
 ΚΑΝΤΙΤΙΑΣΗ

Η λοίμωξη από τον ζυμομύκητα  Candida albicans 
ορίζεται ως καντιτίαση ή σύμφωνα με τους Βρετανούς 
καντίτωση. Μία παλαιότερη ονομασία της νόσου 
ήταν η μονιλίαση. Η χρήση αυτού του όρου δεν προ-
τείνεται καθώς προέρχεται από το  αρχαικό χαρακτη-
ρισμό Monilia albicans. Άλλα μέλη του γένους  
Candida, όπως οι C. tropicalis, C. krusei, C. parap- 
silosis, και C. guilliermondii, μπορεί επίσης να εντοπι-
στούν στην στοματική κοιλότητα αλλά σπάνια είναι 
νοσογόνοι.
Όπως πολλοί άλλοι παθογόνοι μύκητες, ο  C. Albi-
cans εμφανίζεται σε δύο μορφές- ένα χαρακτηριστικό 
γνωστό ως διμορφισμός. Η μορφή ζύμης του μικρο-
οργανισμού θεωρείται σχετικά αβλαβής, αλλά η 
μορφή υφών συνήθως συνδυάζεται με διείσδυση 
στους ιστούς του ξενιστή.
Η καντιτίαση είναι μακράν η πιο διαδεδομένη μυκη-
τησιακή λοίμωξη της στοματικής κοιλότητας στον 
άνθρωπο και εμφανίζει μία πληθώρα κλινικών εκδη-
λώσεων, με αποτέλεσμα η διάγνωση να καθιστάται 
δύσκολη κάποιες φορές. Ο  C. Albicans μπορεί να 
αποτελέσει συστατικό της φυσιολογικής στοματικής 
μικροβιακής χλωρίδας, με ένα ποσοστό 30-50% των 
ανθρώπων απλά να φέρουν τον μικροοργανισμό στην 
στοματική τους κοιλότητα χωρίς κλινικές ενδείξεις 
λοίμωξης. Αυτό το ποσοστό φορέων έχει παρατηρηθεί 
πως αυξάνεται με την ηλικία με αποτέλεσμα ο C. 
Albicans να μπορεί να καλλιεργηθεί από τις στοματι-
κές κοιλότητες σχεδόν του 60% των οδοντιατρικών 
ασθενών άνω των 60 ετών, οι οποίοι δεν εμφανίζουν 
κάποιο σημείο στοματικής αλλοίωσης οφειλόμενης σε 
μυκητίαση. Οι τρεις γενικοί παράγοντες που θα καθο-
ρίσουν την ύπαρξη κλινικών εκδηλώσεων της λοίμω-
ξης είναι οι εξής:
1. Η ανοσολογική κατάσταση του ασθενή
2. Το περιβάλλον του στοματικού βλεννογόνου
3. Το στέλεχος του C. albicans 

Στο παρελθόν, η καντιτίαση θεωρούνταν ευκαιρι-
ακή λοίμωξη, η οποία επηρέαζε άτομα τα οποία ήταν 

εξασθενημένα από άλλη νόσο. Σαφέστατα, αυτή η 
ομάδα ασθενών καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό εξ 
αυτών με καντιτιασική λοίμωξη στις μέρες μας. 
Ωστόσο, οι κλινικοί πλέον αναγνωρίζουν ότι η καντι-
τίαση της στοματικής κοιλότητας μπορεί να αναπτυ-
χθεί σε άτομα τα οποία είναι κατά τα άλλα υγιή. Ως 
αποτέλεσμα αυτής της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης 
μεταξύ ξενιστή και μικροοργανισμού, η καντιτιασική 
λοίμωξη μπορεί να ποικίλει από ήπια, που είναι συχνό-
τερα απαντώμενη  και χαρακτηρίζεται από επιφανει-
ακή μόνο αποίκιση του βλεννογόνου , έως θανατηφόρα, 
διάχυτη νόσο σε σοβαρά ανοσοκατεσταλμένους 
ασθενείς. Αυτό το κεφάλαιο θα επικεντρωθεί στις κλι-
νικές εκδηλώσεις που έχει η καντιτίαση και επηρεά-
ζουν το στοματικό βλεννογόνο.

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Η καντιτίαση του στοματικού βλεννογόνου μπορεί να 
εμφανίζει μία ποικιλία κλινικών μοτίβων, τα οποία 
συνοψίζονται στον πίνακα 6-1. Πολλοί ασθενείς 
μπορεί να εμφανίσουν ένα μόνο μοτίβο, αν και κάποιοι 
ενδεχομένως να εκδηλώσουν περισσότερους από 
έναν κλινικούς τύπους της καντιτίασης.

Ψευδομεμβρανώδης Καντιτίαση
Ο πιο ευρέως αναγνωρισμένος τύπος καντιτιασικής 
λοίμωξης είναι η ψευδομεμβρανώδης καντιτίαση. 
Γνωστή επίσης και ως  thrush, η ψευδομεμβρανώδης 
καντιτίαση χαρακτηρίζεται από την παρουσία επικολ-
λημένων λευκών πλακών όμοιων με πήγματα γάλα-
κτος στον στοματικό βλεννογόνο  (Εικ. 6-1 και 6-2). 
Οι λευκές πλάκες αυτές αποτελούνται από αναμειγ-
μένες μάζες υφών, ζυμομυκήτων, νεκρών επιθηλιακών 
κυττάρων και υπολειμμάτων τους. Μπορούν να απο-
κολληθούν κατόπιν απόξεσης με γλωσσοπίεστρο ή 
τριβής με στεγνή γάζα. Ο υποκείμενος βλεννογόνος 
μπορεί να εμφανίζεται φυσιολογικός ή ερυθηματώ-
δης.  Σε περίπτωση αιμορραγίας, τότε ο βλεννογόνος 
το πιθανότερο είναι πως έχει προσβληθεί από κάποια 
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άλλη κατάσταση όπως χημειοθεραπεία ή διαβρωτικό 
ομαλό λειχήνα.

Η ψευδομεμβρανώδης καντιτίαση μπορεί να οφείλε-
ται σε έκθεση του ασθενή σε ευρέος φάσματος αντι-
βιοτικά (περιορίζοντας έτσι τα ανταγωνιστικά 
βακτήρια) ή σε διαταραχές του ανοσοποιητικού του 
συστήματος. Οι ανοσολογικές διαταραχές που παρα-
τηρούνται σε λευχαιμικούς ασθενείς (σελ. 547) ή σε 
όσους έχουν προσβληθεί από τον ιό ανθρώπινης ανο-
σοανεπάρκειας (HIV) (σελ. 241) συνδέονται συχνά με 
ψευδομεμβρανώδη καντιτίαση. Τα παιδιά μπορούν να 
προσβληθούν επίσης, φαινομενικά λόγω του ανα-
πτυσσόμενου ανοσοποιητικού τους συστήματος. Η 
έκθεση σε αντιβιοτικά συνδέεται τυπικά με μία οξεία 
εκδήλωση της κατάστασης, ενώ τα ανοσολογικά προ-
βλήματα συνήθως προκαλούν μία χρόνια (αργή εμφά-
νιση, μακροχρόνια) μορφή ψευδομεμβρανώδους 
καντιτίασης. 
Η συμπτωματολογία, αν υπάρχει , είναι συνήθως σχε-
τικά ήπια, αποτελούμενη από αίσθημα καύσου του 
στοματικού βλεννογόνου ή από μία δυσάρεστη γεύση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-1 Κλινικές μορφές καντιτίασης της στοματικής κοιλότητας

Κλινική Μορφή Εμφάνιση και Συμπτώματα Συνήθης Εντόπιση Συσχετιζόμενοι Παράγοντες

Ψευδομεμβρανώδης Κρεμώδεις λευκές πλάκες, 
αποκολλώμενες; αίσθημα 
καύσου, δυσάρεστη γεύση

Παρειακός βλεννογόνος, 
γλώσσα, υπερώα

Αντιβιοτική θεραπεία, 
ανοσοκαταστολή

Ερυθηματώδης Ερυθρές κηλιδες, αίσθημα 
καύσου

Οπίσθια σκληρή υπερώα, 
παρειακός βλεννογόνος, 
ραχιαία επιφάνεια γλώσσας

Αντιβιοτική θεραπεία, ξηροστομία, 
ανοσοκαταστολή, ιδιοπαθής

Κεντρική ατροφική 
γλωσσίτιδα (μέση 
ρομβοειδής γλωσσίτιδα)

Εξέρυθρες, ατροφικές 
βλεννογόνιες επιφάνειες; 
ασυμπτωματική

Κεντρικά στην οπίσθια περιοχή 
της ραχιαίας επιφάνειας της 
γλώσσας

Ιδιοπαθής, ανοσοκαταστολή

Χρόνια πολυεστιακή Εξέρυθρες περιοχές, συχνά 
με αποκολλώμενες λευκές 
πλάκες; αίσθημα καύσου , 
ασυμπτωματική

Οπίσθια υπερώα, οπίσθια 
ραχιαία επιφάνεια γλώσσας, 
γωνίες στόματος

Ανοσοκαταστολή, ιδιοπαθής

Γωνιακή χειλίτιδα
Εξέρυθρες , σχισμοειδής 

αλλοιώσεις;
ενοχλητική, αδρή αίσθηση

Γωνίες του στόματος
Ιδιοπαθής, ανοσοκαταστολή, 

απώλεια κατακόρυφης 
διάστασης

Στοματίτιδα λόγω 
οδοντοστοιχιών(χρόνια 
ατροφική καντιτίαση, 
ξηροστομία λόγω 
οδοντοστοιχιών)

Ερυθρότητα, ασυμπτωματική
Περιγεγραμμένη στην περιοχή 

επαφής βλεννογόνου-
οδοντοστοιχίας

Πιθανότατα όχι αληθής λοίμωξη; 
συχνά η οδοντοστοιχία είναι 
θετική σε καλλιέργεια ενώ ο 
βλεννογόνος όχι

Υπερπλαστική (καντιτιασική 
λευκοπλακία)

Λευκές πλάκες μη 
αποκολλώμενες, 
ασυμπτωματική

Πρόσθιος παρειακός 
βλεννογόνος

Ιδιοπαθής, ανοσοκαταστολή; 
ιδιαίτερη μέριμνα στη 
διαφοροδιάγνωση από 
κερατωτικές αλλοιώσεις 
επικαλυπτόμενες από κατιντίαση 

Βλεννογονοδερματική Λευκές πλάκες εκ των οποίων 
κάποιες αποκολλώμενες, 
εξέρυθρες περιοχές

Γλώσσα, παρειακός 
βλεννογόνος, υπερώα

Σπάνια ; κληρονομούμενη 
ή σποραδικά ιδιοπααθής 
ανοσολογική διαταραχή

Ενδοκρινοκαντιτιασικά 
σύνδρομα

Λευκές πλάκες με τις 
περισσότερες να είναι μη 
αποκολλώμενες 

Γλώσσα, παρειακός 
βλεννογόνος, υπερώα

Σπάνια; η ενδοκρινική διαταραχή 
αναπτύσσεται μετά την 
καντιτίαση

 Εικ.6-1 Ψευδομεμβρανώδης Καντιτίαση. Πολλαπλές λευκές 
πλάκες επικαλύπτουν ερυθηματώδεις βλεννογόνιες αλλαγές της 
μαλακής υπερώας.
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του στόματος, που έχει περιγραφεί είτε ως υφάλμυρη 
είτε ως πικρή. Ενίοτε οι ασθενείς παραπονούνται για 
‘φουσκάλες’, ενώ στην ουσία πρόκειται για επηρμένες 
πλάκες παρά για αληθείς φυσαλίδες. Οι πλάκες χαρα-
κτηριστικά κατανέμονται στον παρειακό βλεννογόνο, 
την υπερώα και τη ράχη της γλώσσας.

