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Μαλακό Έλκος
Το μαλακό έλκος εκδηλώνεται κλινικά 4 

ως 7 ημέρες μετά την έκθεση, ως ένα ή πε-
ρισσότερα επώδυνα έλκη στο πέος, στο αι-
δοίο ή στον τράχηλο, συνοδευόμενο συ-
χνά (50%) από επώδυνη βουβωνική λεμ-
φαδενοπάθεια20,27,30,47. Η νόσος οφείλεται 
στον Haemophilus ducreyi, που ταυτοποι-
ήθηκε για πρώτη φορά το 1889 από τον 
Ducrey35. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το μα-
λακό έλκος μεταδίδεται κυρίως από τις ιε-
ρόδουλες27,48. Ενδημεί στη Νότια Φλόριντα 
και στη Νέα Υόρκη44. Το 1990, ανακοινώ-
θηκαν 4.223 περιπτώσεις στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, εκ των οποίων το 88% ήταν στη 
Νέα Υόρκη, στην Καλιφόρνια, στο Τέξας, 
στη Φλόριντα και στη Γεωργία. Το μαλακό 
έλκος έχει δηλωθεί ελλιπώς στο παρελθόν 
επειδή ο ορισμός της νόσου διέφερε από 
πολιτεία σε πολιτεία48. Η προγνωστική αξία 
της κλινικής διάγνωσης είναι μικρή στις μη 
ενδημικές περιοχές. Γι’ αυτό είναι υποχρε-
ωτικές οι εργαστηριακές μέθοδοι για την 
ακριβή διάγνωση.

Η χρώση gram των εκκρίσεων του μαλα-
κού έλκους μπορεί να δείξει αρνητικούς κατά 
gram κοκκοβάκιλλους σε αλυσίδες ή σω-
ρούς με εικόνα σαν «κοπάδι ψαριών»28,47. 
Οι οργανισμοί ανευρίσκονται πιο συχνά εξω-
κυττάρια παρά ενδοκυττάρια, κοντά σε πο-
λυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα20. Η χρώ-
ση gram, ωστόσο, δεν έχει ικανοποιητική 
ευαισθησία και ειδικότητα για να θέσει τη 
βέβαιη διάγνωση. Οι περιπτώσεις μαλακού 
έλκους που έχουν αποδειχθεί με καλλιέρ-
γεια έχουν συχνά αρνητική χρώση gram 
και η πολυμικροβιακή βακτηριακή επιμό-
λυνση των ελκών είναι συνήθης28,55,57,59. Οι 
διαγνωστικές μέθοδοι που ήταν διαθέσιμες 
στο παρελθόν, προτού καταστεί εφικτή η 
καλλιέργεια in vitro, όπως η ενδοδερμική 
δοκιμασία Ito – Reenstierna ή ο αυτοενο-
φθαλμισμός, δεν είναι πλέον διαθέσιμες ή 
δε θεωρούνται ηθικές. Η βιοψία είναι επώ-
δυνη και συχνά δε διατίθεται από τις κλι-
νικές των σεξουαλικά μεταδιδομένων νό-
σων και μπορεί να μην αποδώσει κάποιο 
διαγνωστικό ιστολογικό τύπο.

Οι μέθοδοι καλλιέργειας έχουν εξελιχθεί 
σημαντικά από την πρώτη απομόνωση του 
Ducrey. Αυτός βασίστηκε στον αυτοενο-
φθαλμισμό για να απομονώσει το βάκιλο 
του μαλακού έλκους. Διαδοχικά έλκη δια-
τηρήθηκαν μέχρι 15 γενιές με εβδομαδιαί-
ους αυτοενοφθαλμισμούς στο αντιβράχιο 
τριών ασθενών. Το 1897, επιτεύχθηκε καλ-

λιέργεια in vitro του βακίλου του μαλακού 
έλκους από τους Istamanoff και Akspianz 
σε θρεπτικό μέσο από άγαρ και ανθρώπι-
νο δέρμα10,35. Οι σύγχρονες μέθοδοι καλ-
λιέργειας εξελίχθηκαν από την τεχνική των 
Teague και Deibert, που δημοσιεύτηκε το 
192057. Χρησιμοποίησαν νωπό πήγμα αίμα-
τος από κουνέλι που έχει θερμανθεί στους 
550C ως μέσο καλλιέργειας και μετέφεραν 
πύο από τα έλκη με αποστειρωμένο συρμά-
τινο βρόγχο. Θετικές καλλιέργειες ελήφθη-
σαν σε 140 από 270 περιπτώσεις. Η τεχνι-
κή βελτιώθηκε το 1945, όταν οι Heyman 
και συν.23 ανακοίνωσαν θετικές καλλιέργει-
ες σε ποσοστό 83% με τη χρήση πήγματος 
ως θρεπτικού μέσου.

Το 1956, οι Deacon και συν.12, ενώ ανα-
κοίνωσαν επιτυχημένη καλλιέργεια του αι-
μόφιλου ducreyi σε νωπό πηχθέν ανθρώ-
πινο αίμα, παρατήρησαν αρκετές επιμολύν-
σεις από οργανισμούς, όπως το Bacteroides 
melanogenicus. Το 1970, οι Borchardt και 
Huke6 χρησιμοποίησαν αδρανοποιημένο 
από τη θερμότητα ορό ασθενών με κλινική 
υποψία μαλακού έλκους ως καλλιεργητικό 
μέσο για την ταυτοποίηση του H. ducreyi σε 
21 από 24 ασθενείς. Μία υποκαλλιέργεια 
σε στερεό μέσο απαιτείται για τη λήψη με-
μονωμένων αποικιών και για την αποφυγή 
σύγχυσης από τις επιμολύνσεις6,28.

Μία σημαντική εξέλιξη στη διάγνωση του 
μαλακού έλκους με καλλιέργεια επιτεύχθη-
κε από τους Hammond και συν. το 197822. 
Απομόνωσαν τον H. ducreyi χρησιμοποιώ-
ντας ένα εκλεκτικό θρεπτικό μέσο που πε-
ριείχε σοκολατούχο άγαρ και βανκομυκίνη, 
καθώς και το κλασσικό αίμα κουνελιού. Τα 
δείγματα ελήφθησαν με αναρρόφηση από 
τη βάση του έλκους μετά από ανάδευση 
και έκπλυση με φυσιολογικό ορό, καθώς 
και με λήψη με βαμβακοφόρο στυλεό από 
τη βάση του έλκους. Η ευαισθησία της με-
θόδου ήταν 56%. Με την προσθήκη 50% 
εμβρυϊκού βόειου ορού στο ίδιο θρεπτικό 
μέσο, οι Sottenek και συν.53 αύξησαν την 
ευαισθησία στο 70%.

