ευκαιριακές	λοιμώξεις	
και	νεοπλασίες	που	χαρακτηρίζουν	το	AIDS,	το	τελικό	στάδιο	της	HIV	λοίμωξης.	ο	σκοπός	
του	άρθρου	αυτού	είναι	να	αναφερθούν	οι	μυκητιακές	λοιμώξεις	που	εμφανίζονται	στους	
HIV	(+)	ασθενείς,	επικεντρώνοντας	στην	αιτιολογία,	την	επιδημιολογία,	τους	παράγοντες	
κινδύνου	και	την	κλινική	εικόνα.
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Φυσική ιστορία της HIV λοίμωξης
Η πορεία της HIV λοίμωξης διαιρείται σε στά-

δια, ανάλογα με τις κλινικές εκδηλώσεις αφενός, 
και τον αριθμό των CD4 κυττάρων αφετέρου [Εικ. 
1].1 Η λοίμωξη ξεκινά με την είσοδο του ιού HIV 
στον ανθρώπινο οργανισμό που ακολουθείται από 
έντονο ιϊκό πολλαπλασιασμό και μόλυνση πολλών 
CD4 κυττάρων και μονοκυττάρων. Κατά το στάδιο 
της έντονης ιαιμίας μπορεί να εμφανισθεί το οξύ 
ρετροϊικό σύνδρομο. Ακολουθεί η ορομετατροπή 
και η μετάβαση στην ασυμπτωματική ή κλινικά 
«λανθάνουσα» φάση της λοίμωξης, κατά την οποία 
παρατηρείται προοδευτική πτώση των CD4 κυττάρων 
και ενδεχομένως επιμένουσα γενικευμένη λεμφα-

δενοπάθεια. Η εμφάνιση συμπτωμάτων, ή σημείων 
επηρεασμού της κυτταρικής ανοσίας υποδηλώνει τη 
μετάβαση σε πρώιμη ή όψιμη συμπτωματική νόσο. 
Το χρονικό διάστημα μεταξύ μόλυνσης από τον ιό 
και εμφάνισης συμπτωμάτων είναι μεγάλο, διαφέρει 
μεταξύ των ατόμων και διαρκεί από 2-15 έτη.2 Σε 
μερικούς ασθενείς που βρίσκονται σε πιο πρώιμα 
στάδια της HIV λοίμωξης και με αριθμούς CD4 κυτ-
τάρων που κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 200-500/μL, 
είναι δυνατόν να εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα 
και καταστάσεις της λεγόμενης κατηγορίας Β κατά 
CDC, τα οποία είναι μεν ενδεικτικά ανοσολογικής 
ανεπάρκειας, αλλά δεν αποτελούν κριτήρια AIDS, 
της σταδιοποίησης της HIV λοίμωξης κατά CDC 
(1993).3 Η όψιμη συμπτωματική νόσος, ή πλήρες 
AIDS, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανοσοκαταστολή 
με τιμές CD4<200/μL και από την εμφάνιση κλινικών 
εκδηλώσεων κατηγορίας C κατά CDC, οι οποίες 
καθορίζουν AIDS.1, 2 Πολλές ευκαιριακές λοιμώξεις, 
μεταξύ των οποίων και ορισμένες μυκητιασικές 
λοιμώξεις αποτελούν νοσήματα που καθορίζουν 
AIDS (AIDS-defining illnesses - ADI). 

Σταθμό στη φυσική πορεία της νόσου απετέλεσε 
η ανακάλυψη και η κλινική εφαρμογή των αντιρε-
τροϊικών φαρμάκων της ομάδας των αναστολέων 
πρωτεάσης. Ο συνδυασμός ενός φαρμάκου της 
ομάδας αυτής με διπλό συνδυασμό αναστολέων της 
ανάστροφης μεταγραφάσης καθιερώθηκε ως ο κλα-
σικός αντιρετροϊικός συνδυασμός με την ονομασία 

Πίνακας 1. Μυκητιακές λοιμώξεις των HIV (+) ασθενών
Καντιντίαση
Κρυπτοκόκκωση
Πνευμονία από Pneumocystis	jirovecii
Ιστοπλάσμωση
Κοκκιδιοειδομύκωση
Πενικιλλίωση
Ασπεργίλλωση
Σπάνιες μυκητιάσεις
  Σποροτρίχωση 
  Μουκορμύκωση
  Βλαστομύκωση

Εικόνα 1. Η πορεία της HIV-λοίμωξης (Πηγή:	Mindel,	BMJ	2001).
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HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy).2 
Στην κλινική πράξη, μετά το 1996, η HAART προ-
κάλεσε δραματική μείωση της επίπτωσης των ευ-
καιριακών λοιμώξεων και θεαματική ελάττωση της 
συνολικής θνητότητας.4 

Παρά τη συνεχή εξέλιξη στον τομέα της θε-
ραπείας υπάρχουν πολλοί πρακτικοί περιορισμοί 
για την καθολική εφαρμογή της αντιρετροϊικής 
αγωγής. Το μεγάλο κόστος καθιστά αδύνατη την 
παροχή αγωγής σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες 
του πλανήτη, στις οποίες παρατηρείται έξαρση της 
επιδημίας. Η μεγάλη διάρκεια, η δυσκολία συμμόρ-
φωσης, η εμφάνιση παρενεργειών, η τοξικότητα 
και η εμφάνιση αντοχής αποτελούν προβλήματα 
στους ασθενείς του δυτικού κόσμου οι οποίοι έχουν 
πρόσβαση στην αγωγή.2

Ορισμένοι ασθενείς που έχουν ευκαιριακή λοίμω-
ξη και ξεκινούν HAART, εμφανίζουν μερικές φορές, 
λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας, επί-
ταση των συμπτωμάτων ή άτυπες κλινικές εκδηλώσεις 
της λοίμωξης, οι οποίες οφείλονται, τουλάχιστον εν 
μέρει, στην ισχυροποιημένη ανοσολογική απόκριση 
του ξενιστή στο παθογόνο, που είναι αποτέλεσμα 
της δράσης της HAART. Οι άτυπες αυτές εικόνες 
συγκαταλέγονται στο λεγόμενο σύνδρομο ανοσο-
λογικής αποκατάστασης (immune reconstitution 
syndrome-IRS) και μπορεί να οδηγήσουν σε διαγνω-
στικά προβλήματα και, κάποιες φορές, σε κλινική 
επιδείνωση.5 Τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν 
με την κατάλληλη υποστηρικτική θεραπεία. 

Κατά τη μακρά και πολύπλοκη πορεία της HIV λοί-
μωξης, υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες οι ασθενείς 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε λοιμώξεις από μύκητες. 
Η εμφάνιση συγκεκριμένων μυκητιακών λοιμώξεων 
συσχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των CD4 κυττάρων 
των ασθενών όπως φαίνεται στον πίνακα 2. 

Καντιντίαση
Οι καντιντιάσεις αποτελούν τις συχνότερες μυκη-

τιακές λοιμώξεις των HIV(+) ασθενών. Η στοματοφα-
ρυγγική καντιντίαση συμβαίνει στα τρία τέταρτα των 
ασθενών, ενώ στο ένα τρίτο (30%) υποτροπιάζει και 
επιδεινώνεται με την πρόοδο της ανοσοκαταστολής. 
Προσβολή του οισοφάγου συμβαίνει στο 20-40% των 
ασθενών με AIDS, ιδίως σε προχωρημένη νόσο και 
μεγάλη πτώση των CD4 κυττάρων. Αιδοιοκολπίτιδα 
εμφανίζει το 30-40% των HIV (+) γυναικών.6

Συνηθέστερα προσβάλλονται το δέρμα και οι 
βλεννογόνοι, ενώ η συστηματική λοίμωξη με εμ-
φάνιση καντινταιμίας είναι εξαιρετικά σπάνια και 
συμβαίνει σε ασθενείς με βαριά ανοσοκαταστολή, 
συνύπαρξη άλλων επιπλοκών και χρήση ενδοφλεβίων 
καθετήρων.7 Συνήθως προηγείται αποικισμός των 
βλεννογόνων με Candida	spp. και οι λοιμώξεις προ-
καλούνται από στελέχη της φυσιολογικής χλωρίδας. 
Στους HIV (+) ασθενείς ευρίσκονται ποσοστά αποι-
κισμού περίπου 80%, διπλάσια σε σχέση με το λοιπό 
πληθυσμό που αποικίζεται σε ποσοστό 40%.6 

Συνήθεις κλινικές μορφές είναι η βλεννογονο-
δερματική, η στοματοφαρυγγική, η οισοφαγίτιδα 
και η αιδοιοκολπίτιδα. Η οισοφαγίτιδα και ενίοτε η 
στοματίτιδα εμφανίζονται σε έδαφος άλλων ευκαι-
ριακών λοιμώξεων.8

Οι περισσότερες περιπτώσεις, ιδίως τα αρχικά 
επεισόδια λοιμώξεων, οφείλονται σε στελέχη Candida	
albicans. Οι υποτροπές προκαλούνται σε ποσοστό 
50% από το αρχικό στέλεχος και στο υπόλοιπο 50% 
από νέα στελέχη C.	albicans ή από άλλα είδη. Λοι-
μώξεις προκαλούν επίσης και τα είδη C. tropicalis, 
C. glabrata, C. parapsilosis,	ιδίως σε ασθενείς με 
προχωρημένη νόσο και προηγηθείσα προφυλακτική 
χορήγηση αντιμυκητιασικών, συνήθως της ομάδας 
των αζολών. 

Πίνακας 2. Συσχέτιση αριθμού CD4 Τ-λεμφοκυττάρων και εμφάνισης μυκητιακών λοιμώξεων
Αριθμός CD4- Τ λεμφοκυττάρων Μυκητιακή λοίμωξη 
>500/μL Κολπική καντιντίαση
200-500/μL Στοματική καντιντίαση

Υποτροπιάζουσα κολπική καντιντίαση
100-200/μL Pneumocystis	jirovecii πνευμονία

Καντιντιασική οισοφαγίτιδα
Κοκκιδιοειδομύκωση 

50-100/μL Κρυπτοκόκκωση
Ιστοπλάσμωση

<50/μL Ασπεργίλλωση
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Η επίπτωση της καντιντίασης αυξάνει με την 
πρόοδο της κυτταρικής ανοσοανεπάρκειας, και ιδι-
αίτερα όταν τα CD4 κύτταρα είναι <200-300/μL. Η 
καντιντίαση, επειδή αποτελεί ευκαιριακή λοίμωξη, 
αποτελεί και σημαντικό δείκτη ανοσοκαταστολής. 
Η εμφάνισή της προαναγγέλλει πρόοδο της HIV 
λοίμωξης και, σε μεγάλο ποσοστό, σηματοδοτεί την 
ανάγκη για έναρξη αντιρετροϊικής αγωγής σχετικά 
σύντομα, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς άλλες εν-
δείξεις ανοσολογικής επιδείνωσης .2 Η καντιντίαση 
του οισοφάγου εξακολουθεί να είναι και μετά την 
ευρεία διάδοση της συνδυασμένης αγωγής νόσημα 
που καθορίζει το AIDS σε ποσοστό 16,2%.9 

Στοματοφαρυγγική καντιντίαση
Η στοματοφαρυγγική καντιντίαση στα άτομα 

με HIV/AIDS εμφανίζεται συχνότερα σαν ψευδο-
μεμβρανώδης μορφή, με χαρακτηριστικές άσπρες 
πλάκες σε ερυθηματώδη βάση που αποκολλώνται 
εύκολα και εντοπίζονται στη μαλακή υπερώα, τις 
αμυγδαλές και το βλεννογόνο των παρειών. Κατά 
την ερυθηματώδη ή ατροφική μορφή οι αλλοιώ-
σεις εμφανίζουν την ίδια κατανομή, αλλά απουσι-
άζει το άσπρο εξίδρωμα και υπάρχει ο κίνδυνος να 
διαφύγουν της διάγνωσης. Μορφή ερυθηματώδους 
καντιντίασης, αποτελεί και το γραμμοειδές ερύθη-
μα των ούλων.10 Η υπερτροφική μορφή προκαλεί 
άσπρες μη μετακινούμενες βλάβες που μοιάζουν 
με τριχωτή λευκοπλακία και εντοπίζονται κυρίως 
στην πλάγια επιφάνεια της γλώσσας, την υπερώα 
και το βλεννογόνο των παρειών. Μπορεί επίσης να 
προκληθεί και η μορφή της γωνιακής χειλίτιδας 
με ρωγμές στη γωνία των χειλέων και δυσκολία 
στη διάνοιξη του στόματος.8 Να σημειωθεί ότι είναι 
δυνατό να συνυπάρχουν στο ίδιο άτομο ταυτόχρονα 
περισσότερες του ενός τύπου βλάβες.8 

Η διάγνωση της καντιντίασης του στόματος και 
η διαφορική διάγνωσή της από άλλες αλλοιώσεις 
όπως της τριχωτής λευκοπλακίας, γίνεται συνήθως 
από τη χαρακτηριστική κλινική εικόνα. Η μικροβι-
ολογική διάγνωση είναι εύκολη και γίνεται με την 
άμεση μικροσκοπική εξέταση και την καλλιέργεια. 
Έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητιασικά απαιτείται 
επί αποτυχίας της θεραπείας.6 

Καντιντιασική οισοφαγίτιδα
Αποτελεί τη συχνότερη αιτία δυσφαγίας των 

οροθετικών ασθενών. Το 50-70% των ατόμων με 
συμπτώματα οισοφαγίτιδας έχει καντιντίαση του 

οισοφάγου. Σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συνυπάρχει 
στοματοφαρυγγική εντόπιση.2,8

Η διάγνωση γίνεται αρχικά κλινικά από τα συ-
μπτώματα και επιβεβαιώνεται με τον ενδοσκοπικό 
έλεγχο. Τεκμηριώνεται με την εύρεση διεισδυτικών 
υφών στα κλινικά υλικά και με την απομόνωση του 
μύκητα κατά την καλλιέργεια, η οποία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τη διαφορική διάγνωση από την ιογενή 
οισοφαγίτιδα. Το αντιμυκητόγραμμα αποδεικνύεται 
χρήσιμο για την ανίχνευση ανθεκτικών στη φλου-
κοναζόλη περιπτώσεων.2

Κρυπτοκόκκωση
Η κρυπτοκόκκωση είναι η συχνότερη συστηματι-

κή μυκητιακή λοίμωξη των ασθενών με HIV/AIDS, 
με μεγάλη θνητότητα.11 Κατά την αρχή της επιδημίας, 
η επίπτωση της νόσου στους οροθετικούς ασθενείς 
κυμαινόταν μεταξύ 6-10% στη Δ. Ευρώπη και στις 
ΗΠΑ και 15-30% στην υπό τη Σαχάρα Αφρική.8 Η 
εφαρμογή της HAART είχε σαν αποτέλεσμα σημα-
ντική μείωση της επίπτωσης της νόσου, η οποία στο 
δυτικό κόσμο συμβαίνει πλέον στο 5% των ασθενών 
με προχωρημένο AIDS.6 Αν και η επίπτωση της κρυ-
πτοκοκκικής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας έχει ελαττωθεί 
σημαντικά στους ασθενείς με πρόσβαση στην αντι-
ρετροϊική αγωγή, εξακολουθεί να είναι κύρια αιτία 
θανάτου στον αναπτυσσόμενο κόσμο.12 

Σχεδόν πάντα η κρυπτοκόκκωση εκδηλώνεται 
όταν επέρχεται βαριά ανοσοκαταστολή με μεγάλη 
ελάττωση των CD4 κυττάρων. Σε μελέτη 114 περι-
στατικών το 87% των ασθενών είχε CD4 κύτταρα 
κάτω των 100/μL, με μέση τιμή 30/μL .13 

Στους ασθενείς HIV/AIDS η κρυπτοκόκκωση σχε-
δόν πάντα προκαλείται από τον Cryptococcus	neoform-
ans var. neoformans, ζυμομύκητα του περιβάλλοντος, 
ο οποίος ανευρίσκεται κυρίως στα περιττώματα των 
περιστεριών. Περιβάλλεται από χαρακτηριστικό παχύ 
πολυσακχαριδικό έλυτρο, που αποτελεί σημαντικό 
λοιμογόνο παράγοντα και του οποίου η ανίχνευση 
είναι χρήσιμη για την ταχεία διάγνωση. Η μόλυνση 
του ανθρώπου γίνεται διαμέσου της αναπνευστικής 
οδού με την εισπνοή σπορίων. Στους HIV θετικούς 
ασθενείς, λόγω της ανεπάρκειας της κυτταρικής ανο-
σίας δεν επιτυγχάνεται η εξουδετέρωση των μυκήτων 
και η περιχαράκωση της πνευμονικής λοίμωξης και 
σχεδόν πάντα συμβαίνει αιματογενής διασπορά. Ο 
μύκητας προσβάλλει πιο συχνά το κεντρικό νευρικό 
σύστημα (ΚΝΣ) και σπανιότερα τον οφθαλμό, τον 
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προστάτη ή τα οστά. Ο προστάτης αποτελεί δεξαμενή 
του μύκητα. Κατά τη δερματική μορφή, υπάρχουν 
βλάβες που ομοιάζουν με ιστοπλάσμωση, πενικιλ-
λίωση ή μολυσματική τέρμινθο.6 

Από άποψη παθογένειας, δεν είναι πλήρως δι-
ευκρινισμένο, αν η κρυπτοκόκκωση αναπτύσσεται 
πρωτοπαθώς ή κατόπιν ενεργοποίησης παλαιάς 
λανθάνουσας λοίμωξης.6 

Η κρυπτοκοκκική λοίμωξη στους ασθενείς με 
HIV/AIDS συχνότερα εντοπίζεται στο ΚΝΣ και εκδη-
λώνεται με τη μορφή μηνιγγίτιδας ή σπανιότερα της 
μηνιγγοεγκεφαλίτιδας. Στο ήμισυ των περιπτώσεων 
συνυπάρχει πνευμονική λοίμωξη. Η μεμονωμένη 
πνευμονική εντόπιση αποτελεί την πλέον πρώιμη 
εκδήλωση της κρυπτοκοκκικής νόσου.6 

Η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα συνήθως εγκα-
θίσταται βραδέως και ακολουθεί υποξεία πορεία. 
Συχνότερα εκδηλώνεται με πυρετό, πονοκέφαλο και 
κακουχία. Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων υπάρ-
χουν κλασικά σημεία μηνιγγίτιδας, όπως αυχενική 
δυσκαμψία ή φωτοφοβία. Στις περιπτώσεις που 
υπάρχουν εκδηλώσεις εγκεφαλίτιδας, όπως λήθαργος, 
διαταραχές συμπεριφοράς και απώλεια μνήμης, η 
πρόγνωση είναι κακή. Σπανίως η λοίμωξη εξελίσσεται 
κεραυνοβόλως με γρήγορη εγκατάσταση κώματος 
και συνήθως θανατηφόρο εξέλιξη.12 

Στις περιπτώσεις γενικευμένης κρυπτοκοκκικής 
νόσου, μπορεί να συνυπάρχουν συμπτώματα από 
άλλα συστήματα όπως βήχας, δύσπνοια ή δερματικό 
εξάνθημα. 

Λόγω της βραδείας εγκατάστασης και της άτυπης 
κλινικής εικόνας της κρυπτοκοκκικής μηνιγγοε-
γκεφαλίτιδας, για τη διάγνωση απαιτείται υψηλός 
βαθμός κλινικής υποψίας. Η διάγνωση συνήθως 
επιτυγχάνεται με οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ), 
η οποία γίνεται αφενός για τη λήψη και εξέταση του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ) και αφετέρου για 
τη μέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης. Περίπου στο 
70% των περιπτώσεων υπάρχει ενδοκράνια υπέρταση 
και ανευρίσκονται κατά την πρώτη ΟΝΠ τιμές πάνω 
των 200mm.14 

Στο ΕΝΥ παρατηρείται ποικίλου βαθμού αύξη-
ση του αριθμού των κυττάρων, αν και σε κάποιες 
βαριές περιπτώσεις με συνήθως κακή πρόγνωση 
δεν υπάρχει κυτταρική αντίδραση. Ο τύπος εί-
ναι συνήθως λεμφοκυτταρικός. Το λεύκωμα είναι 
ελαφρά αυξημένο και το σάκχαρο φυσιολογικό ή 
ελάχιστα ελαττωμένο. Η προκαταρκτική διάγνωση 

γίνεται με την αρνητική χρώση με σινική μελάνη, 
κατά την οποία ευρίσκονται χαρακτηριστικοί ελυ-
τροφόροι μύκητες [Εικ. 2], ή με την ανίχνευση του 
κρυπτοκοκκικού αντιγόνου, του οποίου ο τίτλος στο 
ΕΝΥ αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη. Η 
οριστική διάγνωση γίνεται με την απομόνωση του 
μύκητα κατά την καλλιέργεια του ΕΝΥ. Σε ποσο-
στό 67% συνυπάρχουν θετικές αιμοκαλλιέργειες. 
Το αντιμυκητόγραμμα είναι απαραίτητο για την 
ανίχνευση ανθεκτικών στελεχών.