Ερυθηματώδης Καντιτίαση

Σε αντίθεση με τον ψευδομεμβρανώδη τύπο, οι ασθε-
νείς με ερυθηματώδη καντιτίαση είτε δεν εμφανίζουν 
λευκές πλάκες, είτε τα λευκά επιχρίσματα δεν είναι το 
βασικό τους χαρακτηριστικό. Η ερυθηματώδης καντι-
τίαση είναι χωρίς αμφιβολία πιο κοινή από την ψευ-
δομεμβρανώδη, αν και συχνά κλινικά υποδιαγ- 
γνώσκεται. Μπορεί να παρατηρηθούν αρκετές κλινι-
κές εκδηλώσεις. Η οξεία ατροφική καντιτίαση, ή 
‘ξηροστομία λόγω αντιβιοτικών’ συνήθως έπεται μιας 
θεραπείας με αντιβιοτικά ευρέος φάσματος. Οι ασθε-
νείς συχνά παραπονούνται ότι έχουν την αίσθηση 
εγκαύματος/ζεματίσματος από ζεστό υγρό στην στο-
ματική τους κοιλότητα. Αυτή η αίσθηση συνήθως 
συνοδεύεται από μία διάχυτη απώλεια των τριχοειδών 
θηλών της ραχιαίας επιφάνειας της γλώσσας, με απο-
τέλεσμα μία εξέρυθρη και γυμνή όψη της γλώσσας 
(Εικ. 6-3). Το σύνδρομο στοματικής καυσαλγίας (σελ. 
807) συχνά εκδηλώνεται με μία αίσθηση εγκαύματος/
ζεματίσματος της γλώσσας, ωστόσο η γλώσσα έχει 
φυσιολογική όψη στην κατάσταση αυτή. Ασθενείς 
που πάσχουν από ξηροστομία οποιασδήποτε αιτιολο-

 Εικ.6-2 Ψευδομεμβρανώδης Καντιτίαση. Α, λευκές πλάκες με 
ερυθηματώδη βάση, χαρακτηριστικές ψευδομεμβρανώδους καντι-
τίασης. Β, αφαίρεση κάποιας από τις ψευδομεμβρανώδεις πλάκες 
αποκαλύπτει μία ήπια ερυθηματώδη βλεννογόνια επιφάνεια αλλά 
χωρίς ενδείξεις αιμορραγίας.

A

B

 Εικ. 6-3 Ερυθηματώδης Καντιτίαση. Το διάχυτο ερύθημα με μία 
ομαλή ατροφική όψη της ραχιαίας επιφάνειας της γλώσσας υποδη-
λώνει ερυθηματώδη κατιντίαση.

 Εικ. 6-4 Ερυθηματώδης Καντιτίαση. Α, Σοβαρή εκδήλωση κεντρικής ατροφικής γλωσσίτιδας. Σε 
αυτόν τον ασθενή, η αλλοίωση ήταν ασυμπτωματική. Β, Σημαντική αναγέννηση των γλωσσικών θηλών 
πραγματοποιήθηκε κατόπιν αντιμυκητιασικής θεραπείας με φλουκοναζόλη για 2 εβδομάδες.

A B
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γίας (π.χ. Φαρμακευτικής, λόγω ακτινοθεραπείας ή 
συνδρόμου  Sjogren) έχουν αυξημένο επιπολασμό 
ερυθηματώδους καντιτίασης η οποία μάλιστα συχνά 
είναι συμπτωματική.

Άλλες μορφές ερυθηματώδους καντιτίασης είναι 
συνήθως ασυμπτωματικές και χρόνιες. Στην κατηγο-
ρία αυτή περιλαμβάνεται μία κατάσταση γνωστή ως 
κεντρική ατροφική γλωσσίτιδα, ή μέση ρομβοει-
δής γλωσσίτιδα. Στο παρελθόν, θεωρούταν αναπτυ-
ξιακή διαταραχή της γλώσσας που αφορούσε περίπου 
το 0.01-1.00% των ενηλίκων. Η αλλοίωση θεωρούταν 
αποτέλεσμα αποτυχίας του γλωσσικού επάρματος να 
καλυφθεί από τις πλάγιες διεργασίες της γλώσσας 
κατά την εμβρυογένεση. Θεωρητικά, η συχνότητα 
εμφάνισης της κεντρικής ατροφικής γλωσσίτιδας στα 
παιδιά θα έπρεπε να είναι ταυτόσημη με αυτή που 
παρατηρείται στους ενήλικες. Ωστόσο, σε μία έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε και εξετάσθηκαν 10.000 
παιδιά, δεν βρέθηκε καμία αλλοίωση. Άλλοι ερευνη-
τές έχουν υπογραμμίσει μία επίμονη σχέση μεταξύ της 
αλλοίωσης και του  C. Albicans, και παρόμοιες αλλοι-
ώσεις έχουν προκληθεί πειραματικά στη γλωσσική 
ραχιαία επιφάνεια αρουραίων.

Κλινικά, η κεντρική ατροφική γλωσσίτιδα εμφανί-
ζεται ως μία σαφώς περιγεγραμμένη ερυθηματώδης 
ζώνη η οποία προσβάλλει την πρόσθια περιοχή της 
ραχιαίας επιφάνειας της γλώσσας κατά τη μέση 
γραμμή και συχνά είναι ασυμπτωματική (Εικ. 6-4). Το 
ερύθημα οφείλεται στην απόπτωση των τριχοειδών 
θηλών στην περιοχή αυτή. Η αλλοίωση είναι συνήθως 
συμμετρική, και η επιφάνειά της μπορεί να είναι λεία 
ή λοβώδης. Συχνά, η διαφοροποίηση του βλεννογό-
νου αποδράμει με αντιμηκητιασική θεραπεία, αν και 
ενίοτε επιτυγχάνεται μόνο μερική άρση της κλινικής 
εικόνας.

Κάποιοι ασθενείς με κεντρική ατροφική γλωσσί-
τιδα μπορεί επίσης να εμφανίσουν συμπτώματα καντι-
τιασικής λοίμωξης σε άλλα σημεία. Αυτός ο κλινικός 
τύπος ερυθηματώδους καντιτίασης ορίζεται ως χρόνια 
πολυεστιακή καντιτίαση. Εκτός από τη ραχιαία επι-
φάνεια της γλώσσας οι περιοχές που εμπλέκονται 

είναι η ένωση σκληρής και μαλακής υπερώας και οι 
γωνίες του στόματος. Η υπερώια αλλοίωση εμφανίζε-
ται ως ερυθηματώδης περιοχή η οποία, όταν η γλώσσα 
βρίσκεται σε ανάπαυση, αντιστοιχεί με τη γλωσσική 
αλλοίωση, με αποτέλεσμα μία ‘αλλοίωση δίκην φιλιού’ 
λόγω της εγγύτητας των εμπλεκόμενων περιοχών 
(Εικ. 6-5).

 Η προσβολή των γωνιών του στόματος (γωνιακή 
χειλίτιδα) χαρακτηρίζεται από ερύθημα, σχισμές και 
απολέπιση του βλεννογόνου (Εικ. 6-6). Ενίοτε αυτή η 
κατάσταση παρατηρείται σαν χαρακτηριστικό της 
χρόνιας πολυεστιακής κατιντίασης αλλά συχνά εμφα-
νίζεται ανεξάρτητα, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους με μει-
ωμένη κατακόρυφη διάσταση σύγκλεισης και 
αντίστοιχες πτυχές στις γωνίες του στόματος. Η 
σίελος τείνει να λιμνάζει στις περιοχές αυτές, κρατώ-
ντας τις υγρές και άρα ιδανικές για λοίμωξη από 
μύκητες. Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν πως η σοβα-
ρότητα της αλλοίωσης εμφανίζει διακυμάνσεις. 
Μικροβιολογικές μελέτες υποδεικνύουν ότι το 20% 
των περιπτώσεων αυτών οφείλεται αποκλειστικά 
στον  C. Albicans, ένα 60% είναι αποτέλεσμα συνδυ-
αστικής λοίμωξης  C. albicans και Staphylococcus 

 Εικ. 6-5 Καντιτίαση. Α, Πολυεστιακή καντιτίαση στοματικής κοιλότητας που χαρακτηρίζεται από 
κεντρική ατροφική γλωσσίτιδα και άλλες προσβεβλημένες περιοχές. Β, Ο ίδιος ασθενής εμφανίζει 
αλλοίωση ‘δίκην φιλιού’ στην σκληρή υπερώα

A B

 Εικ. 6-6 Γωνειακή Χειλίτιδα. Χαρακτηριστικές αλλοιώσεις εμφα-
νίζονται ως σχισμοειδείς, ερυθηματώδεις εξαλλαγές στο δέρμα των 
γωνιών του στόματος.
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aureus, και ένα 20% σχετίζεται μόνο με τον  S. Aureus. 
Σπάνια, η καντιτιασιακή λοίμωξη περιλαμβάνει πιο 
εκτεταμένα και το δέρμα της περιστοματικής περιο-
χής, συνήθως δευτερογενώς σε συνήθειες που διατη-
ρούν υγρασία στο δέρμα (π.χ. Χρόνια χειλεολειχία, 
θηλασμός αντίχειρα, χρόνια χρήση βαζελινούχων 
σκευασμάτων), και εμφανίζοντας ένα κλινικό μοτίβο 
γνωστό ως χειλεοκατιντίαση (Εικ. 6-7). Άλλα αίτια 
απολεπιστικής χειλίτιδας συχνά πρέπει να λαμβάνο-
νται υπόψιν κατά τη διαφοροδιάγνωση (σελ. 278).

Η στοματίτιδα από οδοντοστοιχίες οφείλει να 
αναφερθεί καθώς συχνά συγκαταλλέγεται στους 
τύπους της ερυθηματώδους κατιντίασης, και κάποιοι 
συγγραφείς ενδεχομένως να χρησιμοποιούν τον όρο 
χρόνια ατροφική κατιντίαση  συνώνυμα. Αυτή η κατά-
σταση χαρακτηρίζεται από ποικίλου βαθμού ερύθημα, 
συχνά συνοδευόμενο από αιμορραγικές πετέχειες, 
εντοπισμένο στις περιοχές όπου εφαρμόζει μία κινητή 
ολική οδοντοστοιχία (Εικ. 6-8, 6-9).

Αν και η κλινική εμφάνιση μπορεί να είναι θορυβώ-
δης, η κατάσταση είναι σπανίως συμπτωματική. Συνή-
θως ο ασθενής παραδέχεται πως φορά την 
οδοντοστοιχία συνεχώς, αφαιρώντας την μόνο περι-

 Εικ. 6-7 Χειλεοκαντιτίαση. Α, Μία καντιτιασική λοίμωξη του περι-
στοματικού δέρματος προκαλούμενη από τη χρήση βαζελινούχων 
σκευασμάτων. Η κατάσταση ξεκίνησε ως γωνιακή χειλίτιδα, αλλά ο 
ασθενής συνεχώς εφάρμοζε βαζελίνη στις γωνίες του στόματος και 
το περιστοματικό δέρμα, σφραγίζοντας την υγρασία στην κερατίνη 
στιβάδα της επιδερμίδας και επιτρέποντας στους καντιτιασικούς 
οργανισμούς να αναπτυχθούν. Β, δύο εβδομάδες μετά τη διακοπή 
της βαζελίνης και χρησιμοποιώντας τοπικά ιωδοκινόλη με 
τριαμκινολόνη. 

