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Οδηγίες προς τους συγγραφείς
Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγχου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς να
συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού. Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή,
η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες
τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και
γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό και εύληπτο.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, μερική ή ολική, περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του περιοδικού, με
οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και του ιδιοκτήτη. Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη
άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη.

Γράμμα από τη σύνταξη
Οι συστηματικές μυκητιάσεις εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, αποτελούν δε μείζον διαγνωστικό και θεραπευτικό ζήτημα.
Η Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας και η Επιστημονική Ένωση Ιατρών του ΥΓΕΙΑ είχαν πρόσφατα διοργανώσει μια
σχετική ημερίδα. Ζητήθηκε από την πρόεδρο της ΕΕΧ, κ. Ε. Γιαμαρέλλου, να γραφούν οι εισηγήσεις σε δημοσιεύσιμα
για τα ÇΙατρικά ΑνάλεκταÈ κείμενα. Όλοι οι εισηγητές ανταποκρίθηκαν και στο παρόν αφιέρωμα αναφέρονται θέματα
που αφορούν σε κάθε ιατρό. Παρουσιάζονται η σύγχρονη κατάταξη των μυκήτων, η διαγνωστική προσπέλαση των
μυκητιάσεων, οι κλινικές τους εκδηλώσεις, οι κατηγορίες των αντιμυκητιασικών και οι κατευθυντήριες οδηγίες της
αντιμετώπισης των μυκητιάσεων.
Το τεύχος συμπληρώνεται με μια βραχεία, αλλά εμπεριστατωμένη εισαγωγή στην κλινική έρευνα.
Ιωάννης Αποστολάκης
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Βασιλική Παπουτσάκη
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Η ταξινόμηση των μυκήτων έχει μακρά ιστορία. Ξεκινά
από την εποχή που οι βιολόγοι τους θεωρούσαν ακόμα
Çκατώτερα φυτάÈ. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με τη βοτανική ονοματολογία ήταν ο Carl Linnaeus με το ÇSpecies
PlantarumÈ, το 1753. Τους επόμενους αιώνες έγινε σαφέστερη η ανάγκη συστηματικής ταξινόμησης που να διέπεται
από συγκεκριμένους νόμους και κανόνες. Έτσι, έπειτα από
διαδοχικές εκδόσεις, σχηματίστηκε ο Διεθνής Κώδικας της
Βοτανικής Ονοματολογίας (International Code of Botanical
Πίνακας 1

Nomenclature - ICBN) που πρόσφατα, στο Διεθνές Συνέδριο Βοτανολογίας στη Μελβούρνη το 2011, μετονομάστηκε σε ICN (International Code of Nomenclature for algae,
fungi and plants) και περιλαμβάνει το σύστημα κανόνων
που διέπουν τη σύγχρονη ονοματολογία των μυκήτων.
Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί 100.000 είδη
μυκήτων και υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ειδών που
δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα κυμαίνεται από 1 ως 10
εκατομμύρια, ενώ περίπου 1.000-1.500 άγνωστα είδη

Οι βασικές ομάδες των μυκήτων

Ομάδες ταξινόμησης

Αντιπροσωπευτικά είδη

Υποφύλο: Mucoromycotina
Τάξη: Mucorales

Absidia, Rhizopus

Υποφύλο:
Entomophthoromycitina
Τάξη: Entomophthorales

Basidiobolus, Conidiobolus

Φύλο: Basidiomycota
Κλάση: Tremellomycetes
Τάξη: Filobasidiales

Filobasidium, Filobasidiella (τελεόμορφα του γένους Cryptococcus)

Κλάση: Agaricomycetes
Τάξη: Agaricales

Schizophyllum

Φύλλο: Ascomyota
Κλάση: Pneumocystidomycetes
Τάξη: Pneumocystidales

Pneumocystis

Κλάση: Saccharomycetes
Τάξη: Saccharomycetales

Clavispora, Debaryomyces, Issatchenkia, Kluyveromyces (τελεόμορφα
του γένους Candida)

Κλάση: Eurotiomycetes
Τάξη: Onygenales

Arthroderma (τελεόμορφα των γενών Microsporum και Trichophyton),
Ajellomyces (τελεόμορφα των γενών Blastomyces και Histoplasma)

Τάξη: Eurotiales

Emericella, Eurotium, Neosartorya (τελεόμορφα του γένους Aspergillus)

Κλάση: Sordariomycetes

840

Τάξη: Hypocreales

Gibeberella, Nectria (τελεόμορφα του γένους Fusarioum)

Τάξη: Microascales

Pseudallescheria (τελεόμορφα του γένους Scedosporium)
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1.
Εικ. 1. Υφομύκητας - Μακροσκοπική
εμφάνιση.

2.
Εικ. 2. Υφομύκητας - Μικροσκοπική
εμφάνιση.

περιγράφονται κάθε χρόνο. Από τα ονομασθέντα είδη,
περίπου τα 500 έχουν συσχετιστεί με ανθρώπινη ή ζωική νόσο, ενώ περίπου 50 είναι ικανά να προσβάλλουν
υγιείς οργανισμούς. Ταυτόχρονα, αυξάνονται διαρκώς οι
μύκητες που χαρακτηρίζονται ÇευκαιριακοίÈ, δηλαδή ικανοί να προκαλέσουν νόσο μόνο αν ο οργανισμός βρεθεί
σε συνθήκες ανοσοκαταστολής. Είναι φανερό ότι η σύγχρονη μικροβιολογία χρειάζεται ένα λειτουργικό σύστημα
ονοματολογίας και ταξινόμησης των οργανισμών αυτών.
Τα ζητήματα της ονοματολογίας είναι αρκετά. Μεταξύ
άλλων:
1. Με την πρόοδο της έρευνας, και μάλιστα με τη χρήση
μοριακών τεχνικών, προκύπτουν ευρήματα που επιβάλλουν τη μεταφορά ενός είδους από ένα γένος σε
ένα άλλο ή τη δημιουργία νέων ειδών, κάτι που μπορεί
να προκαλέσει σύγχυση.
2. Πολλοί μύκητες παρουσιάζουν δύο μορφές ανάπτυξης,
μία ασεξουαλική (ανάμορφη) και μία σεξουαλική (τε-

4.
Εικ. 4. Βλαστοσπόρια Candida sp.

7.
Εικ. 7. Rhodotorula sp.

3.
Εικ. 3. Ζυμομύκητας - Μικροσκοπική
εμφάνιση.

λεόμορφη), που σε αρκετές περιπτώσεις περιγράφηκαν
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, χωρίς να αναγνωριστεί η συσχέτιση μεταξύ τους. Και ενώ το τελεόμορφο
είναι αυτό με τη βαρύνουσα σημασία και αρκεί για να
οριστεί ο μύκητας, η ασεξουαλική μορφή είναι αυτή
που απαντά συχνότερα στις καλλιέργειες, ώστε το όνομα της μορφής αυτής είναι που έχει καθιερωθεί στην
πράξη. Για παράδειγμα, ο ασκομύκητας Ajellomyces
dermatitidis (τελεόμορφο), είναι πολύ γνωστότερος με
την ονομασία Blastomyces dermatitidis (το ανάμορφο).
Για να περιπλεχθούν τα πράγματα ακόμη περισσότερο,
μπορεί να υπάρχουν πάνω από ένα ανάμορφα (συνανάμορφα). Στον Κώδικα της Μελβούρνης επιχειρείται
η επίλυση του ζητήματος αυτού (Çone fungus, one
nameÈ).
3. Ενώ βασική προϋπόθεση για την εγκυρότητα της δημοσίευσης ενός νέου μύκητα ήταν η ονομασία σε λατινική
ÇδιώνυμηÈ (binomial) μορφή και η περιγραφή των βα-

5.
Εικ. 5. Cryptococcus neoformans - Δοκιμασία India Innk.

8.
Εικ. 8. Saccharomyces cerevisiae.

6.
Εικ. 6. Malassezia furfur.

9.
Εικ. 9. Τrichosporon sp.
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10.

13α.

13β.

13β.

Εικ. 13. (α) Ζυγομύκωση, (β) Mucor sp, (γ) Mucor sp.

Εικ. 10. Α. fumigatus.

11.

14α.

Εικ. 11. A.flavus.

14β.

14γ.

Εικ. 14. (α) Χρωμοβλαστομύκωση, (β) Cladophialophora, (γ) Fonsecaea.

12.

15α.

15β.

15γ.

Εικ. 12. A.niger.

Εικ. 15. (α) Φαιοϋφομύκωση, (β) Exophiala, (γ) Alternaria.

σικών διαχωριστικών χαρακτηριστικών του μύκητα στα
λατινικά, ο Κώδικας της Μελβούρνης για πρώτη φορά
επιτρέπει τη χρήση και της αγγλικής.
Το Βασίλειο των Μυκήτων είναι ένα από τα 6 Βασίλεια
της Ζωής. Έχει ταξινομηθεί με ιεραρχικό τρόπο, με την
κάθε κατηγορία να αποτελεί υποσύνολο της προηγουμένης, ενώ χαρακτηρίζεται από μια ειδική κατάληξη: Φύλα
(-mycota), Υποφύλα (-mycotina), Κλάσεις (-mycetes), Τάξεις (-ales), Οικογένειες (-aceae), Γένη και Είδη. Το είδος
φέρεται με τη διώνυμη μορφή με πρόθεμα και επίθεμα
π.χ. Candida albicans.
Ιστορικά, η ταξινόμηση των μυκήτων έχει βασιστεί κατά κύριο λόγο στη μορφολογία τους, παρά στις φυσιολογικές/βιοχημικές τους διαφορές, όπως έχει γίνει με την
ταξινόμηση των βακτηρίων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια
η ανάλυση του DNA έχει προκαλέσει επανάσταση στην
αναγνώριση των ειδών.
Οι βασικές ομάδες του Βασιλείου των Μυκήτων που
περιλαμβάνουν κλινικά σημαντικούς μύκητες, φαίνονται
με απλοποιημένο τρόπο στον πίνακα 1.
Μια εύκολη, λειτουργική και συχνά χρησιμοποιούμενη ταξινόμηση στην καθημερινή πράξη είναι αυτή που
κατατάσσει τους μύκητες σε ζυμομύκητες (ζύμες) και