Η εμφάνιση διαταραχών του επιπέδου συνείδησης, 
και η ανεύρεση στο ΕΝΥ <20/κκχ λευκοκυττάρων 
ή τίτλου κρυπτοκοκκικού αντιγόνου > 1:1024, απο-
τελούν κακούς προγνωστικούς δείκτες και συσχετί-
ζονται με υψηλότερη θνητότητα.12 

Η κρυπτοκοκκική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα είναι 
θανατηφόρα, αν δεν χορηγηθεί κατάλληλη αγωγή. 
Στους ασθενείς με κρυπτοκόκκωση μετά την έναρξη 
αντιρετροϊικής αγωγής, παρατηρείται σύνδρομο 
ανοσολογικής αποκατάστασης (IRS), σε ποσοστό 
30-33%. Η εμφάνισή του έχει συσχετιστεί με χα-
μηλά CD4 κυττάρων και υψηλό ιικό φορτίο κατά 
την αρχή της λοίμωξης, με ταχεία ελάττωσή του 
κατά τις 90 ημέρες θεραπείας, καθώς και με την 
έναρξη της HAART κατά το πρώτο δίμηνο της 
αντιμυκητιακής αγωγής. Συνήθως εκδηλώνεται με 
συμπτώματα λεμφαδενίτιδας ή κλινική επιδείνωση 
των αρχικών συμπτωμάτων. Κατά τη μικροσκοπική 
εξέταση των κλινικών υλικών μπορεί να ανευρί-
σκονται κρυπτόκοκκοι, αλλά οι καλλιέργειες είναι 
αρνητικές.5

Εικόνα 2. Aρνητική χρώση με σινική μελάνη: Ελυτρο-
φόρα βλαστοκονίδια (αρχείο εργαστηρίου).
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Λοίμωξη από Pneumocystis jirovecii
Η πνευμονία από Pneumocystis	carinii	(επίση-

μη μετονομασία Pneumocystis	jirovecii)	(PCP), η 
πιο συχνή ευκαιριακή λοίμωξη των ασθενών με 
HIV/AIDS, αποτελούσε, κατά την αρχική περίοδο 
της επιδημίας, την πρώτη εκδήλωση του AIDS στο 
60% των περιπτώσεων. Μετά την εφαρμογή της 
χημειοπροφύλαξης, το ποσοστό ελαττώθηκε στο 
45%.8 Με την ευρεία διάδοση της HAART, η PCP 
αποτελεί σήμερα το δεύτερο σε συχνότητα ADI 
(19,1%), μετά τη φυματίωση.9 

Ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης για τον κίν-
δυνο εμφάνισης PCP, κατά την πορεία της HIV 
λοίμωξης, είναι ο αριθμός των CD4 κυττάρων των 
ασθενών. Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα μεγάλος όταν 
τα CD4 είναι <200/μL και όταν υπάρχουν κλινικά 
συμπτώματα.15 Σε μελέτη 1.100 ατόμων με HIV 
λοίμωξη, το 95% των ασθενών με PCP, είχε CD4 
<200 λεμφοκύτταρα / μL.16

Η ταξινόμηση του γένους	Pneumocystis έχει 
μεταβληθεί και από το 1988, βάσει φυλογενετικών 
αναλύσεων του rRNA, ο μικροοργανισμός κατα-
τάσσεται στους μύκητες και όχι στα πρωτόζωα.17 Το 
γένος Pneumocystis χαρακτηρίζεται από γενετική 
ποικιλομορφία και διαφορές στην ειδικότητα ως προς 

τον ξενιστή.18 Η ονοματολογία των διαφόρων ειδών 
βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Μετά από πολλές αλ-
λαγές, το παθογόνο είδος του ανθρώπου ονομάζεται 
πλέον P.	jirovecii	και ο όρος P.	carinii χρησιμοποιείται 
για παθογόνο είδος των ποντικών.17,19

Ο ακριβής τρόπος μετάδοσης δεν έχει πλήρως 
μελετηθεί. Ο άνθρωπος μολύνεται με την εισπνοή 
των αμοιβαδοειδών τροφοζωϊτών, οι οποίοι προσβάλ-
λουν εκλεκτικά τα κυψελιδικά κύτταρα τύπου I και 
φαγοκυτταρώνονται από τα κυψελιδικά μακροφάγα 
με έκλυση σειράς φλεγμονωδών διαμεσολαβητών. Ο 
πολλαπλασιασμός της PCP έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση της κυψελιδοτριχοειδικής διαπερατότητας 
και διαταραχή στον επιφανειοδραστικό παράγοντα. 
Σε παρασκευάσματα προσβεβλημένων πνευμόνων 
οι κυψελίδες ανευρίσκονται πλήρεις από τυπικό 
αφρώδες κενοτοπιώδες εξίδρωμα. Με την πρόοδο 
της λοίμωξης, δημιουργείται διάμεσο οίδημα με 
μονοκυτταρική διήθηση, καταστροφή της βασικής 
μεμβράνης, υπερτροφία των κυψελιδικών κυττάρων 
τύπου II και τελικά διάμεση ίνωση και σχηματισμός 
κοιλοτήτων [Εικ. 3].17, 18

Η P.	jirovecii	έχει παγκόσμια περιβαλλοντολο-
γική κατανομή.17 Σύμφωνα με ορολογικές μελέτες 
το 85% των παιδιών έχει μολυνθεί νωρίς στη ζωή 
του.20 Έχουν ανιχνευθεί αλληλουχίες DNA Pneu-

Εικόνα 3.	Παθογένεια της πνευμονίας από Pneumocystis	jirovecii (PCJ).
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mocystis σε βογχοκυψελιδικά εκπλύματα (BAL) 
μη ανοσοκατασταλμένων ασθενών.21 Τα παραπάνω 
ενισχύουν τη θεωρία της λαθροβίωσης του μύκητα 
στο αναπνευστικό σύστημα, όπου παραμένει επί 
μακρό διάστημα αδρανής και επανενεργοποιείται 
μόνον εφόσον επέλθει ανοσοκαταστολή.22

Κλινική εικόνα
Η P.	jirovecii	προκαλεί στο 95% των περιπτώσεων 

πνευμονική λοίμωξη. Η πνευμονία εγκαθίσταται 
σταδιακά με πυρετό, βήχα, δύσπνοια, θωρακικό άλγος 
και απώλεια βάρους. Ο βήχας συνήθως είναι ξηρός 
και μόνο σε ποσοστό 23-30% υπάρχει παραγωγή 
πτυέλων. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλους 
ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (μεταμοσχευμένων, 
υπό κορτιζονοθεραπεία κλπ.), στους ασθενείς με HIV 
η PCP χαρακτηρίζεται από υψηλότερο φορτίο μυκή-
των στα πτύελα, σπάνια έχει κεραυνοβόλο πορεία, 
παρουσιάζει συχνές υποτροπές και έχει χαμηλότερη 
θνητότητα.23 IRS έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς 
με PCP, μετά την έναρξη αντιρετροϊικής αγωγής.5 
Γενικευμένη λοίμωξη με εντόπιση στο μυελό των 
οστών, το ήπαρ, το σπλήνα, τον αμφιβληστροειδή 
ή το δέρμα εμφανίζεται πολύ σπάνια. 

Η P.	jirovecii δεν καλλιεργείται in	vitro και για 
τη διάγνωση της νόσου αναζητούνται οι κυστικές 
μορφές του μύκητα στα κλινικά υλικά. Οι κύστεις 
δεν είναι εμφανείς κατά τη χρώση Gram, αλλά 
ανευρίσκονται με άλλες χρώσεις, όπως Giemsa, 
Gomori’s Metenamine silver κ.ά. Καλύτερη δια-
γνωστική μέθοδο αποτελεί ο ανοσοφθορισμός, ενώ 
τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και μοριακές 
τεχνικές αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) 
και εμφωλεασμένη (nested) PCR.24 

Λοιμώξεις από παθογόνους ενδημικούς 
μύκητες

Οι λοιμώξεις που προκαλούν οι παθογόνοι μύ-
κητες στους ασθενείς με HIV/AIDS παρουσιάζουν 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Προκαλούνται από 
παθογόνους δίμορφους μύκητες που ενδημούν σε 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και ανευρί-
σκονται στο περιβάλλον, κυρίως στο χώμα, στη 
σαπροφυτική τους μορφή με μορφολογία υφομύ-
κητα. Δεν μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο 
ή από ζώο σε άνθρωπο.25 Η μόλυνση του ανθρώπου 
γίνεται με την εισπνοή σκόνης που περιέχει σπόρια 

των μυκήτων, τα οποία έχουν μέγεθος ιδανικό για 
να φτάσουν στις τελικές κυψελίδες. Εάν δεν εξαλει-
φθούν από τους μη ειδικούς αμυντικούς μηχανισμούς, 
στο σώμα του ξενιστή, όπου η μέση θερμοκρασία 
είναι 37°C, μετατρέπονται σε ζυμομύκητα, τη δι-
εισδυτική ιστική μορφή που είναι ανθεκτική στη 
φαγοκυτταρική δράση των πολυμορφοπυρήνων 
και των μακροφάγων. Κατά την πρώιμη φάση της 
λοίμωξης, πριν αναπτυχθεί η ειδική ανοσία, ο μύκη-
τας με τη διεισδυτική μορφή, εισέρχεται διαμέσου 
των λεμφαγγείων στην κυκλοφορία και ακολουθεί 
αιματογενής διασπορά του σε όλα τα όργανα του 
σώματος και στα κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού 
συστήματος. Ο έλεγχος της λοίμωξης επιτυγχάνεται 
με την παραγωγή ενεργοποιημένων ανοσοκυττάρων, 
που αναγνωρίζουν και θανατώνουν τους ενδοκυτ-
τάριους μύκητες στην ιστική μορφή τους. Αποτέ-
λεσμα της δράσης της κυτταρικής ανοσίας είναι 
η περιχαράκωση της λοίμωξης με τη δημιουργία 
κοκκιωμάτων και ινώδους ιστού.26 

Η πρωτοπαθής λοίμωξη, στον ξενιστή με φυσιο-
λογική κυτταρική ανοσία, εμφανίζεται σαν ήπια γριπ-
πώδης συνδρομή, παρέρχεται γρήγορα και συνήθως 
δεν απαιτεί επίσκεψη στον ιατρό. Στους ασθενείς με 
προχωρημένη HIV λοίμωξη και μεγάλη έκπτωση 
της κυτταρικής ανοσίας, συμβαίνει ανεξέλεγκτη 
διασπορά των μυκήτων και προκαλούνται σοβαρές 
και πολλές φορές απειλητικές για τη ζωή συστημα-
τικές λοιμώξεις. 

Στους HIV ασθενείς μπορεί να προκληθεί και 
δευτεροπαθής λοίμωξη από αναζωπύρωση προϋ-
πάρχουσας λανθάνουσας εστίας. Στις περιπτώσεις 
αυτές, που συνήθως συμβαίνουν στους ασθενείς 
των ενδημικών περιοχών, η κλινική εικόνα είναι 
ήπια. Οι λοιμώξεις αυτές εμφανίζονται σε HIV 
ασθενείς που κατοικούν στις ενδημικές περιοχές 
(αυτόχθονα κρούσματα), αλλά συμβαίνουν και σε 
ασθενείς άλλων περιοχών που έχουν επισκεφθεί τα 
ενδημικά μέρη και έχουν μολυνθεί από παθογόνους 
μύκητες.26, 27

Η κλινική εικόνα δεν είναι ειδική ή χαρακτηριστι-
κή και οι λοιμώξεις αυτές ομοιάζουν με οποιαδήποτε 
άλλη ευκαιριακή λοίμωξη. Για τη διάγνωση και την 
τεκμηρίωσή τους απαιτείται υψηλή κλινική υποψία, 
λεπτομερές ταξιδιωτικό ιστορικό σε συνδυασμό με 
ενδελεχή και στοχευμένο εργαστηριακό έλεγχο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις θεραπεία εκλογής 
είναι η αμφοτερικίνη Β και απαιτείται μακροχρόνια 
θεραπεία συντήρησης με αζόλες.27
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Συχνότερες ενδημικές μυκητιακές λοιμώξεις 
στους ασθενείς με AIDS είναι η ιστοπλάσμωση, η 
κοκκιοειδιομύκωση και η πενικιλλίωση. Λιγότερο 
συχνά έχουν αναφερθεί λοιμώξεις από Blastomyces	
dermatidis	και	Paracoccidioides	immitis.25, 26

Ιστοπλάσμωση
Προκαλείται από το μύκητα Histoplasma	

capsulatum	που ενδημεί σε περιοχές της Βόρειας 
και Κεντρικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της 
Αφρικής.6 Η οικολογία της νόσου έχει μεταβληθεί, 
δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί 
αυτόχθονα κρούσματα στην Ευρώπη, και υπάρχουν 
ενδείξεις ότι ο μύκητας ενδημεί και σε συγκεκρι-
μένες γεωγραφικές περιοχές της Γαλλίας και της 
Ιταλίας.28, 29 

Το ιστόπλασμα επιζεί σε υγρό περιβάλλον που μο-
λύνεται από τα περιττώματα νυκτερίδων και πτηνών. 
Ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξής του είναι το εσωτερικό 
σπηλαίων, στο χώμα των οποίων συνυπάρχουν οι 
παραπάνω παράγοντες. Ο άνθρωπος μολύνεται με 
εισπνοή μολυσμένης σκόνης. 

Η γενικευμένη ιστοπλάσμωση, αποτελεί ADI από 
την πρώτη δεκαετία της επιδημίας. Λοίμωξη παρα-
τηρείται σε ασθενείς με προχωρημένη HIV λοίμωξη, 
συνήθως με αριθμό CD4 <100/μL. Η κλινική μορφή 
και η βαρύτητα διαφέρουν στις περιπτώσεις ενδογε-
νούς αναζωπύρωσης προϋπάρχουσας λοίμωξης, σε 
άτομα με ιστορικό παραμονής σε ενδημική περιοχή 
κατά το παρελθόν, οπότε προκαλείται ήπια νόσος 
και στις περιπτώσεις πρωτομόλυνσης του ασθενούς, 
κατά τις οποίες συνήθως συμβαίνει γενικευμένη 
συστηματική νόσηση. 

Η ιστοπλάσμωση συνηθέστερα εμφανίζεται 
με πυρετό, δύσπνοια, βήχα και απώλεια βάρους. 
Σπανιότερα μπορεί να υπάρξουν δερματικά έλκη, 
συμπτώματα από το γαστρεντερικό ή το ΚΝΣ και 
διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, η οποία είναι και κακός 
προγνωστικός δείκτης.6 Κατά τη διάρκεια του IRS 
συνήθως υπάρχει εικόνα λεμφαδενοπάθειας.5,30

Η διάγνωση της νόσου απαιτεί ισχυρή κλινική 
υποψία. Στόχος των διαγνωστικών προσπελάσεων 
είναι η γρήγορη ανεύρεση των μυκήτων στα βιο-
λογικά υλικά. Αναζητούνται μακροφάγα που έχουν 
φαγοκυτταρώσει τα χαρακτηριστικά βλαστοκονίδια 
του ιστοπλάσματος, σε επιχρίσματα του περιφερικού 
αίματος, στο μυελό των οστών, στο BAL με χρώση 
Giemsa και σε υλικά βιοψιών με ιστοπαθολογικές 
χρώσεις. Ο μύκητας αναπτύσσεται κατά τις καλλιέρ-

γειες αίματος, ιδίως όταν χρησιμοποιηθεί το σύστημα 
λύσης φυγοκέντρησης, αλλά για την απομόνωσή 
του απαιτείται μακροχρόνια επώαση. Αναπτύσσεται 
εύκολα στο αιματούχο και στο Sabouraud άγαρ. 
Στους 30°C έχει νηματοειδή μορφή και στους 37°C 
έχει μορφή ζυμομύκητα. Για την ταυτοποίησή του 
αναζητούνται τα χαρακτηριστικά μακροκονίδια με 
το παχύ περίβλημα.

Η διάγνωση της ιστοπλάσμωσης γίνεται και 
με την αναζήτηση αντισωμάτων. Οι περισσότερες 
ορολογικές μέθοδοι έχουν χαμηλή ευαισθησία κατά 
τα πρώτα στάδια της νόσου και στις περιπτώσεις 
μεγάλης ανοσοκαταστολής. Στους ασθενείς με 
AIDS και γενικευμένη ιστοπλάσμωση, οι οποίοι 
έχουν πολύ υψηλό φορτίο μυκήτων, η μέθοδος 
αναζήτησης του πολυσακχαριδικού αντιγόνου του 
ιστοπλάσματος (histoplasma polysaccharide antigen, 
HPA) στον ορό ή στα ούρα5 έχει αποδειχθεί ιδιαί-
τερα πολύτιμη, τόσο για τη διάγνωση της νόσου, 
όσο και για την παρακολούθηση της πορείας, και 
της ανταπόκρισης στη θεραπεία ή της αναγνώρισης 
υποτροπών. 

Θεραπευτικά, χορηγείται αμφοτερικίνη-Β και 
αζόλες, αλλά συχνά εμφανίζονται υποτροπές. Σε 
ασθενείς που κατοικούν στις ενδημικές περιοχές και 
έχουν CD4<100/μL συνιστάται χημειοπροφύλαξη με 
ιτρακοναζόλη. Τέλος, ορισμένοι ασθενείς εκδηλώνουν 
IRS μετά την έναρξη αντιρετροϊικής αγωγής.5

Πενικιλλίωση
Προκαλείται από το δίμορφο μύκητα Penicillium	

marneffei.	Η οικολογική φωλεά του μύκητα είναι 
άγνωστη, αλλά πιθανολογείται ότι είναι μύκητας του 
εδάφους.6 Είναι συστηματική μυκητιακή λοίμωξη που 
συμβαίνει στους ασθενείς με AIDS που κατοικούν 
σε περιοχές της ΝΑ Ασίας, όπως την Ταυλάνδη και 
τη Νότια Κίνα. Κρούσματα της νόσου διαγιγνώσκο-
νται και αλλού σε HIV (+) μετανάστες ή άτομα με 
ιστορικό ταξιδιού στις ενδημικές περιοχές.31

Το P.	marneffei	προκαλεί υποξεία και χρόνια 
πνευμονική λοίμωξη που μπορεί να συνοδεύεται 
από διάχυτη λοίμωξη με προσβολή του ήπατος, του 
σπληνός, του μυελού των οστών και του δέρματος. 
Συνήθη συμπτώματα είναι ο πυρετός, η απώλεια βά-
ρους, η αναιμία και η εμφάνιση δερματικών βλαβών. 
Η πενικιλλίωση μπορεί κλινικά, να προσομοιάζει με 
φυματίωση, κρυπτοκόκκωση ή ιστοπλάσμωση. 

Η διάγνωση επιτυγχάνεται με την καλλιέργεια του 
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μύκητα, ενώ δεν υπάρχουν ορολογικές δοκιμασίες 
για τη διάγνωση της λοίμωξης. Για τη θεραπεία χορη-
γούνται αζόλες και αμφοτερικίνη Β και εμφανίζονται 
συχνά υποτροπές. Η επιτυχής θεραπεία εξαρτάται 
από την έγκαιρη και την ακριβή διάγνωση.2, 32 

Κοκκιδιοειδομύκωση
Προκαλείται από το μύκητα Coccidioides	immitis 

που ενδημεί σε ΝΔ περιοχές των ΗΠΑ και σε περιοχές 
της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.6

Ο μύκητας ανευρίσκεται στο ξηρό χώμα υπό 
μορφή μυκητηλίων. Κατά τον πολλαπλασιασμό 
του στο έδαφος παράγονται αρθροσπόρια, τα οποία 
μολύνουν τον άνθρωπο με την εισπνοή. Στον πνεύ-
μονα, σχηματίζονται οι χαρακτηριστικοί σφαιρικοί 
σχηματισμοί (spherules) του μύκητα που περιέχουν 
ενδοσπόρια, οι οποίοι με τη ρήξη τους συνεχώς δη-
μιουργούν επαναμολύνσεις.6 Η μόλυνση ευνοείται 
από την ξηρασία και σχετίζεται με καταστάσεις 
κατά τις οποίες συμβαίνουν μεγάλες διαταραχές του 
εδάφους με απελευθέρωση σκόνης, όπως είναι οι 
κατασκευές έργων και οι ανασκαφές. Η βαρύτητα της 
νόσου εξαρτάται από τον αριθμό των εισπνεόμενων 
αρθροσπορίων και από την ανοσιακή κατάσταση του 
ξενιστή. Στους ανοσοεπαρκείς συνήθως η λοίμωξη 
αυτοπεριορίζεται. 

Τα πρώτα περιστατικά γενικευμένης κοκκιδιο-
ειδομύκωσης έχουν περιγραφεί σε συγκεκριμένες 
ενδημικές περιοχές των ΗΠΑ σε ασθενείς με AIDS 
που διέμεναν εκεί ή είχαν πρόσφατο ιστορικό πα-
ραμονής ή επίσκεψης.34 Σήμερα, η οικολογία και η 
επιδημιολογία της νόσου έχει αλλάξει σημαντικά 
λόγω των κλιματολογικών και πληθυσμιακών αλλα-
γών και κυρίως της εφαρμογής της αντιρετροϊικής 
αγωγής.26

Η λοίμωξη συμβαίνει σε ασθενείς με προχωρημέ-
νη HIV λοίμωξη και εμφανίζεται συνήθως όταν τα 
CD4 κύτταρα είναι <250/μL. Η βαρύτητα της νόσου 
εξαρτάται από το βαθμό της ανοσοκαταστολής και 
συνήθως εκδηλώνεται με πυρετό, παραγωγικό βήχα, 
πυώδη απόχρεμψη και απώλεια βάρους. Σε ασθενείς 
με μεγάλη ελάττωση των CD4 κυττάρων μπορεί 
να προκληθεί κεραυνοβόλος πνευμονική λοίμωξη. 
Γενικευμένη λοίμωξη προκαλείται σε ποσοστό 30% 
και μηνιγγίτιδα σε ποσοστό 10%.5 Η μηνιγγίτιδα 
εμφανίζεται με συμπτώματα που κυμαίνονται από 
ήπιες διαταραχές του επιπέδου της συνείδησης μέχρι 
γρήγορης εγκατάστασης κωματώδους κατάστασης. 
Μπορεί να συνυπάρχει με πνευμονικές βλάβες και 

ευρήματα από την ακτινογραφία θώρακος ή να απο-
τελεί τη μοναδική κλινική εκδήλωση της λοίμωξης.26 
Στις ενδημικές περιοχές πρέπει να εκτελείται ΟΝΠ σε 
κάθε ασθενή με διαταραχές συνείδησης που ανήκει 
στην ομάδα υψηλού κινδύνου.