A

B

 Εικ. 6-9 Στοματίτιδα λόγω οδοντοστοιχιών. Στοματίτιδα λόγω 
οδοντοστοιχιών, μη σχετιζόμενη με  Candida albicans, που περιο-
ρίζεται στον βλεννογόνο που έρχεται σε επαφή με το σκελετό 
μερικής οδοντοστοιχίας άνω γνάθου

 Εικ. 6-8 Στοματίτιδα λόγω οδοντοστοιχιών. Α, οδοντοστοιχία 
άνω γνάθου με ατελή υπερώια οριοθέτηση σχετιζόμενη με υπερ-
πλασία της περιοχής της μέσης γρααμμής. Β, Η μυκητίαση ανταπο-
κρίνεται στο περίγραμμα της προσθετικής εργασίας Γ, αποδρομή 
της μυκητίασης μετά από αντιμυκητιασική θεραπεία και κατάλληλο 
καθαρισμό της οδοντοστοιχίας

A
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στασιακά για να την καθαρίσει. Το αν πρόκειται για 
αληθή λοίμωξη από  C. Albicans ή αν απλά πρόκειται 
για ιστική αντίδραση του ξενιστή στους διάφορους 
μικροοργανισμούς που αποικούν την περιοχή κάτω 
από την οδοντοστοιχία, παραμένει διφορούμενο. Ο 
κλινικός επίσης οφείλει να αποκλείσει την πιθανό-
τητα η αντίδραση αυτή να οφείλεται σε λανθασμένο 
σχεδιασμό της οδοντοστοιχίας (που θα μπορούσε να 
προκαλέσει ασυνήθιστη πίεση στο βλεννογόνο), σε 
αλλεργία στο υλικό της βάσης ή ατελή πολυμερισμό 
του ακρυλικού.

Αν και ο  C. Albicans συνδέεται συχνά με αυτή την 
κατάσταση, δείγματα βιοψίας από στοματίτιδες λόγω 
οδοντοστοιχιών σπάνια δείχνουν καντιτιασικές υφές 
να διαπερνούν την κερατίνη στιβάδα του επιθηλίου 
του ξενιστή. Επομένως, αυτή η αλλοίωση δεν πληρεί 
ένα από τα βασικά κριτήρια που θέτουν τη διάγνωση 

λοίμωξης- την εισβολή του μικροοργανισμού στους 
ιστούς του ξενιστή. Επιπλέον, σε ξεχωριστές καλλιέρ-
γειες του υπερώιου βλεννογόνου και της επιφάνειας 
της οδοντοστοιχίας που εφάπτεται στους ιστούς,  σε 
άγαρ Sabouraud παρατηρείται μεγαλύτερος αποικι-
σμός υφών επί της οδοντοστοιχίας (Εικ. 6-10).

Χρόνια Υπερπλαστική Καντιτίαση (Καντιτιασική 
Λευκοπλακία)

Σε κάποιου ασθενείς με στοματική καντιτίαση, 
μπορεί να υπάρχει ένα λευκό επίχρισμα που δεν 
μπορεί να αφαιρεθεί με απόξεση. Στην περίπτωση 
αυτή ο κατάλληλος όρος είναι χρόνια υπερπλαστική 
κατιντίαση. Αυτός ο τύπος καντιτίασης είναι ο λιγό-
τερο κοινός και είναι κατά κάποιο τρόπο διφορούμε-
νος. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η 
κατάσταση απλά αφορά μία καντιτιασική βλάβη που 

 Εικ. 6-10 Στοματίτιδα λόγω οδοντοστοιχιών. Το τριβλίο με άγαρ  
Sabouraud επωάστηκε με δείγμα από ερυθηματώδη υπερώιο 
βλεννογόνο (αριστερή πλευρά τριβλίου) και από την επιφάνεια της 
οδοντοστοιχίας που έρχεται σε επαφή με τους ιστούς (δεξιά πλευρά 
τριβλίου). Εκτεταμένος αποικισμός της οδοντοστοιχίας παρατηρεί-
ται, ενώ σημειώνονται μικρές ενδείξεις μυκήτων στον 
βλεννογόνο.

 Εικ. 6-11 Υπερπλαστική Καντιτίαση. Η αλλοίωση του πρόσθιου 
παρειακού βλεννογόνου κλινικά ομοιάζει με λευκοπλακία, καθώς 
αποτελεί μία λευκή πλάκα που δεν αποκολλάται κατόπιν τριβής. Με 
αντιμυκητιασική θεραπεία, τέτοιες αλλοιώσεις αποδράμουν 
τελείως.

 Εικ. 6-12 Υπερπλαστική Καντιτίαση. Α, αυτές οι διάχυτες λευκές πλάκες κλινικά εμφανίζονται ως λευ-
κοπλακία , αλλά στην ουσία αποτελούν μία ασυνήθη εκδήλωση υπερπλαστικής καντιτίασης. Β, η θερα-
πεία με δισκία κλοτριμαζόλης καταδεικνύει ολική αποδρομή των λευκών αλλοιώσεων εντός 2 
εβδομάδων, επιβεβαιώνοντας την διάγνωση της υπερπλαστικής καντιτίασης. Αν κάποια από τις λευκές 
βλεννογόνιες αλλοιώσεις είχε επιμείνει, μία βιοψία της περιοχής θα ήταν απαραίτητη. 

A B
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υπερκαλύπτει μία προυπάρχουσα αλλοίωση λευκο-
πλακίας, κάτι το οποίο όντως παρατηρείται κάποιες 
φορές. Σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο, ο καντιτιασι-
κός μικροοργανισμός αυτόνομα έχει τη δυνατότητα 
να προκαλέσει μία υπερκερατωτική αλλοίωση. Τέτοιες 
αλλοιώσεις συνήθως εντοπίζονται στον οπίσθιο 
παρειακό βλεννογόνο και δεν μπορεί να διαφοροδια-
γνωστούν κλινικά από μία συνήθη λευκοπλακία(Εικ. 
6-11).  Συχνά η αλλοίωση της λευκοπλακίας που συν-
δέεται με καντιτιασική λοίμωξη εμφανίζει ένα μείγμα 
ερυθρών και λευκών περιοχών, με αποτέλεσμα  μία 
στικτή λευκοπλακία (σελ. 359). Τέτοιες αλλοιώσεις 
συχνά έχουν αυξημένη συχνότητα επιθηλιακής 
δυσπλασίας ιστοπαθολογικά.

 Η διάγνωση επιβεβαιώνεται από την παρουσία 
υφών Candida στην αλλοίωση και , το σημαντικότερο, 
από την αποδρομή της αλλοίωσης κατόπιν αντιμυκη-
τιασικής θεραπείας (Εικ. 6-12).

Βλεννογονοδερματική Καντιτίαση
Σοβαρές στοματικές καντιτιασικές βλάβες μπορεί να 
αποτελούν μέρος μιας σχετικά σπάνιας ομάδας ανο-
σολογικών διαταραχών, γνωστών ως βλεννογονοδερ-
ματική καντιτίαση. Έχουν αναγνωριστεί αρκετές 
ανοσολογικές δυσλειτουργίες και η σοβαρότητα της 
καντιτιασικής λοίμωξης συνδέεται άμεσα με τη σοβα-
ρότητα της ανοσολογικής κατάπτωσης. Οι περισσό-
τερες περιπτώσεις είναι σποραδικές, αν και σε κάποιες 
οικογένειες έχει βρεθεί ένα σχετικό αυτοσωμικό υπο-
λειπόμενο μοτίβο κληρονομικότητας. Αρκετές πρό-
σφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι η κυτοκίνη IL-17 
έχει βασικό ρόλο στην ανοσολογική κατάσταση του 
βλεννογόνου έναντι του C. Albicans, και μεταλλάξεις 
του υπεύθυνου για την παραγωγή αυτής της κυτοκί-
νης γονιδίου, οδηγούν σε βλεννογονοδερματική 
καντιτίαση.  Το ανοσολογικό πρόβλημα συνήθως 
γίνεται αντιληπτό κατά τη διάρκεια των πρώτων 
χρόνων ζωής, όταν ο ασθενής ξεκινά να εμφανίζει 
καντιτιασικές λοιμώξεις στη στοματική κοιλότητα, τα 
νύχια, το δέρμα και άλλες βλεννογόνιες επιφάνειες. 
Οι στοματικές αλλοιώσεις συνήθως είναι παχιές, 
λευκές πλάκες που τυπικά δεν αποκολλώνται (κυρίως 
χρόνιες υπερπλαστικές καντιτιασικές βλάβες), αν και 
άλλες μορφές καντιτίασης μπορεί να παρατηρηθούν 
επίσης.

Σε κάποιους ασθενείς με βλεννογονοδερματική 
καντιτίαση, έχουν καταγραφεί μεταλλάξεις του γονι-
δίου του ανοσολογικού ρυθμιστή (AIRE), με αποτέλε-
σμα το σχηματισμό αυτοαντισωμάτων 
κατευθυνόμενων έναντι των ιστών του ατόμου (Εικ. 
6-13). Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανοσολογική 
επίθεση προσανατολίζεται ενάντια στους ενδοκρινείς 
αδένες, αν και η επιλεκτικότητα προς αυτούς τους 
ιστούς παραμένει ασαφής. Η αυτοάνοση καταστροφή 
των Τ-λεμφοκυττάρων που παράγουν την ιντερλευ-
κίνη-17 (IL-17)  και IL-22 φαίνεται πως είναι υπεύ-
θυνη για τις καντιτιασικές λοιμώξεις που 

παρατηρούνται στους ασθενείς αυτούς. Νεαροί ασθε-
νείς με βλεννογονοδερματική καντιτίαση θα πρέπει 
να αξιολογούνται κατά περιόδους καθώς εκτός από 
την καντιτίαση μπορεί να εκδηλωθούν ποικίλες ενδο-
κρινικές ανωμαλίες (ενδοκρινοκαντιτιασικό σύν-
δρομο, σύνδρομο αυτοάνοσης πολυενδοκρινο- 
παθειο καντιτιασική -εξωδερματική δυστροφίας 
(ΑPECED), σύνδρομο αυτοάνοσης πολυενδοκρι-

 Εικ 6-13 σύνδρομο αυτοάνοσης πολυενδοκρινοθο-καντιτιασι-
κο-εξωδερματικής δυστροφίας (APECED). A, Διάχυτη προσβολή 
από ερυθηματώδη καντιτίαση σε ραχιαία επιφάνεια γλώσσας ενός 
32χρονου άνδρα.  Β, Ο ίδιος ασθενής παρουσιάζει δυστροφία των 
ονύχων. Γ, Κερατοπάθεια του κερατοειδούς σημειώνεται επίσης. Ο 
ασθενής είχε ιστορικό υποπαραθυρεοειδισμού και υποαδρενοκορ-
τισμού, τα οποία διαγνώστηκαν και τα δύο στη δεύτερη δεκαετία 
ζωής του.