υφομύκητες (μούχλες). Η βασική δομική μονάδα των πολυκύτταρων μυκήτων είναι η υφή, μια δομή που μοιάζει
με νημάτιο και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των
μυκητιασικών κυττάρων. Πολλές διακλαδιζόμενες υφές
αποτελούν ένα μυκητύλλιο. Οι μύκητες που μικροσκοπικά απαντούν σε μορφή μυκητυλλίων, καλούνται υφομύκητες (εικόνες 1, 2). Αντίθετα, οι ζυμομύκητες δεν
παράγουν υφές, αλλά ένα μητρικό κύτταρο δημιουργεί
με εκβλάστηση ένα θυγατρικό, οπότε μικροσκοπικά παρατηρούνται χαλαρές συναθροίσεις τέτοιων κυττάρων (εικόνα 3). Επιχειρώντας μια ταξινόμηση των συστηματικών
μυκητιάσεων, μια σύντομη αναφορά των κλινικών οντοτήτων σε συνδυασμό με τις ζύμες ή τους υφομύκητες που τις
προκαλούν, μπορεί να γίνει ως εξής:

842

Α) Συστηματικές μυκητιάσεις από ζύμες
1. Καντιντίαση: Υπάρχουν περί τα 200 είδη, αλλά
τις περισσότερες λοιμώξεις προκαλεί η C.albicans
και δευτερευόντως άλλα είδη, όπως η C.tropicalis, η
C.krusei, η C.parapsilosis, η C.glabrata, η C.lipolytica, η
C.dubliniensis. Όλα τα είδη, ακόμη και το πιο λοιμογόνο
από αυτά, η C.albicans, βλάπτουν τους ιστούς του ξενιστή
μόνο όταν η άμυνά του είναι μειωμένη, τοπικώς ή συστη-
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16α.

16β.

17α.

17β.

Εικ. 16. (α) Fusarium, (β) Acremonium.

Εικ. 17. (α) Trichophyton rubrum, (β) Microsporum canis.

ματικώς (εικόνα 4).
2. Κρυπτοκόκκωση: Υπάρχουν περίπου 30 είδη, με συχνότερο τον C.neoformans. H κρυπτοκοκκική νόσος υποκρύπτει σχεδόν πάντα υποκείμενη ανοσοκαταστολή και
ειδικά διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας (εικόνα 5).
3. Άλλες ζύμες που σπανίως μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρές συστηματικές μυκητιάσεις σε ανοσοκατασταλμένους είναι οι:
Malassezia furfur: Το αίτιο της ποικιλοχρόου πυτιριάσεως μπορεί να μολύνει μόνιμους ενδοφλέβιους
καθετήρες από τους οποίους χορηγούνται λιπαρά οξέα
(εικόνα 6).
Rhodotorula sp: Φυσιολογικός έποικος του υγρού
δέρματος, μπορεί επίσης να μολύνει κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες (εικόνα 7).
Saccharomyces cerevisiae: Ο μύκητας που προκαλεί ζύμωση στο ψωμί, μπορεί σε συνθήκες βαριάς ανοσοκαταστολής να προκαλέσει εμπύημα και μυκηταιμία
(εικόνα 8).
Τrichosporon sp: Το αίτιο της λοίμωξης των τριχών,
λευκή πιέδρα, προκαλεί μυκηταιμίες σε βαρέως ανοσοκατεσταλμένους (εικόνα 9).

2. Ζυγομύκωση: Τα συχνότερα αίτια είναι είδη των γενών
Αbsidia, Mucor, Rhizopus και Rhizomucor. Σπανίως προσβάλλονται υγιείς (επιμόλυνση τραυμάτων από ατυχήματα
ή χειρουργικές επεμβάσεις). Οι ζυγομύκητες ευδοκιμούν
σε πάσχοντες από διαβήτη, λεμφώματα, τους εγκαυματίες
και τους μεταμοσχευμένους (εικόνες 13α, β, γ).
3. Χρωμοβλαστομύκωση/Φαιοϋφομύκωση: Και οι δύο
είναι νόσοι του υποδορίου στους υγιείς, ενώ γίνονται συστηματικές σε ανοσοκατεσταλμένους. Οφείλονται στους
λεγόμενους μελανοτοιχωματικούς μύκητες, με συχνότερα
παθογόνα τα γένη των Cladosporium, Phialophora και
Fonsecaea για τη χρωμοβλαστομύκωση (εικόνα 14α, β, γ),
και Exophiala, Scedosporium, Bipolaris και Αlternaria για
τη φαιοϋφομύκωση (εικόνες 15α, β, γ).
4. Υαλοϋφομύκωση: Τα σημαντικότερα υπεύθυνα γένη
είναι των Fusarium, Acremonium, Scopulariopsis και
Pseudallescheria. Στους υγιείς προκαλούνται επιφανειακές μυκητιάσεις του δέρματος, του τριχωτού και του κερατοειδούς. Συστηματικές στους ανοσοκατεσταλμένους,
ειδικά στους ουδετεροπενικούς (εικόνες 16α, β).
5. Δερματοφυτιάσεις: Τα γένη Trichophyton και
Microsporum, αίτια των κοινών δερματοφυτιάσεων, μπορεί γρήγορα να μεταδοθούν σε μια νοσοκομειακή μονάδα
και να προκαλέσουν συστηματικές λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (εικόνες 17α, β).

n

n
n

n

Β) Συστηματικές μυκητιάσεις από υφομύκητες
1. Ασπεργίλλωση: Υπάρχουν περίπου 200 είδη. Συχνότερος είναι ο Α.fumigatus και ακολουθούν οι A.flavus,
A.niger, A.versicolor και A.terreus. Σε ανοσοεπαρκή άτομα
ο ασπέργιλλος προκαλεί επιφανειακές λοιμώξεις, όπως
ωτομύκωση και κερατίτιδα στο μάτι, ενώ σε ανοσοκαταστολή προκύπτει σοβαρή πνευμονική και διηθητική
νόσος (εικόνες 10, 11, 12).

18.
Εικ. 18. Blastomyces dermatitidis.

Γ) Συστηματικές μυκητιάσεις
από δίμορφους μύκητες
Είναι οι λεγόμενοι Çαληθώς παθογόνοιÈ μύκητες, που
προσβάλλουν υγιείς οργανισμούς (και προξενούν βαριές
βλάβες σε διαταραγμένη ανοσία). Ονομάζονται δίμορφοι

19.
Εικ. 19. Coccidioides immitis.

20.
Εικ. 20. Paracoccidioides braziliensis.
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21.

22.

Εικ. 21. Histoplasma capsulatum.

Εικ. 22. Sporothrix schenckii.

καθώς αναπτύσσονται σαν ζύμες στους 37οC και σαν υφομύκητες στους 25οC. Πρόκειται για τους:
f Blastomyces dermatitidis (βλαστομύκωση) (εικόνα 18).
f Coccidioides immitis (κοκκιδιομύκωση) (εικόνα 19).
f Paracoccidioides braziliensis (παρακοκκιδιομύκωση)
(εικόνα 20).
f Histoplasma capsulatum (ιστοπλάσμωση) (εικόνα 21).
f Sporothrix schenckii (σποροτρίχωση) (εικόνα 22).

αβιούν φυσιολογικά στο έδαφος, τα φυτά, τα ξύλα, στη
σε αποσύνθεση οργανική ύλη, μπορεί να είναι γνωστοί
στους βοτανολόγους ή τους μικροβιολόγους τροφίμων,
παρουσιάζουν όμως δυσκολίες για τους κλινικούς μικροβιολόγους, που συχνά δεν έχουν εκπαιδευτεί στην αναγνώρισή τους. Στις καλλιέργειες συχνά απαιτείται μεγάλο
χρονικό διάστημα για να αναπτυχθούν, ενώ είναι δύσκολο
να διευκρινιστεί αν το θετικό αποτέλεσμα είναι συνέπεια
επιμόλυνσης, αποικισμού ή λοίμωξης.
Η εργαστηριακή διάγνωση είναι μια επίπονη διαδικασία, αλλά και μια πρόκληση για το μικροβιολόγο, γι᾽ αυτό
και η εκμάθηση των βασικών δομών, των μορφολογιών
και των αρχών ταξινόμησης και ονοματολογίας των μυκήτων αποτελεί επένδυση προς όφελος του ανοσοκατεσταλμένου ασθενούς.

Συμπέρασμα
Είναι φανερό ότι με την αύξηση των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών και την ανάδυση όλο και περισσότερων
ευκαιριακών μυκήτων που τους απειλούν, γίνεται όλο
και επιτακτικότερη η ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και
εφαρμογή ειδικής θεραπείας. Οι μύκητες αυτοί, που δι-