Η διάγνωση της νόσου απαιτεί ισχυρή κλινική 
υποψία και λήψη λεπτομερούς ιστορικού, ιδίως 
στους ασθενείς που δεν κατοικούν σε ενδημικές 
περιοχές, όπως δεν υπάρχει ειδική κλινική εικόνα 
και τα κλινικοεργαστηριακά ευρήματα είναι κοινά με 
πολλές άλλες λοιμώξεις για τη διάγνωση της νόσου 
απαιτούνται ειδικές εργαστηριακές δοκιμασίες. Η 
εργαστηριακή διάγνωση της νόσου γίνεται με τη 
μικροσκοπική εξέταση, την καλλιέργεια του μύκητα 
και με την ανίχνευση αντισωμάτων. Η δερμοαντί-
δραση δεν χρησιμοποιείται πλέον. 

Η αξία της μικροσκοπικής εξέτασης είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντική. Η ανεύρεση του μύκητα στα κλινικά 
υλικά είναι παθογνωμονική και τίθεται τάχιστα διά-
γνωση. Οι χαρακτηριστικοί σφαιρικοί σχηματισμοί 
του μύκητα είναι ορατοί ακόμα και σε μεγεθύνσεις 
x100 ή x400. Δεν είναι εμφανείς κατά τη Gram χρώ-
ση, γιατί δεν προσλαμβάνουν τις χρωστικές, αλλά 
ανευρίσκονται σε νωπά παρασκευάσματα με 10% 
KOH ή με χρήση Calcofluor white. Ανευρίσκονται 
επίσης σε BAL με χρώση Παπανικολάου και στους 
ιστούς με χρώσεις ή μοριακές μεθόδους.35 

Η οριστική διάγνωση τίθεται με την ανάπτυξη του 
μύκητα στις καλλιέργειες των κλινικών υλικών. Επει-
δή πρόκειται για μύκητα υψηλής μολυσματικότητας 
και υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης των εργαζομένων 
κατά τους εργαστηριακούς χειρισμούς, επί κλινικής 
υποψίας απαιτείται προειδοποίηση του εργαστηρίου, 
ώστε να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις 
βιοασφάλειας.6 Ο μύκητας αναπτύσσεται στις καλλι-
έργειες γρήγορα, από την πρώτη εβδομάδα επώασης. 
Για την ταχεία και επακριβή ταυτοποίησή του έχουν 
αναπτυχθεί μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης ειδικής για 
το μύκητα αλληλουχίας DNA. Η ανάγκη διενέργειας 
καλλιεργειών είναι μεγάλη για τη διάγνωση των 
περιπτώσεων γενικευμένης λοίμωξης σε ιδιαίτερα 
ευπαθείς εξασθενημένους ασθενείς, στους οποίους 
ο λοιπός εργαστηριακός έλεγχος αποβαίνει συχνά 
αρνητικός. 

Οι ορολογικές δοκιμασίες, όταν γίνονται σε επι-
λεγμένους ασθενείς υψηλού κινδύνου, είναι πολύ 
σημαντικές για τη διάγνωση της νόσου. Στηρίζονται 
στην αναζήτηση ειδικών αντισωμάτων με διάφορες 
μεθόδους. Η απουσία αντισωμάτων δεν αποκλείει τη 
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λοίμωξη, ιδίως στα πρώτα στάδια της νόσου. Η ανεύ-
ρεση ειδικών αντισωμάτων, αντιθέτως, συσχετίζεται 
ισχυρά με λοίμωξη πρόσφατη ή παλαιότερη αλλά 
ακόμα ενεργή. Ευρύτερα χρησιμοποιείται η μέθοδος 
της ανοσοδιάχυσης, κατά την οποία αναζητούνται 
στον ορό του αίματος IgG και IgM αντισώματα, 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Η δοκιμασία σύν-
δεσης του συμπληρώματος, χρησιμοποιείται σαν 
επιβεβαιωτική μέθοδος, και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
για την παρακολούθηση της πορείας της νόσου 
και τον έλεγχο της ανταπόκρισης στη θεραπευτική 
αγωγή. Είναι μέθοδος εκλογής για την αναζήτηση 
αντισωμάτων σε βιολογικά υγρά, όπως το ΕΝΥ, και 
έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διάγνωση 
των περιπτώσεων μηνιγγίτιδας. Η ανοσοενζυμική 
μέθοδος εμφανίζει υψηλή ευαισθησία και ικανο-
ποιητική ειδικότητα, ενώ η μέθοδος Latex, η οποία 
είναι ιδιαίτερα εύχρηστη παρουσιάζει υψηλότερα 
ποσοστά ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. 

Για τη θεραπεία χορηγείται αμφοτερικίνη-Β σε 
μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με αζόλες, ενώ για 
τη μηνιγγίτιδα χρησιμοποιείται η φλουκοναζόλη ή 
άλλες αζόλες. Η εκρίζωση της νόσου είναι ιδιαίτε-
ρα δύσκολη και συνιστάται διά βίου κατασταλτική 
αγωγή.6

Η χημειοπροφύλαξη δεν αποδίδει και δεν ενδείκνυ-
ται για την πρόληψη της νόσου. Στους ασθενείς υψηλού 
κινδύνου συνιστώνται τα γενικά προληπτικά μέτρα 
αποφυγής καταστάσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο 
έκθεσης στο μύκητα και ο ενδελεχής διαγνωστικός 
έλεγχος για τη γρήγορη αναγνώριση της νόσου.

ασπεργίλλωση
Οι μύκητες του γένους Aspergillus, γνωστά αίτια 

ευκαιριακών λοιμώξεων σε άλλες ομάδες ασθενών με 
ανοσοκαταστολή, όπως π.χ. οι αιματολογικοί ασθενείς, 
δεν προκαλούν συχνά λοιμώξεις στους HIV ασθενείς. 
Η ασπεργίλλωση, η οποία δεν αποτελεί καθοριστι-
κή για AIDS νόσο, σχεδόν πάντα, επισυμβαίνει σε 
ασθενείς με προχωρημένη HIV λοίμωξη, πολύ βαριά 
ανοσοκαταστολή και αριθμό CD4 <50/μL.36 Πολλές 
φορές συνυπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύ-
νου, όπως ιστορικό προηγηθείσας πνευμονίας από P.	
jirovecii, μακροχρόνια χορήγηση κορτικοειδών για 
την αντιμετώπιση άλλων ευκαιριακών λοιμώξεων ή 
εκσεσημασμένη ουδετεροπενία. 

Η λοίμωξη εντοπίζεται κυρίως στους πνεύμονες 
με σοβαρά συμπτώματα πνευμονίας, αλλά μπορεί να 
προσβάλλει σχεδόν όλα τα όργανα και ιδιαίτερα το 
ΚΝΣ με δημιουργία αποστημάτων, προσβολή των 
παραρίνιων κόλπων και οστική διήθηση και ενίοτε 
συμπτώματα χωροκατακτητικής επεξεργασίας ή 
αγγειακού επεισοδίου. Προκαλείται στο 90% των πε-
ριπτώσεων από το μύκητα Aspergillus	fumigatus.

Η έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης στηρίζεται 
στο λεπτομερή απεικονιστικό έλεγχο, στη μικρο-
σκοπική αναζήτηση σε υλικά βιοψιών ή σε άμεσα 
παρασκευάσματα κλινικών υλικών καθώς επίσης 
στην απομόνωση του μύκητα στην καλλιέργεια. Παρά 
την ύπαρξη ισχυρών θεραπευτικών σχημάτων και τη 
δυνατότητα χορήγησης συνδυασμένης αντιμυκητι-
ασικής αγωγής, η νόσος έχει πολύ κακή πρόγνωση 
και πολύ μεγάλη θνητότητα αγγίζει το 80%. 
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Εισαγωγή
Οι συστηματικές μυκητιακές λοιμώξεις των χει-

ρουργικών ασθενών, των ασθενών των ΜΕΘ και των 
ληπτών μοσχευμάτων συμπαγών οργάνων παρουσι-
άζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αύξησης της 
συχνότητάς τους που οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
του αριθμού των ασθενών που υποβάλλονται σε 
βαριές χειρουργικές επεμβάσεις, που νοσηλεύονται 
σε ΜΕΘ καθώς και στη συχνή εφαρμογή επιθετικών 
ιατρικών τεχνικών.1 Οι προδιαθεσικοί παράγοντες 
ανάπτυξης μυκητιακής λοίμωξης στους ασθενείς 
αυτούς φαίνονται στον πίνακα 1.

ΜΥΚηΤιαΚΕσ ΛΟιΜωΞΕισ  
σΕ ΧΕιΡΟΥΡγιΚΟΥσ ασΘΕΝΕισ,  
Και σΕ ασΘΕΝΕισ ΤωΝ ΜΟΝαΔωΝ 
ΕΝΤαΤιΚησ ΝΟσηΛΕιασ (ΜΕΘ) 
Επιδημιολογία και παθογένεια  
μυκητιακών λοιμώξεων

Λοιμώξεις από Candida spp
Αποτελούν το 3ο η 4ο συχνότερο αίτιο μικροβιαιμίας 

σε ασθενείς των ΜΕΘ (χειρουργικών, καρδιοχειρουρ-
γικών, εγκαυμάτων).3 Συχνότερο αίτιο καντιντιασικής 
λοίμωξης αποτελεί η Candida	albicans (50%) και ακο-
λουθούν τα είδη C.	glabrata (15-25%), C.	parapsillosis 
(10-20%), C.	tropicalis (15%) και άλλα είδη (<5%).4 
Η προέλευση των λοιμώξεων είναι κυρίως ενδογενής. 

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Μυκητιακές λοιμώξεις σε χειρουργικούς ασθενείς,  
ασθενείς των ΜΕΘ και λήπτες μοσχευμάτων  
συμπαγών οργάνων
Μ.Κ.	Πανοπούλου

η	αυξανόμενη	συχνότητα	των	συστηματικών	μυκητιακών	λοιμώξεων	των	χειρουργικών	
ασθενών,	των	ασθενών	των	νοσηλευόμενων	σε	Μονάδες	Εντατικής	Θεραπείας	και	των	
ληπτών	συμπαγών	οργάνων	αποτελούν	σημαντικό	πρόβλημα,	λόγω	των	υψηλών	ποσοστών	
θνησιμότητας	και	θνητότητας.	Αιτία	της	αύξησης	αυτής	είναι	οι	διάφοροι	παράγοντες	
κινδύνου	που	έχουν	οι	ασθενείς	αυτοί.	Τα	κυριότερα	παθογόνα	είναι	οι	Candida	spp,	
Aspergillus	spp,	Mucorales,	Fusarium	spp	και	Scedosporium	spp.	Στους	ασθενείς	που	
υποβάλλονται	σε	μεταμοσχεύσεις	συμπαγών	οργάνων,	η	συχνότητα	των	μυκητιακών	
λοιμώξεων	εξαρτάται	από	το	είδος	της	μεταμόσχευσης,	καθώς	και	από	το	βαθμό	ανο-
σοκαταστολής.
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Λέξεις κλειδιά: Μυκητιάσεις,	χειρουργημένοι,	ΜΕΘ,	μεταμόσχευση	συμπαγών	οργάνων
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Η μυκηταιμία προκαλείται, είτε με είσοδο του μύκητα 
από το προαποικισμένο γαστρεντερικό σύστημα των 
ασθενών που υποβάλλονται σε εγχειρήσεις κοιλιάς 
(διάνοιξη του εντερικού σωλήνα) στο αίμα, είτε μέσω 
του μηχανισμού της αλλόθεσης (translocation) σε 
περιπτώσεις εντερικής ισχαιμίας, βλάβης του βλεν-
νογόνου του εντέρου, χορήγησης Η2

- αναστολέων και 
συνυπάρχουσας βλάβης των κυττάρων του Κüpffer.5,6 
Εξωγενής μετάδοση συμβαίνει από τα χέρια του προ-
σωπικού αλλά και από ασθενή σε ασθενή.7

Είδη λοιμώξεων από Candida spp 
Καντινταιμία 

Η καντινταιμία είναι η συχνότερα εμφανιζόμενη 
καντιντιασική νοσοκομειακή λοίμωξη (58% των κα-
ντιντιασικών λοιμώξεων είναι καντινταιμίες). Αποτελεί 
το 5-10% των νοσοκομειακών μικροβιαιμιών στις 
ΜΕΘ και αφορά κυρίως σε ασθενείς των χειρουργικών 
ΜΕΘ και των ΜΕΘ νεογνών. Εμφανίζεται μέσα στις 
3 πρώτες εβδομάδες νοσηλείας του ασθενούς.8 

Ενδοκαρδίτιδα

Το 50% των περιπτώσεων αφορά σε ασθενείς 
των ΚΔΧ μονάδων που υποβάλλονται σε επεμβάσεις 
αντικατάστασης βαλβίδων, με προσβολή της μιτροει-
δούς και της αορτικής βαλβίδας, καθώς και ασθενείς 

των ΜΕΘ που φέρουν ενδοφλέβιους καθετήρες για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα.9,10

Οστεομυελίτιδα - Αρθρίτιδα 

Οι λοιμώξεις των οστών και των αρθρώσεων 
είναι είτε αποτέλεσμα αιματογενούς διασποράς του 
μύκητα σε περιπτώσεις γενικευμένης καντιντίασης, 
είτε αποτέλεσμα άμεσης επιμόλυνσης χειρουργικών 
τραυμάτων ή τραυμάτων από ατυχήματα καθώς και 
ενδαρθρικής έγχυσης φαρμάκων.10,11

Ενδοφθαλμίτιδα 

Ο οφθαλμός προσβάλλεται αιματογενώς (στο 30% 
των περιπτώσεων οξείας γενικευμένης καντιντίασης), 
αλλά και άμεσα κατά τη διάρκεια χειρουργικών 
επεμβάσεων, η λοίμωξη δε αφορά σε όλα τα τμήματα 
του οφθαλμού.10

Καντιντίαση κεντρικού νευρικού  
συστήματος (ΚΝΣ)

Είναι αιματογενής ή άμεση ως αποτέλεσμα επι-
μόλυνσης μετά από νευροχειρουργικές επεμβάσεις 
και εκδηλώνεται κλινικά ως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλικό 
απόστημα και λοίμωξη των παροχετεύσεων.10,11

Καντιντίαση του ουροποιητικού  
συστήματος 

Εκδηλώνεται ως κυστίτιδα, πυελονεφρίτιδα από 
αιματογενή διασπορά ή ανιούσα, μυκητίαση του 
νεφρού από αιματογενή διασπορά, απόστημα του 
προστάτη σε χειρουργημένους διαβητικούς ασθενείς 
ουρολογικών κλινικών και ως ασυμπτωματική καντι-
τουρία σε ασθενείς που φέρουν καθετήρες κύστης (> 
14 ημέρες). Η καντιτουρία αποτελεί προδιαθεσικό 
παράγοντα καντιταιμίας και πρώϊμο δείκτη συστη-
ματικής λοίμωξης10,12 (Εικ. 1).

Λοιμώξεις τραυμάτων- εγκαυμάτων

Οι λοιμώξεις τραυμάτων και μαλακών μορίων 
είναι σπάνιες και συμβαίνουν μετά από χειρουργικές 
επεμβάσεις ή ατυχήματα και κυρίως σε παραμελημένα 
τραύματα με συνυπάρχουσα μικροβιακή λοίμωξη υπό 
αντιμικροβιακή θεραπεία. Διηθητική λοίμωξη συμβαί-
νει κυρίως σε παιδιά με εκτεταμένα εγκαύματα.13 

Πίνακας 1. Προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης μυκη-
τιακής λοίμωξης χειρουργικών ασθενών 1,2

•	Χειρουργικές επεμβάσεις
•	Μεταμοσχεύσεις, ανοσοκαταστολή
•	Εκτεταμένα εγκαύματα (>50% της επιφάνειας σώμα-

τος)
•	Τραύματα
•	Παρατεταμένη νοσηλεία σε ΜΕΘ/διασωλήνωση
•	Ολική παρεντερική διατροφή
•	Βαρύτητα υποκείμενης νόσου (ΑPACHE II score > 

10)
•	Προωρότητα νεογνών
•	Λήψη αντιμικροβιακών, χημειοθεραπευτικών, κορτι-

κοστεροειδών
•	Παρουσία ενδαγγειακών καθετήρων
•	Προηγούμενος αποικισμός με μύκητα
•	Σακχαρώδης διαβήτης
•	Υποθρεψία
•	Μεγάλη ηλικία



Μυκητιακές λοιμώξεις σε χειρουργικούς ασθενείς, ασθενείς των ΜΕΘ και λήπτες μοσχευμάτων συμπαγών οργάνων ———103

Οισοφαγίτιδα

Πρόκειται για επιπολής λοίμωξη, η οποία αντι-
μετωπίζεται ως συστηματική επειδή συχνά οδηγεί 
σε αιματογενή διασπορά του μύκητα.10,11

Περιτονίτιδα - κοιλιακό απόστημα

Αποτελούν επιπλοκή χειρουργικών επεμβάσεων 
στην κοιλιά (διάτρηση γαστρεντερικού σωλήνα, βα-
κτηριακή περιτονίτιδα, νεκρωτική παγκρεατίτιδα) και 
παραμελημένης διάτρησης του κατωτέρου γαστρε-
ντερικού σωλήνα. Αφορούν επίσης και σε ασθενείς 
που λαμβάνουν μακροχρόνια αντιμικροβιακή αγωγή 
ή που φέρουν καθετήρες περιτοναϊκής κάθαρσης. 
Η λοίμωξη παραμένει συνήθως εντοπισμένη στην 
κοιλιά. Γενίκευση της λοίμωξης συμβαίνει στο 25% 
των περιπτώσεων.14 

Λοιμώξεις από Aspergillus spp
Οι ασθενείς των ΜΕΘ είναι ευαίσθητοι έναντι 

των διηθητικών λοιμώξεων από Aspergillus spp 
λόγω της ύπαρξης των προδιαθεσικών παραγόντων. 
Η συχνότητα εμφάνισής τους ποικίλλει επειδή η δι-

άγνωση είναι δύσκολη, η μεταθανάτια απόδειξη της 
λοίμωξης δεν είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις 
και τα ειδικά ακτινολογικά ευρήματα απουσιάζουν 
ή επικαλύπτονται από προϋπάρχουσα παθολογική 
εικόνα.15-17 Σύμφωνα με τη μελέτη National Noso-
comial Infection Study (NNIS), η συχνότητά τους 
είναι 1,3%, ενώ σε πρόσφατες μελέτες αναφέρονται 
ποσοστά από 0,3 έως 5,8%.18,19 Συχνότερα αίτια 
είναι ο Aspergillus	fumigatus (85-90%), ο A.flavus 
(5-10%) και ακολουθούν τα είδη A.	terreus,	A.	niger,	
A.	nidulans,	A.	versicolor. Η μετάδοση γίνεται με 
εισπνοή σπόρων του μύκητα μετά από μόλυνση του 
αέρα από κατασκευαστικές εργασίες ή μολυσμένο 
σύστημα εξαερισμού ή ύδρευσης αλλά και από μο-
λυσμένες επιφάνειες και ιματισμό. Η εντόπισή τους 
εξαρτάται από το είδος της χειρουργικής επέμβασης 
και ο χρόνος εμφάνισής τους είναι έως και μερικούς 
μήνες μετά την επέμβαση.6

Είδη λοιμώξεων από Aspergillus spp
Νεκρωτική βρογχοπνευμονία- 
Βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση 

Η νεκρωτική βρογχοπνευμονία είναι η συχνότερη 

Εικόνα 1. Αλγόριθμος χειρισμού ασθενών με κίνδυνο σοβαρής καντιντίασης: Υπολογισμός δείκτη αποικισμού (colo-
nization index, CI), ως μέρη σώματος με αποικισμό/ολικό αριθμό περιοχών που ελήφθησαν δείγματα (σύμφωνα με 
τον Pittet, 1994). Αν η τιμή cut off είναι 0,5, τότε η ευαισθησία για αυξημένο κίνδυνο καντιντίασης είναι 100% και η 
θετική προγνωστική αξία (PPV) 66% (προσαρμογή	από	Lancet	Infectious	Disease,	2003).
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κλινική οντότητα με δυνατή την αιματογενή διασπορά 
σε απομακρυσμένα όργανα. Η βρογχοπνευμονική 
ασπεργίλλωση αποτελεί απώτερη επιπλοκή χει-
ρουργικών επεμβάσεων εκτομής πνεύμονα λόγω 
κακοήθειας και εμφανίζεται αρκετά χρόνια μετά 
την επέμβαση.20,21 

Λοιμώξεις ΚΝΣ

Εκδηλώνονται ως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλικό 
απόστημα, μυκωτικό ανεύρυσμα και εγκεφαλικό 
έμφρακτο κυρίως σε ασθενείς που υποβάλλονται 
σε νευροχειρουργικές επεμβάσεις και λαμβάνουν 
κορτικοστεροειδή, ο χρόνος εμφάνισης δε είναι έως 
και 3 μήνες μετά την επέμβαση.22

Λοιμώξεις οφθαλμού

Αποτελούν επιπλοκή χειρουργικών επεμβάσεων 
στον οφθαλμό και είναι συνήθως κερατίτιδες και 
σπανίως ενδοφθαλμίτιδες.23,24