A

B

CΓ



 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μυκητιασικές  και  Πρωτο ζωικές  Παθήσεις6232

νοπάθειας), όπως και σιδηροπενική αναιμία. Αυτές οι 
ενδοκρινικές διαταραχές περιλαμβάνουν υποθυρεο-
ειδισμό, υποπαραθυρεοειδισμό, υποαδρενοκορτισι-
σμό (νόσο του Addison) και διαβήτη. Τυπικά, η 
ενδοκρινοπάθεια εμφανίζεται μήνες ή ακόμη και 
χρόνια από την αρχική εκδήλωση της καντιτίασης. 
Μία πρόσφατη έρευνα κατέδειξε αυξημένη συχνό-
τητα στοματικού και οισοφαγικού καρκινώματος, με 
αυτή την κακοήθεια να αφορά περίπου το 10% των 
ενηλίκων με σύνδρομο APECED. Το εύρημα αυτό 
υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο την αναγκαιότητα 

διεξαγωγής περιοδικών επανελέγχων αυτών των 
ατόμων 

Η καντιτιασική λοίμωξη παραμένει σχετικά επιφα-
νειακά και δεν διαχέεται στο υπόλοιπο σώμα. Τόσο οι 
στοματικές αλλοιώσεις όσο και οι δερματικές εκδηλώ-
σεις (συνήθως εμφανίζονται σκληρές, δύσοσμες δερ-
ματικές πλάκες και όζοι) μπορούν να ελεγχθούν εκτός 
εξαιρέσεων με τη συνεχή χρήση σχετικά ασφαλών 
συστηματικών αντιμυκητιασικών φαρμάκων. Ωστόσο, 
μπορεί να προκληθεί ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6-2 Αντιμυκητιασικές Αγωγές

Όνομα Γενόσιμου
Εμπορικό 

όνομα
Ενδείξεις Δοσολογία

Νυστατίνη Mycostatin
σε παστίλλιες
Mycostatin 

στοματικό 
εναιώρημα

Καντιτίαση στοματικής 
κοιλότητας

Μία ή δύο παστίλιες (200.000-400.000 μονάδες) διαλύονται 
αργά στο στόμα 4 με 5 φορές ημερησίως για 10 με 14 ημέρες

Κλοτριμαζόλη Mycelex δισκία Καντιτίαση στοματικής 
κοιλότητας

1 δισκίο(10mg) διαλύεται αργά στο στόμα, 5 φορές ημερησίως 
για 10 με 14 ημέρες

Κετοκοναζόλη Nizoral 
ταμπλέτες

Καντιτίαση στοματικής 
κοιλότητας

Βλαστομύκωση
Κοκκιδιοιδομύκωση
Ιστοπλάσμωση
Παρακοκκιδιοιδομύκωση

Δεν χρησιμοποιείται ως αρχική θεραπεία καντιτίασης 
στοματικής κοιλότητας

Μία ταμπλέτα (200 mg) ημερησίως για 1 με 2 εβδομάδες για 
καντιτίαση

ελάχιστη αγωγή για συστηματικές μυκητιάσεις 6 μήνες

Φλουκοναζόλη Diflucan 
ταμπλέτες 

Καντιτίαση στοματικής 
κοιλότητας

κρυπτοκοκκική 
μηνιγγήτιδα

For oral candidiasis: two tablets (200 mg) on day 1 and then 
one tablet (100 mg) daily for 1 to 2 weeks

Καντιτίαση στοματικής κοιλότητας: 2 ταμπλέτες (200mg) την 
πρώτη μέρα και μετά 1 ταμπλέτα (100mg) ημερησίως για 1 
με 2 εβδομάδες

Ιτρακοναζόλη Sporanox
κάψουλες

Βλαστομύκωση
Ιστοπλάσμωση
Ασπεργίλωση ανθεκτική 

στη θεραπεία με 
αφοτερισίνη Β

Για βλαστομύκωση και ιστοπλάσμωση: 2 κάψουλες(200 mg) 
καθημερινά, αύξηση κατά 100mg έως τα 400mg ημερησίως 
σε δόσεις αν δεν παρατηρηθεί κλινική βελτίωση

Για ασπεργίλωση: 200 με 400 mg καθημερινά
Για καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή: ενισχυμένη δόση 200 

mg 3 φορές/μέρα για τις 3 πρώτες μέρες, έπειτα η δόση 
μειώνεται 

Η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 3 μήνες για σε 
όλα τα προηγούμενα

Ιτρακοναζόλη Sporanox 
στοματικό 
διάλυμα

Καντιτίαση της στοματικής 
κοιλότητας

10 mL (100 mg) γρήγορη περιδίνιση στο στόμα και έπειτα 
κατάποση, 2 φορές τη μέρα για 1 με 2 εβδομάδες

Αμφοτερισίνη Β Fungizone 
στοματικό 
εναιώρημα

Καντιτίαση της στοματικής 
κοιλότητας

1 mL (100 mg) έκπλυση και διατήρηση στο στόμα για το δυνατό 
περισσότερο, 4 φορές/μέρα, μετά από τα γεύματα, πρό 
ύπνου για 2 εβδομάδες
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όπως και με κάθε άλλη μακροχρόνια αντιμικροβιακή 
θεραπεία.

Ιστοπαθολογικά Χαρακτηριστικά

Οι καντιτιασικοί μικροοργανισμοί μπορούν να παρα-
τηρηθούν μικροσκοπικά είτε σε αποφολιδωτικό κυτ-
ταρολογικό παρασκεύασμα είτε σε ιστικές τομές που 
έχουν ληφθεί από δείγμα βιοψίας. Οι καντιασικές 
υφές και ζύμες μπορόυν να ταυτοποιηθούν με ακρί-
βεια κατόπιν χρώσης με τις μεθόδους PAS ή Grocott-

Gomori μεθεναμινικού αργύρου(GMS) (Εικ. 6-14). 
Και οι δύο μέθοδοι χρωματίζουν τους υδατάνθρακες 
που βρίσκονται σε αφθονία στα κυτταρικά τοιχώματα 
των μυκήτων. Οι μικροοργανισμοί απεικονίζονται ως 
έντονα ιώδεις με τη χρώση PAS ή μαύρι με τη χρώση 
GMS. Για να τεθεί η διάγνωση της καντιτίασης, οφεί-
λουν να είναι ορατές υφές ή ψευδουφές( οι οποίοες 
είναι ιδιαίτερα επιμυκησμένα κύτταρα ζύμης). Αυτές 
οι υφές είναι περίπου 2pm σε διάμετρο, ποικίλουν σε 
μήκος και μπορεί να εμφανίζουν διακλαδώσεις. Συχνά 
οι υφές συνοδεύονται από ποικίλο αριθμό ζυμών, 

Επιπλοκές/Ανεπιθύμητες ενέργειες Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων

Ναυτία, διάρροια, έμετος με μεγάλες δόσεις Καμία γνωστή

Ήπια αύξηση των ηπαατικών ενζύμων στο 15% των ασθενών

περιοδικοί έλεγχοι της ηπαατικής λειτουργίας σε ασθενείς με 
ηπατική δυσλειτουργία

Ναυτία, έμετος

Όχι σημαντικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων

Σοβαρή ηπατοτοξικότητα σε 1:10.000 ασθενείς
παρακολούθηση της ηπατικής λειτουργίας συνίσταται σε 

ασθενείς με προυπάρχοντα ηπατικά προβλήματα, ασθενείς που 
εκδηλώνουν συμπτώματα ηπατικής ανεπάρκειας ή ασθενείς 
που δέχονται την αγωγή για πάνω από 28 ημέρες

μείωση της τεστοστερόνης του ορού
ναυτία, έμετος
αναφυλαξία

Σοβαρές και/ή απειλητικές για τη ζωή αλληλεπιδράσεις με 
ερυθρομυκίνη

ο μεταβολισμός των κυκλοσπορινών, τακρόλιμους, 
μεθυλπρεδνιζολόνη, μιδαζολάμη, τραζολάμη,κουμαρινικά 
φάρμακα, φαινυτοίνη και ριφαμπικίνη μπορεί να 
διαφοροποιηθεί

Σπάνιες περιπτώσεις ηπατοτοξικότητας, κυμαίνεται από ήπια 
αύξηση των ηπατικών ενζύμων έως ηπατική ανεπάρκεια

πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, κοιλιακός πόνος, διάαρροια

κλινικά ή πιθανόν σημαντικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις 
έχουν παρατηρηθεί με τα παρακάτω φάρμακα: από του 
στόματος υπογλυκαιμικοί παράγοντες, κουμαρινικά φάρμακα, 
φαινυτοίνη, κυκλοσπορίνες, ριφαμπικίνη, θεοφυλλίνη, 
ριφαμπουτίνη, τακρολίμους

σπάνιες περιπτώσεις ηπατοτοξικότητας

η ηπατική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται σε ασθενείς με 
προυπάρχοντα ηπατικά προβλήματα σε αγωγή άνω του μηνός

ναυτία, διάρροια, έμετος

Σοβαρές και /ή απειλητικές για τη ζωή αλληλεπιδράσεις με 
ερυθρομυκίνη, πιμοζίδη, κουινιδίνη, από του στόματος 
τριαζολάμες και μιδαζολάμη

Λοβαστατίνη και σιμβαστατίνη πρέπει να διακόπτωνται
αυξημένες συγκεντρώσεις πλάσματος μπορεί να παρατηρηθούν 

με βαρφαρίνη, ριτοναβίρη, ινδιναβίρη, αλκαλοείδής 
παράγοντες, διαζεπάμη, κυκλοσπορίνες, διυδροπυριδίνικές 
αγωγές, τακρόλιμους, διγοξίνη και μεθυλπρεδνιζολόνη

σπάνιες περιπτώσεις ηπατοτοξικότητας
η ηπατική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται σε ασθενείς με 

προυπάρχοντα ηπατικά προβλήματα σε αγωγή άνω του μηνός
ναυτία, διάρροια, έμετος

Σοβαρές και/ή απειλητικές για τη ζωή αλληλεπιδράσεις με 
ερυθρομυκίνη, από του στόματος τριαζολάμη και μιδαζολάμη

λοβαστατίνη και σιμβαστατίνη πρέπει να διακόπτωνται

Εξάνθημα, γαστρεντερικά συμπτώματα Όχι σημαντικές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων
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πλακώδων επιθηλιακών κυττάρων και κυττάρων 
φλεγμονής.

Ένα παρασκεύασμα υδροξειδίου του καλίου 10-20% 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για να αξιολογη-
θούν ταχύτατα τα δείγματα σχετικά με την παρουσία 
μυκητιασικών οργανισμών. Με αυτήν την τεχνική, το 
KOH προκαλεί λύση του επιθηλιακού υποστρώματος, 
επιτρέποντας στις ανθεκτικότερες υφές και ζύμες να 
γίνουν ορατές.

Τα μειονεκτήματα του παρασκευάσματος ΚΟΗ 
είναι τα ακόλουθα:
• Έλλειψη σταθερών καταγραφών 
• Μεγαλύτερη δυσκολία στην ταυτοποίηση των 

μυκητιασικών μικροοργανισμών, συγκριτικά με τη 
χρώση PAS

• Αδυναμία να επηρεάσει τα επιθηλιακά κύτταρα 
που συνδέονται με καταστάσεις όπως η επιθηλιακή 
δυσπλασία ή πεμφιγοειδή πέμφιγγα (pemphigus 
vulgaris?)
Το ιστοπαθολογικό μοτίβο της καντιτίασης της 

στοματικής κοιλότητας μπορεί να διαφοροποιείται σε 
μικρό βαθμό, ανάλογα με την κλινική μορφή της λοί-
μωξης που έχει υποβληθεί σε βιοψία. Τα κοινά  χαρα-
κτηριστικά περιλαμβάνουν αυξημένου πάχους 
παρακερατινοποίηση στην επιφάνεια της αλλοίωσης 
σε συνδυασμό με επιμηκυσμένες επιθηλιακές πτυχώ-
σεις (Εικ. 6-15). Τυπικά, μία χρόνια φλεγμονώδης διή-
θηση μπορεί να μπορεί να παρατηρηθεί στον 
υποκείμενο στο προσβληθέν επιθήλιο συνδετικό ιστό 
άμεσα, και μικρές συγκεντρώσεις ουδετερόφιλων 
συχνά εντοπίζονται στην παρακερατινοποιημένη και 
την επιφανειακή ακανθώδη στιβάδα κοντά στους 
μικροοργανισμούς (Εικ. 6-16). Οι καντιτιασικές υφές 
εμπεριέχονται στην παρακερατινοποιημένη στιβάδα 
και σπάνια τη διαπερνούν προς τις στιβάδες ζώντων 
κυττάρων του επιθηλίου εκτός κι αν ο ασθενής είναι 
βαριά ανοσοκατεσταλμένος.