Abstract
Papoutsakis V. The current classification of fungi. Iatrika Analekta 2013; 2: 840-844
The attempt to classify fungi dates back to the time when biologists regarded these organisms as Òlower plantsÓ. The
Kingdom Fungi is one of the six kingdoms of life and is classified in a hierarchical manner, each rank being named with
a particular ending. The scientific names of fungi are subject to the International Code of Nomenclature for algae, fungi,
and plants, a convention which replaces the former International code of Botanical Nomenclature and addresses issues
according to current trends in mycology. Morphologically, fungi are classified into the categories of yeasts, molds and
the dimorphic fungi. All three categories can be recognised among the opportunistic pathogens which cause serious or
lethal disease in immunocompromised or debilitated hosts.
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Οι ευκαιριακές συστηματικές μυκητιάσεις μπορούν να
ταξινομηθούν επιδημιολογικά σε τέσσερις ομάδες: 1) τις
ασπεργιλλώσεις, που προκαλούνται από είδη του γένους
Aspergillus, κυρίως σε ασθενείς με αιματολογικές ασθένειες, 2) τις καντιντιάσεις, που προκαλούνται από είδη του
γένους Candida, κυρίως σε μη ουδετεροπενικούς βαρέως
πάσχοντες ασθενείς, 3) τις κρυπτοκοκκώσεις, που προκαλούνται από είδη του γένους Cryptococcus, κυρίως σε
ασθενείς με AIDS, και 4) οι λοιμώξεις που προκαλούνται
από αναδυόμενους παθογόνους μύκητες όπως είδη της
τάξης Zygomycetes, είδη Fusarium και Scedosporium και
σπάνιους ζυμομύκητες όπως Trichosporon, Rhodotorula,
Geotrichum σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.
Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση αυτών των λοιμώξεων
είναι μια πρόκληση για το κλινικό εργαστήριο, δεδομένου
ότι η κλινική εικόνα των ασθενών με συστηματική μυκητίαση δεν είναι ειδική, οι απεικονιστικές τεχνικές έχουν
χαμηλή ειδικότητα (παρόμοια εικόνα εμφανίζουν πολλά
νοσήματα) και ευαισθησία (θετικά ευρήματα αργά στην
πορεία της λοίμωξης λόγω της μακροσκοπικής φύσεως
της εστίας της λοίμωξης), η ιστοπαθολογική εξέταση αν
και ευαίσθητη σπάνια διενεργείται λόγω των επεμβατικών
τεχνικών που απαιτούνται για τη συλλογή βιοψιών και
χαρακτηρίζεται από χαμηλή ειδικότητα (δεν προσδιορίζει
το είδος του μύκητα), ενώ οι συμβατικές μικροβιολογικές τεχνικές (καλλιέργειες, άμεση μικροσκόπηση) έχουν
χαμηλή ευαισθησία (<70% ασθενών με καντινταιμία και
<10% με ασπεργίλλωση έχουν θετικές αιμοκαλλιέργειες,
50% ασθενών χωρίς AIDS έχουν θετικό το τεστ της σινικής μελάνης για ανίχνευση Cryptococcus) και ειδικότητα
(αποικισμός, επιμολύνσεις).
Δεδομένων των περιορισμών των κλασικών τεχνικών διάγνωσης, έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών μικροβιολογικών τεχνικών, οι
οποίες θα παρέχουν γρήγορη και αξιόπιστη διάγνωση των
συστηματικών μυκητιάσεων. Λόγω της περιορισμένης και
καθυστερημένης αντισωματικής απάντησης των ασθενών
με συστηματικές μυκητιάσεις, οι νέες τεχνικές βασίζονται
κυρίως στην ανίχνευση μυκητιακών αντιγόνων ή νουκλε-

ϊκών οξέων. Αν και πληθώρα τεχνικών έχουν εφαρμοστεί
για τη διάγνωση συστηματικών μυκητιάσεων, λίγες είναι
αυτές που έχουν αξιολογηθεί κλινικά και έχουν συμπεριληφθεί στις τελευταίες συστάσεις της ομάδας εργασίας
του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Λοιμώξεων σε Λευχαιμίες
(European Conference on Infections in Leukemia ECIL-3)
(πίνακας 1).

Α. Ανίχνευση γαλακτομαννάνης
Η ανίχνευση της γαλακτομαννάνης χρησιμοποιείται για τη
διάγνωση της ασπεργίλλωσης και γίνεται με την ανοσοενζυμική sandwich ELISA Platelia Aspergillus¨ (Bio-Rad) σε
δείγματα ορού (ECIL AII) και βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL). Συνιστάται ο τακτικός έλεγχος του ορού, κατά
προτίμηση δύο φορές την εβδομάδα. Θετικά δείγματα θεωρούνται αυτά που έχουν δείκτη γαλακτομαννάνης >0,8
για μονά δείγματα και >0,5 για δύο συνεχόμενα δείγματα.
Θετικά δείγματα θα πρέπει να επανεξετάζονται με νέα
εκχύλιση για επιβεβαίωση του αποτελέσματος. Αν και χρησιμοποιείται το ίδιο όριο θετικότητας για την ανίχνευση
της γαλακτομαννάνης σε BAL, πρόσφατες μελέτες έδειξαν
υψηλότερη ειδικότητα και παρόμοια ευαισθησία με όριο
θετικότητας το 1,0.
Σε μια μεταανάλυση, η μέση ευαισθησία και ειδικότητα
της μεθόδου στον ορό διαφορετικών ομάδων ασθενών συμπεριλαμβανομένων και παιδιατρικών ασθενών είναι 71%
και 89% αντίστοιχα. Η ευαισθησία αυξάνεται στο 82% σε
ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων και μειώνεται στο 22% σε
δέκτες συμπαγών οργάνων. Η θετική προγνωστική αξία
της εξέτασης αυξάνεται όταν πραγματοποιείται σε ομάδες
ασθενών υψηλού κίνδυνου, καθώς και όταν εφαρμόζεται
σε BAL με ποσοστά ευαισθησίας 76%-100% (υψηλότερα
από τα αντίστοιχα της άμεσης μικροσκόπησης και καλλιέργειας BAL και ανίχνευσης γαλακτομαννάνης στον ορό)
και ειδικότητα 87%-100%. Είναι αξιοσημείωτη η σταθερά
υψηλή αρνητική προγνωστική αξία της μεθόδου (>82%)
σε διαφορετικές ομάδες ασθενών.
Η παρουσία γαλακτομαννάνης στον ορό ανιχνεύεται
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κατά μέσο όρο 7-10 ημέρες νωρίτερα από τα πρώτα απεικονιστικά ευρήματα, κλινικά συμπτώματα και καλλιέργειες. Αύξηση ή σταθερότητα του δείκτη κατά τη διάρκεια
της αντιμυκητιακής θεραπείας σχετίζεται με θεραπευτική
αποτυχία. Η αντιμυκητιασική θεραπεία μειώνει την ευαισθησία της μεθόδου από 88% στο 20%, κάτι που πρέπει
να ληφθεί υπόψη σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιμυκητιασική προφύλαξη. Προεργασία των ορών τέτοιων ασθεΠίνακας 1

νών έτσι ώστε να συμπυκνωθούν 10 φόρες, αύξησε την
ευαισθησία της τεχνικής κατά 50%.

Β. Ανίχνευση (1,3)-β-D-γλυκάνης
Η ανίχνευση της 1,3-β-D-γλυκάνης σε ορό χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της καντιντιάσης (ECIL ΒII), της ασπεργίλλωσης και άλλων μυκητιάσεων εκτός της ζυγομυκητίασης και κρυπτοκόκκωσης. Αρκετές τεχνικές έχουν εμπο-

Χαρακτηριστικά μικροβιολογικών τεχνικών για τη μοριακή διάγνωση συστηματικών ευκαιριακών μυκητιάσεων
Platelia Αspergillus
(Biorad)

Fungitell (Cape cod)

Platelia CandidaAb/Ag
(Biorad)

Latex
συγκολλητινοαντίδραση

Λοίμωξη

Ασπεργίλλωση

Μυκητιάσεις εκτός ζυγομύκωσης και κρυπτοκόκκωσης

Καντιντίαση

Κρυπτοκόκκωση

Ανίχνευση

Γαλακτομαννάνη

1,3-β-D-γλυκάνη

Μανάνη και Anti-Μανάννη

Γλυκουροξυλομαννάνη

Δείγμα

Ορός, BAL

Ορός

Ορός/πλάσμα, ΕΝΥ, ΒΑL

Ορός, ΕΝΥ, ΒΑL,ούρα

Θετικό

>0,5 index

>80 pg/ml

Ab >10 AU/ml,
Ag >0,5 ng/ml

Συγκόλληση

Ευαισθησία

22%-89%

57%-100%

73%-89%

85%-100%

Ειδικότητα

84%-92%

44%-92%

80%-93%

93%-98%

Ψευδώς θετικά

Παλαιά σκευάσματα
β-λακταμικών φαρμάκων, αποικισμός με
Bifidobacterium, διατροφή
(σκόνη γάλακτος), εντερική σίτιση με πρωτεΐνη
σόγιας, κυκλοφωσφαμίδη,
Plasmalyte, εργαστηριακή
επιμόλυνση, διασταυρούμενη αντίδραση με
εξωαντιγόνα του γένους
Penicillium, Paecilomyces,
Alternatia, Histoplasma,
Geotrichum, Fusarium κ.ά.,
νόσος του δότη κατά του
ξενιστή.

Αποικισμός με Candida.
Παρουσία ενδοτοξινών,
αντικαρκινικά σκευάσματα
(lentinan, schizophyllan),
ανοσολογικά σκευάσματα
(αλβουμίνη, σφαιρίνες), χρήση
μεμβρανών και φίλτρων κυτταρίνης κατά την αιμοκάθαρση,
χρήση γαζών, βαμβακοφόρων
στυλεών και σπόγγων κατά
την εγχείρηση, βακτηριαιμίες
κυρίως από Gram θετικά
βακτήρια, αντιβακτηριακή
θεραπεία (cefepime, pip/tazo,
meropenem).

μεθοδολογικές παράμετροι
(χρόνος επώασης),
παρουσία αμύλου, ρευματοειδή παράγοντα,
απολυμαντικών, απορρυπαντικών, Stomatococcus
mucilaginosus,
Trichosporon beigelii, ή
Klebsiella pneumoniae.

Ψευδώς αρνητικά

Αντιμυκητιασική θεραπεία, υψηλοί τίτλοι αντιAspergillus αντισωμάτων,
μικρή παραγωγή γαλακτομαννάνης μύκητα (π.χ. Α.
fumigatus συγκριτικά με
άλλα είδη Aspergillus),
περιορισμένη αγγειοδιήθηση, η εστία λοίμωξης (π.χ.
ιγμορίτιδα), χρόνια κοκκιωματώδης νόσος.

Παρουσία γλυκανασών, λοιμώξεις από C. parapsilosis.

Προζώνη, χαμηλό μυκητιακό φορτίο.

