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επιστημονικές σελίδες

Ασθενής άρρεν 59 ετών, αλ-
βανικής υπηκοότητας, α-
γρότης, προσήλθε στα ΤΕΠ 

του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», 
αιτιώμενος οίδημα του (δε) άκρου 
ποδός, βλάβες με πυώδη έκκριση 
και εξέλκωση του δέρματος. Το 
πρόβλημα είναι χρόνιο με επιδεί-
νωση της κλινικής του εικόνας τις 
τελευταίες ημέρες.

Ιστορικό ασθενούς
Αναφέρει προ τριανταετίας τραυ-

ματισμό του (δε) πέλματος από ακί-
δα καλαμιού. Ο ασθενής δε ζήτησε 
ιατρική περίθαλψη. Μετά από δύο 
έτη, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο 
του Αγ. Σάββα στην Αλβανία λόγω 
ήπιας φλεγμονής στη ράχη του (δε) 
άκρου ποδός. Εκεί έγινε διάνοιξη, 
χειρουργικός καθαρισμός και του 
χορηγήθηκε αντιμικροβιακή αγω-
γή. Παρουσίασε ύφεση και εξήλ-
θε ασυμπτωματικός. Το 1982, ο α-
σθενής εμφάνισε στην παραπάνω 
περιοχή εξέλκωση της επιδερμίδας, 
πυώδη έκκριση και σχηματισμό συ-
ριγγίων με παρουσία ορατών κοκκί-
ων. Ακολούθησε μερική ύφεση των 
συμπτωμάτων χωρίς ΦΑ. Ο ασθε-
νής έως το 2006, που νοσηλεύτη-
κε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, πα-
ρουσίαζε περίπου την ίδια κλινική 
εικόνα και με την οδηγία εξωτερι-
κών ιατρών αρκέστηκε μόνο σε α-
ντισηπτική θεραπεία. Στο νοσοκο-
μείο Ιωαννίνων, νοσηλεύτηκε για 22 
ημέρες. Εκεί του έγινε πλήρης έλεγ-
χος (εργαστηριακός, απεικονιστικός 
και βιοψία) και νοσηλεία. Δυστυχώς, 
δε βρέθηκε ο φάκελός του.

Κλινική εξέταση
Απύρετος, χωρίς ψηλαφητούς 

αδένες, χωρίς άλγος στην αναφε-
ρόμενη περιοχή του (δε) άκρου 
ποδός, όπου έφερε πολλαπλά συ-
ρίγγια με πυώδη έκκριση, ορατά 
κοκκία, εξέλκωση της επιδερμίδας 
και λεμφοίδημα.

Εργαστηριακός έλεγχος
Γενική αίματος, βιοχημικός έλεγ-

χος και γενική ούρων ήταν εντός φυ-
σιολογικών ορίων. Η Τ.Κ.Ε. ήταν 27 
και η CRP 0.6.

Απεικονιστικός έλεγχος
Η Ro (δε) άκρου ποδός ήταν χω-

ρίς παθολογικά ευρήματα. Στην MRI 
αναδείχτηκε εικόνα εκτεταμένης ε-
ξεργασίας με χαρακτήρες φλεγμο-
νής στο ύψος του πέλματος του (δε) 
άκρου ποδός και με επέκταση στην 
κατώτερη έξω επιφάνεια της πτέρ-
νας αλλά και στη ραχιαία επιφάνειά 
του, στο ύψος της βάσεως του 4ου-
5ου μεταταρσίου. Χωρίς στοιχεία 
οστικής συμμετοχής. Το σπινθηρο-
γράφημα οστών ήταν χωρίς παθο-
λογικά ευρήματα.

Βιοψία δέρματος
Τεμάχιο δέρματος με αλλοιώ-

σεις εν τω βάθει μυκητίασης με ε-
πιμέρους χαρακτήρες αποικιών α-
κτινομυκήτων, όπως αποκαλύπτε-
ται με τις ιστοχημικές χρώσεις PAS 
και Grocott.

Καλλιέργεια από τις δερμα-
τικές βλάβες

Σε αναερόβια κ/α αναπτύχθηκε 
actinomyces jp.

