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OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO DERMA
To INFO DERMA δέχεται για δημoσίευση:

• Aνασκoπήσεις δερματoλoγικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι 
σύγχρoνες απόψεις. • Eπίκαιρα δερματoλoγικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα 
της Δερματoλoγίας. • Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. • Aναφoρά 
σε συνέδρια, επιστημoνικές εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων 
των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. 
• Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά θέματα. • Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
στη Δερματoλoγία. • Σημαντικές ειδήσεις από τη δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών 
εταιρειών. • Eιδικά άρθρα. • Παρoυσίαση σύγχρoνης τεχνoλoγίας στη Δερματoλoγία.  
• Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό εξoπλισμό τoυ δερματoλoγικoύ 
ιατρείoυ και των δερματoλoγικών κλινικών. • Πρακτικές κατευθύνσεις σε δύσκoλα δερ-
ματoλoγικά θέματα. • Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. • Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς Iατρικoύ 
Tύπoυ. • Δερματoλoγικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. • Δερματoλoγία 
και Πληρoφoρική. • Δερματoλoγία και Iστoρία. • Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. 
• Eρωτήσεις αυτoελέγχoυ δερματoλoγικών γνώσεων. • Aφιερώματα σε συναδέλφoυς 
πoυ απεβίωσαν. • Nέα ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. • Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. 
• Πρoαναγγελίες επιστημoνικών εκδηλώσεων. • Eπίσης, τo INFO DERMA δέχεται για 
δημoσίευση εργασίες πoυ είναι σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών πoυ έχoυν 
δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα περιoδικά.
Οδηγίες για τη σύνταξη εργασιών για δημοσίευση στο INFO DERMA
Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική 
μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpg σε υψηλή 
ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy)
β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα 
INFO DERMA».
Το κείμενο που αποστέλλεται πρέπει να αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
α) Σελίδα τίτλου (περιλαμβάνει τον τίτλο και στοιχεία των συγγραφέων: ονοματεπώνυμο, 
ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail), β) Κείμενο, γ) Βιβλιογραφία, δ) Πίνακες - Σχέδια 
(σε ξεχωριστό φύλλο το καθένα), ε) Υπότιτλοι των εικόνων.
Προσοχή: Κείμενα δημοσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, φωτογραφίες, διαφάνειες και 
CD ή δισκέτες δεν επιστρέφονται.
O συγγραφέας είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο της εργασίας του, καθώς και για την 
εγκυρότητα και τα δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων πηγών. H Συντακτική Eπιτροπή 
διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει κάθε αλλαγή που κρίνει αναγκαία για την καλύτερη 
παρουσίαση της ύλης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια του κειμένου.

Παρακαλώ αποστείλετε το υλικό προς δημοσίευση στην παρακάτω διεύθυνση:
Προς INFO DERMA: Εκδόσεις Καυκάς, Μεσογείων 215, Αθήνα 115 25
Τηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352
ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση kafkas@otenet.gr
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Εισαγωγή

Οι επιπολής μυκητιάσεις του δέρματος οφεί-
λονται σε μία ποικιλόμορφη ομάδα παθο-
γόνων μυκήτων.
Ανάλογα με το επίπεδο προσβολής της κε-
ρατίνης στιβάδας, τον αιτιολογικό παράγοντα 
και τη φλεγμονώδη αντίδραση του ξενιστή 
διακρίνονται σε:

Επιπολής μη φλεγμονώδεις μυκητιάσεις• 
Δερματοφυτίες• 
 Μυκητιάσεις από μη δερματοφυτικούς • 
μύκητες
Επιπολής καντιντιάσεις• 

Εργαστηριακή διάγνωση

Η εργαστηριακή διάγνωση περιλαμβάνει:
Τη συλλογή του κλινικού δείγματος• 
 Την αναζήτηση του μύκητα σε άμεσα μι-• 
κροσκοπικά παρασκευάσματα
 Την καλλιέργεια σε ειδικά θρεπτικά υλικά • 
για την απομόνωση και ταυτοποίηση του 
μύκητα
Τη μοριακή ταυτοποίηση του δείγματος• 
Την ιστολογική εξέταση• 

Διάγνωση μυκητιασικών  
λοιμώξεων

Συχνά η κλινική εικόνα υποδεικνύει τον αιτι-
ολογικό παράγοντα.
Η βοήθεια του εργαστηρίου απαιτείται για την 
επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης.