Ενδοκαρδίτιδα, αορτίτιδα 

Εμφανίζονται μετά από χειρουργικές επεμβάσεις 
στην αορτική ή μιτροειδή βαλβίδα και οφείλονται 
κυρίως σε A.	fumigatus (58,7%), αλλά και σε A.	ter-
reus (12,5%), A.	niger και A.	flavus (11,2%).25

Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις 

Αποτελούν επιπλοκή χειρουργικών επεμβάσεων 
στην κοιλιά και εκδηλώνονται ως περιτονίτιδα, χο-
λαγγειΐτιδα, λοίμωξη πολλαπλών κοίλων σπλάγχνων 
και ενδοπυελική λοίμωξη.26,27 

Αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα

Εμφανίζονται μετά από ορθοπαιδικές επεμβάσεις, 
κυρίως αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος.28-30

Λοιμώξεις τραυμάτων, εγκαυμάτων,  
μοσχευμάτων

Οι λοιμώξεις αυτές είναι σπάνιες και οφείλονται σε 
άμεσο ενοφθαλμισμό του μύκητα από μολυσμένους 
επιδέσμους ή ιματισμό.31,32 Στη διεθνή βιβλιογραφία 
αναφέρονται σπάνιες περιπτώσεις λοιμώξεων τραυ-
μάτων στερνοτομής μετά από εγχειρήσεις ανοικτής 

καρδιάς σε ασθενείς με χρόνια πνευμονική νόσο, 
οφειλόμενες κυρίως σε A.	flavus (40%), αλλά και 
A.	fumigatus, καθώς και λοιμώξεις αγγειακών μο-
σχευμάτων και προσθετικών εμφυτευμάτων στήθους 
από A.	niger	και A.	flavus.33-35

Λοιμώξεις από ζυγομύκητες 
Οφείλονται κυρίως σε είδη Rhizopus (R.	ar-

rhizus,	R.	microsporus	var.	rhizodiformis), Mucor,	
Rhizomucor,	Absidia	και Cunninghamella. Πύλη 
εισόδου είναι το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. 
Μολυσμένοι επίδεσμοι, μοσχεύματα, ράμματα και 
ιματισμός ενοχοποιούνται ως πηγές προέλευσης του 
μύκητα. Οι συνηθέστερες λοιμώξεις είναι επιπολής, 
δέρματος και μαλακών μορίων αλλά και εν τω βάθει 
τραυμάτων και εγκαυμάτων.36

Λοιμώξεις από Fusarium spp 
Είναι σπάνιες και οφείλονται στα είδη Fusarium	

moniliforme, F.	solani και F.	οxysporum. Η πηγή 
της λοίμωξης είναι εξωγενής. Δεξαμενή του μύκητα 
αποτελεί το αποικισμένο σύστημα ύδρευσης και η 
μετάδοση γίνεται κυρίως με άμεσο ενοφθαλμισμό του 
μύκητα στο δέρμα ή στους βλεννογόνους, αλλά και 
από ασθενή σε ασθενή. Οι λοιμώξεις που προκαλούν 
είναι επιπολής λοιμώξεις τραυμάτων, εγκαυμάτων, 
μαλακών μορίων, οφθαλμών, οστών και αρθρώσεων 
μετά από χειρουργική επέμβαση, τραυματισμό ή 
ύπαρξη ξένου σώματος. Εν τω βάθει λοιμώξεις από 
αιματογενή διασπορά συμβαίνουν σε ασθενείς με 
εκτεταμένα εγκαύματα και τραύματα.12,37,38

Λοιμώξεις από Scedosporium 
apiospermum (Pseudallescheria boydii) 
S.	prolificans

Η πηγή των λοιμώξεων αυτών είναι εξωγενής και 
η μετάδοση γίνεται με εισπνοή σπόρων του μύκητα 
από το αναπνευστικό σύστημα ή με άμεσο ενο-
φθαλμισμό του στο δέρμα και στους βλεννογόνους. 
Προκαλούνται κυρίως εντοπισμένες λοιμώξεις του 
υποδόριου ιστού μετά από τραυματισμό, λοιμώξεις 
εγκαυμάτων, οφθαλμών, σηπτική αρθρίτιδα, οστεο-
μυελίτιδα, ενδοκαρδίτιδα και πνευμονική λοίμωξη. Οι 
διεισδυτικές λοιμώξεις εμφανίζονται με μεγαλύτερη 
συχνότητα στην Ισπανία και την Αυστραλία.39-41
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αποτελούν μείζον πρόβλημα καθώς είναι αίτια αυξη-
μένης θνησιμότητας και θνητότητας.46 Οι παράγοντες 
κινδύνου ανάπτυξης μυκητιακής λοίμωξης, σε αυτή 
την ομάδα ασθενών, είναι όσοι έχουν αναφερθεί παρα-
πάνω, αλλά και αυτοί που αναφέρονται στον Πίνακα 
3.47  Όσον αφορά στην επιδημιολογία συχνότερα 
αίτια είναι τα είδη Candida, κυρίως η C.	albicans και 
η C.glabrata.48 Οι κλινικές εκδηλώσεις αφορούν σε 
στοματική καντιντίαση, οισοφαγίτιδα, περιτονίτιδα 
και καντινταιμία. Τα είδη Aspergillus αποτελούν το 
δεύτερο σε συχνότητα αίτιο, με προεξάρχοντα τα Α.	
fumigatus και Α.	flavus (90% των περιπτώσεων). Οι 
λοιμώξεις που προκαλούν είναι τραγχειοβρογχίτιδα, 
πνευμονική ασπεργίλλωση και διεισδυτική λοίμωξη 
που μπορεί να προσβάλλει οποιοδήποτε όργανο 
(ΚΝΣ, οφθαλμό, ήπαρ, σπλήνα, καρδιά, νεφρούς, 
οστά).46 Ο Cryptococcus	neoformans είναι το τρίτο 
συχνότερο αίτιο και προκαλεί μηνιγγίτιδα, πνευμονία 
και λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων.49 Σπα-
νιότερα αίτια είναι οι ζυγομύκητες, τα είδη Fusarium, 
Scedosporium, οι φαιοϋφομύκητες και οι δίμορφοι 
μύκητες σε ασθενείς που διαμένουν ή έχουν ταξιδέψει 
σε ενδημικές περιοχές ή σε μολυσμένα μοσχεύματα 
προερχόμενα από αυτές.46,50 Η επίπτωση των συ-
στηματικών μυκητιακών λοιμώξεων καθώς και το 
συνηθέστερο αίτιο στα διάφορα είδη μεταμοσχεύσεων 
φαίνονται στον Πίνακα. 4.51,52 

Ο χρόνος εμφάνισης της λοίμωξης ποικίλλει. Τον 

Λοιμώξεις από Trichosporon spp
Είναι σπάνιες λοιμώξεις που αφορούν σε ασθε-

νείς με εκτεταμένα εγκαύματα και ασθενείς που 
λαμβάνουν κορτικοστεροειδή, εκδηλώνονται δε 
συχνότερα ως λοιμώξεις του δέρματος, μυκηταιμία 
και ενδοκαρδίτιδα.12,41

Τέλος, τα γένη Acremonium,	Paecilomyces,	
Scopulariopsis,	Alternaria,	Exophiala,	Dactylaria,	
Curvularia,	Cladosporium αποτελούν σπάνια αίτια 
λοιμώξεων τραυμάτων και οφθαλμών.6,42

ΜΥΚηΤιαΚΕσ ΛΟιΜωΞΕισ 
ΜΟΝαΔωΝ ΕΝΤαΤιΚησ ΝΟσηΛΕιασ 
ΝΕΟγΝωΝ 

Οι μυκητιακές λοιμώξεις των νεογνών είναι 
συνήθως δερματικές. Ωστόσο είναι δυνατό να προ-
κληθούν συστηματικές μυκητιακές λοιμώξεις σε 
νεογνά με προδιαθεσικούς παράγοντες (Πίν. 2). 
Αίτια των λοιμώξεων αυτών είναι είδη Candida, 
δερματόφυτα, είδη Μalassezia και ζυγομύκητες.43,44 
Οι καντιντιάσεις είναι οι συχνότερες συστηματικές 
μυκητιακές λοιμώξεις των νεογνών με ποσοστά που 
κυμαίνονται από 0,26% ως και μεγαλύτερα του 10% 
ανάλογα με το βάρος γέννησης.45 Εκδηλώνονται κλι-
νικά ως ενδοφθαλμίτιδα, μηνιγγίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, 
εγκεφαλικό απόστημα και απόστημα νεφρού.44

ΜΥΚηΤιαΚΕσ ΛΟιΜωΞΕισ 
σΕ ΛηΠΤΕσ ΜΟσΧΕΥΜαΤωΝ 
σΥΜΠαγωΝ ΟΡγαΝωΝ 

Οι μυκητιακές λοιμώξεις των ασθενών που υπο-
βάλλονται σε μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων 

Πίνακας 2. Προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης μυ-
κητιακής λοίμωξης Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών
• Χαμηλό βάρος γέννησης (<1000 g)
• Χορήγηση λιπιδιακής παρεντερικής διατροφής 

(Malassezia spp)
• Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
• Παρατεταμένος χρόνος νοσηλείας
• Αποικισμός δέρματος
• Χορήγηση αντιμικροβιακών, κορτικοστεροειδών 
• Παρουσία ενδαγγειακών καθετήρων
• Χειρουργική επέμβαση κοιλιάς

Πίνακας 3. Προδιαθεσικοί παράγοντες ανάπτυξης μυ-
κητιακής λοίμωξης σε λήπτες μοσχευμάτων συμπαγών 
οργάνων 
•	Ανοσοκαταστολή 
•	Χρόνια δυσλειτουργία, χρόνια απόρριψη μοσχεύμα-

τος
• Οξεία δυσλειτουργία, οξεία απόρριψη μοσχεύματος, 

εκ νέου μεταμόσχευση
• Παρατεταμένος χρόνος επέμβασης, πολλαπλές μεταγ-

γίσεις
• Μεταμόσχευση πολλαπλών οργάνων
• Μόλυνση αλλομοσχεύματος 
• Ιογενείς λοιμώξεις (CMV, HSV, HHV-6, HHV-7, 

HCV)
• Μόλυνση του αέρα από κατασκευαστικές εργασίες 
• Μολυσμένο σύστημα εξαερισμού, ύδρευσης
• Παρατεταμένη νοσηλεία σε ΜΕΘ/ διασωλήνωση
• Επαγγελματικοί παράγοντες του ασθενούς
• Κακή υγιεινή των εργαζομένων 
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πρώτο μήνα μετά τη μεταμόσχευση εμφανίζονται 
κυρίως λοιμώξεις τραυμάτων και σπάνια διεισδυτικές 
λοιμώξεις από Candida, καθώς και από Αspergillus, 
σε αποικισμένους ασθενείς. Από τον 1ο έως τον 
6ο μήνα οι λοιμώξεις οφείλονται κυρίως σε είδη 

Αspergillus, αλλά και είδη Candida σε ασθενείς που 
φέρουν καθετήρες και παροχετεύσεις καθώς και σε 
ζυγομύκητες. Τέλος, μετά τους 6 μήνες εκδηλώνο-
νται λοιμώξεις από C.	neoformans, είδη Fusarium 
και φαιοϋφομύκητες.53 

Πίνακας 4. Επίπτωση (%) και αίτιο λοίμωξης ανά είδος μεταμόσχευσης
Είδος μεταμόσχευσης Επίπτωση % Αίτιο
Καρδιά 3-21 70-90%

Aspergillus

Ήπαρ 4-42 35-91% Candida
9-34% Aspergillus

Πνεύμονες
Καρδιά-πνεύμονες

10-44 43-72% Candida
25-50% Aspergillus

Πάγκρεας 6-38 97-100% Candida

Νεφροί 1-14 50-80% Candida
7-19% Aspergillus
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The	increased	incidence	of	invasive	fungal	infections	in	surgical	departments	and	intensive	
care	units	(ICU)	has	become	a	major	problem	because	these	infections	are	associated	
with	high	morbidity	and	mortality.	Numerous	risk	factors	have	been	identified	with	the	
development	of	fungal	infections	in	such	patients.	The	predominant	pathogens	include	
Candida	spp,	Aspergillus	spp,	Mucorales,	Fusarium	spp.	and	Scedosporium	spp.	The	
development	of	invasive	fungal	infections	in	solid	organ	transplant	recipients	is	influ-
enced	mainly	by	the	type	of	organ	transplanted	and	degree	of	immunosuppression.	

ActA MicrobiologicA HellenicA 2008,	53	(2):	101-108

Key words: Fungal	infection,	ICU,	transplant	surgery,	immunosuppression

Βιβλιογραφία
 1.  Flanagan PG, Barnes RA. Fungal infection in the 

intensive care unit. J	Hosp	Infect 1998, 38:163-77
 2.  Dean DA, Buchard KW. Fungal infection in surgical 

patients. Am	J	Surg 1996, 171:374-382
 3. Trick WE, Fridkin SK, Edwards JR, et al. Secular trend 

of hospital-acquired candidemia among intensive care 
unit patients in the United States during 1989-1999.
Clin	Infect	Dis 2002, 35:627-630

 4.  Rangel-Frausto MS, Wiblin T, Blumberg HM, et al. 
National epidemiology of mycoses survey (NEMIS): 
Variations in rates of bloodstream infections due to 
Candida species in seven surgical intensive care units 



Μυκητιακές λοιμώξεις σε χειρουργικούς ασθενείς, ασθενείς των ΜΕΘ και λήπτες μοσχευμάτων συμπαγών οργάνων ———107

and six neonatal intensive care units. Clin	Infect	Dis	
1999, 29:253-258

 5. Νικολαΐδης Π. Καταστάσεις που προδιαθέτουν στις 
μυκητιάσεις. Μυκητιακές, μικροβιακές χειρουργικές 
λοιμώξεις.University studio press, Θεσσαλονίκη, 
2003

 6.  Fridkin SK, Jarvis WR. Epidemiology of nosocomial 
fungal infections. Clin	Microbiol	Rev	1996, 9(4):499-
511

 7.  Blumberg HM, Jarvis WR, Soucie JM, et al. Risk 
factors for candidal bloodstream infections in surgical 
intensive care unit patients: The NEMIS prospective 
multicenter study. Clin	Infect	Dis 2001, 33:177-
186

 8.  Jarvis WR. Epidemiology of nosocomial fungal 
infections, with emphasis on Candida species. Clin	
Infect	Dis	1995, 20:1526-1530

 9.  Pierrotti L, Baddour ML. Fungal endocarditis 1995-
2000. Chest 2002, 122(1):302-310

 10.  Segal E, Elad D. Candidiasis. In: Topley and Wilson’s 
Medical Mycology, 10th ed.,William Mertz, Roderick 
J. Hay, 2005:579-613

 11.  Edwards JE. Candida species. In: Mandell, Doug-
las, Bennett’s Principles and practice of infectious 
diseases, vol.2, 6th ed. Gerald L. Mandell, John E. 
Bennett, Raphel Dolin, 2005: 2938-2957

 12.  Toya SP, Schraufnagel DE, Tzelepis GE. Candi-
duria in intensive care units: Association with heavy 
colonization and candidaemia. J	Hosp	Infect 2007, 
66:201-206

 13.  Church D, Elsayed S, Reid O, Winston B, Lindsay 
R. Burn wound infections. Clin	Microbiol	Rev 2006, 
19(2):403-434

 14.  Blot SI, Vanewoude KH, De Waele J. Candida peri-
tonitis. Curr	Opin	Crit	Care 2007, 13:195-199

 15.  Roosen J, Frans E, Wilmer A, Knockaert D, Bobbaers 
H. Comparison of premortem clinical diagnoses in 
critically ill patients and subsequent autopsy findings. 
Mayo	Clin	Proc 2000, 75:562-567

 16.  Dimopoulos G, Piagnerelli M, Berré J, Salmon I, 
Vincent JL. Postmortem examination in the intensive 
care unit: Still useful? Intensive	Care	Med 2004, 
30:2080-2085

 17.  Esteban A, Fernandez-Segoviano P. Is autopsy dead 
in the ICU? Intensive	Care	Med 2003, 29: 522-525

 18.  Beck-Sague C, Jarvis WR. Secular trends in the 
epidemiology of nosocomial fungal infections in 
the United States, 1980-1990. J	Infect	Dis1993, 
167:1247-1251

 19.  Meersseman W, Vandecasteele SJ, Wilmer A, Verbeken 
E, Peetermans WE, Van WE. Invasive aspergillosis 
in critically ill patients without malignancy. Am	J	
Respir	Crit	Care	Med 2004, 170:621-625

 20.  Noppen M, Claes I, Maillet B, Meysman M, Mon-
sieur I, Vincken W. Three cases of bronchial stump 
aspergillosis: Unusual clinical presentations and 
beneficial effect of oral itraconazole. Eur	Respir	J 
1995, 8: 477-480

 21.  Le Rochais JP, Icard P, Simon T, Poirier P, Evrard 
C. Bronchial stump aspergillosis. Ann	Thorac	Surg 
2000, 70:302-304

 22.  Jamjoom AB, Al Hedaithy SAS, Jamjoom ZAB et 
al. Intracranial mycotic infections in neurosurgical 
practice. Acta	Neurochir 1995, 137:78-84

 23.  Brar GS, Ram J, Kaushik S, Chakraborti A, Dogra 
MR, Grupta A. Aspergillus niger	endophthalmitis 
after cataract surgery. J	Cataract	Refract	Surg 2002, 
28:1882-1883

 24.  Kermani NK, Aggarwal SP. Isolated postoperative 
Aspergillus	niger endophthalmitis. Eye 2000, 14:114-
116

 25.  Pasqualotto AC, Denning DW. Post-operative asper-
gillosis. Clin	Microbiol	Infect 2006, 12: 1060-1076

 26.  Nenoff P, Horn LC, Schwenke H, Mierzwa M, Rieske 
K, Haustein UF. Invasive mould infections in the 
University Clinics of Leipzig during the period from 
1992 to 1994. Mycoses 1996, 39(suppl 1):107-112

 27.  Erdman SH, Barber BJ, Barton LL. Aspergillus 
cholangitis: A late complication after Kasai porto-
enterostomy. J	Pediatr	Surg 2002, 37:923-925

 28.  Lenzi J, Agrillo A, Santoro A, Marotta N, Cantore 
GP. Postoperative spondylodiscitis from Aspergillus	
fumigatus in immunocompetent subjects. J	Neurosurg	
Sci	2004, 48:81-85

 29.  Baumann PA, Cunningham B, Patel NS, Finn HA. 
Aspergillus	fumigatus infection in a mega prosthetic 
total knee arthroplasty: Salvage by staged reimplan-
tation with 5-year follow-up. J	Arthroplasty	2001, 
16:498-503

 30.  Langer P, Kassim RA, Macari GS, Saleh KJ. Asper-
gillus infection after total knee arthroplasty. Am	J	
Orthop 2003, 32:402-404

 31.  Bryce EA, Walker M, Scharf S et al. An outbreak of 
cutaneous aspergillosis in a tertiary-care hospital. 
Infect	Control	Hosp	Epidemiol 1996, 17:170-172

 32. Florio M, Marroni M, Morosi S, Stagni G. Nosoco-
mial Aspergillus	flavus wound infections following 
cardiac surgery. Infect	Med 2004, 12:270-273

 33.  Aguado JM, Valle R, Arjona R, Ferreres JC, Gutierrez 
JA. Aortic bypass graft infection due to Aspergillus: 
Report of a case and review. Clin	Infect	Dis 1992, 
14:916-921

 34.  Rosenblatt WB, Pollock A. Aspergillus	flavus cultured 
from a saline-filled implant. Plast	Reconstr	Surg 
1997, 99:1470-1472

 35.  Hüy G, Hu W, Jestin N, Lagarde N, Le Flohic AM. 



108 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 53, Τεύχος 2, 2008

Aspergillus	fumigatus infection associated with mam-
mary prosthesis. J	Mycol	Med 2002, 12:193-195

 36.  Ribes JA, Vanover-Sams CL, Baker DJ. Zygomycetes 
in human disease. Clin	Microbiol	Rev	2000, 13:236-
301

 37.  Dignani MC, Anaissie E. Human fusariosis. Clin	
Microbiol	Infect	2004, 10(S1):67-74

 38.  Gorman SR, Magiorakos AP, Zimmerman SK, Craven 
DE. Fusarium	oxysporum pneumonia in a immuno-
competent host. South	Med	J 2006, 99:613-616

 39.  Cortez KJ, Roilides E, Quiroz-Telles F, Meletiadis J, 
Antachopoulos C, Knudsen T et al. Infections caused 
by Scedosporium spp. Clin	Microbiol	Rev 2008, 
21:157-197

 40.  Cooley L, Spelman D, Thursky K, Slavin M. Infection 
with Scedosporium	apiospermum and	S.	prolificans, 
Australia. Emerg	Infect	Dis	2007, 13:1170-1177

 41.  Hajjeh RA, Blumberg HM. Bloodstream infection 
due to Thrichosporon	beigelii in a burn patient: Case 
report and review of therapy. Clin	Infect	Dis	1995, 
20:913-916

 42.  Perlroth J, Choi B, Spellberg B. Nosocomial fungal 
infections: Epidemiology, diagnosis and treatment. 
Med	Mycol 2007, 45:321-346

 43.  Smolinski KN, Shah SS, Honig PJ, Yan AC. Neonatal 
cutaneous fungal infections. Curr	Opin	Ped 2005, 
17:486-493

 44. Benjamin DK, Poole C, Steibach WJ, Rowen JL, Walsh 
TJ. Neonatal candidemia and end-organ damage: A 
critical appraisal of the literature using meta-analytic 
techniques. Pediatrics 2003, 112:634-640

 45.  Saiman L, Ludington E, Pfaller M. Risk factors for 
candidemia in neonatal intensive care unit patients. 
Pediatr	Infect	Dis	J 2000, 19:319-332