Φαρμακευτική αγωγή
Τέθηκε σε i.v. αγωγή με ciproxin 

400x3, dalacin 600x3, p.os caps 
sporanox 200x2. Στο σχήμα προ-
στέθηκε και i.v. penicilline 6 εκ. 
μον.x3, αλλά τη 2η ημέρα διακό-

πηκε λόγω εμφάνισης φαρμακευ-
τικού εξανθήματος. Επίσης, γινό-
ταν καθημερινός χειρουργικός κα-
θαρισμός.

Αποτελέσματα
Ανταπόκριση του ασθενούς στη 

φαρμακευτική αγωγή αλλά με αρ-
γούς ρυθμούς.

Λίγα λόγια για το Μυκήτωμα

Τύποι μυκητώματος
Οι τύποι του μυκήτωματος είναι: 

α) βοτρυομυκητίαση (μικρόβια), 
β) ακτινομυκήτωμα (actinomyces, 
nocardia, actinomadura, stre pto my-
ces), γ) ευρυμυκήτωμα (από γνήσι-
ους μύκητες π.χ madurella grisea, 
m. mycetomatis).

Τρόπος μετάδοσης
Η μετάδοση γίνεται με ενοφθαλ-

μισμό του μικροοργανισμού κατό-
πιν τραυματισμού, με οποιοδήπο-
τε υλικό (αγκάθι, πέτρα, παρασχί-
δα ξύλου), το οποίο βρίσκεται στο 
χώμα, ή μέσω υπολειμμάτων φυ-
τών στο δέρμα της προσβληθείσας 
περιοχής. Μυκήτωμα μπορούν να 
προκαλέσουν μόνο εκείνοι οι μι-
κροοργανισμοί που επιβιώνουν 
στη θερμοκρασία του ανθρωπί-
νου σώματος.

Επιδημιολογία
Το 90% είναι άνδρες ηλικίας από 

20 έως 50 ετών, συνήθως αγρό-

τες ή εργάτες, που έρχονται σε ε-
παφή με το χώμα με γυμνά πό-
δια. Παγκοσμίως, είναι συχνότε-
ρο σε τροπικές χώρες, το έδαφος 
των οποίων υποστηρίζει την ανά-
πτυξή του, με εξαίρεση αυτήν του 
actinomyces israelli.

Παράγοντες κινδύνου
Παράγοντες κινδύνου για μυκή-

τωμα είναι: το χαμηλό ανοσοποιητι-
κό σύστημα, η κακή υγιεινή, η πλημ-
μελής διατροφή και οι νεκρωτικοί 
τραυματισμοί των ιστών.

Κλινική εικόνα

Κλινικά έχουμε:
α)  εμφάνιση οζιδίου (πρωτοπα-

θή βλάβη) στη θέση ενοφθαλ-
μισμού ενώ το οίδημα επεκτεί-
νεται βραδέως,

β)  εξέλκωση της επιδερμίδας, πυώ-
δη έκκριση και σχηματισμό συ-
ριγγίων και

γ)  παρουσία ορατών κοκκίων στην 
πυώδη έκκριση. Τα κοκκία είναι 
αποικίες μυκήτων μεγέθους περί-
που από 1-5mm. Το δέρμα που 
τα περιβάλλει είναι ανυψωμένο. 
Η λοίμωξη επεκτείνεται στο δέρ-
μα, στον υποδόριο ιστό και τελι-
κά προσβάλει και βαθύτερους ι-
στούς, όπως περιτονίες, μύες και 
οστά. Σε προχωρημένα στάδια, 
έχουμε οίδημα και έντονη παρα-
μόρφωση. Κατά την ψηλάφηση, 
οι βλάβες είναι ευαίσθητες και 
εξέρχεται με την πίεση πυώδες 
υλικό. Η κατανομή είναι ετερό-
πλευρη, κυρίως στον άκρο πό-
δα, στην άκρα χείρα, στην κνή-
μη και σπάνια στον κορμό, στο 
βραχίονα, στην κεφαλή, στο μη-
ρό και στο γλουτό.

Ίαση
Η ίαση γίνεται κεντρικά και δίνει 

την εικόνα δακτυλιοειδούς σχήμα-
τος στις παλαιές βλάβες. Το παλαιό 
μυκήτωμα χαρακτηρίζεται από ε-
πουλωθείσες ουλές και παροχετεύ-
οντα συρίγγια.

Μυκήτωμα
Παρουσίαση περιστατικού
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Εικόνα 1. Στόμια συριγγίων με πυώ-
δη έκκριση.

Εικόνα 2. Μεγαλύτερη μεγέθυνση των 
βλαβών.