Διάγνωση

Η διάγνωση της καντιτίασης συνήθως τίθεται από την 
κλινική εικόνα σε συνδυασμό με κυτταρολογικό 
έλεγχο επιχρίσματος. Αν και μία καλλιέργεια μπορεί 
αποδεδειγμένα να ταυτοποιήσει τον μικροοργανισμό 
ως  C. albicans,αυτή η διαδικασία ίσως να μην είναι 
ιδιαίτερα πρακτική για τα περισσότερα ιατρεία. Τα 
κυτταρολογικά ευρήματα θα πρέπει να απεικονίζουν 
την υφώδη φάση του μικροοργανισμού, και σε αυτή 
την περίπτωση πρέπει να ξεκινήσει η αντιμυκητιασική 
θεραπεία. Αν η αλλοίωση είναι κλινικώς ενδεικτική 
χρόνιας υπερπλαστικής κατντιτίασης αλλά δεν αντα-
ποκρίνεται στην αντιμυκητιασική θεραπεία, τότε θα 
πρέπει να διενεργηθεί βιοψία για να αποκλειστεί η 
πιθανότητα ο C. albicans να επικαλύπτει επιθηλιακή 
δυσπλασία, πλακοκυτταρικό καρκίνωμα ή ομαλό λει-
χήνα.

 Εικ. 6-14 Καντιτίαση. Αυτό το κυτταρολογικό παρασκεύασμα 
απεικονίζει σωληνοειδείς μυκητιασικές υφές και ωοειδής ζύμες του 
Candida albicans. (χρώση Periodic acid-Schiff [PAS])

 Εικ.6-16 Καντιτίαση. Αυτή η υψηλής ισχύος φωτομικρογραφία 
απεικονίζει τις σωληνοειδείς υφές του Candida albicans ενσωματω-
μένες στην παρακερατίνη στιβάδα.(χρώση periodic acid-Schiff 
[PAS] )

 Εικ. 6-15 Καντιτίαση. Αυτή η μέσης ισχύος φωτομικρογραφία 
απεικονίζει ένα χαρακτηριστικό μοτίβο παρακεράτωσης, ουδετε-
ρόφιλων μικροαποστημάτων, διευρυμένης ακανθώδους στιβάδας, 
και χρόνιας φλεγμονής του υποκείμενου συνδετικού ιστού σχετική 
με μακροχρόνια καντιτιασική λοίμωξη του στοματικού 
βλεννογόνου.
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Η ακριβής ταυτοποίηση του μικροοργανισμού 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω καλλιέργειας. Ένα 
δείγμα προς καλλιέργεια λαμβάνεται μέσω τριβής 
ενός αποστειρωμένου βαμβακοφόρου στειλεού πάνω 
στην αλλοίωση και κατόπιν επαλείφεται στην επιφά-
νεια ενός τριβλίου με άγαρ Sabouraud. Ο C. albicans 
θα αναπτυχθεί ως κρεμώδεις αποικίες με ομαλή επι-
φάνεια, μετά από 2 με 3 ημέρες επώασης σε θερμο-
κρασία δωματίου.

Θεραπεία και Πρόγνωση

Αρκετές αντιμυκητιασικές αγωγές έχουν αναπτυχθεί 
για τη διαχείρηση της στοματικής καντιτίασης, με 
αρκετά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα η καθεμία 
(Πίνακας 6-2).

Πολυενικοί Παράγοντες
Νυστατίνη

Την δεκατία του 1950, το πολυενικό αντιβιοτικό 
νυστατίνη ήταν η αποτελεσματικότερη θεραπεία για 
την καντιτίαση της στοματικής κοιλότητας. Η νυστα-
τίνη παρασκευαζόταν για από του στόματος χρήση ως 
εναιώρημα ή παστίλια. Πολλοί ασθενείς αναφέρουν 
ότι η νυστατίνη έχει πολύ πικρή γεύση, κάτι το οποίο 
πιθανόν επηρέαζε τη συμμόρφωση των ασθενών με 
τις οδηγίες και επομένως η γεύση έπρεπε να καλυφθεί 
με σουκρόζη και γλυκαντικούς παράγοντες. Αν η 
καντιτίαση οφείλεται σε ξηροστομία, το υψηλό σε 
σάκχαρα παρασκεύασμα νυστατίνης μπορεί να συμ-
βάλλει στην εκδήλωση τερηδονικών αλλοιώσεων που 
συνδέονται με την ξηροστομία. Η νυστατίνη και τα 
άλλα πολυενικά αντιβιοτικά απορροφώνται ελάχιστα 
από το γαστρεντερικό σωλήνα κι έτσι η αποτελεσμα-
τικότητά τους εξαρτάται από την άμεση επαφή που 
θα έχουν με τους καντιτιασικούς μικροοργανισμούς. 
Αυτό απαιτεί τη λήψη πολλαπλών δόσεων ημερησίως 
έτσι ώστε οι μύκητες να είναι κατάλληλα εκτεθειμένοι 
στο φάρμακο. Η νυστατίνη σε συνδυασμό με τριαμκι-
νολονική ακετονίδική κρέμα ή αλοιφή μπορεί να 
εφαρμοστεί τοπικά και είναι αποτελεσματική για τη 
γωνιακή χειλίτιδα που δεν έχει βακτηριακή εμπλοκή.

Aμφοτερισίνη B
Για πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, η χρήση της αμφοτερι-
σίνης Β περιοριζόταν σε ενδοφλέβια χορήγηση σε 
περιπτώσεις απειλητικών για τη ζωή μυκητιασικών 
λοιμώξεων. Αυτή η αγωγή προοδευτικά έγινε διαθέ-
σιμη ως πόσιμο εναιώρημα για τη διαχείρηση της 
καντιτίασης της στοματικής κοιλότητας. Δυστυχώς, η 
μείωση του κοινού ενδιαφέροντος για αυτή τη μορφή 
σκευάσματος του φαρμάκου, οδήγησε στη διακοπή 
της παραγωγής του.

Ιμιδαζολικοί Παράγοντες
Οι παραγόμενοι από ιμιδαζόλες  αντιμυκητιασικοί 
παράγοντες αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία του 

1970 και αποτέλεσαν ένα μεγάλο βήμα στη διαχεί-
ρηση της κατιντίασης. Τα δύο φάρμακα της ομάδας 
αυτής που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα είναι η 
κλοτριμαζόλη και κετοναζόλη. 

Κλοτριμαζόλη
Όπως η νυστατίνη, η κλοτριμαζόλη δεν απορροφάται 
καλά και απαιτείται χορήγηση αρκετές φορές ημερη-
σίως. Κυκλοφορεί με τη μορφή ευχάριστης σε γεύση 
παστίλιας και συνοδεύεται από ελάχιστες ανεπιθύμη-
τες ενέργειες. Η αποτελεσματικότητα αυτού του 
παράγοντα στη θεραπεία της καντιτίασης της στομα-
τικής κοιλότητας φαίνεται στην εικόνα Εικ. 6-12. Η 
κλοτριμαζόλη σε μορφή κρέμας είναι επίσης αποτελε-
σματική για τη θεραπεία της γωνιακής χειλίτιδας, 
διότι το φάρμακο αυτό έχει τόσο αντιμυκητιασικές 
όσο και αντιβακτηριδιακές ικανότητες.

Κετοναζόλη
Η κετοναζόλη είναι το πρώτο αντιμυκητιασικό φάρ-
μακο το οποίο μπορούσε να απορροφηθεί από τον 
γαστρεντερικό σωλήνα κι έτσι παρείχε συστηματική 
θεραπεία με από του στόματος χορήγηση. Η μονοδο-
σική ημερήσια χορήγηση ήταν πολύ πιο εύκολη ώστε 
να την ακολουθήσουν οι ασθενείς, αν και παρατηρή-
θηκαν αρκετά μειονεκτήματα. Οι ασθενείς δεν πρέπει 
να λαμβάνουν αντιόξινα ή ανταγωνιστικούς παράγο-
ντες  H2, διότι απαιτείται όξινο περιβάλλον για την 
απορρόφηση του φαρμάκου. Αν ο ασθενής πρόκειται 
να λάβει κετοναζόλη για διάστημα μεγαλύτερο των 2 
εβδομάδων, προτείνεται ηπατικός έλεγχος διότι περί-
που 1 στα 10.000 άτομα έχουν εμφανίσει ιδιοσυγκρα-
τική ηπατοτοξικότητα λόγω του παράγοντα. Λόγω 
αυτών, η  US Food and Drug Administra¬tion προτεί-
νει ότι η κετοναζόλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως θεραπεία επιλογής για την καντιτίαση της στομα-
τικής κοιλότητας. Επίσης, η κετοναζόλη εμπλέκεται 
σε αλληλεπιδράσεις με μακρολιδικά αντιβιοτικά(ό-
πως η ερυθρομυκίνη), οι οποίες μπορεί να πυροδοτή-
σουν καρδιακές αρρυθμίες απειλητικές για τη ζωή. 

Τριαζόλες
Οι τριαζόλες είναι από τα πιο σύγχρονα αντιμυκητια-
σικά φάρμακα. Τόσο η φλουκοναζόλη όσο και η ιτρα-
κοναζόλη έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία της 
καντιτίασης στις ΗΠΑ.

Φλουκοναζόλη
Η φλουκοναζόλη φαίνεται πως είναι πιο αποτελεσμα-
ατική από την κετοκοναζόλη. Απορροφάται πολύ 
καλά συστηματικά και δεν απαιτείται όξινο περιβάλ-
λον για την απορρόφησή της. Ο σχετικά μεγάλος 
χρόνος ημίσειας ζωής της επιτρέπει την λήψη μίας 
δόσης ημερησίως και η ηπατοτοξικότητα είναι πολύ 
σπάνια στις δόσεις που λαμβάνονται για την θερα-
πεία της στοματικής κατιντίασης. Κάποιες έρευνες 
υπογραμμίζουν πως η φλουκοναζόλη ίσως να μην 
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είναι κατάλληλη επιλογή για μακροχρόνια προφυλα-
κτική χορήγηση διότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Οι γνωστές αλληλεπι-
δράσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση της δράσης της 
φαινυτοίνης, ενός αντιεπιληπτικού φαρμάκου, των 
βαρφαρινικών παραγώγων(αντιπηκτικά), και των 
σουλφονυλουριών (απο του στόματος υπογλυκαιμικοί 
παράγοντες). Άλλα φάρμακα που αλληλεπιδρούν με 
την φλουκοζανόλη συνοψίζονται στον πίνακα 6-2.

Ιτρακοναζόλη
Η ιτρακοναζόλη έχει αποδειχθεί ως αποτελεσματική 
για ένα μεγάλο αριθμό μυκητιασικών λοιμώξεων, 
συμπεριλαμβανομένου της ιστοπλάσμωσης, της βλα-
στομύκωσης, και μυκητιασικών βλαβών των ονύχων. 
Πρόσφατα, το διάλυμα ιτρακοναζόλης εγκρίθηκε για 
τη διαχείρηση της στοματοφαρυγγικής κατιντίασης 
και αυτό καταδεικνύει πως η αποτελεσματικότητά του 
είναι αντίστοιχη της κλοτριμαζόλης και της φλουκο-
ναζόλης. Σχετικά με τη φλουκοναζόλη, σημαντικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φαρμάκων είναι πιθα-
νές, και η ιτρακοναζόλη αντενδείκνυται σε ασθενείς 
που λαμβάνουν ερυθρομυκίνη, τριαζολάμη και μιδα-
ζολάμη (βλ. Πίνακα 6-2 for other potential drug 
interactions.)