846

Αντιμυκητιασική θεραπεία,
απουσία αντισωματικής
απάντησης, παρουσία
εξουδετερωτικών αντισωμάτων, γρήγορη κάθαρση
μαννάνης.
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ρευματοποιηθεί για ανίχνευση της γλυκάνης σε ορό όπως
Wako (Wako), Fugitec G tes (G-MK), και Fugitell¨ (Cape
Cod, Inc.), η πιο ευρέως διαδεδομένη είναι η τελευταία.
Δείγματα με τιμές >80 pg/ml θεωρούνται θετικά, αν και
μελέτες συνηγορούν στη χρήση ενός χαμηλότερου διαχωριστικού ορίου γλυκάνης (60 pg/ml) για συγκεκριμένες
λοιμώξεις. Σε μια πρόσφατη μεταανάλυση, η μέση ευαισθησία και ειδικότητα ανίχνευσης της 1,3-β-D-γλυκάνης
είναι 85% και 82% αντίστοιχα, με παρόμοια ποσοστά για
τη διάγνωση της καντιντίασης (81% και 81%) και της ασπεργίλλωσης (77% και 83%) και ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά για τη διάγνωση της πνευμονίας από Pneumocystis
jiroveci (96% και 84%). Η αντιμυκητιασική θεραπεία,
καθώς και η τεχνική ανίχνευσης της 1,3-β-D-γλυκάνης,
δεν φαίνεται να επηρεάζουν την απόδοση της τεχνικής.
Όπως και με την ανίχνευση γαλακτομαννάνης, διαδοχικά
δείγματα (2 ή 3 φορές την εβδομάδα) συνιστώνται για
τη χρονική περίοδο υψηλού κινδύνου, αυξάνοντας την
ευαισθησία της μεθόδου στο 75%-92%. Τα μέχρι τώρα
δεδομένα συνηγορούν ότι η Fungitell είναι μια καλή τεχνική για να αποκλειστεί λοίμωξη από Candida ή Aspegillus,
επειδή η βιβλιογραφία συμφωνεί ότι τα επίπεδα της αρνητικής προγνωστικής αξίας είναι σταθερά >90%. Μερικές
μόνο μελέτες έχουν συγκρίνει τις μεθόδους Fungitell και
Platelia μεταξύ τους και έδειξαν παρόμοια ή μειωμένη
ευαισθησία για την πρώτη. Πρόσφατες κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η Fugitell μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διάγνωση σπάνιων συστηματικών μυκητιάσεων που προκαλούνται από είδη Fusarium, Trichosporon, Scedosporium,
Alternaria και Cladosporium.

Γ. Ανίχνευση μαννάνης και αντι-μαννάνης
Η ανίχνευση του αντιγόνου και του αντισώματος έναντι
της μαννάνης χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της ηπατοσπληνικής καντιντίασης (ECIL BIII) και της καντινταιμίας
(ECIL CII). Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι
οι Platelia Candida¨ Ag και Ab (Bio-Rad), δύο sandwich
ELISA τεχνικές, οι οποίες συνδυάζουν την ανίχνευση του
αντιγόνου της μαννάνης και αντισώματα έναντι της μαννάνης, αντίστοιχα σε ορό, ενώ η ανίχνευση της μαννάνης
μπορεί να εφαρμοστεί σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) και
BAL. Τα όρια θετικότητας είναι 0,5 ng/ml και 10 AU/ml με
τις τιμές 0,25-0,5 ng/ml και 5-10 AU/ml να θεωρούνται
απροσδιόριστες για το αντιγόνο και το αντίσωμα, αντίστοιχα. Η στρατηγική της ταυτόχρονης εξέτασης αντιγόνου/

αντισώματος βασίζεται στο γεγονός ότι αντισώματα έναντι
της μαννάνης μειώνονται παράλληλα με την αύξηση των
επιπέδων του αντιγόνου της μαννάνης, βελτιώνοντας έτσι
τη διάγνωση συστηματικών καντιντιάσεων. Σε ασθενείς
με αποδεδειγμένη συστηματική καντιντίαση, η μαννάνη
ανιχνεύεται μόνο σε 40%, ενώ αντισώματα έναντι της
μαννάνης ανιχνεύονται σε 53% των ασθενών. Η ανίχνευση είτε του αντιγόνου είτε του αντισώματος της μαννάνης
με τις τεχνικές Platelia¨ Candida Αg και Candida Αb έχει
ευαισθησία 86% και ειδικότητα 86% επισπεύδοντας τη
διάγνωση κατά 2-15 ημέρες. Χαμηλότερα ποσοστά ευαισθησίας (25%-30%) έχουν περιγραφεί για λοιμώξεις
από C.paraspilosis και C.krusei. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η ανίχνευση μαννάνης στο εγκεφαλονωτιαίο
υγρό μπορεί να βοηθήσει τη διάγνωση λοιμώξεων του
κεντρικού νευρικού συστήματος από C.albicans με 100%
ευαισθησία.

Δ. Ανίχνευση γλυκουροξυλομαννάνης
Η ανίχνευση της γλυκουροξυλομαννάνης, πολυσακχαρίτη
του ελύτρου του κρυπτοκόκκου, στον ορό και στο ΕΝΥ
χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση των κρυπτοκοκκώσεων (ECIL AII). Για τη διάγνωση της κρυπτοκόκκωσης
έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές Latex (συγκολλητινοαντίδραση) και ELISA, ανιχνεύοντας ως και 10 ng/ml
γλυκουροξυλομαννάνης.
Η ευαισθησία της τεχνικής Latex κυμαίνεται από 93%
ως 100% με ειδικότητα 93%-98%. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα έχουν παρατηρηθεί σε ποσοστά ως και 7% και
μπορούν να μειωθούν με την επεξεργασία με προνάση.
Έχουν συνήθως ένα αρχικό τίτλο αντιγόνου ≤1/8, εκτός
από ασθενείς με Trichosporon beigelii λοίμωξη, οι οποίοι
είχαν υψηλότερους τίτλους ως 1/1.000.
Οι τεχνικές ELISA έχουν παρόμοια ευαισθησία (85%99%) και ειδικότητα (97%), με ποσοστά συμφωνίας με τις
τεχνικές Latex 85%-98%. Οι τεχνικές ELISA δεν δίνουν
ψευδώς θετικά αποτελέσματα με τους παραπάνω παράγοντες, γι᾽ αυτό και ο ορός δεν χρειάζεται προεργασία
με προνάση. Αύξηση του αντιγονικού τίτλου μετά την έναρξη της θεραπείας δεν σχετίζεται πάντοτε με αύξηση
ζωντανού μυκητιακού φορτίου, γιατί οι τεχνικές αυτές
ανιχνεύουν επίσης νεκρά κύτταρα και τμήματα κυττάρων
του κρυπτόκοκκου. Ωστόσο, έχει βρεθεί συσχέτιση μεταξύ ποσοτικών καλλιεργειών και τίτλων αντιγόνου στο
εγκεφαλονωτιαίο υγρό, αλλά όχι στον ορό, ειδικά σε α-
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σθενείς με AIDS. Ειδικά για το εγκαφαλονωτιαίο υγρό,
τίτλοι 1:1.024 σχετίζονται με θάνατο, ενώ αύξηση ή το
αμετάβλητο του τίτλου κατά τη διάρκεια της αντιμυκητιασικής θεραπείας σχετίζεται με κλινική και μικροβιολογική
αποτυχία της θεραπείας.

E. Ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων
Πολλές μοριακές τεχνικές ανίχνευσης μυκητιακών νουκλεϊκών οξέων έχουν αναπτυχθεί για τη διάγνωση συστηματικών μυκητιάσεων, κυρίως ασπεργιλλώσεων και
καντιντιάσεων. Οι περισσότερες από αυτές δεν είναι
προτυποποιημένες και εμπορικά διαθέσιμες και γι᾽ αυτό
χρησιμοποιούνται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς. Οι
διάφορες μεθοδολογίες διαφέρουν στην εκχύλιση του
DNA, στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR),
στους εκκινητές και ανιχνευτές, στην περιοχή του DΝΑστόχου και στη μέτρηση αποτελεσμάτων.
Οι τεχνικές αυτές μπορούν να ανιχνεύουν ή και να ταυτοποιήσουν ταυτόχρονα συγκεκριμένα είδη, γένη ή και
πολλά είδη μυκήτων. Μεταανάλυσεις των Aspergillus-PCR
τεχνικών για τη διάγνωση ασπεργιλλώσεων σε βογχοκυψελιδικό εκπλύμα, ορό ή ολικό αίμα έδειξαν ευαισθησία
και ειδικότητα 75%-88% για τον ορό και το ολικό αίμα και
94% για το BAL. Ένα αρνητικό PCR αποτέλεσμα μπορεί
να αποκλείσει διηθητική ασπεργίλλωση για μια δεδομένη
περίοδο, ενώ χρειάζονται δύο ή περισσότερα θετικά PCR
αποτελέσματα για την επιβεβαίωση της λοίμωξης. H εμπορικά διαθέσιμη PCR τεχνική MycAssayTM Aspergillus
(Mycognostica) έχει χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση
Aspergillus DNA σε ορό και BAL με ευαισθησία 70% και
94% και ειδικότητα 90% και 99% αντίστοιχα, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και με χαμηλή θετική (34%) και
υψηλή αρνητική (94%) προγνωστική αξία σε δείγματα
του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος μη αιματολογικών ασθενών για τη διάγνωση της πνευμονικής ασπεργίλλωσης. Συγκριτικά με τις Aspergillus-PCR τεχνικές,
λίγες Candida-PCR τεχνικές έχουν αξιολογηθεί κλινικά
δείχνοντας εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα σταθερά >90%. PCR τεχνικές για τη διάγνωση διηθητικών
λοιμώξεων από Ζυγομύκητες, Fusarium, Scedosporium
έχουν αναπτυχθεί και αξιολογηθεί σε περιορισμένα κλινικά δείγματα και πειραματικά μοντέλα με υψηλά ποσοστά
ευαισθησίας και ειδικότητας.
Συγκεκριμένα, DNA ζυγομυκήτων ανιχνεύθηκε στον
ορό ασθενών 3-68 ημέρες πριν από την επιβεβαίωση με
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ιστοπαθολογική εξέταση, καλλιέργειες και ταυτοποίηση
με PCR τεχνικές σε ιστούς βιοψίας.

