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BACKGROUND: Life-threatening infections from ubiquitous 
fungi are becoming more prevalent in adults and children 
because of the increased use of immunosuppressive agents and 
broad-spectrum anti-infective drugs. Extremely low birth weight 
premature neonates and patients with a disrupted epidermal 
barrier are also at increased risk. Lethality is high, particularly 
with delayed diagnosis. As cutaneous lesions are often the first 
manifestation of such infections, early recognition of suspicious 
lesions is crucial to decrease associated morbidity and mortality. 
The clinical features of deep cutaneous fungal infection (DCFI) in 
immunocompromised children deserve special attention. 
OBJECTIVES: This study aimed to characterize our pediatric 
patients with DCFI, the causative fungi, and the associated risk 
factors. 
METHODS: A medical record review was conducted of pediatric 
patients with DCFI treated at out institution using data retrieved 
from the hospital’s pathology and microbiology database (1980-
2008). 
RESULTS: In all, 26 patients with DCFI were identified (9 girls 
and 17 boys) ranging in age from 1 day to 18 years (mean age: 
8 years), the majority of whom had a hematologic disorder. 
All patients were immunocompromised, 90% were receiving 
broad-spectrum antibiotics, and 50% had severe neutropenia 
(absolute neutrophilic count < or = 500 x 10(6)/L). Necrotic ulcers 
(42%) and papules (34%) represented the most frequent lesion 
morphology. Fungal species were identified by culture in 20 (87%) 
of 23 patients tested and were observed histopathologically in 
20 of 23 patients tested. Aspergillus was identified in 12 (44%) 
patients and Candida in 9 (33%). The other species included 
Fusarium (one), Exserohilum rostratum (one), Alternaria (one), 
Zygomycetes (two), and Blatomycetes (one). All but two patients 
received systemic antifungal therapy; wide surgical excision was 
performed in 13. Infection resolved in 20 (77%), whereas 6 (23%) 
died of disseminated infection. 
LIMITATIONS: This study was limited by the small number of cases 
and the retrospective nature of the collected data. DISCUSSION: 
DCFI should rank high in the differential diagnosis of any suspicious 
skin lesions in immunocompromised children. Early biopsies should 
be performed for histopathology and microbiological analysis, 
as lethality is high if appropriate treatment is delayed.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Επικίνδυνες για τη ζωή λοιμώξεις από κοινούς μύκητες εί-
ναι όλο και πιο διαδεδομένες σε ενήλικες και παιδιά, εξαιτίας της αυ-
ξημένης χορήγησης ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων και αντιβιοτικών 
ευρέως φάσματος. Τα ελλιποβαρή πρόωρα νεογνά και οι ασθενείς με 
διαταραγμένο δερματικό φραγμό, είναι επίσης σε αυξημένο κίνδυνο 
για μυκητιασική λοίμωξη. Η θνησιμότητα είναι αυξημένη, ιδίως αν έχει 
προηγηθεί καθυστερημένη διάγνωση. 
Καθώς οι δερματικές βλάβες είναι συχνά η πρώτη εκδήλωση τέτοιων 
λοιμώξεων, η έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων αλλοιώσεων είναι ζωτι-
κής σημασίας για τη μείωση της νοσηρότητας και θνητότητας. Τα κλινικά 
χαρακτηριστικά των εν τω βάθει δερματικών μυκητιασικών λοιμώξεων 
(DCFI) σε ανοσοκατεσταλμένα παιδιά χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 
ΣΤΟΧΟΙ: Στόχος της μελέτης ήταν να μελετηθούν οι παιδιατρικοί ασθε-
νείς με DCFI, οι υπεύθυνοι μύκητες καθώς και οι σχετιζόμενοι παρά-
γοντες κινδύνου. 
ΜΕΘΟΔΟΙ: Διεξήχθη μία αναδρομική μελέτη παιδιατρικών ασθενών 
με CDFI, οι οποίοι είχαν λάβει θεραπεία στην κλινική μας, χρησιμοποι-
ώντας τα δεδομένα όπως ανακτήθηκαν από τα αρχεία της Παθολογι-
κής και του Μικροβιολογικού τμήματος (1980-2008). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συγκεντρώθηκαν 26 ασθενείς με DCFI (9 κορίτσια 
και 17 αγόρια) με ηλικίες από 1 ημέρας έως 18 ετών (μέση ηλικία: 8 
έτη), η πλειοψηφία των οποίων παρουσίαζε αιματολογική διαταραχή. 
Όλοι οι ασθενείς ήταν ανοσοκατεσταλμένοι, το 90% ελάμβανε αντιβι-
οτικά ευρέως φάσματος και το 50% παρουσίαζε βαριά ουδετεροπενία. 
Η συχνότερη μορφολογία βλαβών ήταν τα νεκρωτικά έλκη (42%) και 
οι βλατίδες (34%). Το είδος των μυκήτων ανιχνεύθηκε με καλλιέργεια 
σε 20 ασθενείς (87%) από τους 23 που ελέγχθησαν, και ιστοπαθολο-
γικά στους 20 από τους 23 επίσης. Σε 12 ασθενείς (44%) ανιχνεύθηκε 
ασπέργιλλος και σε 9 (33%) Candida. Τα υπόλοιπα είδη ήταν, Fusarium 
σε έναν ασθενή, Exserohilum rostratum σε άλλον έναν, Alternaria σε 
ένα επίσης, Zygomycetes σε δύο ασθενείς, και Blatomycetes σε έναν 
ακόμα. Όλοι οι ασθενείς πλην δύο εξ αυτών έλαβαν συστηματική αντι-
μυκητιασική θεραπεία, ενώ εκτενής χειρουργική εκτομή διενεργήθη-
κε σε 13. Η λοίμωξη υποχώρησε σε 20 ασθενείς (77%), ενώ 6 (23%) 
έχασαν τη ζωή τους λόγω εκτεταμένης λοίμωξης. 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Η μελέτη αυτή περιορίζεται από το μικρό αριθμό ασθε-
νών και την αναδρομική φύση των δεδομένων. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Η διάγνωση της DCFI θα πρέπει να έχει πάντα θέση στη 
διαφοροδιάγνωση ύποπτων δερματικών βλαβών σε ανοσοκατεσταλ-
μένα παιδιά. Θα πρέπει να διενεργούνται βιοψίες για ιστοπαθολογική 
και μικροβιολογική ανάλυση, καθώς η θνησιμότητα είναι υψηλή εάν 
καθυστερήσει η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.
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