Ποσακοναζόλη
Αυτό το σχετικά νέο τριαζολικό παρασκεύασμα έχει 
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη διαχείρηση 
της στοματοφαρυγγικής κατιντίασης σε ασθενείς με 
λοίμωξη ΗΙV. Δεδομένου του κόστους του φαρμάκου 
και της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας άλλων, 
φθηνότερων, στοματικών αντιμυκητιασικών παραγό-
ντων, δεν χρησιμοποιείται ως θεραπεία ρουτίνας για 
την καντιτίαση της στοματικής κοιλότητας.

Εχινοκαντίνες
Αυτά τα νέου τύπου αντιμυκητιασικά φάρμακα δρουν 
επεμβατικά στη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος 
των μικροοργανισμών. Ο σχηματισμός της 1,3-γλυκά-
νης, που αποτελεί βασικό δομικό συστατικό του κυτ-
ταρικού τοιχώματος των candida, διακόπτεται και 
οδηγεί σε διαπερατότητα του κυτταρικού τοιχώματος 
και αντίστοιχα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο τον μικρο-
οργανισμό. Οι αγωγές δεν απορροφώνται σωστά και 
επομένως πρέπει να χορηγούνται ενδοφλέβια. Συνή-
θως διατηρούνται για πιο απειλητικές για τη ζωή 
καντιτιασικές λοιμώξεις. Παραδείγματα αποτελούν η 
κασποφουνγκίνη, μισαφουνγκίνη και ανιδουλαφουν-
γκίνη. 

Άλλοι αντιμυκητιασικοί παράγοντες
Ιωδοκινόλη

Αν και δεν πρόκειται αυστηρά για αντιμυκητιασικό 
φάρμακο, η ιωδοκινόλη έχει τόσο αντιμυκητιασικές 
όσο και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Όταν συνδυάζε-
ται σε κρέμα με κάποιο κορτικοστεροειδές, το σκεύα-

σμα αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό ως τοπική 
θεραπεία για την γωνιακή χειλίτιδα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατιντίαση της 
στοματικής κοιλότητας είναι μία ενοχλητική επιφα-
νειακή λοίμωξη που αποδράμει έυκολα με την κατάλ-
ληλη αντιμυκητιασική θεραπεία. Αν η λοίμωξη 
επανεμφανιστει μετά τη θεραπεία, τότε ένας ενδελε-
χής έλεγχος πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων για 
την κατιντίαση, συμπεριλαμβανομένης και της ανο-
σοκαταστολής, ίσως είναι απαραίτητος. Μόνον στους 
πολύ σοβαρά κατεσταλμένους ασθενείς η καντιτίαση 
θα προκαλέσει βαθιά επιθετική νόσο (Εικ. 6-17).

 ΙΣΤΟΠΛΑΣΜΩΣΗ

Η ιστοπλάσμωση είναι η πιο συχνή συστηματική 
μυκητιασική λοίμωξη στις ΗΠΑ, και προκαλεείται 
από τον μικροοργανισμό  Histoplasma capsulatum. 
Όπως και αρκετοί άλλοι παθογόνοι μύκητες, το  H. 
Capsulatum εμφανίζει διμορφισμό και αναπτύσσεται 
ως ζύμη σε θερμοκρασία σώματος του ξενιστή ανθρώ-
που και ως μούχλα στο φυσικό του περιβάλλον. Περι-
οχές αυξημένης υγρασίας με έδαφος εμπλουτισμένο 
σε περιττώματα πουλιών ή νυχτερίδων είναι ιδιαίτερα 
ευνοικές για την ανάπτυξη του μικροοργανισμού. 
Αυτή η προτίμηση στο περιβάλλον εξηγεί γιατί η ιστο-
πλάσμωση παρατηρείτααι ενδημικά σε γόνιμες κοιλά-
δες ποταμών, όπως στην περιοχή που βρέχεται από 
τους ποταμούς Οχάιο και Μισισσίπι στις ΗΠΑ. Σπο-
ρίδια του μικροοργανισμού διασπείρονται αερογενώς 
και κατόπιν εισπνέονται, διαπερνούν στα τελικά 
κυψελίδια των πνευμόνων και επωάζονται.

Περίπου 500.000 νέα περιστατικά ιστοπλάσμωσης 
θεωρείται πως σημειώνονται ετησίως στις ΗΠΑ. Σε 
άλλες περιοχές του κόσμου, όπως η Κεντρική και 
Νότιος Αμερική, η Ευρώπη και η Ασία, επίσης κατα-

 Εικ. 6-17 Καντιτίαση. Αυτή η νεκρωτική αλλοίωση του άνω 
χείλους αναπτύχθηκε σε άνδρα με ανεξέλεγκτο διαβήτη τύπου 1. η 
βιοψία και καλλιέργεια έδειξε ένα σπάνιο παράδειγμα διεισδυτικής 
στοματικής λοίμωξης με Candida albicans.
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γράφονται αρκετά κρούσματα. Επιδημιολογικές μελέ-
τες στις ενδημικές για το μύκητα  περιοχές των ΗΠΑ, 
αναφέρουν ότι το 80-90% του πληθυσμού των περιο-
χών αυτών έχει επιμολυνθεί.

Κλινικά και Ακντινογραφικά Χαρακτηριστικά

Οι περισσότερες περιπτώσεις ιστοπλάσμωσης συνο-
δεύονται από απουσία ή ήπια συμπτωματολογία με 
αποτέλεσμα ο ασθενής να μην αναζητά ιατρική θερα-
πεία. Οι εκδηλώσεις της νόσου εξαρτώνται από την 
ποσότητα των εισπνεόμενων σπορίων, την ανοσολο-
γική κατάσταση του ξενιστή και ενδεχομένως το στέ-
λεχος του H. Capsulatum. Τα περισσότερα άτομα που 
εκτίθενται στον μικροοργανισμό είναι σχετικά υγιή 
και δεν εισπνέουν μεγάλο αριθμό σπορίων, επομένω 
δεν εμφανίζουν ή έχουν ήπια συμπτώματα τύπου 
γρίπης για 1 με 2 εβδομάδες. Τα εισπνεόμενα σπορία 
καταβολίζονται από τα μακροφάγα εντός 24 με 48 
ωρών και ειδικά τ-λεμφοκύτταρα αναπτύσσουν 
ανοσία εντός 2 με 3 εβδομάδων. Αντισώματα κατά του 
μικροοργανισμού συνήθως εμφανίζονται αρκετές 
εβδομάδες αργότερα. Με αυτούς τους αμυντικούς 
μηχανισμούς, ο ξενιστής συνήθως καθιστάται ικανός 
να αντιμετωπίσει τους εισβάλλοντες μικροοργανι-
σμούς, αν και σε κάποιες περιπτώσεις τα μακροφάγα 
απλά περικυκλώνουν και περιορίζουν τους μύκητες 
με αποτέλεσμα ζώντες μικροοργανισμοί να ανακάμ-
ψουν αρκετά χρόνια μετά. Επομένως, ασθενείς οι 
οποίοι προηγουμένως κατοικούσαν σε περιοχές 
υψηλής ενδημικότητας ενδεχομένως να φέρουν τον 
μικροοργανισμό και να εκδηλώσουν αργότερα , σε 
κάποια άλλη γεωγραφική περιοχή, τη νόσο αν εμφα-
νίσουν κάποια διαταραχή του ανοσοποιητικού τους 
συστήματος.

Η οξεία ιστοπλάσμωση είναι μία αυτόματα ιάσιμη 
λοίμωξη του αναπνευστικού που πιθανότατα ανα-
πτύσσεται μόνον στο 1% των ανθρώπων που έχουν 
εκτεθεί σε χαμηλό αριθμό σπορίων. Με υψηλή συγκέ-
ντρωση σπορίων, περίπου το 50 με 100% των ατόμων 
θα εμφανίσει οξεία συμπτωματολογία. Τα συμπτώ-
ματα αυτά (πυρετός,πονοκέφαλος, μυαλγία, μη παρα-
γωγικός βήχας και ανορεξία) έχουν ως αποτέλεσμα 
μία κλινική εικόνα όμοια με αυτή της κοινής γρίπης. 
Οι ασθενείς είναι συνήθως άρρωστοι για 2 εβδομάδες, 
αν και η ενασβεστίωση των πυλαίων λεμφαδένων 
μπορεί να βρεθεί ως τυχαίο ακτινογραφικό εύρημα σε 
ένα ακτινογράφημα θώρακος μετά από χρόνια.

Η χρόνια ιστοπλάσμωση επίσης κυρίως προσβάλ-
λει τους πνεύμονες, αν και είναι πολύ λιγότερο συχνή 
από την οξεία ιστοπλάσμωση. Η χρόνια μορφή συνή-
θως αφορά ηλικιωμένους, λευκούς άνδρες με εμφύ-
σημα ή ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Κλινικά, 
εμφανίζεται όμοια με τη φυματίωση. Οι ασθενείς 
τυπικά εμφανίζουν βήχα, απώλεια βάρους, πυρετό, 
δύσπνοια, θωρακικό πόνο, αιμόπτυση, αδυναμία και 
κακουχία. Στο θωρακικό ραδιογενόγραμμα απεικονί-

ζονται διηθήσεις και σπήλαια στον άνω πνευμονικό 
λοβό.

Η διάχυτη ιστοπλάσμωση είναι ακόμη πιο σπάνια 
από τον οξύ και το χρόνιο τύπο. Συμβαίνει σε 1 στους 
2000 με 5000 ασθενείς που έχουν οξεία συμπτωματο-
λογία. Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται από προο-
δευτική εξάπλωση της λοίμωξης σε εξωπνευμονικές 
περιοχές. Συνήθως συμβαίνει είτε σε ηλικιωμένους, 
εξασθενημένους ή ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 
Σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ, το 2-10% ασθενών με 
σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας 
(AIDS) (σελ. 251)εκδηλώνει διάχυτη ιστοπλάσμωση. 
Ασθενείς οι οποίοι έχουν δεχθεί θεραπεία με τον αντι-
καρκινικό παράγοντα TNF-a ( όπως ινφλιξιμάμπη, 
ετανερσέπτη ή αδαλιμουμάμπη) και οι οποίοι έχουν 
διαμείνει σε γεωγραφικές περιοχές υψηλής ενδημικό-
τητας, επίσης διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης διάχυ-
της νόσου, πιθανότατα λόγω επανενεργοποίησης του 
μικροοργανισμού. Ιστοί που προσβάλλονται είναι ο 
σπλήνας, τα επινεφρίδια, το ήπαρ, οι λεμφαδένες, ο 
γαστρεντερικός σωλήνας. Το κεντρικό νευρικό 
σύστημα (ΚΝΣ), οι νεφροί και ο στοματικός βλεννο-
γόνος. Η προσβολή των επινεφρινιδίων μπορεί να 
προκαλέσει υποαδρενοκορτισισμό (νόσος του 
Αddison) (σελ. 784).

Οι περισσότερες στοματικές αλλοιώσεις της ιστο-
πλάσμωσης συμβαίνουν στο διάχυτο τύπο της νόσου. 
Οι συχνότερα προσβαλλόμενες περιοχές είναι η 
γλώσσα, η υπερώα και ο παρειακός βλεννογόνος. Η 
αλλοίωση συνήθως εμφανίζεται ως μονήρης, ενδεχο-
μένως επώδυνη εξέλκωση με διάρκεια λίγων εβδομά-
δων. Ωστόσο, κάποιες αλλοιώσεις ίσως εμφανίζονται 
ερυθηματώδεις ή λευκές με ανώμαλη επιφάνεια (Εικ. 
6-18).  Οι ελκωτικές αλλοιώσεις έχουν σκληρά, επηρ-
μένα όρια και μπορεί να είναι δύσκολο να διαφοροδι-
αγνωστούν κλινικά από κακοήθεια (Εικ. 6-19).