Στ. Συνδυασμός τεχνικών
Ο συνδυασμός τεχνικών ανίχνευσης της γαλακτομαννάνης και της 1,3-β-D-γλυκάνης αυξάνει περαιτέρω
την ειδικότητα, μειώνοντας όμως την ευαισθησία, ενώ ο συνδυασμός ανίχνευσης γαλακτομαννάνης και
Aspergillus DNA βελτιώνει την ευαισθησία, αλλά μειώνει
την ειδικότητα των τεχνικών διάγνωσης της συστηματικής
ασπεργίλλωσης.
Ο συνδυασμός ανίχνευσης Candida DNA και αντιγόνων/
αντισωμάτων δεν φαίνεται να βελτιώνει περαιτέρω την εξαιρετική ευαισθησία των PCR τεχνικών για τη διάγνωση
της συστηματικής καντιντίασης.

Συμπεράσματα
Έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη νέων μικροβιολογικών εναλλακτικών τεχνικών για την πρώιμη
και αξιόπιστη διάγνωση των συστηματικών μυκητιάσεων.
Οι τεχνικές αυτές μπορούν να οδηγήσουν στην έγκαιρη
έναρξη ανασταλτικής (pre-emptive) και στοχευμένης θεραπευτικής αγωγής μειώνοντας την εμπειρική χορήγηση
αντιμυκητιασικών φαρμάκων.
Λόγω της ιδιαιτερότητας της κάθε τεχνικής, η σύγχρονη
διαγνωστική προσέγγιση των συστηματικών μυκητιάσεων
απαιτεί πολύπλοκους διαγνωστικούς αλγόριθμους, στους
οποίους θα λαμβάνονται υπόψη η ομάδα των ασθενών,
ο επιπολασμός της μυκητίασης στη συγκεκριμένη ομάδα, η συνεχής παρακολούθηση σε εβδομαδιαία βάση
μυκητιακών δεικτών και η επιβεβαίωση αποτελεσμάτων
με εναλλακτικές τεχνικές, η καλή γνώση της απόδοσης
της κάθε μικροβιολογικής τεχνικής (προγνωστική αξία,
ψευδή αποτελέσματα) και η συνεκτίμηση κλινικής εικόνας
και απεικονιστικών ευρημάτων. Η διαγνωστική αξία των
σύγχρονων μικροβιολογικών μεθόδων είναι περιορισμένη
σε ομάδες ασθενών χαμηλού κινδύνου και επομένως ένα
θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά
με βάση και άλλες παραμέτρους.
Ωστόσο, η υψηλή αρνητική προγνωστική αξία αυτών
των τεχνικών υποδηλώνει ότι αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερο για τον αποκλεισμό και όχι για
την επιβεβαίωση των συστηματικών μυκητιάσεων με στόχο την ορθολογική, πρώιμη και αποτελεσματική έναρξη
αντιμυκητιακής αγωγής.

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 18 | Έτος 2013

Η διαγνωστική προσέγγιση στις συστηματικές μυκητιάσεις

Abstract
Meletiades I. The diagnosis of systemic fungal infections. Iatrika Analekta 2013; 2: 845-850
Given the limitations of conventional techniques for the diagnosis of systemic fungal infections, new microbiological
techniques have been developed mainly based on the detection of fungal antigens and nucleic acids. Detection of
galactomannan is sued for the diagnosis of systemic aspergillosis with a sensitivity of 71% and a specificity of 89% which
are increased in high risk patients and using BAL samples (76-100%) whereas noteworthy is the high negative predictive
value (>82%) in different patient groups. Detection of 1,3-b-D-glucan is used for the diagnosis of systemic candidiasis,
aspergillosis and other fungal infections except zygomycosis and cryptococcosis with sensitivity of 85% and specificity
of 82% and particular for diagnosis of Pneumocystis jiroveci pneumonia (96% and 84%, respectively). Combined
detection of Candida antigen/antibody has sensitivity and specificity of 86% for the diagnosis of systemic candidiasis
with lower levels (25%-30%) for C. parapsilosis and C. krusei infections. High levels of sensitivity and specificity (>93%)
have the detection of glucoroxylomannan for diagnosis of cryptoco ccosis. PCR techniques have been developed for the
diagnosis of systemic aspergillosis (73%-88% sensitivity and specificity), candidiasis (>90%) and other rare infections
by Zygomycetes, Fusarium, Scedosporium spp. Good knowledge of the performance of each microbiological technique
(predictive value, false positives and negatives) could contribute to timing and correct diagnosis of systemic fungal
infections.
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Οι διηθητικές μυκητιακές λοιμώξεις αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στη
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Αυτές που απασχολούν συχνότερα είναι κατά κύριο λόγο οι λοιμώξεις
από είδη Candida. Αναδυόμενο πρόβλημα αποτελούν
οι υφομύκητες, κυρίως ο ασπέργιλλος, που τελευταία
αναγνωρίζεται συχνότερα σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Σπάνια,
αλλά ιδιαίτερα σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς κυρίως
με εκτεταμένα τραύματα προκαλούνται από ζυγομύκητες
(Mucor, Absidia, Rhizopous).

1. Καντινταιμία - Συστηματική καντιντίαση
Για τον ορισμό της αποδεδειγμένης συστηματικής καντιντίασης απαιτείται θετική καλλιέργεια από ιστό στείρας
περιοχής ή συμβατή ιστολογική εξέταση σε ασθενή με
συμπτωματολογία, ενώ για την καντινταιμία αξιολογείται
έστω και μία θετική καλλιέργεια αίματος με Candida sp.
Τα κυριότερα είδη Candida που απομονώνονται αφορούν
στις C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C.parapsilosis,
C.kruzei. Η καντινταιμία αποτελεί το τρίτο αίτιο βακτηριαμίας στη ΜΕΘ και αντιστοιχεί στο 10% των θετικών
καλλιεργειών στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς, αλλά
είναι το αίτιο με τη μεγαλύτερη θνητότητα, περίπου 40%.
Παράγοντες κακής πρόγνωσης αποτελούν ο υψηλός δείκτης APACHE II, η ανεπαρκής θεραπεία, στελέχη που παράγουν biofilm και η προχωρημένη ηλικία του ασθενούς.
Στο περιβάλλον της ΜΕΘ η καντινταιμία έχει συσχετιστεί
Πίνακας 1

με παράταση τόσο της νοσηλείας όσο και του μηχανικού
αερισμού.
Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία αποκτά η αλλαγή στην επιδημιολογία των στελεχών Candida, μιας και
παρατηρείται αυξανόμενη απομόνωση στελεχών non
albicans με συχνή την αντοχή στη φλουκοναζόλη, κυρίως
ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης χρήσης αντιμυκητιασικής προφυλακτικής αγωγής.

1.1. Παράγοντες κινδύνου
Οι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για καντινταιμία αναφέρονται στον πίνακα 1.
Η πρώιμη διάγνωση της συστηματικής καντιντίασης
είναι εξαιρετικής σημασίας δεδομένης της υψηλής θνητότητας, ιδιαίτερα αν καθυστερήσει η έναρξη κατάλληλης αντιμυκητιασικής αγωγής. Για το σκοπό αυτό έχουν
διαμορφωθεί διάφορα μοντέλα εκτίμησης του κινδύνου
εμφάνισης διηθητικής καντιντίασης, πρώτα από τον Pittet
το 1994.
Τελευταία χρησιμοποιείται ένας νεότερος δείκτης, το
λεγόμενο ÇBedside Candida ScoreÈ, ο οποίος φαίνεται να
έχει μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα. Το Candida
Score υπολογίζεται ως εξής: ένας βαθμός εάν ο ασθενής λαμβάνει ολική παρεντερική διατροφή ή εάν έχει
χειρουργηθεί ή αν είναι αποικισμένος από Candida σε
πολλές εστίες και δύο βαθμοί εάν είναι σε σοβαρή σήψη.
Δείκτης ≥3 υποδηλώνει αυξημένη πιθανότητα καντιντιασικής λοίμωξης (σχήμα 1).

Παράγοντες κινδύνου για καντινταιμία

Χρήση αντιμικροβιακών ευρέος φάσματος
Αιμοκάθαρση
Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες
Χρήση IV ουσιών
Βαρύτητα συνυπάρχουσας νόσου
Παρεντερική διατροφή
Διάτρηση ή επέμβαση πεπτικού κυρίως ανώτερου
Αποικισμός με Candida σε πολλές εστίες

Σακχαρώδης διαβήτης
Παραμονή στη ΜΕΘ >7 ημέρες
Παγκρεατίτιδα
Μεγάλη ηλικία
Υψηλός δείκτης APACHE II
Ανοσοκατασταλτική αγωγή
Μεταμόσχευση
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Μοντέλα Εκτίμησης Κινδύνου
(Risk Prediction Models)
THE CANDIDA BEDSIDE
SCORE N = 1699

1. Ολική Παρεντερική Διατροφή +1
2. Χειρουργείο +1
3. Πολυεστιακός αποικισμός με Candida +1
4. Σοβαρή Σήψη +2

Ευαισθησία = 81%
Ειδικότητα = 74%
Θετική Προγνωστική Αξία (PPV) = 16%
Αρνητική Προγνωστική Αξία (NPV) = 98%

Αν το ÇCandida ScoreÈ ≥3, τότε με ακρίβεια μπορούν να επιλεγούν οι ασθενείς που θα ωφεληθούν
από την πρώιμη έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής.
Πηγή: Leon C, et al EPCAN study group CCM 2006; 34: 730