Πολλά εκλεκτικά τεχνητά θρεπτικά μέσα 
έχουν αναπτυχθεί μετά την εργασία των 
Hammond και συν. Υπάρχουν διαθέσι-
μες αρκετές εξαιρετικές ανασκοπήσεις αυ-
τής της βιβλιογραφίας9,28,35,37. Το 1984, οι 
Nsanza και συν.37 κατέδειξαν ότι η ευαι-
σθησία μπορούσε να βελτιωθεί στο 81% 
με ξεχωριστές ταυτόχρονες καλλιέργειες, 
χρησιμοποιώντας γονοκοκκική βάση άγαρ 
με 21% βόειο αιμοσφαιρίνη και 5% βόειο 

εμβρυϊκό ορό ταυτόχρονα με βάση άγαρ 
Mueller- Hintor με 5% σοκολατούχο αίμα 
αλόγου. Παρατήρησαν, επίσης, ότι οι θρε-
πτικές απαιτήσεις των στελεχών H. ducreyi 
διαφέρουν σε γεωγραφική βάση. Αυτό μπο-
ρεί να εξηγήσει τη διαφορά στους ρυθμούς 
ανίχνευσης. Το πρωτόκολλο της ταυτόχρο-
νης χρήσης δύο θρεπτικών μέσων επανα-
λήφθηκε από άλλους ερευνητές με παρό-
μοια εξαιρετικά αποτελέσματα18,33.

Οι συνθήκες που απαιτούνται για την καλ-
λιέργεια του H. ducreyi, πέρα από την απλή 
επιλογή του θρεπτικού μέσου, έχουν διε-
ρευνηθεί επίσης. Απαιτείται εργαστήριο με 
εμπειρία στην καλλιέργεια του H. ducreyi. 
Ο ενοφθαλμισμός σε εκλεκτικό μέσο, σε 
λιγότερο από 2 ώρες μετά τη λήψη των 
δειγμάτων είναι ιδανικός27,28. Τα καλλιερ-
γητικά τρυβλία, με αρχικό PH από 6,5 ως 
7,0, αναπτύσσουν τα δείγματα καλύτερα σε 
υγρή ατμόσφαιρα στους 330C ως 340C με 
5% ως 10% CO2. Ένα δοχείο απόσβεσης 
κεριών με υγρές πετσέτες είναι ένα απλό 
υποκατάστατο του περίπλοκου και δαπα-
νηρού εξοπλισμού27,28,35,53.

Οι αποικίες ποικίλουν σε μέγεθος αλλά 
είναι τυπικά κίτρινο-γκρι, επηρμένες, κοκ-
κιώδεις και μη-βλεννώδεις και παραμέ-
νουν ανέπαφες όταν ωθούνται κατά μήκος 
του άγαρ με συρμάτινο βρόγχο28,44,59. Ο Η. 
ducreyi έχει περιορισμένη βιοχημική δρα-
στικότητα και δεν είναι γνωστό κανένα μο-
ναδικό βιοχημικό χαρακτηριστικό. Ο έλεγ-
χος για αλκαλική φωσφατάση, β-λακταμά-
ση, αναγωγάση νιτρικού και οξειδάση εί-
ναι τυπικά θετικός. 

Ο έλεγχος για καταλάση είναι συνήθως 
αρνητικός. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν 
αναφερθεί εξαιρέσεις και για τις δύο προ-
αναφερθείσες θετικές και αρνητικές εξε-
τάσεις35,36. Τα περισσότερα στελέχη απαι-
τούν hemin (παράγοντας Χ) ή το δινουκλε-
οτίδιο νικοτινάμινο αδενίνη (παράγοντας 
V) για ιδανική ανάπτυξη28,35,44. Το προφίλ 
ταυτοποίησης σε ένα τοπικό πάνελ βιοχη-
μικού ελέγχου (Rap ID-ANA System) εί-
ναι 11050051.

Αν και η καλλιέργεια του H. ducreyi είναι 
σήμερα η αποδεκτή μέθοδος για τη διάγνω-
ση, δεν είναι αρκετά ευαίσθητη για την ταυ-
τοποίηση όλων των περιπτώσεων μαλακού 
έλκους. Νέες μέθοδοι έχουν προκύψει τα 
τελευταία 5 ως 10 χρόνια. Έχει περιγραφεί 
έμμεσος ανοσοφθορισμός των επιχρισμά-
των από τα γεννητικά έλκη με τη χρήση μο-
νοκλωνικού αντισώματος αντιδρώντος με 

συστατικά της εξωτερικής μεμβράνης του H. 
ducreyi, αλλά δεν είναι ακόμα αρκετά ευαί-
σθητη μέθοδος για κλινική χρήση46. 

Οι Karim και συν. ανέπτυξαν πρόσφα-
τα ένα μονοκλωνικό αντίσωμα με υβριδι-
σμό ως αντιδραστήριο ανοσοφθορισμού 
που έδειξε ευαισθησία μέχρι 93% στην 
ανίχνευση περιπτώσεων μαλακού έλκους 
με θετική καλλιέργεια. Αυτοί οι ερευνη-
τές ήταν επίσης ικανοί να ανιχνεύσουν H. 
ducreyi σε πολλά γεννητικά έλκη με αρνη-
τική καλλιέργεια. Η στικτή ανοσοκαθήλω-
ση και οι ενζυμικές ανοσολογικές δοκιμα-
σίες έχουν περιορισμένη ευαισθησία στην 
ανίχνευση κυκλοφορούντων αντισωμάτων 
έναντι του H. ducreyi σε συμπτωματικούς 
ασθενείς. Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι μέθο-
δοι μπορεί να είναι χρήσιμες για μεγάλης 
κλίμακας επιδημιολογικές μελέτες και με-
λέτες ελέγχου36,46. 