 Εικ. 6-18 Ιστοπλάσμωση. Αυτή η ελκωτική κοκκιωματώδης 
αλλοίωση περιλαμβάνει την  labial vestibule της κάτω γνάθου και 
μπορεί εύκολα να διγνωστεί λανθασμένα κλινικώς ως καρκίνωμα. 
Η βιοψία θα θέσει την οριστική διάγνωση. (Ευγενική παραχώρηση 
του Dr. John Werther.)
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Ιστοπαθολογικά Χαρακτηριστικά

Η εξέταση σε μικροσκόπιο δείγματος από τον ιστό 
της αλλοίωσης αποκαλύπτει είτε διάχυτη διήθηση 
από μακροφάγα ή, συχνότερα, συλλογές μακροφά-
γων οργανωμένων σε κοκκιώματα (Εικ. 6-20). Πολυ-
μορφοπύρηνα γιγαντοκύτταρα συνήθως παρατη- 
ρούνται σε συνδυασμό με τη κοκκιωματώδη φλεγ-
μονή. Ο υπαίτιος οργανισμός μπορεί να αναγνωριστεί 
δύσκολα με την συνήθη χρώση αιματοξυλίνης-ηωσί-
νης αλλά ειδικές χρώσεις όπως η PAS και  μέθοδος 
Grocott- Gomori μεθεναμινικού αργύρου, αναδει-
κνύει αυτόματα τους χαρακτηριστικούς μύκητες  H. 
capsulatum (Εικ. 6-21).

Διάγνωση

Η διάγνωση της ιστοπλάσμωσης μπορεί να γίνει με 
ιστοπαθολογική ταυτοποίηση του μικροοργανισμού 

σε ιστικές τομές ή καλλιέργεια. Άλλοι χρήσιμοι δια-
γνωστικοί έλεγχοι είναι οι ορολογικοί, όπου απεικο-
νίζονται τα αντισώματα που κατευθύνονται κατά του  
H. Capsulatum και αναγνωρίζονται τα αντιγόνα που 
παράγονται από τους μύκητες.

 Θεραπεία και Πρόγνωση

Η οξεία ιστοπλάσμωση, αποδράμει αυτόματα και 
γενικά δεν απαιτεί καμία εξειδικευμένη θεραπεία 
εκτός από υποστηρικτική θεραπεία με αναλγητικούς 
και αντιπυρετικούς παράγοντες. Συχνά η νόσος δεν 
θεραπεύεται διότι τα συμπτώματα είναι μη ειδικά και 
η διάγνωση δεν είναι έκδηλη. 

Οι ασθενείς με χρόνια ιστοπλάσμωση απαιτούν 
θεραπεία, παρά το γεγονός ότι οι μισοί περίπου ανα-
κάμπτουν αυτόματα. Συχνά η αναπνευστική βλάβη 
είναι προοδευτική αν δεν ληφθεί θεραπεία και μπορεί 
να αποβεί θανατηφόρα στο 20% των περιπτώσεων. Για 
σοβαρές περιπτώσεις χρόνιας ιστοπλάσμωσης, η 
θεραπεία εκλογής είναι ενδοφλέβια χορήγηση 
κάποιων παρασκευασμάτων λιπιδικής αμφοτερισίνης 
Β, τα οποία είναι σημαντικά λιγότερο τοξικά από τις 
συνήθεις φόρμουλες αμφοτερισίνης Β δεσοξυχολικού 
άλατος. Η ιτρακοναζόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
μη ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς διότι συνδεέται 
με ακόμη λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και έχει 
μικρότερο κόστος, αλλά αυτή η θεραπεία απαιτεί 
καθημερινή χορήγηση για τουλάχιστον 3 μήνες. Αν 
και η φλουκοναζόλη έχει χρησιμοποιηθεί για τη θερα-
πεία της ιστοπλάσμωσης, αυτός ο παράγοντας φαίνε-
ται πως είναι λιγότερο αποτελεσματικός από ότι η 
ιτρακοναζόλη και λιγότερο πιθανό να δώσει το επιθυ-
μητό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η διάχυτη ιστοπλάσμωση μπορεί να είναι μία πολύ 
σοβαρή κατάσταση όταν συμβαίνει σε ανοσοκατε-
σταλμένα άτομα και μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο 
σε ποσοστό 80 με 90% αν δεν ληφθεί θεραπεία. Συνι-

 Εικ. 6-19 Ιστοπλάσμωση. Αυτή η χρόνια εξέλκωση της κοιλιακής 
και πλάγιας επιφάνειας της γλώσσας αποτελεί μία στοματική αλλοί-
ωση ιστοπλάσμωσης που ξεκίνησε από τους πνεύμονες. Η αλλοί-
ωση τυπικά ομοιάζει με καρκίνωμα και λόγω της υψηλού κινδύνου 
εντόπισης, η βιοψία είναι απαραίτητη.

 Εικ. 6-20 Ιστοπλάσμωση. Αυτή η μέσης ισχύος φωτομικρογρα-
φία απεικονίζει διάσπαρτα μακροφάγα ανεμειγμένα με λεμφοκύτ-
ταρα και κύτταρα του πλάσματος. Κάποια μακροφάγα περιέχουν 
μικροοργανισμούς Histoplasma capsulatum (βέλη)

 Εικ. 6-21 Ιστοπλάσμωση. Αυτή η υψηλής ισχύος φωτομικρογρα-
φία ιστικής τομής απεικονίζει μικρούς μύκητες Histoplasma 
capsulatum.(χρώση Grocott-Gomori μεθεναμινικού αργύρου.)
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στάται κάποιο από τα παρασκευάσματα λιπιδικής 
αμφοτερισίνης Β για τους ασθενείς αυτούς και όταν η 
απειλητική για τη ζωή φάση παρέλθει και ελεγχθεί, η 
θεραπεία συνεχίζεται με ιτρακονιζόλη για 6 με 18 
μήνες. Ωστόσο, παρατηρείται ένα ποσοστό θνησιμό-
τητας 7-23%, παρά τη θεραπεία. Η μονοθεραπεία με 
ιτρακονιζόλη μπορεί να εφαρμοστεί αν ο ασθενής δεν 
είναι ανοσοκατεσταλμένος και έχει σχετικά ήπια προς 
μέτριας βαρύτητας νόσο, αν και το ποσοστό απόκρι-
σης είναι βραδύτερο από τους ασθενείς που έλαβαν 
αμφοτερισίνη Β, καθώς και το ποσοστό επανεμφάνι-
σης υψηλότερο. 

 ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ

Η βλαστομύκωση, είναι μια σχετικά ασυνήθιστη 
ασθένεια, που προκαλείται από τον δίμορφο μύκητα 
γνωστό ως Blastomyces dermatitidis. Αν και ο οργα-
νισμός σπάνια απομονώνεται από το φυσικό του περι-
βάλλον, φαίνεται να προτιμά το πλούσιο και υγρό 
έδαφος, όπου αναπτύσσεται ως μούχλα. Μεγάλο 
μέρος της περιοχής στην οποία αναπτύσσεται, «επι-
καλύπτει» την περιοχή που σχετίζεται με το H. 
capsulatum (που επηρεάζει το ανατολικό μισό των 
Ηνωμένων Πολιτειών). Ωστόσο, η παρουσία της βλα-
στομυκωσης εκτείνεται και πιο βόρεια, συμπεριλαμ-
βανοντας τις πολιτείες του Wisconsin, της Minnesota 
και των καναδικών επαρχιών που περιβάλλουν τις 
Μεγάλες Λίμνες. Σποραδικά κρούσματα έχουν επίσης 
αναφερθεί στην Αφρική, την Ινδία, την Ευρώπη και τη 
Νότια Αμερική. Συγκριτικά, η ιστοπλάσμωση φαίνε-
ται να είναι τουλάχιστον δέκα φορές πιο συχνή από 
τη βλαστομύκωση. Σε ορισμένες σειρές κλινικών περι-
πτώσεων, έχει σημειωθεί/παρατηρηθεί μια εξέχουσα 
προδιάθεση ως προς τους ενήλικους ανδρες, συχνά με 
αναλογία ανδρών προς γυναίκών μέχρι και 9:1. Αν και 
ορισμένοι ερευνητές το έχουν αποδώσει στον μεγαλύ-
τερο βαθμό υπαίθριας δραστηριότητας (π.χ. κυνήγι, 
ψάρεμα ) των άνδρων, σε περιοχές όπου αναπτύσσε-
ται ο οργανισμός, άλλοι ερευνητές παρατήρησαν ότι 
αυτές οι κλινικές περιπτώσεις, αναφέρθηκαν συνήθως 
από δεδομένα των στρατιωτικών νοσοκομείων, στα 
οποία υπάρχει μκα σαφή υπεροχή των ασθενών ως 
προς το ανδρικό φύλο. Η εμφάνιση βλαστομυκωσης 
σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς είναι σχετικά 
σπάνια.

Κλινικά και Ακτινογραφικά Χαρακτηριστικά

Η βλαστομυκωση αποκτάται/μεταδίδεται σχεδόν 
πάντα μεσω της εισπνοής σπορων του μύκητα, ιδιαί-
τερα μετά από βροχή. Οι σπόροι φτάνουν στις κυψε-
λίδες των πνευμόνων, όπου αρχίζουν να αναπτύσσονται 
ως ζυμομύκητες στη θερμοκρασία του σώματος. Στους 
περισσότερους ασθενείς, η λοίμωξη πιθανώς περιορί-
ζεται και περιέχαρακώνεται στους πνεύμονες, αλλά σε 
λίγες περιπτώσεις μπορεί να διαδοθεί αιματογενώς. 

Κατά σειρά φθίνουσας συχνότητας, οι θέσεις διάδο-
σης/μετάδωσης περιλαμβάνουν το δέρμα, τα οστά, 
τον προστάτη, τις μήνιγγες, τον στοματοφαρυγγικό 
βλεννογόνο και τα όργανα της κοιλιάς.

Αν και οι περισσότερες περιπτώσεις βλαστομυκω-
σης είναι, είτε ασυμπτωματικές, είτε προκαλούν μόνο 
πολύ ήπια συμπτώματα, οι συμπτωματικοί ασθενείς 
συνήθωςπαρουσι’αζουν ενοχλήσεις από τους πνευμο-
νες. Η οξεία βλαστομυκητίαση μοιάζει με πνευμονία, 
που χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό, πόνο στο 
στήθος, κακουχία, νυχτερινές εφιδρώσεις και παρα-
γωγικό βήχα με βλεννοπυώδη πτύελα. Σπάνια, η λοί-
μωξη μπορεί να προκαλέσει το επικίνδυνο για τη ζωή, 
σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων.

Η χρόνια βλαστομυκωση είναι πιο συχνή από την 
οξεία μορφή και μπορεί να μιμείται τη φυματίωση. Και 
οι δύο καταστάσεις χαρακτηρίζονται συχνά από 
χαμηλό πυρετό, νυχτερινές εφιδρώσεις, απώλεια 
βάρους και παραγωγικό βήχα. Οι ακτινογραφίες 
θώρακος μπορεί να φαίνονται φυσιολογικές ή μπορεί 
να δείχνουν διάχυτες διηθήσεις ή μία ή περισσότερες 
μάζες στους πνεύμονες ή στο hilar/σημειο εισοδου 
μεγαλων αγγειων κ νευρων μεσολόβιο??, . 