Σχήμα 1. Candida Score

1.2. Κλινικές εκδηλώσεις συστηματικής
καντιντίασης
Η αναζήτηση βαμβακόμορφων βλαβών Çcotton woolÈ
με βυθοσκόπηση αποτελεί ειδικό εύρημα για καντινταιμία και πρέπει να διενεργείται πάντα. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, ειδικά σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, ο
πυρετός με συνοδά σημεία σήψης ή σηπτικού shock είναι
η μόνη κλινική εκδήλωση διηθητικής μυκηταιμίας.
Ειδικές κλινικές εκδηλώσεις ανάλογα με το είδος της
Candida αναφέρονται στον πίνακα 2.
Η καντιντουρία αποτελεί συχνό πρόβλημα στους ασθενείς της ΜΕΘ, αφού το 20%-30% των νοσηλευομένων
την εμφανίζουν και η παρουσία ουροκαθετήρα αποτελεί
τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου. Συχνά η αφαίρεση ή
αλλαγή του ουροκαθετήρα οδηγεί σε εξάλειψη της καντιντουρίας. Είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ αποικισμού
Πίνακας 2
C.albicans
C.parapsilosis

1.3. Διάγνωση συστηματικής καντιντίασης
Η διάγνωση της συστηματικής καντιντίασης είναι δύσκολη, μια και οι καλλιέργειες αίματος μόνο στο 50% των
περιπτώσεων θα αναδείξουν το παθογόνο, ενώ η μέση

Κλινικές εκδηλώσεις
Φαρυγγίτιδα, οισοφαγίτιδα, κολπίτιδα, πυελονεφρίτιδα, περιτονίτιδα καντινταιμία,
μηνιγγίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, ηπατοσπληνική καντιντίαση
Καντινταιμία, εν τω βάθει λοιμώξεις σχετιζόμενες με εμφυτευμένες συσκευές ή από επιμολυσμένα
διαλύματα

C.tropicalis

Καντινταιμία και συστηματική καντιντίαση σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

C.glabrata

Καντινταιμία, συστηματική καντιντίαση, λοιμώξεις ουροποιητικού

C.krusei
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και λοίμωξης και σπάνια μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη ουροποιητικού με τη δημιουργία μυκητομάτων.
Είναι συχνή επίσης η απομόνωση στελεχών Candida
από τις βρογχικές εκκρίσεις διασωληνωμένων ασθενών,
αλλά πρόκειται κυρίως για αποικισμό, ενώ η καντιντιασική πνευμονία σαν οντότητα αμφισβητείται, αφού από
μελέτες ασθενών με πνευμονία στη ΜΕΘ στους οποίους
έγινε ιστολογική εξέταση βιοψίας πνεύμονα, δεν διαπιστώθηκε κανένα περιστατικό από Candida. Η θετική καλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων με Candida δεν θα πρέπει
να οδηγεί στην έναρξη αντιμυκητιακής αγωγής.

Καντινταιμία, ενδοφθαλμίτις, διάρροια σε νεογέννητα
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διάρκεια θετικοποίησης των καλλιεργειών για τους μύκητες ανέρχεται περίπου στις 33 ώρες. Ορολογικοί δείκτες έχουν τελευταία εισαχθεί στη φαρέτρα μας ώστε να
ενισχύσουν την υποψία της διάγνωσης μιας διηθητικής
καντιντίασης. Από αυτούς οι κυριότεροι είναι:
α. β-1,3-D γλουκάνη: Ευαισθησία >65%, ειδικότητα
>80%, αρνητική προγνωστική αξία >85%, ψευδώς θετικά.
β. Mαννάνες και αντι-μαννάνες: Ευαισθησία ~80%, ειδικότητα ~85%. Μπορούν να είναι θετικές ~6 μέρες πριν
από τη θετική αιμοκαλλιέργεια.
γ. PCR: Ευαισθησία και ειδικότητα >85%.
δ. Προκαλσιτονίνη: Πολύ υψηλή τιμή αποκλείει την
καντινταιμία.

2. Διηθητική ασπεργίλλωση
Η διηθητική ασπεργίλλωση στη ΜΕΘ αποτελεί αναδυόμενο πρόβλημα με επίπτωση που κυμαίνεται στο 0,3%6,9% και υψηλή θνητότητα, που προσεγγίζει το 90%.
Αναγνωρίζονται νέοι παράγοντες κινδύνου στους βαρέως
πάσχοντες ασθενείς εκτός από τους κλασικούς που ισχύουν για τους ανοσοκατεσταλμένους, οι οποίοι αναφέρονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3

Παράγοντες κινδύνου
για διηθητική ασπεργίλλωση
σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

1. ΧΑΠ σε συνδυασμό με παρατεταμένη χορήγηση κορτικοειδών συστηματικά και εισπνεόμενα > 3 εβδομάδες (ισοδύναμο με > 20 mg πρεδνιζόνης ημερησίως)
2. ΧΝΑ με αιμοκάθαρση
3. Κίρρωση ήπατος / οξεία ηπατική ανεπάρκεια
4. Σακχαρώδης διαβήτης
5. Πνιγμός

Η διάκριση μεταξύ αποικισμού και λοίμωξης για τον
ασπέργιλλο είναι πολύ δύσκολη, αλλά η απομόνωσή
του στις βρογχικές εκκρίσεις σε ασθενή με σοβαρή ΧΑΠ
που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με λοίμωξη
αναπνευστικού, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην αντιμικροβιακή αγωγή, πρέπει να εγείρει σοβαρή υποψία για
πιθανή προσβολή του πνεύμονα από τον ασπέργιλλο.
Διαγνωστικά η μέτρηση γαλακτομαννάνης στο BAL εμφανίζεται υποσχόμενη με ευαισθησία 88% και ειδικότητα 87% (ενώ στον ορό αντίστοιχα μόνο 42%).

Abstract
Galani L. Systemic mycoses in ICU. Iatrika Analekta 2013; 2: 851-854
In the last three decades, Candida has emerged as an important opportunistic pathogen. Patients admitted to the
Intensive Care Unit (ICU) are particularly susceptible to this infection because of the severity of their underlying illness
and the excess use of medical and surgical interventions. The frequent use of antibiotics, central venous catheters and
other intravascular devices as well as poor gut motility or abdominal surgery place these patients at high risk of infection,
which contributes to the morbidity and mortality of the already critically ill patient. Early recognition and appropriate
management of invasive candidiasis are therefore important. On the other hand a rising incidence of invasive pulmonary
aspergillosis (IPA) in non-neutropenic critically ill patients has been reported. Risk factors such as chronic obstructive
pulmonary disease (COPD), prolonged use of steroids, advanced liver disease, chronic renal replacement therapy, neardrowning and diabetes mellitus have been described.
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Ο ανοσοκατεσταλμένος ασθενής, και ιδιαίτερα ο ουδετεροπενικός ξενιστής, εμφανίζει ιδιαιτερότητες που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο θεράπων ιατρός. Ο πυρετός, π.χ., ως
συνηθέστερη εκδήλωση υποκείμενης λοίμωξης ορίζεται ως
ένα πυρετικό κύμα ≥38,3oC ή ως πυρετικό κύμα ≥38oC
παρατεινόμενο ≥1 ώρα, ενώ η απυρεξία αφορά σε θερμοκρασία <38oC. Συγχρόνως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η ουδετεροπενία ορίζεται ως Çπολυμορφοπύρηνα <500/
mm3 ή <1.000/mm3 με προοπτική μειώσεως σε <500/
mm3 τις επόμενες 48 ώρεςÈ, ενώ η κλινική πορεία των
ουδετεροπενικών ασθενών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό
από παραμέτρους της ουδετεροπενίας που αφορούν στο
βάθος της (ήπια: 500-1.000/mm3 ή μέτρια: 200-500/
mm3 ή σοβαρή: <100/mm3), όπως και τη διάρκεια (≤7 ή
>7 ημέρες). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων (60%-70%)
δεν υπάρχει τεκμηριωμένη εστία λοίμωξης και πρόκειται
για Çπυρετό αγνώστου αιτιολογίας (FUO)È, ενώ οι βακτηριαιμίες καταγράφονται μόνο σε ποσοστά 20%-30%.
Η κατανομή των λοιμώξεων στον ουδετεροπενικό ασθενή περιγράφεται στον πίνακα 1. Λόγω της πτωχής φλεγμονώδους απάντησης ως συνέπεια της ουδετεροπενίας,
τα συνήθη συμπτώματα, αλλά και σημεία των λοιμώξεων
Πίνακας 2

Εστίες λοίμωξης
στον ουδετεροπενικό ασθενή

Πίνακας 1

Στοματοφάρυγγας

25%

Αναπνευστικό

25%

Δέρμα και μαλακά μόρια

15%

Περίνεο

10%

Ουροποιητικό

5%-10%

Μύτη, παραρρίνια

5%

Γαστρεντερικό

5%

Άλλα

5%-10%

είναι πτωχά (πίνακας 2). Όσον αφορά στην κατανομή των
παθογόνων στους ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες,
στο 43% είναι υπεύθυνα τα βακτήρια, στο 28% οι μύκητες,
στο 9% οι ιοί, στο 7% τα μυκοβακτηρίδια, ενώ στο 11%
τα αίτια είναι πολυμικροβιακά. Έχει αποδειχθεί ότι η επίπτωση των συστηματικών μυκητιάσεων, ιδιαίτερα από τους
μύκητες που περιγράφονται στον πίνακα 3, έχει ανοδική
πορεία την τελευταία δεκαετία. Ο Çχρυσός κανόναςÈ της
τεκμηριωμένης διάγνωσης (proven) απαιτεί, εκτός από την

Κλινικά ευρήματα των λοιμώξεων στον ουδετεροπενικό ασθενή. Είναι χαρακτηριστική
η μειωμένη ικανότητα φλεγμονώδους απάντησης
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1.

2.

Εικ. 1. Οξεία διάσπαρτη καντιντίαση. Εκδηλώνεται ως εμπύρετο με
κεραυνοβόλο σήψη, σε ουδετεροπενικούς και μη. Ανευρίσκονται
μακροοζώδεις δερματικές βλάβες (10% των ουδετεροπενικών) και
ενδοφθαλμίτιδα (30% των μη ουδετεροπενικών). Συχνές οι μεταστατικές εντοπίσεις.

Εικ. 2. Χρόνια διάσπαρτη καντιντίαση ήπατος - σπληνός - νεφρών
σε ασθενή με οξεία λευχαιμία (CT).