Αξιόλογηση  
των εργαστηριακών μέθοδων

Άμεση μικροσκοπική εξέταση
Προκαταρκτική διαγνωστική μέθοδος
Μέθοδος απλή, ταχεία, αξιόπιστη και χαμη-
λού κόστους
Η ευαισθησία και η ειδικότητα εξαρτώνται 
από:

 Τον αριθμό και τη συγκέντρωση των μυ-• 
κήτων στο δείγμα

Το είδος του μύκητα• 

Την εμπειρία του μικροσκοπιστή• 

 Επιτρέπει την παρατήρηση της παρασιτικής • 
μορφής του μύκητα

 Προσδιορίζει τον τύπο της μυκητίασης – • 
δερματοφυτία, καντιντίαση, μη δερματο-
φυτική λοίμωξη

 Δεν προσδιορίζει το είδος του αιτιολογικού • 
παράγοντα

 Επιτρέπει την έναρξη της θεραπευτικής • 
αγωγής

Άμεση μικροσκοπική εξέταση

Η μη ανεύρεση του μύκητα στα άμεσα μι-
κροσκοπικά παρασκευάσματα ΔΕΝ απο-
κλείει την ύπαρξη μυκητιασικής λοίμωξης, 
γι’ αυτό ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΝΤΑΙ

Καλλιέργεια

Η πλέον ευαίσθητη μέθοδος• 
Επιτρέπει την ανάπτυξη της σαπροφυτικής μορφής του μύκητα• 
Είναι καθοριστική για την ταυτοποίηση του γένους και του είδους του μύκητα• 
 Δεν είναι απαραίτητη για τη διάγνωση της ποικιλόχροου πιτυρίασης και για τη λευκή και μέλαινα • 
πιέδρα
Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα παρατηρούνται σε περιπτώσεις:• 
- Κακής επιλογής δείγματος
- Εγκλωβισμού του μύκητα σε μεγάλο τμήμα κερατίνης
- Πρόσφατης τοπικής ή και συστηματικής αντιμυκητιασικής θεραπείας
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Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
στις καλλιέργειες μυκήτων

Β. αθαναΣΟΠΟυλΟυ
Βιοπαθολόγος, αναπληρώτρια Διευθύντρια μικροβιολογικού Εργαστηρίου, 

νοσοκομείο «α. Συγγρός», αθήνα
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Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση της παρουσίας του μύκητα εξαρτάται από το είδος και την εντόπισή του σε συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές.

Επιπολής μυκητιάσεις και αιτιολογικοί παράγοντες*

λοίμωξη Εντοπισμός αιτιολογικοί παράγοντες 

Επιπολής μυκητιάσεις 

Ποικιλόχρους πυτιρίαση Δέρμα Malassezia sp. 

Μέλαινα πιέδρα Τρίχες Piedraia hortae 

Λευκή πιέδρα Τρίχες Trichosporon sp. 

Δερματική κλαδοσπορίαση Δέρμα Hortae werneckii (Phaeoannelomyces werneckii) 

Δερματοφυτίες Δέρμα, τρίχες, νύχια Δερματόφυτα (Microsporum, Trichophyton, Epidermophyton sp.) 

Μυκητιάσεις από μη δερματοφυτικούς μύκητες Δέρμα, νύχια Scopulariopsis brevicaulis, Acremonium sp, Fusarium sp, Aspergillus sp, 
Scytalidium dimidiatum, Scytalidium hyalinum 

Επιπολής δερματικές καντιντιάσεις Δέρμα, νύχια,  
βλεννογόνος 

Candida albicans, Candida sp 

*Επιπολής Μυκητιάσεις – Εργαστηριακή διάγνωση. Έφη Φραγκούλη. Αθήνα 2009, Εκδόσεις Καυκάς.

Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας πρέπει να συμφωνούν με την άμεση μικροσκοπική εξέταση.