 46.  Silveira FP, Husain S. Fungal infections in solid organ 
transplantation. Med	Mycol	2007, 45:305-320

 47.  Gabardi S, Kubiak DW, Chandraker AK, Tullius SG. 
Invasive fungal infections and antifungal therapies 
in solid organ transplant recipients. Trans	Int 2007, 
20:993-1015

 48.  Husain S, Tollemar J, Dominguez EA et al. Changes 
in the spectrum and risk factors for invasive can-
didiasis in liver transplant recipients: Prospective, 
multicenter, case-controlled study. Transplantation 
2003, 75:2023-2029

 49.  Vilchez RA, Fung J, Kusne S. Cryptococcosis in 
organ transplant recipients. Am	J	Transplant 2002, 
2:575-580

 50.  Patterson JE. Epidemiology of fungal infections in 
solid organ transplant recipients. Transpl	Infect	Dis 
1999, 1:229-236

 51.  Fungal infections. Am	J	Transplant 2004, 4(Sup-
pl.10):110-134

 52.  Marik PE. Fungal infections in solid organ transplanta-
tion. Expert	Opin	Pharmacother	2006, 7:297-305

 53.  Mizuta M, Blumberg EA. Impact of fungal infections 
in solid organ transplant recipients. Clin	Microbiol	
News 2005, 27:123-126

Υπεύθυνη αλληλογραφίας:
Μαρία Κ. Πανοπούλου
Λέκτορας Μικροβιολογίας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Τμήμα Ιατρικής
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
6ο χλμ Αλεξ/πολης-Μάκρης, Δραγάνα
E-mail: mpanopou@med.duth.gr

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx



Εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση  —————————————————————————————————109

Εργαστήριο	Μικροβιολογίας,	Ιατρική	Σχολή,	Εθνικό	και	
Καποδιστριακό	Πανεπιστήμιο	Αθηνών,	Αθήνα

Καθώς ο αριθμός των μυκητιακών λοιμώξεων, 
διεισδυτικών και επιφανειακών, αυξάνονται, η γρή-
γορη και ακριβής διάγνωση του αιτιολογικού παρά-
γοντα γίνεται όλο και πιο επιτακτική για την έγκαιρη 
έναρξη της σωστής αντιμυκητιακής θεραπείας. Το 
σύγχρονο μυκητολογικό εργαστήριο καλείται να 
παίξει πρωτεύοντα ρόλο στην πρώιμη και αξιόπιστη 
ανίχνευση των μυκήτων από κλινικά δείγματα και 
στον έλεγχο αντοχής, όπου χρειάζεται, στα διαθέσιμα 
αντιμυκητιακά φάρμακα. Η διάγνωση των μυκητια-
κών λοιμώξεων βασίζεται στην άμεση μικροσκοπική 
αναζήτηση του μύκητα, στην καλλιέργεια με άμεσο 
στόχο την απομόνωση, ταυτοποίηση και, αν χρειά-

ζεται, έλεγχο ευαισθησίας του μύκητα στα διάφορα 
χρησιμοποιούμενα αντιμυκητιακά, στις ορολογικές 
τεχνικές για την ανίχνευση μυκητιακών αντιγόνων και 
αντισωμάτων έναντι αυτών, στην ανίχνευση ειδικών 
μυκητιακών μεταβολιτών και στις μοριακές τεχνικές 
για την ανίχνευση μυκητιακού γενετικού υλικού.

1. συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία 
του κλινικού δείγματος

Η επιλογή του σωστού δείγματος, παράλληλα 
με το σωστό τρόπο αποστολής του σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, είναι πρωταρχικής σημασίας 
για την επιτυχή απομόνωση του υπεύθυνου μύκη-
τα. Ορισμένοι βέβαια από αυτούς είναι πιο πιθανό 
να απομονωθούν από συγκεκριμένες ανατομικές 

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Εργαστηριακή διαγνωστική προσέγγιση 
Γ.Σ.	βρυώνη

η	αύξηση	των	μυκητιακών	λοιμώξεων,	συστηματικών	και	επιφανειακών,	επιβάλλει	τη	
γρήγορη	και	ακριβή	διάγνωσή	τους	για	την	έναρξη	έγκαιρα	της	σωστής	αντιμυκητιακής	
αγωγής.	Το	άρθρο	αυτό	είναι	μια	ανασκόπηση	των	καλλιεργητικών	και	μη	μεθόδων	που	
χρησιμοποιούνται	στα	κλινικά	μικροβιολογικά	εργαστήρια.	οι	μη	καλλιεργητικές	μέθοδοι,	
που	περιλαμβάνουν	την	άμεση	μικροσκοπική	εξέταση,	την	ανίχνευση	μυκητιακών	αντιγό-
νων	και	αντισωμάτων	έναντι	αυτών,	μυκητιακών	μεταβολιτών	και	ανίχνευση	μυκητιακών	
νουκλεϊνικών	οξέων,	πρέπει	να	γίνονται	πάντα	σε	συνδυασμό	με	την	κλασική	καλλιέργεια,	η	
οποία	αποτελεί	το	χρυσό	πρότυπο,	για	τη	σωστή	ανίχνευση	και	ταυτοποίηση	του	υπεύθυνου	
μύκητα	στα	διάφορα	κλινικά	δείγματα.	Αναφορικά	με	τις	μεθόδους	ελέγχου	ευαισθησίας	
στα	αντιμυκητιακά,	προτυποιημένες	τεχνικές	υπάρχουν	για	τους	ζυμομύκητες	και	προτει-
νόμενες	για	τους	υφομύκητες,	γεγονός	που	δείχνει	ότι	χρειάζεται	αρκετή	και	συντονισμένη	
προσπάθεια	μεταξύ	όλων	των	εμπλεκομένων	μερών,	κλινικών	και	εργαστηριακών,	για	την	
εκτίμηση	της	in	vivo	δράσης	των	διαφόρων	χρησιμοποιούμενων	φαρμάκων.
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περιοχές και, επομένως, ορισμένο είδος δείγματος 
(Πίν. 1).1 Για την επιβεβαίωση της μυκητιακής 
λοίμωξης είναι σημαντικό ο κλινικός να στείλει 
στο εργαστήριο τον απαραίτητο αριθμό δειγμάτων, 
κατάλληλα σημασμένων και συνοδευμένων με ανά-
λογες κλινικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου 
και του ταξιδιωτικού ιστορικού του ασθενούς, μια 
και μερικοί μύκητες έχουν συγκεκριμένη οικολογία 
(π.χ. το Penicillium	marneffei ενδημεί στη ΝΑ Ασία 
και Ν. Κίνα). Το εργαστήριο πρέπει να ενημερώνεται 
αν υπάρχει κλινική υποψία κάποιου συγκεκριμένου 
παθογόνου μύκητα, ώστε να χρησιμοποιηθούν ειδικές 
μέθοδοι αναζήτησης, κατάλληλα θρεπτικά υλικά 
απομόνωσης, αλλά και να ληφθούν τυχόν επιπλέον 
μέτρα ασφάλειας του προσωπικού.2 Παραδείγματα 
τέτοια είναι ο ζυμομύκητας Malassezia spp., όπου 
σε μερικά είδη χρειάζεται να προστεθεί λάδι ελιάς 
στο θρεπτικό υλικό για να αναπτυχθούν, καθώς και 
οι δίμορφοι μύκητες Coccidioides spp. ή Histoplasma	
capsulatum,	που είναι ιδιαίτερα μολυσματικοί και 
πρέπει οι χειρισμοί να γίνονται σε θάλαμο βιολογικής 
ασφάλειας τάξης ΙΙΙ. Τέλος, μπορεί να χρειαστεί λήψη 
και εμβολιασμός του δείγματος δίπλα στον ασθενή, 
όπως συμβαίνει με τα ξέσματα του κερατοειδούς.2 

γενικές οδηγίες
Συλλογή με άσηπτο τρόπο, αν είναι δυνατό πριν 
τη λήψη αντιμυκητιακής αγωγής, και τοποθέτηση 
σε αποστειρωμένο δοχείο
Όχι λήψη υλικού με στυλεό από ανοικτά τραύ-
ματα ή πληγές, λόγω κινδύνου επιμόλυνσης από 
μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος
Μεταφορά στο εργαστήριο μέσα σε δύο ώρες 
Καλλιέργεια μέσα σε 2 ώρες και αν όχι, τότε 
φύλαξη του δείγματος στους 37οC, αν προέρχεται 
από στείρες περιοχές (π.χ. αίμα, μυελός, ΕΝΥ 
και υλικό από εν τω βάθει βλάβη) και στους 4οC, 
αν έχει ληφθεί από μη στείρες περιοχές. Προ-
σοχή: ευαίσθητοι στη φύλαξη είναι οι μύκητες 
Histoplasma	capsulatum,	Coccidioides	immitis,	
Blastomyces	dermatitis,	Aspergillus	fumigatus,	
Rhizopus	arrhizus
Επαρκής όγκος δείγματος (κίνδυνος ψευδώς 
αρνητικών αποτελεσμάτων λόγω ανεπαρκούς 
ποσότητας)
Συχνότητα αποστολής δειγμάτων: Μία καλλι-
έργεια ανά ανατομική περιοχή και μέχρι 3 την 
εβδομάδα από την ίδια θέση. Εξαίρεση αποτελούν 
τα υλικά βιοψίας.

•

•

•
•

•

•

Πίνακας 1. Επιλογή κλινικών δειγμάτων για τη διάγνωση ευκαιριακών μυκητιακών λοιμώξεων1

Παθογόνο Αίμα Μυελός
των
οστών

ΕΝΥ Καθετήρας Μάτι Δ. αναπν Δέρμα
Βλεννογόνοι

Ούρα Πολ/πλές
συστημ. 
περιοχές

Ζυμομύκητες
Candida	spp.
Cryptococcus		
neoformans
Malassezia spp.
Trichosporon	spp.

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

Υαλοϋφομύκητες
Aspergillus spp.
Fusarium spp.
Scedosporium	spp.
Δερματόφυτα

x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
Χ

x x
x
x

Ζυγομύκητες x x x x x
Δίμορφοι
Histoplasma	capsulatum
Coccidioides	immitis
Penicillium	merneffei

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

Pneumocystis	jirovecii x x
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2. Άμεση μικροσκοπική εξέταση
Η άμεση μικροσκοπική εξέταση των κλινικών 

δειγμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στη μικροβιολογική 
διάγνωση των μυκητιακών λοιμώξεων. Με αυτή είναι 
δυνατόν πολύ γρήγορα να υπάρξει μία πρώτη ένδειξη 
της αιτίας της λοίμωξης, συμβάλλοντας στην έγκαιρη 
έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής. Παράλληλα, είναι 
πολύ σημαντική γιατί καταδεικνύει την ύπαρξη του 
μύκητα πριν την καλλιέργεια, μιας και μερικοί μύκη-
τες μπορεί να αναπτυχθούν στα καλλιεργητικά υλικά 
λόγω εργαστηριακής επιμόλυνσης. Τέλος, τα στοιχεία 
της μικροσκοπικής εξέτασης μπορεί να βοηθήσουν 
στην επιλογή του κατάλληλου καλλιεργητικού υλι-
κού.2 Αν η ποσότητα του δείγματος είναι πολύ μικρή, 
τότε προηγείται η καλλιέργεια της μικροσκοπικής 
εξέτασης. Εξαίρεση αποτελούν τα δείγματα νυχιών, 
γιατί η καλλιέργεια αποτυγχάνει σε μεγάλο ποσοστό 
(περίπου 30%), καθώς και σε υποψία ποικιλόχρου 
πιτυρίασης, όπου η μικροσκοπική εξέταση ξεσμάτων 
δέρματος είναι πρωταρχικής σημασίας.2 

Τα δείγματα εξετάζονται ως έχουν ή μετά από 
επεξεργασία με αντιδραστήρια ή/και χρώσεις, για 
την καλύτερη διάκριση και αναγνώριση των μυ-
κητιακών στοιχείων στο μικροσκόπιο.3 Συνήθεις 
τεχνικές είναι:2

Επεξεργασία	με	καυστικό	κάλιο	(KOH)	10-30%	(wt/
vol). Αυτό διαλύει τα κυτταρικά υπολείμματα των 
ιστών και των βλεννογόνων και την κερατίνη, τόσο 
πιο γρήγορα όσο πυκνότερο είναι το διάλυμα. Με 
τον τρόπο αυτό οι μύκητες, το κυτταρικό τοίχωμα 
των οποίων δεν καταστρέφεται, γίνονται καλύτερα 
ορατοί, λόγω διαύγασης του υλικού. Είναι κύρια 
πρακτική προκειμένου για εξέταση δέρματος, 
τριχών, νυχιών και ιστών, ενώ μπορεί να βοηθήσει 
στην εξέταση δειγμάτων πύου και εκκρίσεων. Σε 
βιοπτικό υλικό εγκεφάλου δεν γίνεται επεξεργασία 
με ΚΟΗ λόγω δημιουργίας artifacts, αλλά μόνο 
χρώση Gram.2 Γίνεται θέρμανση του παρασκευ-
άσματος (προσοχή	όχι	βρασμός) ή επώαση σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος για 20 - 30 min, αν 
πρόκειται για δείγμα με πολύ κερατίνη.2 
Επεξεργασία	με	Κοη-dimethyl	sulfoxide	(DMSO). 
Στην περίπτωση αυτή το παρασκεύασμα μικρο-
σκοπείται αμέσως (δεν χρειάζεται θέρμανση ή 
επώαση).
Επεξεργασία	με	Κοη-calcofluor	white. Η μικρο-
σκόπηση γίνεται με μικροσκόπιο φθορισμού.
Σινική	μελάνη	(India	ink).	Πρόκειται για αρ-

•

•

•

•

νητική χρώση που χρησιμεύει στην ανίχνευση 
του ελυτροφόρου ζυμομύκητα Cryptococcus	
neoformans σε ΕΝΥ, ούρα και άλλα βιολογικά 
υγρά. Η σινική μελάνη δεν χρωματίζει το πολυ-
σακχαριδικό έλυτρο, με αποτέλεσμα σε σκοτεινό 
φόντο να φαίνονται τα ελυτροφόρα βλαστοκονίδια 
του μύκητα.
Χρώση	Gram. Αποτελεί την πιο διαδεδομένη 
χρώση στο διαγνωστικό μικροβιολογικό εργα-
στήριο, η αξία της οποίας δεν πρέπει ποτέ να 
υποτιμάται. Αν και το αποτέλεσμα αυτής μπορεί 
να ποικίλλει, συνήθως τα βλαστοκονίδια και οι 
ψευδοϋφές των ζυμομυκήτων βάφονται Gram 
θετικά, ενώ οι υφές των υφομυκήτων (με ή χωρίς 
διαφράγματα) Gram αρνητικές.1 
Χρώση	Giemsa περιφερικού αίματος και μυελού 
των οστών για την ανίχνευση του Histoplasma	
capsulatum. Με τη χρώση αυτή φαίνονται φα-
γοκυτταρωμένα τα βλαστοκονίδια του μύκητα, 
χρώματος σκούρου μπλε, περιβαλλόμενα ενίοτε 
από άλο.
Άλλες	χρώσεις: Χρώση Methenamine silver και 
οι τροποποιημένες Grocott ή Gomori για την 
ανίχνευση της Pneumocystis	jerovecii	(πρώην	
P.	carinii) (Εικ. 7).
Η μορφολογία των μυκητιακών δομών μπορεί να 

βοηθήσει στην ταυτοποίηση του μύκητα.1 Οι υαλο-
ϋφομύκητες, όπως τα γένη Aspergillus,	Fusarium,	
Scedosporium, παρουσιάζουν υφές διαμέτρου 4-6μm, 
με παράλληλα και χωρίς περισφίξεις τοιχώματα, 
ομοιόμορφα κατανεμημένα διαφραγμάτα και διχο-
τόμηση υπό γωνία 450. Αντίθετα, οι ζυγομύκητες, 
όπως τα γένη Mucor,	Rhizopus, παρουσιάζουν υφές 
ευρείες και ακανόνιστες, χωρίς διαφραγμάτα, με 
βολβοειδείς πλάγιες διογκώσεις και διχοτόμηση υπό 
γωνία 900 (Εικ. 1).

Στα δείγματα του αναπνευστικού, η παρουσία 
υφών με τα χαρακτηριστικά των υαλοϋφομυκήτων, 
θέτει την υποψία πνευμονικής λοίμωξης από Asper-
gillus spp. ή άλλο μύκητα της ίδιας ομάδας, ιδίως 
αν πρόκειται για ανοσοκατασταλμένο ασθενή (π.χ. 
ασθενή με μεταμόσχευση μυελού των οστών), ενώ 
η ύπαρξη βλαστοκονίδιων και ψευδοϋφών σημαίνει 
μάλλον καντιντίαση του φάρυγγα / οισοφάγου, μιας 
και η πνευμονική λοίμωξη από Candida spp. είναι 
ιδιαίτερα σπάνια.2 

Η παρουσία μυκητιακών στοιχείων σε φυσιο-
λογικά στείρα κλινικά δείγματα, όπως αίμα, ΕΝΥ, 
υλικά βιοψίας, πρέπει να γίνεται άμεσα γνωστή 

•

•

•
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στους κλινικούς γιατρούς, αφού αποτελεί ισχυρό 
στοιχείο μυκητιακής λοίμωξης. Εξάλλου, η άμεση 
μικροσκοπική εξέταση μπορεί να είναι η μοναδική 
θετική μικροβιολογική εξέταση αν ο ασθενής έχει 
πάρει αντιμυκητιακά. Στην περίπτωση αυτή η καλ-
λιέργεια μπορεί να αποβεί αρνητική και η διάγνωση 
μυκητιακής λοίμωξης να τεθεί μόνο από την άμεση 
μικροσκοπική εξέταση του δείγματος, δεδομένου ότι 
πρόκειται για υψηλού κινδύνου ασθενείς.1,3

3. Καλλιέργεια - Ταυτοποίηση
Η καλλιέργεια είναι πιο ευαίσθητη από την άμεση 

μικροσκοπική εξέταση και απαραίτητη, τόσο για την 
απομόνωση του στελέχους και την ταυτοποίησή του 
σε επίπεδο γένους και είδους, όσο και για τον έλεγχο 
ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά. Μόνο η ανάπτυξη 
του υπεύθυνου μύκητα στην καλλιέργεια θέτει την 
οριστική διάγνωση μυκητιακής λοίμωξης (χρυσό 
πρότυπο, gold standard). 

Ο ενοφθαλμισμός των δειγμάτων γίνεται σε κα-
τάλληλα θρεπτικά υλικά, είτε σε τρυβλία Petri δια-
μέτρου 100 mm, είτε σε σωληνάρια (25 x 150 mm) 
με κεκλιμένο άγαρ και βιδωτό καπάκι. Τα πρώτα 
έχουν μεγάλη επιφάνεια και διευκολύνουν την απο-

μόνωση των αποικιών, αλλά έχουν το μειονέκτημα 
της αερογενούς διασποράς και πιθανής μόλυνσης 
του προσωπικού, ιδίως αν πρόκειται για δίμορφους 
μύκητες. Τα δεύτερα προτιμώνται, γιατί αποφεύγε-
ται η ξήρανση του υλικού λόγω της παρατεταμένης 
επώασης, μειώνεται ο κίνδυνος επιμολύνσεων, αλλά 
και διασποράς κάποιου ιδιαίτερα παθογόνου μύκητα. 
Σε τύπο σωληναρίων με βιδωτό πώμα πρέπει να 
γίνεται η καλλιέργεια σε υποψία δίμορφων μυκήτων 
και ιδιαίτερα Cocciodiodes	immitis.2,3

Τα καλλιεργητικά υλικά διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες, αυτά που χρησιμοποιούνται για την 
απομόνωση του υπεύθυνου μύκητα και αυτά που 
χρησιμοποιούνται για την ανακαλλιέργεια των ανα-
πτυχθέντων στελεχών με σκοπό την ταυτοποίησή 
τους.1-3 

Για την αρχική απομόνωση των μυκήτων από τα 
κλινικά δείγματα επιλέγονται:

Εκλεκτικά θρεπτικά υλικά: Sabouraud dextrose 
agar (SDA) με ή χωρίς αντιβιοτικά, συγκεκριμένα 
πενικιλλίνη 20 U/mL, στρεπτομυκίνη 40 U/mL, 
γενταμυκίνη 5 μg/mL, χλωραμφαινικόλη 16 μg/
mL, για την αναστολή βακτηρίων, καθώς και με 
ή χωρίς κυκλοεξαμίδη ή ακτιδιόνη 0,5 μg/mL, για 
την αναστολή σαπροφυτικών μυκήτων (προσοχή	

•

Εικόνα 1. Χρώση Gram ζυμομύκητα σε πτύελα, υαλοϋφομύκητα σε βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα και ζυγομύκητα σε 
βιοψία δέρματος (Πηγή:	Manual	of	Clinical	Microbiology).
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γιατί	μπορεί	να	ανασταλούν	και	ευκαιριακά	παθο-
γόνα,	όπως	C.	neoformans,	Trichosporon	asahii,	
μερικά	είδη	Candida,	μερικά	είδη	Aspergillus	και	
πολλοί	ζυγομύκητες).4

Μη εκλεκτικά εμπλουτισμένα θρεπτικά υλικά: 
BHI και SABHI άγαρ με προσθήκη αίματος 
προβάτου 5-20% και αντιβακτηριακών, για την 
ανάπτυξη απαιτητικών μυκήτων [δίμορφοι (His-
toplasma)]5 (Πίν. 2).
Για την ανακαλλιέργεια και ταυτοποίηση των 