κλινική εικόνα, ιστολογική επιβεβαίωση και απομόνωση
του μύκητα για μικροβιολογική τεκμηρίωση, ενώ η διάγνωση είναι μόνο πιθανή (probable) όταν βασίζεται στα
κλινικά χαρακτηριστικά και σε μικροβιολογικούς δείκτες
όπως η γαλακτομανάνη (GM) και η β-d-γλουκάνη (BG),
και θεωρείται δυνατή (possible) όταν βασίζεται μόνο στην
κλινική εικόνα. Οι συνήθεις παράγοντες κινδύνου για την
εμφάνιση συστηματικών μυκητιάσεων αναγράφονται στον
πίνακα 4. Κατωτέρω περιγράφονται κυρίως τα κλινικά χαρακτηριστικά των συχνότερων συστηματικών μυκητιάσεων.
Η υψηλή θνητότητα που τις συνοδεύει, επιβάλλει την κλινική υποψία, την ταχεία εφαρμογή διαγνωστικών εξετάσεων,
όπως και την άμεση έναρξη αντιμυκητιασικής αγωγής.

ευκρινιστεί με σωστό τρόπο λήψης των αιμοκαλλιεργειών
εάν πρόκειται για διάσπαρτη νόσο ή αποικισμό του ΚΦΚ.
Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι η απομόνωση Candida spp
στις βρογχικές εκκρίσεις δεν αποτελεί ούτε απόδειξη ούτε
ένδειξη προσβολής του πνεύμονα, παρά μόνον αποικισμό,
εφόσον η Candida αυτή καθεαυτήν δεν προκαλεί ποτέ
πνευμονία.

Συστηματική καντιντίαση
Περισσότερα από 150 είδη Candida έχουν περιγραφεί, όμως περίπου 10 είναι τα συχνότερα παθογόνα: C.albicans,
C.glabrata, C.guiliermondii, C.kefyr, C.krusei, C.lipolytica,
C.lusitaniae, C.parapsilosis και C.tropicalis. Τα κλινικά χαρακτηριστικά ανά είδος περιγράφονται στον πίνακα 5, ενώ
πρέπει να τονιστεί ότι η καντινταιμία προκαλεί σηπτικό
σύνδρομο, όπως η βακτηριαιμία. Στην εικόνα 1 φαίνονται οι δερματικές βλάβες ασθενούς με οξεία διάσπαρτη
καντιντίαση. Ισχύει ο γενικός διαγνωστικός κανόνας ότι
η Candida που απομονώνεται σε αιμοκαλλιέργειες δεν
πρέπει ποτέ να θεωρηθεί επιμόλυνση, αλλά πρέπει να δι-

Πίνακας 3

Οι συνηθέστεροι μύκητες
που προκαλούν συστηματικές
μυκητιάσεις στον ανοσοκατεσταλμένο
ξενιστή

Οι συνήθεις μύκητες:

Οι σπανιότεροι μύκητες:

Aspergillus spp

Fusarium spp

Mucorales spp

Trichosporon beigelii

Candida spp

Pseudallescheria boydii /
Scedosporium apiospermum
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Ηπατοσπληνική καντιντίαση
Ιδιαίτερο σύνδρομο αποτελεί η χρόνια διάσπαρτη ηπατοσπληνική καντιντίαση ως αποτέλεσμα διήθησης του γαστρεντερικού βλεννογόνου και εισόδου της Candida spp
στην πυλαία. Στο 1/3 παρατηρείται καντινταιμία, κυρίως
από C.albicans, ενώ η κλασική εικόνα αφορά σε υψηλό
πυρετό αγνώστου αιτιολογίας, σε ασθενή με οξεία λευχαιμία που μόλις ανέκαμψε από την ουδετεροπενία, με
συνοδό άλγος στο δεξιό υποχόνδριο, ναυτία και εμέτους.
Κλασική είναι η ανεύρεση υψηλής αλκαλικής φωσφατά-

Πίνακας 4

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη
συστηματικών μυκητιάσεων
στον ανοσοκατεσταλμένο ασθενή

Κύριοι παράγοντες
κινδύνου

Επιπρόσθετοι παράγοντες
κινδύνου

Ουδετεροπενία

Ευρέως φάσματος αντιβιοτικά

Λεμφοπενία

Βλεννογονίτιδα

Κορτικοειδή

Παρεντερική διατροφή

Ανοσοκατασταλτικά

Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες

Αντικαρκινική
χημειοθεραπεία
Μεταμόσχευση
μυελού (GVHD)
AIDS
Πρόωρα νεογνά
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3α.

3β.

4.

Εικ. 3. Πνευμονικές διηθήσεις από Aspergillus spp. Α. Διακρίνεται
το Çhalo signÈ γύρω από την πύκνωση. Β. Μηνοειδής σχηματισμός.

Εικ. 4. Μουκορμύκωση οφθαλμικού κόγχου και παραρρινίων
κόλπων.

σης. Η CT έχει ευαισθησία 57%-90% έναντι 33%-75%
της υπερηχοτομογραφίας (εικόνα 2) και >95% της MRΙ.
Τονίζεται ότι σε ασθενή με ηπατοσπληνική καντιντίαση
σε νέες φάσεις ουδετεροπενίας εξαφανίζονται οι βλάβες
στη CT και επανεμφανίζονται στην επάνοδο των λευκών.
Η οριστική διάγνωση απαιτεί βιοψία και ειδικές χρώσεις,
ενώ οι καλλιέργειες του βιοπτικού υλικού και του αίματος
είναι κατά κανόνα αρνητικές.

glassÈ διηθήσεις και πλευριτικές συλλογές. Το χαρακτηριστικό όμως εύρημα αποτελεί το αποκαλούμενο Çhalo
signÈ, που αφορά σε διαυγαστική σκιά πέριξ των όζων
(εικόνα 3), η οποία προκαλείται από αιμορραγία και αποτελεί πρώιμο σημείο της λοίμωξης (≤7 ημέρες), ενώ στη
συνέχεια οι όζοι σχηματίζουν κοιλότητες και τους χαρακτηριστικούς μηνοειδείς σχηματισμούς που οφείλονται σε
νέκρωση (εικόνα 3).
Πρέπει να τονιστεί ότι επειδή η λήψη βιοψίας από τις
πνευμονικές διηθήσεις συχνά δεν είναι εφικτή λόγω της
συνυπάρχουσας αιμορραγικής διάθεσης, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με ισχυρή κλινική και ακτινολογική (CT)
υποψία διηθητικής ασπεργίλλωσης, η καλλιέργεια ασπεργίλλου, όπως και η ανεύρεση τυπικών υφών στις άμεσες
χρώσεις από τις βρογχικές εκκρίσεις, εγγυώνται την έναρξη αντιμυκητιασικής αγωγής. Όσον αφορά στους βιολογικούς δείκτες, η ανεύρεση γαλακτομανάνης στον ορό που
παράγεται κατά την ανάπτυξη των υφών του ασπεργίλλου,
αλλά κυρίως στο BAL, αποτελούν ισχυρή ένδειξη έναρξης
θεραπείας σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, αλλά και συμπαγείς όγκους που λαμβάνουν χημειοθεραπεία.

Λοιμώξεις από Aspergillus spp
Έχουν απομονωθεί περισσότερα από 100 είδη ασπεργίλλου. Εντούτοις σε ασθενείς με συστηματική ασπεργίλλωση,
δεδομένα από 24 Κέντρα Μεταμοσχεύσεως Μυελού των
Οστών στις ΗΠΑ, επί 218 μυκητιάσεων, το 67% αφορούσαν σε A.fumigatus, το 13% σε A.flavus, το 9% σε A.niger
και το 7% σε A.terreus. Η συστηματική ασπεργίλλωση χαρακτηρίζεται από υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα στους
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (50%-100%). Οι λοιμώξεις από Aspergillus spp. χαρακτηρίζονται από διήθηση
των αγγείων και αφορούν σε (i) διηθητική μορφή (διάσπαρτη πνευμονία, παραρρινοκολπίτιδα και αποστήματα ΚΝΣ),
(ii) ημιδιηθητική μορφή (τραχειοβρογχίτιδα και χρόνια
νεκρωτική), και (iii) σαπροφυτική μορφή (ασπεργίλλωμα).
Η πνευμονική νόσος εκδηλώνεται με πυρετό, πλευριτικό
άλγος, αιμόπτυση, βήχα και δύσπνοια, ενώ η παραρρινοκολπίτιδα ως ασύμμετρο οίδημα προσώπου, επίσταξη,
νέκρωση υπερώας και ρινός, προσβολή οφθαλμού-κόγχου
και εγκεφαλικών συζυγιών και, τέλος, θρόμβωση συραγγώδους κόλπου. Η διάγνωση απαιτεί απομόνωση σε καλλιέργειες που έχουν ληφθεί από στείρες περιοχές, αφού
η απομόνωση ασπεργίλλου στις καλλιέργειες πτυέλων ή
βρογχικών εκκρίσεων δεν είναι υποχρεωτικά ενδεικτική
της λοίμωξης, αφού και οι υγιείς εισπνέουν καθημερινά
κονίδια ασπεργίλλου. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με ιστολογική εξέταση και ειδικές χρώσεις όπου ανευρίσκονται οι
χαρακτηριστικές υφές του ασπεργίλλου, όπως και με θετικούς τους ορολογικούς δείκτες (GM & BD). Η ακτινολογική
απεικόνιση είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τη διάγνωση της
πνευμονικής ασπεργίλλωσης.
Μέθοδο εκλογής αποτελεί η CT στην οποία ανευρίσκονται όζοι ποικίλης διαμέτρου, περιβρογχικές Çground

Μουκορμύκωση ή Ζυγομύκωση
Το γένος Mucorales ευρίσκεται παντού στη φύση, κυρίως
σε σάπια χόρτα και στο έδαφος. Οι σπόροι διασπείρονται στον αέρα και εισπνέονται από όλους, όμως νοσούν
μόνο εκείνοι που έχουν διαταραχή του ανοσιακού συστήματος, με εξαίρεση τη μουκορμύκωση των μαλακών
μορίων, που αφορά επιμόλυνση κατά κανόνα έπειτα από
τραυματισμούς σε τροχαία ατυχήματα. Τα συχνότερα γένη
που προσβάλλουν τον άνθρωπο είναι: Rhizopus, Mucor,
Rhizomucor, Cunninghamella και Absidia. Στους ασθενείς
με αιματολογικές κακοήθειες η επίπτωση έχει αυξηθεί, γεγονός που έχει αποδοθεί σε επιλογή των μουκορμυκήτων
ως συνέπεια της μεγάλης χρήσης βορικοναζόλης.
Πύλες εισόδου αποτελούν οι CVC, τα δείγματα εντόμων,
οι θέσεις ενέσεως ινσουλίνης, τα ξύλινα γλωσσοπίεστρα
και οι λευκοπλάστες, ενώ οι κατασκευές στην πέριξ γειτονία τροφοδοτούν τον αέρα με αυξημένο φορτίο σπόρων. Η
μουκορμύκωση εκδηλώνεται ως ρινοεγκεφαλική, πνευμονική, δερματική, διάσπαρτη και γαστρεντερική μορφή, με
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Πίνακας 5

Συστηματική καντιντίαση: τα χαρακτηριστικά του είδους

C.tropicalis

Δεύτερη σε λοιμογόνο δύναμη και παλαιότερα δεύτερη σε συχνότητα.
Ευκαιριακό παθογόνο σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

C.krusei

Σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες. Υψηλή θνητότητα (48%-87%). Ανθεκτική στη φλουκοναζόλη.