Σε αντίθεση με τη φυματίωση και την ιστοπλά-
σμωση, η ενασβεστίωση δεν είναι τυπικά παρούσα. Οι 
δερματικές βλάβες συνήθως αντιπροσωπεύουν την 
εξάπλωση/διαφυγή της λοίμωξης από τους πνεύμο-
νες, αν και περιστασιακά είναι το μόνο σημάδι της 
ασθένειας. Τέτοιες βλάβες ξεκινούν ως ερυθηματώ-
δεις όζοι που μεγεθύνονται, γίνονται φλύκταινες ή 
εξελκσεις (Εικ. 6-22 και 6-23).

 Εικ. 6-22 Βλαστομύκωση. Αυτή η κοκκιώδης ερυθηματώδης 
πλάκα δερματικής βλαστομύκωσης έχει επηρεάσει το δέρμα του 
προσώπου. ( ευγενική παραχώρηση του  Dr. William Welton.)
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Οι στοματικές βλάβες της βλαστομυκωσης, μπορεί 
να προκύψουν είτε από εξωπνευμονική μετάδωση, 
είτε από τοπικό ενοφθαλμισμό  από τον οργανισμό. 
Αυτές οι βλάβες μπορεί να έχουν μια ακανόνιστη, ερυ-
θηματώδη ή λευκή άθικτη επιφάνεια ή μπορεί να 
εμφανίζονται ως έλκη με ακανόνιστα υπεργερμένα 
όρια και παρουσία πόνου ποικίλου βαθμού (Εικ. 6-24 
και 6-25). 

Κλινικά, επειδή οι βλάβες μοιάζουν με το ακανθο-
κυτταρικό καρκίνωμα, απαιτείται βιοψία και ιστοπα-
θολογική εξέταση.

Ιστοπαθολογικά Χαρακτηριστικά 

Η ιστοπαθολογική εξέταση του ιστού της βλάβης 
τυπικά δείχνει ένα μείγμα οξείας και κοκκιωματώδους 
φλεγμονής, που περιβάλλει ποικίλους αριθμούς ζυμο-
μυκήτων. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν διάμετρο 8 έως 
20 μ.μ. Χαρακτηρίζονται από ένα διπλά διαθλόμενο 
κυτταρικό τοίχωμα (Εικ. 6-26) και μια ευρεία σύνδεση 
μεταξύ του εκκολαπτόμενου θυγατρικού κυττάρου 
και του γονικού κυττάρου. Όπως πολλοί άλλοι μύκη-
τες, το B. dermatitidis μπορεί να ανιχνευθεί πιο εύκολα 
χρησιμοποιώντας ειδικές χρώσεις, όπως τις Grocott-
Gomori methenamine silver και PAS. Η αναγνώριση 
αυτών των οργανισμών είναι ιδιαίτερα σημαντική, 
επειδή αυτή η μόλυνση συχνά προκαλεί μια καλοήθη 
αντίδραση του υπερκείμενου επιθηλίου σε βλάβες του 
βλεννογόνου ή του δέρματος που ονομάζεται ψευδο-
επιθηλιωματώδης (ψευδοκαρκινωματώδης) υπερπλα-
σία. Επειδή αυτή η καλοήθης επιμήκυνση των 

ραβδώσεων/πτυχώσεων του επιθηλίου μπορεί να 
μοιάζει με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα με την πρώτη 
ματιά στο μικροσκόπιο, είναι υποχρεωτική η προσε-
κτική επιθεώρηση/παρατήρηση του υποκείμενου 
φλεγμονώδους ιστού της βλάβης.

Διάγνωση

Η ταχεία διάγνωση της βλαστομυκωσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με μικροσκοπική εξέταση, είτε των 
ιστοπαθολογικών τομών, είτε ενός κυτταρολογικού 
παρασκευάσματος σταθεροποιημένου με αλκοόλη. 
Το πιο γρήγορο μέσο διάγνωσης, ωστόσο, είναι το 
παρασκεύασμα ΚΟΗ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί για την εξέταση απόξεσης/λήψη υλικου με από-
ξεση, από μια ύποπτη βλάβη. Η πιο ακριβής μέθοδος 
αναγνώρισης του B. dermatitidis είναι η λήψη δείγμα-
τος καλλιέργειας από πτύελα ή από φρέσκο/πρ’ο-
σφατο υλικό βιοψίας και η ανάπτυξη του οργανισμού 
σε άγαρ Sabouraud. Αυτή είναι μια αργή τεχνική. 

 Εικ. 6-23 Βλαστομύκωση. Σοβαρή δερματική λοίμωξη από 
Blastomyces dermatitidis. (Ευγενική παραχώρηση του Dr. Emmitt 
Costich.)

 Εικ. 6-24 Βλαστομύκωση. Αυτές οι ακανόνιστες εξελκώσεις της 
γλώσσας αποτελούν βλαστομύκωση. Απευθείας ενοφθαλμισμός 
θεωρείται πως συνέβη λόγω της συνήθειας του ασθενούς να μασά 
αποξηραμένο κρέας αλόγου(“Kentucky field candy”), στο οποίο 
πιθανότατα αναπτυσόταν μικροοργανισμοί.

 Εικ. 6-25 Βλαστομύκωση. Κοκκιωματώδης εξωφυτική και ανθε-
κτική μάζα του παρειακού βλεννογόνου
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Μερικές φορές χρειάζεται έως και 3 έως 4 εβδομάδες, 
για να πραγματοποιηθεί η χαρακτηριστική μετατροπή 
του μυκήλιο σε ζυμομύκητα. Τέλος,  έχει αναπτυχθεί 
ένας ειδικός ανιχνευτής DNA, που επιτρέπει την 
άμεση αναγνώριση της μυκηλιακής φάσης/μορφής, 
που εμφανίζεται συνήθως σε 5 έως 7 ημέρες. Οι ορο-
λογικές μελέτες και οι δερματικές δοκιμασίες συνή-
θως δεν βοηθούν λόγω της έλλειψης αντιδραστικό- 
τητας και ειδικότητας.

Θεραπεία και Πρόγνωση

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι περισσότεροι 
ασθενείς με βλαστομυκωση είναι ασυμπτωματικοί ή 
έχουν μόνο ήπια συμπτώματα, επομένως η θεραπεία 
μπορεί να μην χορηγηθεί ,επειδή συχνά δεν υπάρχει 
υποψία για τη νόσο. Στην περίπτωση τεκμηριωμένης 
συμπτωματικής οξείας ή χρόνιας πνευμονικής βλα-
στομυκωσης, η ιτρακοναζόλη θα πρέπει να συνταγο-
γραφείται για ήπια έως μέτρια νόσο, ενώ η συστηματική 
χρήση αμφοτερικίνης Β, ενδείκνυται σε πιο σοβαρές 
περιπτώσεις.

Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς ή εκείνοι με εξω-
πνευμονικές βλάβες, χρειάζονται επίσης θεραπεία με 
αμφοτερικίνης Β, ακολουθούμενης από 6 έως 12  
μήνες,  χορηγούμενης ιτρακοναζόλης. Αν και η κετο-
κοναζόλη και η φλουκοναζόλη είναι δραστικές/απο-
τελεσματικές έναντι του B. dermatitidis, αυτά τα 
φάρμακα έχουν αποδειχθεί λιγότερο αποτελεσματικά 
από την ιτρακοναζόλη.

Η διάχυτη βλαστομυκωση, εμφανίζεται μόνο σε 
ένα μικρό ποσοστό των μολυσμένων ασθενών και, με 
την κατάλληλη θεραπεία, η προοπτική για τον ασθενή 
είναι αρκετά καλή. Ωστόσο, τα ποσοστά θνησιμότη-
τας που κυμαίνονται από 4% έως 22% , τα τελευταία 
20 χρόνια επηρεάζουν/αφορούν  κυρίως τους άνδρες, 

τους αφροαμερικάνους  και τους ασθενείς με λοίμωξη 
HIV οι οποίοι τείνουν να έχουν και τα λιγότερο ευνο-
ϊκά αποτελέσματα/πρόγνωση.

 ΠΑΡΑΚΟΚΚΙΔΙΟΙΔΟΜΥΚΩΣΗ 
ΒΛΑΣΤΟΜΥΚΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Η παρακοκκιδιοϊδομυκωση, είναι μια βαθιά/σοβαρή 
μυκητιασική λοίμωξη, που προκαλείται από το 
Paracoccidioides brasiliensis. Η πάθηση εμφανίζεται 
πιο συχνά σε ασθενείς που ζουν, είτε στη Νότια Αμε-
ρική (κυρίως Βραζιλία, Κολομβία, Βενεζουέλα, Ουρου-
γουάη και Αργεντινή), είτε στην Κεντρική Αμερική.

Ωστόσο, οι μετανάστες από αυτές τις περιοχές, 
αλλά και οι επισκέπτες σε αυτές τις περιοχές μπορούν 
να προσβληθούν από τη μόλυνση. Σε ορισμένες περι-
οχές στις οποίες ο μικροοργανισμός είναι ενδημικός, 
έχει αποδειχθεί πως ο αρμαδίλος εννέα ζωνών, φιλο-
ξενεί/μεταφέρει  τον P. brasiliensis (παρόμοιως με την 
κατάσταση που παρατηρείται και με τη λέπρα) (βλ. 
σελίδα 179). 

Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αρμαδίλος 
μολύνει άμεσα τον άνθρωπο, μπορεί να είναι υπεύθυ-
νος για την εξάπλωση του μικροοργανισμού αυτού 
στο περιβάλλον.

Η παρακοκκιδιοϊδομυκωση, παρουσιάζειμια ευδιά-
κριτη προτίμηση ως προς τους άντρες, με αναλογία 
15 : 1 αρσενικό προς θηλυκό. Αυτή η εντυπωσιακή 
διαφορά αποδίδεται πιθανώς, στην προστατευτική 
δράση των γυναικείων ορμονών (επειδή η οιστρα-
διόλη αναστέλλει τη μετατροπή των υφών του μικρο-
οργανισμού στην παθογόνο μορφή του ζυμομύκητα). 
Αυτή η θεωρία υποστηρίζεται από τη διαπίστωση της 
παρουσίας, ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών που 
έχουν αντισώματα που στρέφονται κατά της ζύμης 
αυτής.

Κλινικά Χαρακτηριστικά

Οι ασθενείς με παρακοκκιδιοϊδομυκωση, είναι τη 
στιγμή της διάγνωσης τυπικά μεσήλικες και οι περισ-
σότεροι εργάζονται στη γεωργία. Οι περισσότερες 
περιπτώσεις παρακοκκιδιοϊδομυκωσης, θεωρείται ότι 
εμφανίζονται αρχικά ως πνευμονικές λοιμώξεις μετά 
από έκθεση στα σπόρια του οργανισμού. Αν και οι λοι-
μώξεις είναι γενικά αυτοπεριοριζόμενες, το P. 
brasiliensis μπορεί να εξαπλωθεί μέσω της αιματογε-
νούς ή της λεμφικής οδού, σε διάφορους ιστούς, 
συμπεριλαμβανομένων των λεμφαδένων, του δέρμα-
τος και των επινεφριδίων. Η προσβολή των επινεφρι-
δίων συχνά οδηγεί σε υποαδρενοκορτισμό (νόσος του 
Addison) (βλ. σελίδα 784).

Οι στοματικές βλάβες παρατηρούνται συχνά και 
εμφανίζονται ως έλκη με τη μορφή ΄΄μούρου΄΄/κραμ-
βοειδή μορφή??,  τα οποία προσβάλλουν συχνότερα 
τον κυψελιδικό βλεννογόνο, τα ούλα και την υπερώα 

 Εικ. 6-26 Βλαστομύκωση. Αυτή η υψηλής ισχύος φφωτομικρο-
γραφία απεικονίζει μεγάλες ζύμες Blastomyces dermatitidis (βέλη) 
εντός ενός πολυπύρηνου γιγαντοκυττάρου.