Δείκτες DNA σημασμένου με 32P έχουν 
χρησιμοποιηθεί για τη σωστή ταυτοποίηση 
ανάπτυξης H. ducreyi σε καλλιέργεια και 
σε δέρμα κουνελιού. Ωστόσο, δεν έχουν 
δημοσιευτεί ακόμα δεδομένα σε ανθρώ-
πους – ασθενείς41. Οι μελλοντικές διαγνω-
στικές μέθοδοι θα συμπεριλάβουν πιθανόν 
τη χρήση της αντίδρασης αλυσιδωτής πο-
λυμεράσης για την ανίχνευση βακτηριακού 
DNA σε έλκη, εξίδρωμα και πομφόλυγες28. 
Δραματικές βελτιώσεις στη διάγνωση, πέ-
ραν των απαριθμημένων τεχνικών καλλι-
έργειας, θα εμφανιστούν πιθανόν μόνο εάν 
οι μελλοντικές μέθοδοι είναι απλές και οι-
κονομικά συμφέρουσες για συνήθη εργα-
στηριακή χρήση.

Βουβωνικό Κοκκίωμα
Το ΒΚ (donovanosis) εκδηλώνεται σε δι-

άφορα στάδια στη γεννητική, βουβωνική 
και περιπρωκτική περιοχή. Υποδόρια οζί-
δια αναπτύσσονται μετά από 8 μέρες ως 
12 εβδομάδες στη θέση της αρχικής μό-
λυνσης. Αυτά τα οζίδια μεγεθύνονται, νε-
κρώνονται και διαβρώνονται. Ένα ερυθρό, 
σαφώς αφοριζόμενο, εύθρυπτο έλκος σχη-
ματίζεται. Βακτηριακή επιμόλυνση μπο-
ρεί να συμβεί. Τελικά, επέρχεται επούλω-
ση χωρίς ουλοποίηση και ίνωση. Η νόσος 
προκαλείται από το Calymmatobacterium 
granulomatis, που περιγράφηκε για πρώ-
τη φορά από τον Donovan το 1905. Είναι 
σπάνιος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εκ-
δηλώνεται συχνά στη Δυτική Νέα Γουινέα, 
την Ινδία, την Καραϊβική και μεταξύ των 
Αβοριγίνων της κεντρικής Αυστραλίας. 

Εργαστηριακές τεχνικές χρησιμοποιούμενες
στη διάγνωση του μαλακού έλκους, του βουβωνικού κοκκιώματος 

και του αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος

ΕπιΜΕλΕια: αΝαΣΤαΣια ΜαΓαλΟΥ
Ειδικευόμενη ιατρός Δερματολογίας-αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «ανδρέας Συγγρός»

Το έλκος των γεννητικών οργάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετίζεται συνήθως με σύφιλη ή έρπητα των γεννητικών 

οργάνων. Ωστόσο, το μαλακό έλκος, το βουβωνικό κοκκίωμα (ΒΚ) και το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (ΑΛΚ) πρέπει να 

λαμβάνονται πάντοτε υπ’ όψιν στη διαφορική διάγνωση των σεξουαλικά μεταδιδομένων ελκών των γεννητικών οργάνων. 

Το μαλακό έλκος, το ΒΚ και το ΑΛΚ απαντώνται συχνότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα επονομαζόμενα ελάσσονα 

αφροδίσια νοσήματα απαντώνται, επίσης, σποραδικά στις αναπτυγμένες χώρες, συνήθως ως επιδημίες σε μεγάλες πόλεις. Η 

μορφολογική διάγνωση των ελκών γεννητικών οργάνων, που πραγματοποιείται με δυσκολία, δεν είναι πάντοτε ακριβής2,30,39,40. 

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητες οι εργαστηριακές μέθοδοι, ώστε να προσδιοριστεί ο αιτιολογικός παράγοντας σε τέτοιες 

περιπτώσεις.
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Εξαιτίας διαφόρων θέσεων μόλυνσης και 
των πολλαπλών μορφολογιών, η κλινική 
διάγνωση του ΒΚ είναι δύσκολη. Ένας πε-
ριορισμένος αριθμός εργαστηριακών τε-
χνικών είναι διαθέσιμος για να βοηθήσει 
στη διάγνωση20,43,47,50,59. Ο Donovan περι-
έγραψε ενδοκυτταρικά βακτηριακά έγκλει-
στα που είναι σήμερα γνωστά ως σωμάτια 
Donovan. Στα χρόνια που ακολούθησαν με-
τά την ανακάλυψη του Donovan, αναπτύ-
χθηκαν διαφωνίες σχετικά με το αίτιο του 
ΒΚ. Ο McIntosh34 το 1926, ανασκόπησε 
τη βιβλιογραφία σχετικά με το αίτιο του ΒΚ 
και εκτέλεσε διάφορα σημαντικά πειράμα-
τα. Διαπίστωσε τη σύγχυση σχετικά με την 
καλλιέργεια και την ταξινόμηση του πρό-
σφατα περιγραφέντος Calymmatobacterium 
granulomatis (Donovania granulomatis). Ο 
οργανισμός θεωρήθηκε από κάποιους ότι 
ήταν ένας βάκιλος στην ομάδα Frielander 
και από άλλους ότι ήταν σπειροχαίτη ή ένα 
πρωτόζωο. Ο McIntosh34 κατέδειξε ένα έλ-
κος στη θέση ενοφθαλμισμού υλικού έλ-
κους που ήταν γνωστό ότι είχε σωμάτιο 
Donovan από την αντίθετη βουβωνική πε-
ριοχή ενός ασθενούς. Υπέθεσε μία ανοσο-
λογική απόκριση και έδειξε θετική καθήλω-
ση του συμπληρώματος, precipitin και αλ-
λεργικές δοκιμασίες με αντιγόνα παρασκευ-
ασμένα από καλλιέργειες οργανισμών.

Οι Cornwall και Beck8 απομόνωσαν έναν 
πολυμορφικό οργανισμό που είχε χαρακτη-
ριστική μορφολογία σε νεαρές πρωτογενείς 
καλλιέργειες από τρεις περιπτώσεις. Αυτοί 
οι οργανισμοί προκαλούσαν κοκκιωματώ-
δεις βλάβες αμφισβητήσιμης χρονιότητας 
όταν ενίονταν σε κουνέλια8,34. Άλλοι ερευ-
νητές αμφισβήτησαν τα αποτελέσματα της 
καλλιέργειας και θεώρησαν ότι οι βλάβες 
που προκλήθηκαν από τις επονομαζόμε-
νες καλλιέργειες ήταν αποστήματα και όχι 
πραγματικά ΒΚ50.