αναπτυχθέντων μυκήτων απαιτούνται υλικά, όπως το 
Czapek-Dox agar για την ταυτοποίηση των Aspergil-
lus	spp., το Potato flake agar που ευνοεί το σπορισμό 
διαφόρων υφομυκήτων, και το Cornmeal agar για 
την παραγωγή χλαμυδοσπορίων της Candida	albi-
cans και παραγωγή χρωστικής από το Trichophyton	
rubrum.2	Χρωμογόνα υλικά, όπως το Candida ID 
(bioMerieux) και BD CHROMagar Candida (Becton 
Dickinson BBL), είναι χρήσιμα για την ταυτοποίηση 
των συχνότερων ειδών Candida spp., οι αποικίες 

•

των οποίων παρουσιάζονται με διαφορετικό χρώμα, 
ανάλογα του είδους.6

Η επώαση γίνεται σε θερμοκρασία ≤ 30οC (±1οC) 
ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η διάρκεια είναι 
γενικά 4 εβδομάδες. Τρεις εβδομάδες είναι αρκετές 
για δέρμα, νύχια, τρίχες και ανάπτυξη δίμορφων 
μυκήτων, ενώ 7 ημέρες αρκούν για την ανάπτυξη 
ζυμομυκήτων από φάρυγγα και γεννητικό σύστημα. Η 
ανάγνωση των καλλιεργειών γίνεται κάθε 2-3 ημέρες 
για τις 2 πρώτες εβδομάδες και στη συνέχεια μία 
φορά την εβδομάδα μέχρι τέλους της επώασης.5

Για την περαιτέρω ταυτοποίηση του απομονού-
μενου στελέχους συνιστάται λεπτομερής καταγραφή 
του αποτελέσματος της καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, 
ο αριθμός των ημερών που χρειάστηκαν για την 
πρώτη ορατή ανάπτυξη του μύκητα, το θρεπτικό 
υλικό που αναπτύχθηκε, η θερμοκρασία ανάπτυξης 
και η μορφολογία των αποικιών.3

Για την ταυτοποίηση των ζυμομυκήτων εξετά-
ζονται:

Πίνακας 2. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα είδη καλλιεργητικών υλικών για την αρχική απομόνωση των μυκήτων 
από τα κλινικά δείγματα (Πήγη:	Koneman’s	color	atlas	and	textbook	of	diagnostic	microbiology)

Καλλιεργητικό υλικό Κύρια συστατικά Ενδείξεις χρήσης

BHI άγαρ 
(Brain-heart infusion agar)

Εκχύλισμα εγκεφάλου και καρδιά 
βοός, πεπτόνη, NaCl, disodium phos-
phate και άγαρ.
(Κυκλοεξαμίδη και χλωραμφαινι-
κόλη μπορεί να προστεθούν για την 
ανάπτυξη δίμορφων μυκήτων)

Πρωτοκαλλιέργεια σαπροφυτικών / 
δίμορφων μυκήτων

Inhibitory mold άγαρ Τρυπτόνη, εκχύλισμα κρέατος βοός, 
εκχύλισμα ζυμομύκητα, δεξτρόζη, 
άμυλο, δεξτρίνη, χλωραμφαινικόλη, 
γενταμυκίνη και διάλυμα φυσιολο-
γικού ορού

Πρωτοκαλλιέργεια δίμορφων παθογό-
νων μυκήτων. 
Δερματόφυτα/σαπροφυτικοί μύκητες 
δεν μπορούν να αναπτυχθούν

Mycosel/Mycobiotic άγαρ Πεπτόνη, δεξτρόζη, άγαρ, κυκλοε-
ξαμίδη, χλωραμφαινικόλη

Πρωτοκαλλιέργεια δερματόφυτων

SABHI άγαρ (Sabouraud’s heart
infusion agar)

Νιφάδες πατάτας, δεξτρόζη, άγαρ Πρωτοκαλλιέργεια σαπροφυτικών / 
δίμορφων μυκήτων, ιδίως δύσκολα 
αναπτυσσόμενων στελεχών

SDA
(Sabouraud’s dextrose agar)

Δεξτρόζη, νεοπεπτόνη, άγαρ Δεν συνιστάται για πρωτοκαλλιεργήμα-
τα, αλλά για ανακαλλιέργειες

Potato flake agar Νιφάδες πατάτας, δεξτρόζη, άγαρ Πρωτοκαλλιέργεια σαπροφυτικών / δί-
μορφων μυκήτων, ιδίως δύσκολα και 
βραδέως αναπτυσσόμενων στελεχών



114 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 53, Τεύχος 2, 2008

Τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτη-
ριστικά
Η δοκιμασία βλαστικού σωλήνα (θετική για 
μερικά είδη C.	albicans	και	C.	dubliniensis και 
ψευδώς θετική	για	C.	tropicalis)1 (Εικ. 2)
Η δοκιμασία παραγωγής χλαμυδοσπορίων σε 
corn meal agar (Εικ. 2)
Οι βιοχημικές δοκιμασίες και οι δοκιμασίες ζύ-
μωσης / αφομοίωσης σακχάρων
Για την ταυτοποίηση των υφομυκήτων ή μυκη-

λιακών μυκήτων εξετάζονται:
Τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (μορφή ώριμης 
αποικίας)
-	το χρώμα πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας 

της αποικίας,
-	η μορφή της αποικίας (λεία, χνοώδης, σαν 

βαμβάκι) (Εικ. 3α-3β, 4)
Τα μικροσκοπικά χαρακτηριστικά
-	η μορφολογία, η διάταξη, το χρώμα και το 

σχήμα υφών και σπορίων
-	η ύπαρξη μικρο-, μακρο-κονιδίων 
-	ο τρόπος σπορισμού (κονιδιογόνα κυττάρα).

4. Ορολογικές τεχνικές
 Ανίχνευση αντιγόνων
 γλυκάνη (Glucan)

Η β-(1,3)-D-γλυκάνη είναι πολυσακχαρίτης, συ-
στατικό του κυτταρικού τοιχώματος πολλών μυκήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Candida, Aspergillus 
και Fusarium, αλλά όχι των ζυγομυκήτων και του 
Cryptococcus	neoformans. Το αντιδραστήριο που κυ-
κλοφορεί στο εμπόριο σήμερα είναι το Fungitell (As-
sociates of Cape Cod Inc., MA, USA), ενώ παλιότερα 
ήταν τα Fungitec G (Seikagaku Corporation, Tokyo, 

•

•

•

•

•

•

Japan) και Glucatell (Associates of Cape Cod Inc., 
MA, USA). Η μεθόδος βασίζεται στο τροποποιημένο 
Limulus Amebocyte Lysate (αντιδραστήριο Fungitell), 
προερχόμενο από τα ερυθρά του horseshoe crab της 
Ν. Αμερικής  Limulus	polyphemus. Αυτό, όπως φαί-
νεται στην εικόνα 5 που παρουσιάζει το βιολογικό 
καταρράκτη πήξης του οργανισμού, απομακρύνει 
τον παράγοντα C με αποτέλεσμα η ενεργοποίηση 
του παράγοντα G να γίνεται από τη γλυκάνη, αν 
αυτή κυκλοφορεί στο αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά 
του υπό εξέταση ασθενούς.7-10

Χρησιμοποιείται στη διάγνωση συστηματικών 
μυκητιάσεων από Candida spp. και Aspergillus spp., 
καθώς και από ευκαιριακά παθογόνα, όπως Fusarium 
spp., Trichosporon spp., Saccharomyces	cerevisiae, 
Acremonium, Coccidioides	immitis, Histoplasma	
capsulatum, Sporothrix	 schenckii, Blastomyces	
dermatitidis και Pneumocystis	carinii. Σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, αρνητικό για συστη-
ματική μυκητιασική λοίμωξη είναι το αποτέλεσμα < 
60 pg/mL, αμφίβολο 60-79 pg/mL και θετικό  80 
pg/mL γλυκάνης (τιμές 10-40 pg/mL ανιχνεύονται 
και στα φυσιολογικά άτομα λόγω αποικισμού του 
εντέρου). Ωστόσο, η παρουσία θετικού αποτελέσματος 
δεν καταδεικνύει την τάξη των υπεύθυνων μυκήτων, 
γεγονός που δεν αποτελεί μεγάλο πρακτικό πρόβλημα 
εάν πρόκειται να χορηγηθεί ευρέος φάσματος αντι-
μυκητιασικό φάρμακο. Αντίθετα, κάτι τέτοιο είναι 
μειονέκτημα εάν πρόκειται να δοθούν κάποια ισχυρά 
αντιμυκητιακά (fluconazole, caspofungin) που είναι 
αποτελεσματικά έναντι ορισμένων μόνο μυκήτων.8,9

Σε πρόσφατη μελέτη των Odabasi et al11 κα-
θορίστηκε το cut-off της μεθόδου στα 60 pg/ml. 
Στην ίδια εργασία υπολογίστηκαν η ευαισθησία, 
ειδικότητα, θετική και αρνητική προγνωστική αξία 
στα σίγουρα, σχεδόν βέβαια και πιθανά περιστατικά 

Α B

Εικόνα 2. Ταυτοποίηση ζυμομυκήτων: α) δοκιμασία βλαστικού σωλήνα και β) δοκιμασία παραγωγής χλαμυδοσπορίων 
σε corn meal agar (Πηγή:	Manual	of	Clinical	Microbiology).
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συστηματικής μυκητιακής λοίμωξης σε 283 ασθενείς 
με αιματολογική κακοήθεια, αντίστοιχα σε ένα, δύο 
και τρία δείγματα ορού. Θετικό αποτέλεσμα σε 
τουλάχιστον τρία δείγματα σχετιζόταν με αύξηση 
της ειδικότητας και της θετικής προγνωστικής αξίας 
της μεθόδου. Στο 70% όλων των περιπτώσεων, η 
μέθοδος βοήθησε ώστε ο κλινικός γιατρός να έχει 
νωρίτερα τα αποτελέσματα κατά μέσο όρο 3 ημέ-
ρες πριν τη διάγνωση με τις συμβατικές μεθόδους, 
ενώ στις σίγουρες ή σχεδόν περιπτώσεις 10 ημέρες 
νωρίτερα. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα βρέθηκαν 
σε 10 ασθενείς χωρίς συστηματική μυκητιακή λοί-
μωξη (3,5%).11 

Γενικά, γλυκάνη μπορεί να ανιχνευτεί σε δείγματα 
ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια υπό αιμοδιάλυση 
με μεμβράνες σελλουλόζης12 ή που λαμβάνουν εν-
δοφλεβίως αλβουμίνη και ανοσοσφαιρίνες,13 καθώς 
και σε δείγματα που έρχονται σε επαφή με υλικά που 
έχουν γλυκάνη, όπως γάζες χειρουργείου.14 

Η μέθοδος έγινε FDA “cleared” στις 26 Μαΐου 
2004 σε ασθενείς με συμπτώματα ή κλινική εικόνα 
συμβατή με συστηματική μυκητιακή λοίμωξη για τη 
διάγνωση της εν τω βάθει μυκητιασικής λοίμωξης 
ή μυκηταιμίας. Πολύ πρόσφατα συμπεριελήφθη 
από την European Organization for the Research 
and Treatment of Cancer and Mycosis Study Group 
(EORTC/MSG) η ανίχνευση στον ορό της β-D-γλυκά-
νης στα διαγνωστικά κριτήρια πιθανής συστηματικής 
μυκητιακής λοίμωξης, άλλης εκτός κρυπτοκόκκωσης 
και ζυγομύκωσης.15

Μαννάνη και αντι-μαννάνη (Mannan και 
anti-mannan)

Η μαννάνη είναι συστατικό του κυτταρικού τοιχώ-
ματος των ειδών Candida και ένα από τα συχνότερα 
μελετούμενα αντιγόνα σε ασθενείς με συστηματική 
καντιντίαση. Εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι 
θετική δοκιμασία μαννάνης σχετίζεται με διήθηση 
των ιστών από τα είδη Candida	σε ασθενείς με καντι-
νταιμία, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να συμβαίνει σε 
ασθενείς με παροδική καντινταιμία ή καντινταιμία που 
σχετίζεται με περιφερικούς ή κεντρικούς φλεβικούς 
καθετήρες. Λόγω της διαλείπουσας παρουσίας του 
αντιγόνου, για την αποφυγή ψευδώς αρνητικού απο-
τελέσματος επιβάλλεται η συνεχής λήψη δειγμάτων 
ορού, ανά τριήμερο περίπου (δύο φορές εβδομαδιαία). 
Οι προσπάθειες βελτίωσης της ευαισθησίας και της 

ειδικότητας των παλαιότερων μεθόδων ανίχνευσης της 
μαννάνης έχουν επικεντρωθεί: α) στο διαχωρισμό των 
ανοσοσυμπλεγμάτων με θέρμανση, πριν την εξέταση 
και β) τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων που 
αντιδρούν με συγκεκριμένους επίτοπους.9

Το μονοκλωνικό αντίσωμα ΕΒ-CA1 έναντι της 
α-linked mannopentaoses του στελέχους C.	albicans 
VW32 χρησιμοποιείται στη συγκολλητινοαντίδραση 
Pastorex Candida latex agglutination test (Bio-Rad) 
και στην ανοσοενζυμική μέθοδο Platelia Candida 
(Bio-Rad). Η πρώτη ανιχνεύει συγκέντρωση αντι-
γόνου 2,5 ng/mL και η δεύτερη 0,25-0,5 ng/mL. 
Μολονότι οι δοκιμασίες αυτές εμφανίζουν παρόμοια 
ειδικότητα, η Platelia Candida φαίνεται να πλεονεκτεί 
σε ευαισθησία. Μελέτη σε 7 ασθενείς με αιματολο-
γική κακοήθεια και λοίμωξη από C.	tropicalis έδειξε 
ότι 6 είχαν θετικά αποτελέσματα με την Platelia πριν 
από την οριστική διάγνωση (μέσος όρος 5 ημέρες) 
και ένας την ίδια μέρα της θετικής αιμοκαλλιέργειας. 
Η ειδικότητα της μεθόδου ήταν 92%.16 Εντούτοις σε 
άλλες μελέτες η εφαρμογή της μεθόδου δεν έδωσε και 
τόσο καλά αποτελέσματα.9 Μελέτη σε 43 ασθενείς 
με λοίμωξη από C.	albicans έδειξε 40% ευαισθησία 
και 98% ειδικότητα της ανίχνευσης αντιγόνου με 
τη μέθοδο Platelia Candida. Εντούτοις συνδυασμός 
αυτής με την ανοσοενζυμική μέθοδο Platelia για 
την ανίχνευση αντι-μαννάνης (αντισωμάτων έναντι 
της μαννάνης) αύξησε την ευαισθησία στο 80% με 
διατήρηση της ειδικότητας. Η ευαισθησία και η 
ειδικότητα της ανίχνευσης μόνο της αντι-μαννάνης 
ήταν 53% και 94%, αντίστοιχα.17

Τα ποικίλα αποτελέσματα των Platelia antigen 
και antibody tests οφείλονται στη διαφορετική τους 
αντιδραστικότητα έναντι των διαφόρων ειδών Can-
dida. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί λόγω της διαφορετικής 
έκφρασης του επιτόπου που αναγνωρίζεται από το 
μονοκλωνικό αντίσωμα της ανοσοενζυμικής μεθόδου 
Platelia. Σε μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκε ανοσο-
ενζυμική μέθοδος η οποία ανιχνεύει ταυτόχρονα 
τις α- και β-linked oligomannoses (μονοκλωνικό 
αντίσωμα 5Β2) στον ορό 26 ασθενών με καντιντί-
αση, η ευαισθησία αυξήθηκε από 69% σε 85% και 
η ειδικότητα ήταν 95%.18 

Άλλα αίτια της χαμηλής ευαισθησίας των δοκιμα-
σιών ανίχνευσης αντιγόνου / αντισώματος είναι: α) 
η απουσία αντισωματικής απάντησης στους ανοσο-
κατασταλμένους ασθενείς, β) η αδυναμία διάκρισης 
μεταξύ αποικισμού και λοίμωξης, γ) η παρουσία 
εξουδετερωτικών αντισωμάτων, δ) η απομάκρυνση 
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Εικόνα 3β. Ταυτοποίηση Fusarium spp. και Scedospo-
rium spp.

1.	Aspergillus fumigatus: βελούδινη εμφάνιση, άσπρο 
έως πράσινο χρώμα και με την παράταση της επώασης 
γκρι, καφέ ή μαύρο. 

2.	Aspergillus flavus:	βελούδινη εμφάνιση, κίτρινο έως 
κιτρινοπράσινο ή καστανό χρώμα (καστανοπράσινο σε 
παλαιά καλλιεργήματα). Οπίσθια επιφάνεια αποικίας 
έχει άσπρο έως καστανο-κόκκινο χρώμα

Εικόνα 3α. Ταυτοποίηση των δύο συχνότερα απομoνού-
μενων ειδών Aspergillus	spp.

Εικόνα 4. Ταυτοποίηση ζυγομυκήτων.
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του αντισώματος από το αντιγόνο με τη δημιουργία 
ανοσοσυμπλεγμάτων και ε) η γρήγορη κάθαρση της 
μαννάνης από ήπαρ και σπλήνα.9 Παρόλα αυτά, ο 
συνδυασμός ανίχνευσης μαννάνης και αντι-μαννάνης 
φαίνεται να είναι μία νέα προσέγγιση στην ορολο-
γική διάγνωση των συστηματικών καντιντιάσεων, 
αν και χρειάζονται περισσότερες μελέτες προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

γαλακτομαννάνη (Galactomannan)
Η γαλακτομαννάνη (GM) είναι συστατικό του 

κυτταρικού τοιχώματος του Aspergillus. Αυτή ανι-
χνεύεται στο αίμα, ΕΝΥ, βρογχικές εκκρίσεις, ούρα 
και περικαρδιακό υγρό ασθενών με διηθητική ασπερ-
γίλλωση και έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με την 
κλινική διάγνωση και την ανταπόκριση στην αντιμυ-
κητιασική αγωγή. Οι πλέον πρόσφατες προσπάθειες 
ανίχνευσης της GM έχουν εστιαστεί: α) στο διαχωρι-
σμό των ανοσοσυμπλεγμάτων εντός των σωματικών 
υγρών πριν τη δοκιμασία ανίχνευσης του αντιγόνου, 
β) στη χρήση συστημάτων ελέγχου ικανών να ανι-
χνεύουν και τη μικρότερη ποσότητα GM και γ) στη 
χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων.10 Σύμφωνα με 
την EORTC/MSG, θετικό αποτέλεσμα GM αποτελεί 
μικροβιολογικό κριτήριο για τη διάγνωση διηθητικής 
ασπεργίλλωσης.19 Στα πρόσφατα αναθεωρημένα 
κριτήρια διηθητικής ασπεργίλλωσης, αρκεί και ένα 
δείγμα πλάσματος ή ορού, βρογχοκυψελιδικού εκ-

πλύματος, πλευριτικού υγρού ή ΕΝΥ για τη διάγνωση 
πιθανής συστηματικής ασπεργίλλωσης.15

Στο εμπόριο κυκλοφορούν δύο μέθοδοι ανίχνευ-
σης: α) η ανοσοενζυμική Platelia Aspergillus (Bio-
Rad) και β) η συγκολλητινοαντίδραση σωματιδίων 
latex Pastorex Aspergillus. Αυτές χρησιμοποιούν το 
μονοκλωνικό αντίσωμα ΕΒ-Α2 ποντικού και έχουν 
όρια ανίχνευσης 0,5 – 1,0 ng/mL η πρώτη και 15 
ng/mL GM η δεύτερη μέθοδος. Αν και οι δύο μέθο-
δοι χρησιμοποιούν το ίδιο μονοκλωνικό αντίσωμα, 
η ανοσοενζυμική μέθοδος Platelia Aspergillus είναι 
15-20 φορές πιο ευαίσθητη από τη συγκολλητινο-
αντίδραση latex Pastorex Aspergillus, ανιχνεύει το 
αντιγόνο σε πιο πρώιμο στάδιο της λοίμωξης (2-3 
εβδομάδες προτού γίνει θετική η συγκολλητινοαντί-
δραση) και παραμένει θετική ακόμη και μετά την 
αρνητικοποίηση της δοκιμασίας latex.20,21 

Η μέθοδος Platelia Aspergillus έχει ποσοστό ψευ-
δώς θετικών αποτελεσμάτων ~5% σε ενήλικες και 
~83% σε νεογέννητα. Η φύση αυτών των επίμονων 
ψευδώς θετικών αντιδράσεων παραμένει αδιευκρί-
νιστη. Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η θερ-
μοανθεκτική GM των τροφών δεν εξαφανίζεται, με 
αποτέλεσμα να μπορεί να φθάσει στην κυκλοφορία 
μέσω του ανώριμου ή κατεστραμμένου εντερικού 
βλεννογόνου.20,21 Αυτό όμως δε φαίνεται να ισχύει 
σε ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού των οστών και 
ολική παρεντερική διατροφή. Επίσης, ψευδώς θετικό 
αποτέλεσμα μπορεί να δώσει το λιποτειχοϊκό οξύ 

Εικόνα 5. Το μονοπάτι ενεργοποίησης του λυτικού παράγοντα Αmoebocyte lysate από την ενδοτοξίνη και την β-(1,3)-
D-γλυκάνη και η χρησιμοποίηση του βιολογικού αυτού καταρράκτη για την ανίχνευση της β-(1,3)-D-γλυκάνης.10



118 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 53, Τεύχος 2, 2008

του Bifidobacterium	bifidum	spp	pennsylvanicum,	
μικρόβιο της φυσιολογικής χλωρίδας των ενηλίκων 
(~3%) και των βρεφών που τρέφονται με μητρικό 
(~91%) ή ξένο γάλα (~75%).10 Τέλος, η ενδοφλέβια 
χορήγηση αντιβιοτικών η παρασκευή των οποίων 
γίνεται από μύκητες, όπως η piperacillin-tazobac-
tam ή άλλα β-λακταμικά αντιβιοτικά, μπορεί να 
είναι επίσης αίτιο ψευδώς θετικού αποτελέσματος 
ανίχνευσης GM.20,21 Υπάρχουν και ψευδώς αρνητικά 
αποτελέσματα που δεν υπερβαίνουν το 5%, τα οποία 
μπορεί οφείλονται σε: α) παρουσία αντισωμάτων 
έναντι ασπεργίλλου, β) περιορισμένη αγγειακή δι-
είσδυση, γ) χαμηλό μυκητιακό φορτίο, δ) χαμηλή 
απελευθέρωση GM από το τοίχωμα του μύκητα και 
ε) χρήση προφυλακτικής αντιμυκητιασικής αγωγής 
(μείωση ανάπτυξης μυκητυλλίων).20,21 Στον πίνακα 
3 φαίνονται συνοπτικά οι διάφοροι παράγοντες, 
βιολογικοί και επιδημιολογικοί, που επηρεάζουν το 
αποτέλεσμα της μεθόδου Platelia Aspergillus.