Λήψη κλινικού δείγματος

Μη δερματοφυτικοί/ 
σαπροφυτικοί μύκητες  

στα νύχια (Ι)

Θεωρούνται παθογόνοι όταν: • 
-  Στα άμεσα παρασκευάσματα υπάρχουν 

χαρακτηριστικά σπόρια ή και υφές ανά-
λογα με το είδος του μύκητα,

-  Δεν αναπτύσσεται παθογόνος μύκητας 
(δερματόφυτο) στην καλλιέργεια.

 Ο μύκητας αναπτύσσεται αποκλειστικά • 
και στα δύο θρεπτικά υποστρώματα.

 Το • χρώμα της αποικίας του μύκητα να 
συνδέεται με το χρώμα της προσβεβλη-
μένης ονυχιαίας πλάκας.

 Ο ίδιος • μύκητας αναπτύσσεται σε δύο 
διαδοχικές καλλιέργειες μετά από δύο 
διαδοχικές λήψεις κλινικού δείγματος.

Μη δερματοφυτικοί/ 
σαπροφυτικοί μύκητες  

στα νύχια (ΙΙ)

7
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Ιστολογική εξέταση

 Δεν απαιτείται για τις επιπολής μυκητιά-• 
σεις
 Βοηθά στη διάγνωση των ονυχομυκητι-• 
άσεων
 Είναι σημαντική για τη διάγνωση των υπο-• 
δορίων και συστηματικών μυκητιάσεων

Ορολογικές δοκιμασίες

Προσδιορισμός αντιγόνων και αντισωμάτων• 
 Προσφέρουν επιπλέον πληροφόρηση ή αποτελούν • 
το μοναδικό μέσο διάγνωσης σε:

Συστηματική καντιντίαση -
Συστηματική ασπεργίλλωση -
Κρυπτοκόκκωση -
Pneumocystis jirovecci -

Μοριακές τεχνικές

Σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι για:
Συστηματική καντιντίαση• 
Συστηματική ασπεργίλλωση• 
Ονυχομυκητίαση• 
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ΑΜΕΣΗ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ (+)

ΑΜΕΣΗ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ (-)

Καλλιέργεια (+)   Έναρξη θεραπείας▼ ▼

Καλλιέργεια (-) Επανάληψη
καλλιέργειας

Θετική

Αρνητική

Έναρξη
θεραπείας

▼

▼

▼

▼▼

Καλλιέργεια (-)   Αρνητική διαγνωση▼ ▼

Καλλιέργεια (+)

Επανάληψη
άμεσης
μικροσκοπικής 
εξέτασης

Θετική

Αρνητική

Έναρξη
θεραπείας

▼

▼

▼

▼▼

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

 Η απομόνωση ενός δερματοφύτου αποτελεί τον πα-• 
θογόνο παράγοντα. 
 Η παρουσία σαπροφυτικών μυκήτων στις καλλιέργειες • 
λεπίων δέρματος δεν αξιολογείται, εκτός εάν υπάρχει 
προσβολή του υποδορίου ιστού και αντιστοιχία με 
ιστολογικά ευρήματα.
 Η ανάπτυξη ζυμομυκήτων παρουσία δερματόφυτου • 
θεωρείται αποικισμός και όχι μικτή λοίμωξη.
 Η ανάπτυξη ζυμομυκήτων παρουσία δερματόφυτου • 
θεωρείται μικτή λοίμωξη εάν έχουμε και αντίστοιχα ευ-
ρήματα στα άμεσα μικροσκοπικά παρασκευάσματα.
 Η αποκλειστική ανάπτυξη ζυμομυκήτων αξιολογείται εάν • 
αναπτυχθούν από  συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές 
π.χ. μεγάλες και μικρές πτυχές και νύχια άνω άκρων, σε 
συνδυασμό με παρουσία βλαστοσπορίων ή και ψευδο-
ϋφών στα άμεσα μικροσκοπικά παρασκευάσματα.
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 Η συνύπαρξη δερματόφυτου με σημα-• 
ντική ανάπτυξη σαπροφυτικού μύκητα 
πρέπει να αναφέρεται γιατί πιθανόν η 
συνύπαρξη να επιβραδύνει την κλινική 
ανταπόκριση στην αντιμυκητιασική 
θεραπεία.
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