Το 1943, ο Anderson ανακοίνωσε την καλ-
λιέργεια σε λεκιθικό ασκό εμβρύων κότας, 
gram – αρνητικών οργανισμών που είχαν 
χαρακτηριστικά των σωματίων Donovan. 
Ωστόσο, η ανακαλλιέργεια σε συμβατικό 
στερεό θρεπτικό υλικό δεν ήταν επιτυχής. 
Επιπλέον, το ΒΚ δεν μπορούσε να αναπα-
ραχθεί σε ζώα που μολύνθηκαν από τους 
καλλιεργημένους οργανισμούς. Το 1945, οι 
Anderson και συν.4 έδειξαν μια σαφή ανο-
σολογική σχέση του Calymmatobacterium 
granulomatis με το ΒΚ με θετική δερμα-
τική δοκιμασία σε έξι ασθενείς, χρησιμο-
ποιώντας αντιγόνο που είχε παραχθεί από 
πρωτογενή καλλιέργεια λεκιθικού ασκού. 
Το πείραμα της καλλιέργειας με έμβρυο 
κότας επιβεβαιώθηκε από τους Dienst και 
συν. το 194715. Μπόρεσαν, επίσης, να ανα-
καλύψουν σωμάτια Donovan από ένα οζί-
διο σε ασθενή στον οποίο είχαν ενοφθαλ-
μιστεί πριν από 16 μέρες οι καλλιεργημέ-
νοι βάκιλοι. Παρά τη βελτίωση στις τεχνι-
κές καλλιέργειες, η απομόνωση παραμέ-
νει ακόμα δύσκολη και παρακωλύεται τό-
σο από την παρουσία αναρίθμητων βακτη-
ριακών επιμολύνσεων όσο και από το σχε-
τικά πτωχό χαρακτηρισμό του υπεύθυνου 
οργανισμού.

Οι Dienst και συν. το 1948 ανασκόπη-
σαν περιληπτικά τις εργαστηριακές μεθό-
δους για τη διάγνωση του ΒΚ. Κατέδειξαν 
την ύπαρξη τριών μεθόδων: ανάδειξη των 
σωματίων Donovan σε κεχρωσμένο ιστικό 
δείγμα, ανίχνευση αντισωμάτων που κα-
θηλώνουν το συμπλήρωμα σε ορό ασθε-
νών και θετική δερματική αντίδραση σε εν-
δοδερμικό ενοφθαλμισμό του αντιγόνου 
Donovan. Αν και έγιναν πολλές προσπά-
θειες για τη βελτίωση της διάγνωσης με την 
καλλιέργεια ή ανοσολογικά κατά τα επό-
μενα 30 χρόνια, η σύγχρονη ανασκόπηση 
του ΒΚ των Sehgal και Prasad50 έδειξε ότι 
τα κατάλληλα κεχρωσμένα ιστικά δείγμα-

τα από ενεργές βλάβες παραμένουν ακό-
μα η πιο αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδος. 
Από την άποψη αυτή, η συλλογή των ιστών 
και οι εξειδικευμένες ιστολογικές τεχνικές 
έχουν βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες.

Ο Davis, το 1970, κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι η διάγνωση μπορούσε να τεθεί 
καλύτερα μετά από σύνθλιψη των ιστών 
και παρασκευή των δειγμάτων με χρώση 
Wright – Giemsa. 

Τα σωμάτια Donovan γίνονταν επίσης ορα-
τά σε τομές κεχρωσμένες με άργυρο με τη 
χρήση της μεθόδου Warthin – Starry. Οι 
μονιμοποιημένες με φορμαλίνη και κεχρω-
σμένες με αιματοξυλίνη – ηωσίνη τομές 
ήταν λιγότερο χρήσιμες για την ανίχνευση 
των σωματίων Donovan. 

To 1974, οι Dodson και συν17 επιβεβαί-
ωσαν τα ευρήματα του Davis. Με το φω-
τεινό μικροσκόπιο, παρατήρησαν ωοει-
δείς μικροοργανισμούς με βαθύ έως ελα-
φρύ κόκκινο χρώμα στα ιστιοκύτταρα και 
σε εξωκυττάριες περιοχές των κεχρωσμέ-
νων με πολυχρωματίνη πάχους 1μm τομών 
που ήταν τοποθετημένες σε πλαστικό. Αν 
και πιο δαπανηρές και χρονοβόρες, οι το-
μές σεμιθίνης (semithin) έχουν την τάση να 
αναδεικνύουν τον υπαίτιο οργανισμό στο 
ΒΚ με αξιοσημείωτη σαφήνεια26. Οι μελέ-
τες με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αποκαλύ-
πτουν ασυνεχές και οιδηματώδες ενδοθήλιο 
στη βλάβη και οργανισμούς εντοπισμένους 
εντός των ιστιοκυτταρικών κενοτοπίων, αλ-
λά η απεικόνιση του Calymmatobacterium 
granulomatis στο ηλεκτρονικό μικροσκό-
πιο δεν είναι αρκετά ειδική για να επιτρέ-
ψει τη βέβαιη διάγνωση11,17,31.

Οι Sehgal και συν.49 έχουν μελετήσει λε-
πτομερώς το ρόλο της ιστοπαθολογίας στη 
διάγνωση του ΒΚ. Ανέφεραν διήθηση του 
χορίου από πλάσμα και μονοπύρηνα κύτ-
ταρα αλλά λίγα λεμφοκύτταρα ή ουδετε-
ρόφιλα, καθώς επίσης υπερπλασία του εν-
δοθηλίου και διάταση των αγγείων του χο-
ρίου. Ανέφεραν, επίσης, ενδοκυττάρια και 
εξωκυττάρια σωμάτια Donovan σε 40 από 
τα 42 δείγματα που ελήφθησαν με βιοψία 
και υποβλήθηκαν σε χρώση Giemsa. Ειδικές 
χρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε συνή-
θη ιστολογικά δείγματα είχαν επίσης επι-
τυχία στην αναφορά των Rosen και συν45. 
Το 1983, οι De Boer και συν.13 παρατήρη-
σαν την παρουσία σωματίων Donovan σε 
επιχρίσματα με χρώση Παπανικολάου των 
ιστολογικά επιβεβαιωμένων περιπτώσεων 
ΒΚ και του αιδοίου. Οι πιο πρόσφατα περι-
γραφείσα τεχνική για την εργαστηριακή διά-
γνωση του ΒΚ είναι μία «γρήγορη» εξέταση 
που εκτελείται σε δείγματα ληφθέντα από 
εύθρυπτο ιστό με βαμβακοφόρους στυλε-
ούς με τη χρήση της ταχείας χρώσης δια-
φοροποίησης του 1 λεπτού με τις χρωστι-
κές ηωσίνη και θειαζίνη39,40.