Παρά τα μειονεκτήματα, η ανάπτυξη της μεθόδου 
Platelia Aspergillus αποτελεί αξιοσημείωτη εξέλιξη 
στην ορολογική διάγνωση των ασθενών υψηλού 
κινδύνου για ασπεργίλλωση. Η μείωση του cut-off 
σε 0,5 βελτιώνει την ευαισθησία με αποδεκτή μείωση 
ειδικότητας και η τιμή αυτή του cut-off έγινε αποδε-
κτή σε Ευρώπη και Αμερική.22 Στις 16 Μαΐου 2003 
η μέθοδος έγινε FDA “cleared” με cut-off  0,5 για 
τη διάγνωση διηθητικής ασπεργίλλωσης σε ασθενείς 
με λευχαιμία, μεταμόσχευση μυελού των οστών ή 
ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή χημειοθεραπείας. 

Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος θα πρέπει 
να συνεχίζεται η συλλογή και ο έλεγχος και άλλων 
δειγμάτων ορού (θετικό αποτέλεσμα τουλάχιστον 
δύο διαδοχικών δειγμάτων) για να αποκλειστούν 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα. 

γλυκουρονοξυλομαννάνη 
(Glycuronoxylomannan) 

Η γλυκουρονοξυλομαννάνη είναι συστατικό του 
ελύτρου του Cryptococcus	neoformans. Η ανίχνευ-
σή του σε διάφορα κλινικά δείγματα αποτελεί μια 
από τις πολυτιμότερες ορολογικές μεθόδους για 
την ταχεία αναγνώριση της κρυπτοκόκκωσης σε 
καθημερινή πράξη.9 

Η ανίχνευση γίνεται με συγκόλληση σωματιδίων 
latex επενδεδυμένων με πολυκλωνικό IgG αντίσω-
μα ποντικού έναντι του κρυπτοκοκκικού αντιγόνου 
του ελύτρου Pastorex Crypto Plus (Bio-Rad). Είναι 
μέθοδος εύκολη που εφαρμόζεται σε ορό, ΕΝΥ, 
βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL) και ούρα και χα-
ρακτηρίζεται από υψηλότερη ευαισθησία σε σύγκριση 
με παλαιότερες διαγνωστικές μεθόδους. Ωστόσο, 
έχουν παρατηρηθεί ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε 
ασθενείς με διάσπαρτη τριχοσπορόνωση, σηψαιμία 
από Capnocytophaga	canimorsus και κακοήθειες, 
όπως και από την παρεμβολή ουσιών, όπως ο ρευμα-
τοειδής παράγοντας. Ψευδώς αρνητικές αντιδράσεις 
προκαλούνται σποραδικά εξαιτίας του φαινομένου 
προζώνης, μικρού φορτίου του μύκητα, καθώς και της 

Πίνακας 3. Παράγοντες, βιολογικοί και επιδημιολογικοί, που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της μεθόδου Platelia As-
pergillus10

Βιολογικοί παράγοντες Επιδημιολογικοί παράγοντες
Περιοχή λοίμωξης Πληθυσμός ασθενών
Είδος Aspergillus Στρατηγική λήψης δειγμάτων
Μικροπεριβάλλον περιοχής λοίμωξης: 
    οξυγόνο, pH, θρεπτικά στοιχεία 

Καθορισμός θετικού αποτελέσματος

Έκθεση σε αντιμυκητιακά Καθορισμός σίγουρης, πιθανής ή σχεδόν πιθανής  
    λοίμωξης

Μοριακή δομή ελευθερούμενης GM Επίπτωση λοίμωξης
Υποκείμενη νόσος / βαθμός ανοσοκαταστολής Τιμή cut-off
Νεφρική και ηπατική λειτουργία Εμπειρία εργαστηρίου
Παρουσία αντισωμάτων έναντι GM
Φύλαξη δείγματος
Πρόδρομοι χειρισμοί
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έλλειψης ελύτρου του. Αυτά μπορεί να διορθωθούν με 
αραίωση του δείγματος ή κατεργασία με προνάση.9

Η μέθοδος συγκόλλησης latex με βάση μονοκλω-
νικό IgM αντίσωμα ποντικού Murex Cryptococcus 
(Murex Diagnostics) ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 
ψευδώς θετικών αντιδράσεων από την παρεμβολή του 
ρευματοειδή παράγοντα, αλλά υπολείπεται σε ευαι-
σθησία της Pastorex Crypto Plus. Μια άλλη, τέλος, 
διαγνωστική ανοσοενζυμική δοκιμασία ανίχνευσης 
του κρυπτοκοκκικού αντιγόνου η Premier Crypto-
coccal Ag (Meridian) χρησιμοποιεί πολυκλωνικό 
σύστημα δέσμευσης και μονοκλωνικό ανίχνευσης 
και εφαρμόζεται σε ορό και ΕΝΥ με παρόμοια ευ-
αισθησία με την Pastorex Crypto Plus. Η μέθοδος 
αυτή έχει σαν πλεονεκτήματα συγκριτικά με τη δοκι-
μασία latex ότι δεν επηρεάζεται από το ρευματοειδή 
παράγοντα, μπορεί να εξεταστεί σχετικά μεγάλος 
αριθμός δειγμάτων και δίνει λιγότερες ψευδώς θετικές 
αντιδράσεις.9 Στην εικόνα 6 φαίνεται ο διαγνωστικός 
αλγόριθμος κρυπτοκοκκικής λοίμωξης.

Εκτός από τα παραπάνω αντιγόνα, υπάρχουν και 
διαγνωστικά τεστ ανίχνευσης αντιγόνων σε ενδημικές 
μυκητιακές λοιμώξεις από δίμορφους μύκητες (H.	
capsulatum,	C.	immitis,	P.	brasiliensis,	P.	marneffei), 
η ευαισθησία και η ειδικότητα των οποίων φαίνεται 
συγκεντρωτικά στον πίνακα 4.

ανίχνευση αντισωμάτων
Οι ορολογικές εξετάσεις ανίχνευσης αντισωμάτων 

βοηθούν στη διάγνωση, εφόσον ο ασθενής είναι 

ανοσοεπαρκής, γιατί είναι γρήγορες, εύκολες και δεν 
απαιτούνται επεμβατικές τεχνικές για τη λήψη του 
δείγματος. Χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στη 
διάγνωση ενδημικών συστηματικών μυκητιάσεων 
με αξιόπιστα αποτελέσματα, τα οποία σχετίζονται 
με τη βαρύτητα και την αποδρομή της λοίμωξης. 
Περισσότερο χρήσιμο είναι να διαπιστωθεί υψηλός 
ή αυξανόμενος τίτλος αντισωμάτων σε διαδοχικά 
δείγματα ορού. Σπάνια χρησιμοποιούνται στη δι-
άγνωση διηθητικής καντιντίασης, ασπεργίλλωσης 
και κρυπτοκόκκωσης, γιατί εμφανίζουν χαμηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα. Αυτό οφείλεται στο γε-
γονός ότι: α) τα αντισώματα αναπτύσσονται, εκτός 
από πάσχοντες, και σε απλώς αποικισμένα με τους 
μύκητες αυτούς άτομα, και β) ασθενείς με ανοσο-
καταστολή δεν εκδηλώνουν ειδική αντισωματική 
απάντηση.7,9

Οι τεχνικές ανίχνευσης αντισωμάτων έχουν περι-
ορισμούς, ιδίως αν χρησιμοποιούνται ακατέργαστα 
μίγματα αντιγόνων, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) 
διασταυρούμενες αντιδράσεις, β) παρουσία αντισω-
μάτων έναντι μυκήτων της φυσιολογικής χλωρίδας 
και του περιβάλλοντος, γ) έλλειψη προτυποποιημένων 
αντιγόνων και μεθόδων ποσοτικής εκτίμησης των 
αντισωμάτων και δ) μη ανίχνευσή τους σε πρώιμα 
στάδια της λοίμωξης.7,9 Τελευταία, γίνονται προσπά-
θειες παραγωγής ανασυνδυασμένων αντιγόνων για 
τον περιορισμό των διασταυρούμενων αντιδράσεων. 
Παρόλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν τόσο ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα λόγω προηγούμενης επαφής, 
είτε απευθείας με τον αιτιολογικό παράγοντα ή μέσω 

Εικόνα 6. Διαγνωστικός αλγόριθμος κρυπτοκοκκικής λοίμωξης.
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της εξέτασης δερματικού ελέγχου, όσο και ψευδώς 
αρνητικά λόγω ανάπτυξης λοίμωξης σε ανοσοκα-
τασταλμένους ασθενείς και συλλογής δειγμάτων σε 
ακατάλληλο χρόνο.7,9

5. Μυκητιακοί μεταβολίτες
Πρόκειται για προσδιορισμό διακριτών μεταβολι-

κών προϊόντων των μυκήτων σε σωματικά υγρά του 
ασθενούς. Για να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικοί 
δείκτες θα πρέπει να παράγονται σε μεγάλες ποσό-
τητες σε καλλιέργειες και μολυσμένους ιστούς, να 
υπάρχουν σε ίχνη στα σωματικά υγρά υγιών μαρτύ-
ρων και ο τρόπος απέκκρισής τους να είναι τέτοιος 
που να επιτρέπει τη μέτρηση του επιπέδου τους. 
Τέλος, αν πληρούνται τα προηγούμενα, θα πρέπει 
να υπάρχει και η κατάλληλη μέθοδος, σχετικά απλή, 
να είναι διαθέσιμη στα μικροβιολογικά εργαστήρια 
ρουτίνας.7,9 Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα 
για την ανίχνευσή τους είναι η χρωματογραφία, υγρή 
και αέρια, και η φασματοφωτομετρία μάζας.9 

Η D-arabinitol είναι από τους μεταβολίτες της 
Candida, ήδη γνωστός από το 1980, που όμως δεν 
έχει καθιερωθεί ως διαγνωστικός δείκτης διηθητικής 
καντιντίασης γιατί δεν είναι γνωστό: 1) πόσο συχνά 
τα ιατρικής σημασίας είδη Candida	παράγουν το 
μεταβολίτη αυτό σε σημαντικές ποσότητες, 2) πόσο 
επηρεάζει η νεφρική λειτουργία τη συγκέντρωσή του 
στον ορό του ασθενούς, 3) αν οι μεγάλες ποσότητές 

του στον ορό είναι αποτέλεσμα μυκητιακού μετα-
βολισμού ή μεταβολισμού του ξενιστή και 4) αν ο 
αποικισμός από στελέχη που παράγουν D-arabinol 
έχει σαν αποτέλεσμα την αύξησή του στον ορό.9 

Το γένος Aspergillus spp. παράγει εξωκυττάρια 
ένζυμα (μεταλλοπρωτεάσες, φωσφολιπάσες), όπως 
και πρωτογενείς (π.χ. μαννιτόλη) και δευτερογε-
νείς μεταβολίτες (π.χ. γλοιοτοξίνη). Όλες αυτές οι 
ουσίες μπορεί να χρησιμεύσουν ως διαγνωστικοί 
δείκτες διηθητικής ασπεργίλλωσης.9 Συγκεκριμένα, 
η ικανότητα του μύκητα να παράγει μαννιτόλη (D-
mannitol) έχει από καιρό μελετηθεί ως διαγνωστι-
κός δείκτης σε πειραματικές λοιμώξεις διηθητικής 
ασπεργίλλωσης,23 μόνο που οι μέθοδοι μέτρησης, 
αέρια χρωματογραφία και φασματοφωτομετρία 
μάζας, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες, με αποτέλεσμα 
να μην μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε εργαστήρια 
ρουτίνας.9 Πρόσφατα, η γλοιοτοξίνη (gliotoxin), που 
παράγεται από τα περισσότερα στελέχη A.	fumigatus, 
έχει μετρηθεί όχι μόνο σε πειραματόζωα με διηθητική 
ασπεργίλλωση, αλλά και στον ορό ασθενών με βέβαιη 
ή σχεδόν βέβαιη λοίμωξη.24 Λεπτομερής περιγραφή, 
αλλά και τρόπος ανίχνευσης με μοριακές μεθόδους, 
των δευτερογενώς μεταβολιτών του Aspergillus spp. 
(μυκοτοξίνες) βρίσκονται στη σχετική ιστοσελίδα 
http://www.aspergillus.man.ac.uk.

Ο C.	neoformans παράγει μαννιτόλη στην καλ-
λιέργεια. Δεν υπάρχουν όμως επαρκή δεδομένα 
της χρησιμότητάς του ως διαγνωστικός δείκτης. 

Πίνακας 4. Ευαισθησία και ειδικότητα ανίχνευσης αντιγόνου σε κρυπτοκόκκωση και ενδημικές μυκητιάσεις, με επι-
κέντρωση σε διηθητικές λοιμώξεις (Πηγή:	L.J.	Wheat,	2006)

Μυκητίαση Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) Βιβλιογραφία
Κρυπτοκόκκωση 90 95 Gade et al. (1991)
Ιστοπλάσμωση 82-95 98* Wheat (2003)
Βλαστομύκωση 89-100 98* Durkin et al. (2004)
Κοκκιδιομύκωση 56 99 Weiner (1983)
Πενικιλλίωση 
από P.	marneffei	 59 100 Kaufman et al. (1996)

65 100 Wong et al. (2001)
97 98 Desakorn et al. (1999, 2002)
72-92 100 Panichakul et al. (2002)

Chaiyaroj et al. (2003)
Παρακοκκιδιομύκωση 
(43 ή 70 kDa αντιγόνο) 98-100 98-100 Marques da Silva et al. (2004)

*	διασταυρούμενη	αντίδραση	σε	βλαστομύκωση,	ιστοπλάσμωση,	πενικιλλίωση	από	P.	marneffei	και	παρακοκκιδιομύ-
κωση
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Οι Megson et al25 μέτρησαν σημαντικά επίπεδα 
μαννιτόλης στο ΕΝΥ ασθενών με AIDS και κρυ-
πτοκοκκική μηνιγγίτιδα. Όμως, στη μελέτη αυτή 
δεν συμπεριελήφθη ομάδα μη μολυσμένων μαρ-
τύρων και δεν έγινε συσχέτιση της συγκέντρωσης 
μαννιτόλης στο ΕΝΥ με αυτή του κρυπτοκοκκικού 
αντιγόνου.9

6. Μοριακές τεχνικές
Οι περισσότερες από τις μοριακές μεθόδους για 

την ανίχνευση και την τυποποίηση των μυκήτων 
αφορούν σε Candida spp., Aspergillus spp., C.	neo-
formans και ενδημικούς μύκητες, και βασίζονται σε 
συστήματα της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης 
(Polymerase Chain Reaction, PCR). Αν και πρόκειται 
για ταχείες μεθόδους που παρέχουν τη δυνατότητα 
της πρώιμης διάγνωσης, η κλινική τους χρησιμότητα 
μπορεί να επηρεαστεί από: 1) τη μέθοδο απομόνωσης 
και συγκέντρωσης του μυκητιακού DNA, 2) την 
ευαισθησία και ειδικότητα της μεθόδου στην ταχεία 
ανίχνευση και ταυτοποίηση του DNA από ποικίλα 
κλινικά δείγματα, 3) την ανάγκη λήψης επαναλαμ-
βανόμενων δειγμάτων κατά τη διάρκεια της νόσου 
και 4) τη δυνατότητα πιστοποίησης της λοίμωξης 
πριν από άλλες διαγνωστικές δοκιμασίες.9

Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα κατά την 
εφαρμογή των μοριακών μεθόδων είναι η απουσία 
προτυποποιημένων και εμπορικώς διαθέσιμων συ-

στημάτων. Η αδυναμία συγκριτικής μελέτης μεταξύ 
διαφορετικών τεχνικών PCR και η έλλειψη τυποποι-
ημένων ορίων εμποδίζει την ευρεία χρήση τους στην 
κλινική πράξη. Τα πέντε σημαντικά στάδια-σημεία 
της μεθόδου PCR που πρέπει να προτυποποιηθούν 
είναι: α) η παρασκευή του δείγματος, β) η επιλογή 
του κατάλληλου γονιδίου-στόχου που πρόκειται να 
ενισχυθεί, γ) οι μέθοδοι ανίχνευσης και τυποποίησης 
του προϊόντος πολλαπλασιασμού, δ) η μορφή της 
PCR που θα χρησιμοποιηθεί [απλή, εμφωλεασμένη 
(nested PCR), πολυπλεκτική (multiplex PCR), πραγ-
ματικού χρόνου ανάγνωσης (Real time PCR)] και 
ε) οι προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για την 
ελαχιστοποίηση των ψευδώς θετικών και αρνητικών 
αποτελεσμάτων.9,26

Οι στόχοι που χρησιμοποιούνται είναι πολλαπλών 
αντιγράφων και μονού αντιγράφου. 

Οι κυριότεροι γονιδιακοί στόχοι πολλαπλών	αντι-
γράφων είναι: 

Ομάδα γονιδίων rDNA
-	Μικρή υπομονάδα SSU rDNA (18S)
-	5.8S γονίδιο
-	Μεγάλη υπομονάδα LSU rDNA (28S)
-	Ενδογονιδιακά μεταγραφόμενα διαστήματα 1 και 

2 (Intergenic Transcribed Spacer, ITS1 & 2) 
Γονίδια εκκριτικής ασπαρτικής πρωτεϊνάσης 
(SAPs) για Candida
Μιτοχονδριακό γονίδιο για Aspergillus
Γονίδιο αλκαλικής πρωτεϊνάσης του Aspergillus.

•

•

•
•

Εικόνα 7. Διαγνωστικός αλγόριθμος λοίμωξης από Pneumocystis	jirovecii.
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Οι κυριότεροι γονιδιακοί στόχοι	μονού	αντιγρά-
φου είναι για:
Candida	spp.
Ακτίνη
-  Συνθετάση χητίνης
Πρωτεΐνη θερμικού shock 90
Λανοστερόλη-14-α-απομεθυλάση (L1A1)
Aspergillus spp.
- Copperzinc superoxide dismutase (Cu-Zn-

SOD).
Από τους παραπάνω γονιδιακούς στόχους πολ-

λαπλών αντιγράφων, ιδιαίτερα έχει μελετηθεί το 
γονίδιο του ριβοσωματικού DNA (rDNA). Αυτό 
περιλαμβάνει το γονίδιο της μικρής υπομονάδας 
(SSU) rDNA (18S), το γονίδιο 5.8S και το γονίδιο 
της μεγάλης υπομονάδας (LSU) rDNA (28S). Μεταξύ 
των 18S και 5.8S, και των 5.8S και 28S υπομονάδων 
βρίσκονται τα ενδογονιδιακά μεταγραφόμενα τμή-
ματα 1 και 2 (Intergenic Transcribed Spacer, ITS1 & 
2). Σε αντίθεση με την ομοιότητα που εμφανίζουν τα 
γονίδια rDNA διαφόρων μυκήτων, οι περιοχές ITS 
διαφέρουν σημαντικά. Αυτό επιτρέπει το σχεδιασμό 
κοινών εκκινητών (primers) για τον πολλαπλασιασμό 
πολλών μυκητιακών στελεχών και ειδικών του είδους 
ανιχνευτών (probes). Έτσι, με βάση τις αλληλουχίες 
του γονιδίου rDNA, μέχρι σήμερα, έχουν σχεδιαστεί 
ειδικοί ανιχνευτές για τουλάχιστον 16 είδη Candida 
spp και 5 είδη Aspergillus	spp. (Εικ. 8).9,26,27 

Στους Πίν. 5α-5γ φαίνονται συνοπτικά τα κυρι-
ότερα στοιχεία των μοριακών τεχνικών για τη διά-
γνωση συστηματικής καντιντιάσης, ασπεργίλλωσης, 
κρυπτοκόκκωσης και ενδημικών μυκητιάσεων.

Το θετικό αποτέλεσμα μιας μοριακής μεθόδου δε 
σημαίνει αναγκαστικά ότι επιτεύχθηκε η διάγνωση 
της μυκητιακής λοίμωξης. Όπως συμβαίνει και με 
τα άλλα είδη λοιμώξεων, βακτηριακών, ιογενών και 
παρασιτικών, η διάγνωση της μυκητιακής λοίμωξης 
θα βασιστεί στη συνεκτίμηση του ιστορικού του 
ασθενούς, της κλινικής του εικόνας, των απεικονι-
στικών ευρημάτων και των αποτελεσμάτων από τις 
συμβατικές μικροβιολογικές εξετάσεις. Η ερμηνεία 
των βασιζόμενων σε μοριακές τεχνικές εργαστηρια-
κών αποτελεσμάτων μπορεί να είναι δύσκολη, κυρίως 
λόγω του ευκαιριακού χαρακτήρα των μυκητιακών 
λοιμώξεων (π.χ. καντιντιασική λοίμωξη), της κακής 
γενικής κατάστασης των ασθενών για τους οποίους 
η μυκητίαση τίθεται στη διαγνωστική σκέψη του 
κλινικού ιατρού, καθώς και της βαρύτητας του κάθε 
περιστατικού. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση 

•
•

•
•
•

θα πρέπει να διευκρινιστεί κατά πόσο ένα θετικό 
αποτέλεσμα δηλώνει ενεργό λοίμωξη ή αποικισμό, 
εξαιτίας για παράδειγμα παρουσίας κεντρικών γραμ-
μών ή παρατεταμένης παραμονής στη ΜΕΘ, και 
να καταστεί γνωστό στο εργαστήριο αν ο ασθενής 
λαμβάνει προφυλακτική αντιμυκητιακή αγωγή. 