Επειδή το Calymmatobacterium granul-
omatis δεν μπορεί να καλλιεργηθεί εύκο-
λα, η συνιστώμενη διαγνωστική εξέταση εί-
ναι η απευθείας παρατήρηση των σωματί-
ων Donovan σε δείγματα βιοψίας που υπο-
βλήθηκαν είτε σε παρασκευή με σύνθλι-
ψη, είτε σε λεπτή τομή. Με τη χρησιμοποί-
ηση μίας καλής τεχνικής στην παρασκευή 
του επιχρίσματος ή στη λήψη ενός δείγμα-
τος με σύνθλιψη ιστού, η λεπτομερής εξέ-
ταση αυτών των δειγμάτων και η εξοικείω-
ση με την εικόνα των σωματίων Donovan 
είναι όλα σημαντικά στην εξασφάλιση της 
επιτυχίας. Ιστός για επίχρισμα ή σύνθλιψη 
πρέπει να λαμβάνεται από το εξελισσόμε-
νο άκρο της εξέλκωσης με τη χρήση λα-
βίδας, ψαλιδιού, νυστεριού, ξέστρου ή βι-
οψίας με punch. Η παρασκευή πρέπει να 
γίνεται αμέσως με τη χρήση υγρού ιστού, 
καθώς η αποξήρανση οδηγεί συχνά σε ρή-
ξη των παρασιτούμενων ιστιοκυττάρων και 

χαμηλότερη απόδοση43. Η άμεση επικόλ-
ληση σε υάλινη πλάκα, ληφθείσα από τη 
βάση του έλκους, δεν είναι επαρκής, επει-
δή τα υπολείμματα της επιφάνειας και οι 
δευτεροπαθείς βακτηριακές επιμολύνσεις 
συσκοτίζουν τα αποτελέσματα. Δείγμα βι-
οψίας, κατά προτίμηση υποβληθέντος σε 
λεπτές τομές, βαμμένες με Giemsa ή άρ-
γυρο, όπως σημειώθηκε προηγουμένως, 
συνιστάται όταν οι οργανισμοί είναι πιθανό 
να είναι λίγοι και για το λόγο αυτό είναι πι-
θανό να αποτύχουν οι παρασκευές με επί-
χρισμα ή σύνθλιψη. Αυτό θα ίσχυε σε πο-
λύ πρώιμες σκληρυντικές ή με μεγάλη μό-
λυνση βλάβες. Άλλες μορφές γεννητικού 
έλκους πρέπει πάντα να αποκλείονται μέ-
σω των κατάλληλων διαφοροδιαγνωστι-
κών εξετάσεων20,59.

αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα
To AΛΚ είναι από τα σεξουαλικά μετα-

διδόμενα νοσήματα που προκαλείται από 
το Chlamydia trachomatis και περιγράφη-
κε για πρώτη φορά ως κλινική οντότητα το 
1913 από τους Durand, Nicolas και Favre42. 
Το ΑΛΚ χαρακτηρίζεται από τρία στάδια. Το 
πρώτο, συχνά απαρατήρητο, στάδιο της έλ-
κωσης των γεννητικών οργάνων, εκδηλώ-
νεται 3 ως 12 ημέρες μετά τον ενοφθαλμι-
σμό και ακολουθείται από φλεγμονή και 
μόλυνση των βουβωνικών ή μηριαίων λεμ-
φαδένων ή και των δύο, το οποίο μπορεί 
να οδηγήσει στο σχηματισμό βουβώνα ή 
σε συστηματική λοίμωξη. Το τρίτο ή πρω-
κτοορθογεννητικό στάδιο χαρακτηρίζεται 
αρχικά από πρωκτοκολίτιδα και αργότερα 
(ή χρονολογικά) από περιορθικά αποστή-
ματα, σχηματισμό συριγγίων και στένωση 
του ορθού20,30,42,47. Το οξύ ΑΛΚ αναφέρεται 
πιο συχνά σε άνδρες, αλλά οι όψιμες επι-
πλοκές παρατηρούνται πιο συχνά σε γυναί-
κες42. Το ΑΛΚ είναι ενδημικό σε μέρη της 
Αφρικής, της Ινδίας, της Ασίας, της Νότιας 
Αμερικής και της Καραϊβικής. Περίπου 600 
περιπτώσεις εκδηλώνονται κάθε χρόνο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Σήμερα υπάρχουν δι-
αθέσιμες διάφορες εργαστηριακές τεχνικές 
για τη διάγνωση του ΑΛΚ.

Από ιστορικής απόψεως, η πρώτη διαθέ-
σιμη εξέταση ήταν η δερματική δοκιμασία 
που αναπτύχθηκε από τον Frei το 192521. 
Το αντιγόνο που λαμβανόταν με αναρρό-
φηση πύου από έναν άρρηκτο βουβώνα, 
διαλυόταν σε ορό, αποστειρωμένο με θερ-
μότητα και ενιόταν στο δέρμα του αντιβρα-
χίου. Ωστόσο, η δοκιμασία Frei ήταν δύσκο-
λο να πραγματοποιηθεί και μπορούσε να 
συμβεί αδρανοποίηση ή βακτηριακή επιμό-
λυνση κατά τη θέρμανση του αντιγόνου20,42. 
Το 1930, οι Favre και συν. απομόνωσαν το 
ΑΛΚ που προκαλείται από χλαμύδια με εν-
δοεγκεφαλικό ενοφθαλμισμό σε πιθήκους 
με αντιγόνο από βουβώνα. Ο Miyagawa 
μπόρεσε να καλλιεργήσει τα σχετιζόμενα 
με το ΑΛΚ χλαμύδια σε αυγά κότας περιέ-
χοντα έμβρυο το 1935, καθιστώντας δυνα-
τή την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων του 
αντιγόνου για τη δοκιμασία Frei και, τελικά, 
για τις οροδιαγνωστικές εξετάσεις5. Η δοκι-
μασία Frei ήταν εμπορικά διαθέσιμη μέχρι 
το 1974, αν και η δοκιμασία είχε ευαισθη-
σία μέχρι 95%, η πρώιμη λοίμωξη μπορεί 
να μην ανιχνευόταν και η ειδικότητα για τους 
βιότυπους του Chlamydia trachomatis δεν 
είναι επαρκώς αποδεκτή2,5,42.

Πολλές διαφορετικές ομάδες ανέπτυξαν τις 
δοκιμασίες καθήλωσης του συμπληρώμα-
τος για τη χλαμυδιακή λοίμωξη στις δεκα-
ετίες του 1930 και 19405,58,60. Δεδομένου 
του κατάλληλου κλινικού υπόβαθρου, τίτ-
λος αντισώματος CF μεγαλύτερος από 1:64 
θεωρείται διαγνωστικός. Οι ποσοτικοί τίτ-
λοι μπορεί να είναι ίδιοι κατά τη στιγμή που 
προσέρχονται οι ασθενείς στο γιατρό και 
κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης επειδή οι 

περισσότεροι ασθενείς εξετάζονται μετά το 
οξύ στάδιο. Ένα πλεονέκτημα αυτής της δο-
κιμασίας είναι ότι καθίσταται θετική νωρίτε-
ρα από τη δοκιμασία Frei. Σε ποσοστό μέ-
χρι 80% των ασθενών, ο τίτλος αντισωμά-
των CF είναι μεγαλύτερος από 1:2858. Παρ’ 
όλα αυτά, χωρίς κλινική συσχέτιση, η δο-
κιμασία CF έχει την ίδια έλλειψη ειδικότη-
τας με τη δοκιμασία Frei επειδή τα αντισώ-
ματα από διαφορετικές χλαμυδιακές λοι-
μώξεις μπορεί να αντιδρούν σταυρωτά42. 
Τίτλοι υψηλότεροι από 1:16, ωστόσο, απα-
ντώνται σπανίως στη συνήθη χλαμυδιακή 
ουρηθρίτιδα2,42,58.

Μια πολύ ολοκληρωμένη ιστολογική μελέ-
τη του ΑΛΚ δημοσιεύτηκε από τους Sheldon 
και Heyman το 194752. Περιέγραψαν αστε-
ροειδή αποστήματα των λεμφαδένων. Τα 
αποστήματα αναπτύσσονται από εστιακό 
πολλαπλασιασμό μεγάλων μονοπύρηνων 
κυττάρων, τα οποία τελικά καθίστανται νε-
κρωτικά μετά τη συνεχιζόμενη κυτταρική 
διήθηση και συμπίεση. Ουδετερόφιλα και 
πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα μπορεί να 
παρατηρηθούν μετά την έναρξη της νέ-
κρωσης. Καθώς τα αποστήματα μεγεθύ-
νονται, αποκτούν ένα τριγωνικό σχήμα, 
το οποίο προσδίδει την αστεροειδή εμφά-
νιση. Αυτές οι ιστοπαθολογικές αλλοιώ-
σεις υποδηλώνουν ΑΛΚ, αλλά δεν είναι 
ειδικές32. Επιπλέον, από πρακτικής από-
ψεως, η βιοψία λεμφαδένων δεν εκτελεί-
ται εύκολα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης. Οι Wang και συν.61 ανέπτυξαν 
μία απλή δοκιμασία ανοσοφθορισμού (μι-
κρο-IF) το 1975, τροποποιώντας παλαιότε-
ρη εργασία. Συγκέντρωσαν ομάδες αντιγό-
νων του Chlamydia trachomatis (συμπερι-
λαμβανόμενων των οροτύπων του ΑΛΚ) 
για την ανίχνευση ειδικών προς τον τύπο 
αντισωμάτων. Υψηλοί τίτλοι ειδικών κλα-
σμάτων ανοσοσφαιρίνης (IgG, IgM) μπο-
ρούν να ανιχνευτούν με τη δοκιμασία μι-
κρο-IF61. Είναι πιο ειδική από τη δοκιμασία 
CF. Ωστόσο, η έλλειψη εμπορικά διαθέσι-
μων αντιδραστηρίων αυτή τη στιγμή καθι-
στά ανέφικτη την ευρεία χρήση της δοκι-
μασίας μικρο-IF.

Διάφοροι συγγραφείς έχουν συνοψίσει 
πρόσφατα μερικές από τις καλλιεργητι-
κές και κυτταρολογικές μεθόδους για την 
ανίχνευση του ΑΛΚ5,59. Η άμεση απεικόνι-
ση δομών του Chlamydia trachomatis και 
των εγκλείστων σωματίων σε μολυνθέντες 
ιστούς και κυτταροκαλλιέργειες με τη χρήση 
της χρώσης Giemsa, ιωδίου ή φθορίζοντος 
αντισώματος έχουν δοκιμαστεί επανειλημ-
μένα. Αυτές οι δοκιμασίες δεν είναι ειδικές 
εξαιτίας της συχνής βακτηριακής επιμόλυν-
σης και της αδυναμίας να διακρίνουν τους 
ορότυπους του ΑΛΚ. Το ποσοστό ανεύρε-
σης Chlamydia trachomatis σχετιζόμενου 
με το ΑΛΚ σε επωαζόμενα κύτταρα McCoy 
ή Hela από έλκη ή βουβώνες είναι μόνο 
50%. Γι’ αυτό, η καλλιέργεια παραμένει μία 
αναποτελεσματική, τεχνικά απαιτητική και 
ερευνητική διαγνωστική μέθοδος, αν και 
λιγότερο από τις πρωιμότερες προσπάθει-
ες να καλλιεργηθεί ο οργανισμός σε εγκε-
φάλους πιθήκων ή αυγά κότας.