Σε ασθενείς που προληπτικά ελέγχονται με PCR, 
η υψηλή αρνητική προγνωστική αξία της μεθόδου 
(NPV) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση 
θεραπείας μόνο σε αυτούς με πυρετό επί εδάφους 
ουδετεροπενίας που δεν υποχωρεί με αντιβιοτικά 
και οι οποίοι δεν παρουσιάζουν άλλα κλινικά ή 
ακτινολογικά στοιχεία λοίμωξης. Αντίθετα,  η θετική 
προγνωστική αξία της PCR (PPV) είναι μέτρια, 
έτσι θετικό PCR αποτέλεσμα μπορεί άμεσα να 
οδηγήσει σε επιθετική θεραπευτική αντιμετώπιση, 
εφόσον συνηγορούν τόσο απεικονιστικά και μι-
κροβιολογικά ευρήματα, όσο και η κλινική εικόνα 
του ασθενούς. 

6. Μέθοδοι ελέγχου ευαισθησίας στα 
αντιμυκητιακά

Ο έλεγχος ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά εί-
ναι σε πολλές περιπτώσεις αναγκαίος εξαιτίας της 
αύξησης του αριθμού των ανοσοκατασταλμένων, 
των διηθητικών μυκητιάσεων και της θνητότητας 
από αυτές, καθώς επίσης από την εμφάνιση αντο-
χών, αλλά και νέων αντιμυκητιακών φαρμάκων28 
(Πίν. 6, 7). Σκοπός του ελέγχου ευαισθησίας είναι η 
πρόγνωση της έκβασης του ασθενούς, ιδίως με την 
αποκάλυψη πιθανής αντοχής στο χρησιμοποιούμενο 
φάρμακο και, τελικά, η τεκμηρίωση της χορηγούμενης 
θεραπείας.28, 29 Επομένως, η συμβολή του κλινικού 
μικροβιολογικού εργαστηρίου, εκτός από τη διάγνω-
ση, πρέπει να επικεντρώνεται και στον έλεγχο της 
συμπεριφοράς των απομονούμενων στελεχών στα 
διαθέσιμα αντιμυκητιακά. Δυστυχώς, η υπάρχουσα 
μεθοδολογία είναι ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, και 
μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προσφέρει 
αξιόπιστη βοήθεια στην κλινική αντιμετώπιση του 
ασθενούς.30

Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του προσ-
διορισμού ευαισθησίας ενός στελέχους μύκητα στα 
αντιμυκητιακά πρέπει να γίνεται συνεκτίμηση των 
παρακάτω στοιχείων:30

Οι μυκητοκτόνες ή μυκοστατικές ιδιότητες της 
χορηγούμενης ουσίας, η δοσολογία σε σχέση με 
τις ανεπιθύμητες ενέργειες, οι φαρμακοκινητικές 

•
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Πίνακας 5α. Διάφορες μοριακές μέθοδοι για τη διάγνωση διηθητικής καντιντίασης9

Γονίδιο Μέθοδος 

Θερμοκρασία 
σύνδεσης (οC)
(annealing)
εκκινητή
(primer) 

Αρ. κύκλων
PCR 

Μέθοδος 
ανίχνευσης Δείγμα 

Αρ. ατόμων με (+) 
αντίδραση / υπό εξέταση 

σύνολο (%) 
Ασθενείς με 
καντιντίαση

Ομάδα 
ελέγχου

Actin sPCR 55 30 
Υβριδισμός με ση-
μασμένο ανιχνευτή 
(probe)

Ορός 11/14 
(78,6) 

0/29 
(0) 

Chitin 
synthase 

sPCR 54 30 Southern blotting Αίμα 15/16 
(93,4) 

0/34 
(0) 

P450α nPCR* 55, 45 35, 35 Χρώση με 
ethidium bromide

Ορός 16/18 
(88,9) 

0/6 
(0) 

ITS sPCR 55 40 EIA Ορός 28/28 
(100,0) 

3/31 
(9,7) 

18S rRNA sPCR 62 35 Southern blotting Αίμα 8/8 
(100,0) 

3/100 
(3,0) 

P450 sPCR 59 40 REA Αίμα 13/14 
(92,9) 

18/58 
(31,0) 

Συντομογραφίες:	sPCR:	κλασική	(standard)	PCR,	nPCR:	εμφωλεασμένη	(nested)	PCR,	REA:	restriction	enzyme	analysis	
(ανάλυση	με	ένζυμα	περιορισμού)
*Πρώτη	–	δεύτερη	τιμή	θερμοκρασίας	και	κύκλων	αντιστοιχούν	στην	πρώτη	και	δεύτερη	PCR,	αντίστοιχα

SR1R (50-TACCTGGTTGATTCTGCCAGT-30) 
SR6R (50-AAGTATAAGTCGTAACAAGG-30) 
5.8S (50-CGCTGCGTTCTTCATCG-30)
LR1 (50-GGTTGGTTTCTTTTCCT-30)
LROR (50-ACCCGCTGAACTTAAGC-30)
LR16 (50-TTCCACCCAAACACTCG-30)
LR12 (50-GACTTAGAGGCGTTCAG-30)
ITS1 (50-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-30)
ITS2 (50-GCTGCGTTCTTCATCGATGC-30)
ITS3 (50-GCATCGATGAAGAACGCAGC-30) και
ITS4 (50-TCCTCCGCTTATTGATATGC-30)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εικόνα 8. Σχηματική απεικόνιση του ριβοσωματικού DNA (rDNA) γονιδίου.27

Οι διάφορες επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες του rDNA διαχωρίζονται μεταξύ τους με τα τμήματα Intergenic 
Spacers (IDG). Οι εκκινητές (primers) για τον πολλαπλασιασμό του rDNA γονιδίου είναι:
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Πίνακας 5β. Διάφορες μοριακές μεθόδοι για τη διάγνωση διηθητικής ασπεργίλλωσης9

Γονίδιο Μέθοδος Θερμοκρασία 
σύνδεσης 
(οC)
(annealing)
εκκινητή
(primer)

Αρ. 
κύκλων 

Μέθοδος 
ανίχνευσης 

Δείγμα Αρ. ατόμων με (+) αντίδραση / 
υπό εξέταση σύνολο (%) 

Ασθενείς με 
ασπεργίλλωση

Ομάδα 
ελέγχου*

Alkaline 
protease sPCR 63 42 

Χρώση με 
EtBrd 
Southern 
blotting 

BAL fluid 4/4 (100,0) 6/46 (13,0)

26S ITS sPCR 56 32 Χρώση με 
EtBr 
Southern 
blotting 

BAL ή άλλα 
αναπνευστικά 
δείγματα 

3/3 (100,0) 4/17 (23,5)

18S rRNA sPCR 62 40 Χρώση με 
EtBr 
Southern 
blotting 

BAL 4/4 (100,0) 0/14 (0)

5S rRNA ISH Ιστός 12/12 (100,0) 0/18 (0)
Μιτοχονδριακό cPCR 60 40 Χρώση με 

EtBr 
Υβριδισμός 

BAL 3/3 (100,0) 12/49 (24,5)

18S rRNA nPCR 50/65 30/30 Χρώση με 
EtBr South-
ern blotting 

Ορός 14/20 (70,0) 0/20 (0)

Μιτοχονδριακό cPCR 55 45 ELISA BAL 2/6 (33,3) 0/19 (0)
Μιτοχονδριακό sPCR 58 40 ELISA BAL 3/3 (100,0) 0/57 (0)
18S rRNA nPCR 50/65 30/30 Χρώση EtBr Ορός 4/4 (100,0)
18S rRNA sPCR 62 35 ELISA Αίμα 7/7 (100,0) 0/10 (0)
18S rRNA nPCR 57/60 40/30 Χρώση EtBr Ορός 4/4 (100,0)
18S rRNA nPCR 65/65 23/35 Χρώση EtBr Αίμα 6/6 (100,0) 1/188 (0,53)
18S rRNA nPCR 65/65 23/35 Χρώση EtBr BAL 6/6 (100,0) 4/188 (2,1)
Large rRNA nPCR 58/58 31/31 Χρώση EtBr Ορός 6/6 (100,0) 4/19 (21,1)
Συντομογραφίες:	sPCR:	κλασική	(standard)	PCR,	cPCR:	συναγωνιστική	(competitive)	PCR,	nPCR:	εμφωλεασμένη	
(nested)	PCR,	ISH:	in	situ	hybridization
BAL:	βρογχοκυψελιδικό	έκπλυμα	(bronchoalveolar	lavage),	EtBr:	βρομιούχο	εθίδιο	(ethidium	bromide)
*	Συμπεριλαμβάνονται	υγιή	άτομα	και/ή	αποικισμένοι	ασθενείς	ή	ασθενείς	με	άλλες	λοιμώξεις

ιδιότητες και η πιθανή αλληλεπίδραση με άλλα 
φάρμακα
Οι λοιμογόνες ιδιότητες του μύκητα, η γονιδιακή 
σταθερότητα του είδους, ο αριθμός του στο κλινι-
κό δείγμα, η ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση 
(MIC) και η πιθανότητα ύπαρξης ανθεκτικών 
υποπληθυσμών λόγω θεραπευτικών χειρισμών 
(π.χ. ενδοφλέβιες συσκευές, ουροκαθετήρες)
Η ανοσιακή κατάσταση του ξενιστή, το σημείο 
και η σοβαρότητα της λοίμωξης, η παρουσία ξέ-

•

•

νων σωμάτων και η συνεργασία στην εφαρμογή 
της θεραπείας.
Αν το στέλεχος του μύκητα που έχει απομονωθεί 

από το κλινικό δείγμα αξιολογείται ως αιτιολογικός 
παράγοντας της λοίμωξης, θα πρέπει να γίνει έλεγχος 
ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά, εφόσον το επιτρέπει 
η υπάρχουσα αποδεκτή μεθοδολογία και σε συνδυα-
σμό με την ήδη γνωστή ενδογενή (φυσική) αντοχή σε 
συγκεκριμένα αντιμυκητιακά, ώστε να μη χάνονται 
άσκοπα χρόνος και κόπος30 (Πίν. 7). 
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Πίνακας 5γ. Διάφορες μοριακές μέθοδοι για τη διάγνωση κρυπτοκόκκωσης και ενδημικών μυκητιάσεων9

Μύκητας Μέθοδος Μέθοδος 
ανίχνευσης 

Στόχος πολ/
σμού

Μέγεθος 
προϊόντος 
(bp) 

Θερμοκρασία 
σύνδεσης
(οC)
(annealing)
εκκινητή
(primer) 

Συνολικός 
αρ. κύκλων

B.	dermatitidis	 sPCR Ειδικός ανιχνευτής 
(probe) 28S rDNA 50 50 

sPCR Χρώση 
EtBr FCES 

ITS 315 55 30 

C.	immitis	 sPCR Ειδικός ανιχνευτής 
(probe) 

28S rDNA 50 50 

C.	neoformans	 nPCR Χρώση EtBr rDNA 183 66 31 

sPCR Ειδικός ανιχνευτής 
(probe)

28S rDNA 50 50 

sPCR SSCP ανάλυση 18S rRNA 197 55 31 

sPCR Southern blotting 18S rDNA 343 62 50 

nPCR Southern blotting URA5 gene 345 και 236 63 36 

nPCR* Χρώση EtBr ITS 415 55, 55 20, 30 

sPCR Χρώση 
EtBr FCES 

ITS 315 55 30 

H.	capsulatum	 sPCR Ειδικός ανιχνευτής 
(probe)

28S rDNA 50 50 

sPCR Χρώση 
EtBr FCES 

ITS 299 55 30 

P.	marneffei	 sPCR Χρώση 
EtBr FCES 

ITS 280–283 55 30 

Paracoccidioides	
spp. 

sPCR Ειδικός ανιχνευτής 
(probe)

28S rRNA 220 

Συντομογραφίες:	sPCR:	κλασική	(standard)	PCR,	nPCR:	εμφωλεασμένη	(nested)	PCR,	EtBr:	χρώση	ethidium	bromide,	
FCES:	fluorescent	capillary	electrophoresis	system,	SSCP:	single-strand	conformational	polymorphism
*Πρώτη	–	δεύτερη	τιμή	θερμοκρασίας	και	κύκλων	αντιστοιχούν	στην	πρώτη	και	δεύτερη	PCR,	αντίστοιχα

Για τους ζυμομύκητες χρησιμοποιούνται οι μικρο- 
και μακρομέθοδοι αραιώσεων σε ζωμό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) M27-A2 για Candida	spp., C.	neofor-
mans και, πρόσφατα, τις οδηγίες του EUCAST (CMI 
2008; 14: 398-405) για ζυμομύκητες που ζυμώνουν 
τη γλυκόζη (Candida	spp.) (όχι Cryptococcus και 
δίμορφους). Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν χρωματομετρικές μέθοδοι, τόσο εμπορικές 
(FUNGITEST, Sensititre YeastOne), όσο και μη 

εμπορικές (tetrazolium salt μέθοδος), σπεκτρο-φω-
τομετρική μέθοδος, μέθοδος κυτταρομετρίας ροής, 
μέθοδος διάχυσης δίσκων (για φλουκοναζόλη και 
βορικοναζόλη, οδηγίες CLSI Μ44-Α για Candida	
spp.) και ταινίες διαβαθμισμένης συγκέντρωσης (E-
test).31 Πρόσφατα διατίθεται στο εμπόριο μέθοδος 
με δυνατότητα αυτόματης ανάγνωσης των αποτελε-
σμάτων ευαισθησίας σε μηχάνημα ταυτοποίησης-
αντιβιογράμματος. Πρόκειται για την κάρτα αυτό-
ματης ανάγνωσης VITEK 2 yeast susceptibility test 
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Πίνακας 6. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα συστηματικά και τοπικά αντιμυκητιακά φάρμακα28

Ομάδα Ουσία Τρόπος χορήγησης
Αλλυλαμίνες Ναφτιφίνη

Τερβιναφίνη
Τοπικά
Per os, τοπικά

Αντιμεταβολίτες Φλουκυτοσίνη Per os
Αζόλες (ιμιδαζόλες) Μπιφοναζόλη

Βουτοκοναζόλη
Κλοτριμαζόλη
Εκοναζόλη
Κετοκοναζόλη
Μικοναζόλη
Οξικοναζόλη
Σουλκοναζόλη
Τερκοναζόλη
Τιοκοναζόλη

Τοπικά
Τοπικά
Τοπικά
Τοπικά
Per os, τοπικά
Τοπικά
Τοπικά
Τοπικά
Τοπικά
Τοπικά

Αζόλες (τριαζόλες) Φλουκοναζόλη
Ιντρακοναζόλη
Βορικοναζόλη

Per os, iv
Per os, iv, oral suspension
Per os, iv

Εχινοκανδίνες Κασποφουνγκίνη
Μικαφουνγκίνη

iv
iv

Πολυένια Αμφοτερικίνη Β
Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β
Αμφοτερικίνη lipid complex
Αμφοτερικίνη Β colloidal dispersion
Νυστατίνη

iv, τοπικά
iv
iv
iv
Τοπικά, per os

Άλλα Αμορολφίνη
Βουτρεναφίνη HCl
Ciclopirox olamine
Γκριζεοφουλβίνη
Haloprogin
Tolnaftate
Undercylenate

Τοπικά
Τοπικά
Τοπικά
Per os
Τοπικά
Τοπικά
Τοπικά

(bioMerieux), που διαβάζεται σπεκτροφωτομετρικά 
στο μηχάνημα VITEK 2, της ίδιας κατασκευάστριας 
εταιρείας, μετά 24 και 48 ώρες.32

Για τους υφομύκητες υπάρχουν μικρο- και μα-
κρο- μέθοδοι αραιώσεων σε ζωμό, αλλά ως προτει-
νόμενες (proposed) (CLSI M38-A). Εναλλακτικά, 
υπάρχουν χρωματομετρική μέθοδος, μέθοδος διά-
χυσης δίσκων πιστοποιημένη για κασποφουνγκίνη 
και βορικοναζόλη, αλλά υπάρχει πρόβλημα με την 
επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων της, και Ε-
test. Η συμφωνία των αποτελεσμάτων του E-test 
με τη μέθοδο σε ζωμό είναι >90% για τριαζόλες 
(φλουκοναζόλη, ιντρακοναζόλη, βορικοναζόλη), 
και >80% για αμφοτερικίνη Β.31

Συμπερασματικά, παρά τις προσπάθειες αύξησης 
ευαισθησίας και ειδικότητας των νεο-αναπτυσσό-
μενων ορολογικών και μοριακών μεθόδων για τη 
διάγνωση των μυκητιακών λοιμώξεων, από μόνες 
τους δεν μπορούν να κατευθύνουν την απόφαση των 
κλινικών γιατρών για το χρόνο έναρξης και διακοπής 
της θεραπείας και το είδος του αντιμυκητιακού φαρ-
μάκου, παρότι δίνουν αποτελέσματα νωρίτερα από 
τις παραδοσιακές μεθόδους διάγνωσης. Χρειάζεται 
ο συνδυασμός των παραδοσιακών καλλιεργητικών 
και μικροβιολογικών μεθόδων με μία ή περισσό-
τερες από τις νεότερες διαγνωστικές μεθοδολογίες 
(Πίν. 8). Η βοήθεια, τέλος, που προσφέρουν οι 
μέθοδοι ελέγχου ευαισθησίας στα αντιμυκητιακά 
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Πίνακας 7. Φάσμα δράσης διαφόρων, συστηματικά χορηγούμενων αντιμυκητιακών φαρμάκων28

 Μύκητας ΑΜΒ Κ F I V C

Aspergillus spp. +++ 0 0 ++ +++ ++
C.	neoformans +++ + +++ ++ +++ 0
Candida
C.	albicans
C.	glabrata
C.	guilliermondii
C.	krusei
C.	lusitaniae
C.	parapsilosis
C.	tropicalis

+++
++
++
++
++
+++
+++

++
+
+
+
++
++
++

+++
++
+++
0
+++
+++
+++

+++
++
+++
++
+++
+++
+++

+++
++
+++
++
+++
+++
+++

+++
+++
++
+++
+++
++
+++

Fusarium spp. ++ 0 0 + ++ 0

Mucor, Rhizopus 
άλλοι ζυγομύκητες 

+++ 0 0 0 0 +

Συντομογραφίες:	ΑΜβ:	αμφοτερικίνη	β,	Κ:	κετοκοναζόλη,	F:	φλουκυτοσίνη,	Ι:	ιντρακοναζόλη,	V:	βορικοναζόλη,	C:	
κασποφουνγκίνη,	0:	Όχι	σημαντική	δράση,	+:	δράση	σε	ορισμένες	περιπτώσεις,	++:	Μέτρια	δράση,	έχουν	αναφερθεί	
αντοχές,	+++:	Σημαντική	δράση	με	σπάνιες	αντοχές

Πίνακας 8. Χαρακτηριστικά διαφόρων μεθόδων για τη διάγνωση μυκητιακών λοιμώξεων (Προσαρμογή	από	Infectious	
Diseases	2η	εκδ.,	2004)

Μέθοδοι Κύρια 
χαρακτηριστικά Χρήσιμες Μη χρήσιμες

Μικροσκοπική / 
Ιστολογική

Γρήγορη
Βασίζεται
στη μορφολογία

Ιστολογική 
ταυτοποίηση δίμορφων
μυκήτων

Όχι ταυτοποίηση 
σε επίπεδο είδους
Διάκριση Candida/Aspergillus

Καλλιέργεια
Κλασική

Αιμοκαλλιέργεια

•

•

Φθηνή

Έγκαιρη 
ανίχνευση 
ανάπτυξης

Απομόνωση και ταυτο-
ποίηση

Candida,	Cryptococcus	
Histoplasma

Μεγάλος χρόνος ανάπτυξης 
για ενδημικούς μύκητες

Όχι αξία για Aspergillus

Άλλες
Αντιγόνο

Αντίσωμα

Polymerase  
chain reaction 
(PCR)

•

•

•

Ειδική/ευαίσθητη

Μέτρια ευαισθησία 
ειδικότητα

Ερευνητικό επίπεδο

Cryptococcus	
Histoplasma
γαλακτομαννάνη, 
β-D-γλυκάνη

Ενδημικές μυκητιάσεις

Candida
Aspergillus
Cryptococcus
Δίμορφοι μύκητες

Όχι για όλες τις μυκητιάσεις

Όχι για τους ευκαιριακούς 
μύκητες
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είναι σχετική. Καλά αποτελέσματα και συμβατά 
με σωστή επιλογή του αντιμυκητιακού δίνουν στις 
περιπτώσεις καντιντιασικής λοίμωξης, προσοχή 
χρειάζεται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε 

περιπτώσεις κρυπτοκόκκωσης και κατά περίπτωση 
εφαρμογή τους σε λοιμώξεις από υφομύκητες, όπου 
η σωστή ταυτοποίηση σε επίπεδο γένους και είδους 
είναι πολύ σημαντική.
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