Άλλες μη ειδικές για τον ορότυπο, ερ-
γαστηριακές τεχνικές που ανιχνεύουν το 
Chlamydia trachomatis είναι διαθέσιμες. 
Ανοσοενζυμικές μέθοδοι που χρησιμοποι-
ούν μονοκλωνικά αντισώματα είναι σήμερα 
εμπορικά διαθέσιμες (IDEIA, Boots Celltech 
και chlamydiazyme, Abbott Laboratories, 
North Chicago, IL)2. Έχει περιγραφεί μία 
ανοσολογική dot-blot τεχνική που χρησι-
μοποιεί ειδικό για το γένος λιποπολυσακ-
χαριδικό αντιγόνο54. In situ υβριδισμός με 
τη χρήση όξινων δεικτών για την ανίχνευση 
του Chlamydia trachomatis σε τραχηλικά 
επιχρίσματα και ιστό από βιοψία έχει ανα-
πτυχθεί και δημοσιευτεί24,25. Αυτή η τεχνική 
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δεν είναι ακόμα εμπορικά διαθέσιμη.
Διαφορετικές αλληλουχίες DNA των πρω-

τεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης μεταξύ 
των βιοτύπων του Chlamydia trachomatis 
στον τράχηλο και το ΑΛΚ ανιχνεύτηκαν το 
199213. Έτσι, μπορεί να γίνουν σύντομα δι-
αθέσιμες κλινικά εφαρμόσιμες τεχνικές για 
την παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμά-
των και δεικτών DNA και RNA που ανιχνεύ-
ουν εκλεκτικά τους ορότυπους του ΑΛΚ. Η 
σημερινή συνιστώμενη εξέταση για τη διά-
γνωση του ΑΛΚ παραμένει η δοκιμασία CF 
όταν το ιστορικό και η κλινική εικόνα οδη-
γεί σε πιθανή διάγνωση του ΑΛΚ και άλ-
λες σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσοι έχουν 
αποκλειστεί.

περίληψη
H παραπάνω συζήτηση συνόψισε τις ιστο-

ρικές, σύγχρονες και εξελισσόμενες εργα-
στηριακές τεχνικές για τη διάγνωση του μα-
λακού έλκους, του ΒΚ και του ΑΛΚ. Η σω-
στή διάγνωση αυτών των σεξουαλικά μετα-
διδόμενων νόσων, οι οποίες είναι ασυνήθεις 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αλ-
λά ενδημικές στην Αφρική, Ασία και Νότια 
Αμερική, μπορεί να τεθεί συνήθως, εάν χρη-
σιμοποιηθούν κατάλληλα επιλεγμένες ερ-
γαστηριακές τεχνικές για την επιβεβαίωση 
της πιθανής κλινικής εντύπωσης.

Βιβλιογραφία
1. Alacoque B, Cloppet H, Dumontel C et al. Histological, 
immunofluorescent and ultrastructural features of lym-
phogranuloma venereum: A case report. British Journal 
of Venereal Disease 1984; 60:390-395.
2. Allegra F. Lymphogranuloma venereum. In Parish LC, 
Gschnait F (eds): Sexually Transmitted Disease: A Guide 
for Clinicians. New York, Springer-Verlag, 1989, pp 90-
104.
3. Anderson K. The cultivation from granuloma inguinale 
of a microorganism having the characteristics of Donovan 
bodies in the yolk sac of chick embryos. Science 1943; 
97:560-561.
4. Anderson K, Goodpasture EW, DeMonbreun WA. 
Immunologic relationship of Donovania granulomatis to 
granuloma inguinale. J Exp Med 1945; 81:41-45.

5. Barnes RC. Laboratory diagnosis of human chlamydial 
infections. Clin Microbiol Rev 1989; 2:119-136.
6. Borchardt KA, Hoke AW. Simplified laboratory tech-
nique for diagnosis of chancroid. Arch Dermatol 1970; 
102:188-192.
7. Chapel TA, Brown WJ, Jeffries C et al. How reliable is 
the morphological diagnosis of penile ulcerations? Sex 
Transm Dis 1977; 4:150-152.
8. Cornwall LH, Peck SM. Etiology of granuloma inguinale, 
with a clinical report of three cases. Arch Dermatol Syphilol 
1925; 12:613.
9. D’Costa LJ, Bowmer I, Nsanze H et al. Advances in the 
diagnosis and management of chancroid. Sex Transm Dis 
1986; 13(suppl):189-191.
10. Davis L. Observations on the distribution and culture 
of the chancroid bacillus. J Med Res 1903; 9:401-414.
11. Davis CM. Granuloma inguinale: A clinical, histological 
and ultrastructural study. JAMA 1970; 211:632-636.
12. Deacon WE, Albritton DC, Olansky S et al. V.D.R.L. 
chancroid studies, I. A simple procedure for the isola-
tion and identification of Haemophilus ducreyi. J Invest 
Dermatol 1956; 26:399-406.
13. de Boer AL, de Boer F, Van der Merwe JV. Cytologic 
identification of donovan bodies in granuloma inguinale. 
Acta Cytol 1984; 28:126-128.
14. de la Maza LM, Fielder TJ, Carlson EJ et al. Sequence 
diversity of the 60-kilodalton protein and of a putative 
15-kilodalton protein between the trachoma and lym-
phogranuloma venereum biovars of Chlamydia tracho-
matis. Infect Immun 1991; 59:1196-1201.
15. Dienst RB, Reinstein BS, Kupperman HS et al. Studies 
on the causal agent of granuloma inguinale. American 
Journal of Syphilis and Gonorrhea Venereal Disease 1947; 
31:614-617.
16.  Dienst RB, Greenblatt RB, Chen CH: Laboratory 
diagnosis of granuloma inguinale and studies on the 
cultivation of the donovan body. American Journal of 
Syphilology 1948; 32:301-306.
17. Dodson RF, Fritz GS, Hubler WR et al. Donovanosis: 
A morphologic study. J Invest Dermatol 1974; 62:611-
614.
18. Dylewski J, Nsanze H, Maitha G et al. Laboratory 
diagnosis of Haemophilus ducreyi: Sensitivity of culture 
media. Diagn Microbiol Infect Dis 1986; 4:241-245.
19. Elgart ML. Sexually transmitted diseases of the vulva. 
Dermatol Clin 1992; 10:387-403.
20. Faro S. Lymphogranuloma venereum, chancroid and 
granuloma inguinale. Obstet Gynecol Clin North Am 
1989; 16:517-530.
21. Frei W. On the skin test in lymphogranuloma inguinale. 
J Invest Dermatol 1938; 1:367.
22. Hammond GW, Lian CJ, Wilt JC et al. Comparison 
of specimen collection and laboratory techniques for 
isolation of Haemophilus ducreyi. J Clin Microbiol 1978; 
7:39-43.
23. Heyman A, Beeson PB, Sheldon WH. Diagnosis of 
chancroid. JAMA 1945; 129:935-938.

24. Horn JE, Hammer ML, Falkow S et al. Detection of 
Chlamydia trachomatis in tissue culture and cervical 
scraping by in situ DNA hybridization. J Infect Dis 1986; 
153:1155-1159.
25. Horn JE, Kappus EW, Falkow S et al. Diagnosis of 
Chlamydia trachomatis in biopsied tissue specimens using 
in situ DNA hybridization. J Infect Dis 1988; 157:1249-
1253.
26. Jain AK, Chandra M, Ganguli DD et al. Utility of 
semithin sections in the diagnosis of donovanosis. Indian 
J Med Res 1989; 90:270-274.
27. Jones C, Rosen T, Clarridge J et al: Chancroid: Results 
from an outbreak in Houston, Texas. South Med J 1990; 
83:1384-1389.
28. Jones C, Rosen T. Cultural diagnosis of chancroid. 
Arch Dermatol 1991; 127:1823-1827.
29. Karim QN, Finn GY, Easmon CSF et al. Rapid detec-
tion of Haemophilus ducreyi in clinical and experimental 
infections using monoclonal antibody. Genitourin Med 
1989; 65:361-365.
30. Kraus SJ. Diagnosis and management of acute genital 
ulcers in sexually active patients. Semin Dermatol 1990; 
9:160-166.
31. Kuberski T, Papadimitriou JM, Phillips P. Ultrastructural 
of Calymmatobacterium granulomatis in lesions of granu-
loma inguinale. J Infect Dis 1980; 142:744-749.
32. Lever WF, Schaumberg-Lever G. Histopathology of 
the skin, ed 6. Philadelphia, JB Lippincott, 1983, pp 
314-319.
33. Lubwama SW, Plummer FA, Ndinya-Achola J et al. 
Isolation and identification of Haemophilis ducreyi in a 
clinical laboratory. J Med Microbiol 1986; 22:175-178.
34. Mclntosh JA. The etiology of granuloma inguinale. 
JAMA 1926; 87:996-1002.
35. Morse SA. Chancroid and Haemophilus ducreyi. Clin 
Microbiol Rev 1989; 2:137-157.
36. Museyi K, Van Dyck E, Vervoort T et al. Use of an 
enzyme immunoassay to detect serum IgG antibodies 
to Haemophilus ducreyi. J Infect Dis 1988; 157:1039-
1043.
37. Nsanze H, Plummer FA, Maggwa ABN et al. Comparison 
of media for primary isolation of Haemophilus ducreyi. 
Sex Transm Dis 1984; 11:6-9.
38. Q’Farrel N, Hoosen AA, Coetzee K et al. A rapid stain 
for the diagnosis of granuloma inguinale. Genitourin Med 
1990; 66:200-201.
39. O’Farrel N, Hoosen AA, Coetzee KD et al. Genital ulcer 
disease in women in Durban, South Africa. Genitourin 
Med 1991; 67:322-326.
40. O’Farrel N, Hoosen AA, Coetzee KD et al. Genital 
ulcer disease in men in Durban, South Africa. Genitourin 
Med 1991; 67:327-330.
41. Parsons LM, Shayegani M, Waring AL et al. DNA 
probes for the identification of Haemophilus ducreyi. J 
Clin Microbiol 1989; 27:1441-1445.
42. Ferine PL, Osoba AO. Lymphogranuloma venereum. 
In Holmes KK, Mardh PA, Sparling PF et al (eds). Sexually 
Transmitted Disease, ed 2, New York, McGraw-Hill, 1990, 
pp 195-204.

43. Richens J. The diagnosis and treatment of dono-

vanosis (granuloma inguinale). Genitourin Med 1991; 

67:441-452.

44. Ronald AR, Plummer FA. Chancroid and granuloma 

inguinale. Sex Transm Dis 1989; 9:535-543.

45. Rosen T, Tschen JA, Ramsdell W et al. Granuloma 

inguinale. J Am Acad Dermatol 1984; 11:433-437.

46. Schalla WO, Sanders LL, Schmid GP et al. Use of 

dot-immunobinding and immunofluorescence assays to 

investigate clinically suspected cases of chancroid. J Infect 

Dis 1986; 153:879-887.

47. Schmid GP. Approach to the patient with genital ulcer 

disease. Med Clin North Am 1990; 74:1559-1572.

48. Schulte JM, Martich FA, Schmid GP. Chancroid in the 

United States, 1981-1990: Evidence for underreporting 

of cases. MMWR 1992; 41:57-61.

49. Sehgal VN, Shymprasad AL, Beohar PC. The his-

topathological diagnosis of donovanosis. British Journal 

of Venereal Disease 1984; 60:45-47.

50. Sehgal VN, Prasad ALS. Donovanosis: Current concepts. 

Int J Dermatol 1986; 25:8-16.

51. Shawar R, Sepulveda J, Clarridge JE. Use of the RapID-

ANA system and sodium polyanetholesulfon-ate disk 

susceptibility testing in identifying Haemophilus ducreyi. 

J Clin Microbiol 1990; 28:108-111.

52. Sheldon WH, Heyman A. Lymphogranuloma venereum: 

A histologic study of the primary lesion, bubonulus and 

lymph nodes in cases proved by isolation of the virus. Am 

J Pathol 1947; 23:653-665.

53. Sottnek FO, Biddle JW, Kraus SJ et al. Isolation and 

identification of Haemophilus ducreyi in a clinical study. 

J Clin Microbiol 1980; 12:170-174.

54. Storey CC, Mearns G, Richmond SJ. Immune dot-

blot technique for diagnosing infection with Chlamydia 

trachomatis. Genitourin Med 1987; 63:375-379.

55. Strakosch EA, Kendall HW, Craig RM et al. Clinical 

and laboratory investigation of 370 cases of chancroid. 

J Invest Dermatol 1945; 6:95-107.

56. Sturm AW, Zanen HC. Characteristics of Haemophilus 

ducreyi in culture. J Clin Microbiol 1984; 19:672-674.

57. Teague O, Diebert O. The value of the cultural method 

in the diagnosis of chancroid. J Urol 1920; 4:543-550.

58. Treharne JD, Forsey T, Thomas BJ. Chlamydial serol-

ogy. Br Med Bull 1983; 39:194-200.

59. Van Dyck E, Plot P. Laboratory techniques in the inves-

tigation of chancroid, lymphogranuloma venereum and 

donovanosis. Genitourin Med 1992; 68:130-133. 