C.lusitaniae

Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Ανθεκτική στην αμφοτερικίνη Β.

C.glabrata

Αυξανόμενη σε συχνότητα, ιδιαίτερα σε ασθενείς υπό φλουκοναζόλη. Χαμηλή λοιμογόνος δύναμη,
υψηλή θνητότητα. Χαμηλή ευαισθησία ή αντοχή στη φλουκοναζόλη.

C.parapsilosis

Δεν απαιτεί προηγηθέντα αποικισμό. Επιπλέκει χειρισμούς και παρουσία κεντρικών φλεβικών
καθετήρων, όπως και καθετήρων παρεντερικής διατροφής.

συμπτώματα που αφορούν σε πυρετό, ρινική συμφόρηση,
σκούρα-αιματοβαφή ρινόρροια ή επιστάξεις, επώδυνη μελανή εσχάρα στη σκληρή υπερώα ή στο ρινικό διάφραγμα
ή τους ρώθωνες, ευαισθησία στα ιγμόρεια, οπισθοβολβική
κεφαλαλγία, επέκταση οιδήματος στο πρόσωπο και στον
οφθαλμικό κόγχο, θάμβος οράσεως, διπλωπία, τύφλωση
και τέλος θρομβοφλεβίτιδα συραγγώδους κόλπου (εικόνα
4). Στη CT πνευμόνων είναι δυνατόν να παρατηρηθεί το
αποκαλούμενο Çreverse halo signÈ, το οποίο αφορά, σε αντίθεση με τον ασπέργιλλο, πυκνωτικό δακτύλιο, ο οποίος
περιβάλλει περιοχή με εικόνα ground-glass.
Η μουκορμύκωση χωρίς θεραπεία έχει υψηλή θνητότητα που φτάνει το 100% στους ασθενείς με αιματολογικές
κακοήθειες, γι᾽ αυτό απαιτείται συνδυασμένη χειρουργική
και αντιμυκητιασική αγωγή.

Φουζαρίωση
Το είδος Fusarium απομονώνεται στον περιβάλλοντα χώρο.
Σε ειδικά αιματολογικά κέντρα ακολουθεί σε συχνότητα την
ασπεργίλλωση. Έχουν απομονωθεί >50 είδη, αλλά το συχνότερο είναι το F.solani (50%). Πύλη εισόδου αποτελούν
οι πνεύμονες, τα παραρίνια, το μη άθικτο δέρμα, το περινύχιο και οι CVC. Όπως οι ασπέργιλλοι, και τα φουζάρια
διηθούν τα αγγεία προκαλώντας ιγμορίτιδα, πνευμονικές
διηθήσεις, ενδοφθαλμίτιδα, μεταναστευτικές δερματικές
βλάβες (εικόνα 5), που υπενθυμίζουν το γαγγραινώδες
έκθυμα που προκαλεί η P.aeruginosa στους ουδετεροπε-

5.

Κρυπτοκόκκωση
Παράγοντες κινδύνου αποτελούν το AIDS, τα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα, η χορήγηση κορτικοειδών και οι
μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων, ενώ εξίσου μπορεί
να μολυνθεί και ο φυσιολογικός ξενιστής. Πύλη εισόδου
αποτελεί το αναπνευστικό με πηγή το έδαφος (περιττώματα περιστεριών). Το κυριότερο είδος είναι ο Cryptococcus
neoformans. Η λοίμωξη μπορεί να είναι ασυμπτωματική
πνευμονία που απαιτεί δ.δ. από καρκίνο στο φυσιολογικό
ξενιστή (εικόνα 7), όπως και να αφορά σε προσβολή του
δέρματος, όπου οι βλάβες μοιάζουν με τη μολυσματική
τέρμινθο. Η σοβαρότερη όμως εντόπιση αφορά στο ΚΝΣ, όπου εκδηλώνεται ως χρόνια συνήθης μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.
Η διάγνωση αφορά σε άμεση αναζήτηση του μύκητα
σε χρώση Indian Ink στο ENY και άλλα υγρά όπως και
ιστούς (εικόνα 8), η οποία είναι χαρακτηριστική, αναζήτηση κρυπτοκοκκικού αντιγόνου στον ορό και το ΕΝΥ (ευαισθησία και ειδικότητα >70%), απαιτείται όμως δ.δ. από το

6.

Εικ. 5. Φουζαρίωση δέρματος. Χαρακτηριστική η ερυθρά άλως πέριξ της δερματικής βλάβης.
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νικούς ασθενείς και διασπορά σε πολλά όργανα, λόγω της
σπορογονίας τους σε ιστούς, με επακόλουθη τη μυκηταιμία. Η διάγνωση βασίζεται στη θετική αιμοκαλλιέργεια (ή
καλλιέργεια δερματικής βλάβης) διότι η ιστολογική εξέταση δεν είναι παθογνωμική. Αντιθέτως, σε άμεση χρώση
Lactophenol cotton bleu, τα μακροκονίδια του Fusarium
μοιάζουν με μπανάνες (εικόνα 6) θέτοντας με ασφάλεια τη
διάγνωση. Η θνητότητα είναι υψηλή (50%-80%).

Εικ. 6. Άμεση χρώση Lactophenol cotton bleu: Φουζαρίωση.
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8.

7.
Εικ. 7. Κρυπτοκόκκωση πνευμόνων.

Εικ. 8. ΕΝΥ: Κρυπτόκοκκος (χρώση σινικής μελάνης).

Trichosporon spp, όπου ανευρίσκεται ψευδώς θετική. Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα
προκαλεί στο ΕΝΥ υπογλυκορραχία, ενώ σε οποιονδήποτε

ασθενή με υποψία κρυπτοκόκκωσης απαιτείται, έστω και
αν δεν υπάρχουν κλινικά ευρήματα από το ΚΝΣ, οσφυονωτιαία παρακέντηση.

Abstract
Giamarellou E. Systemic mycoses in the immunocompromized patients. Iatrika Analekta 2013; 2:
855-859
Recent surveys in the immunocompromized patients and mostly in the neutropenic host reveal the steeping increase in
systemic mycoses. Particularly in patients with underlying hematologic malignancies 30% of infections are attributed to
yeasts or molds. Aspergillus spp., Mucorales and Candida spp. predominate to be followed by Fusarium, Trichosporon
and Scedosporium spp. Risk factors for the development of systemic infections are neutropenia, lymphopenia, bone
marrow transplantion, AIDS, prematurity in newborns, corticosteroids, radiation and antineoplasmatic chemotherapy.
Clinical picture due to the limited inflammatory response, particularly in the neutropenic host, refers mostly FUO whereas
the lung, the sinuses, the liver, CNS and the skin, represent the target organs. In lung CT, nodules as well as the halo
singand the air crescent sign should be searched as indicative of mold infections. C. tropicalis and C. glabrata represent
nowadays virulent strains which cause candidemia accompranied by diffuse skin rash and sepsis syndrome. Whereas
Candida spp. never involves the lung, hepatosplenic candidiasis is a peculiar syndrome which appears, as FUO post
reversion of neutropenia necessitating the clinical awareness of the caring physician. Based on their rapid evolution and
high mortality, systemic mycoses in the immunocompromized host require application of sensitive and specific diagnostic
tests as well as prompt initiation of antifungal therapy.
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Υπολογίζεται ότι μέχρι και το 75% των γυναικών κατά τη
διάρκεια της ζωής τους αντιμετωπίζουν τουλάχιστον ένα
επεισόδιο αιδοιοκολπικής καντιντίασης (ΑΚ). Περίπου το
45% των γυναικών θα αντιμετωπίσουν δύο ή περισσότερα
επεισόδια κάθε χρόνο. Ευτυχώς λίγες θα ταλαιπωρηθούν
από μια χρόνια υποτροπιάζουσα λοίμωξη.
Η Candida albicans είναι υπεύθυνη για το 85%-90% των
κολπικών μυκητιάσεων. Η Candida albicans είναι βλαστομύκητας που χαρακτηρίζεται από πολυμορφισμό και πολλαπλασιάζεται με εκβλάστηση του θυγατρικού κυττάρου
από το μητρικό, παράγει ψευδοϋφές και σπάνια αληθείς
υφές. Τόσο οι ψευδοϋφές όσο και οι σπάνια εμφανιζόμενες αληθείς υφές μπορούν να παράγουν βλαστοσπορίδια,
τα οποία είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση και τον ασυμπτωματικό αποικισμό του γαστρεντερικού συστήματος,
καθώς και του κόλπου, όπου σχεδόν θεωρείται συστατικό
της φυσιολογικής κολπικής μικροβιακής χλωρίδας και ως
μυκήλλια (νημάτια των μυκήτων) τα οποία προέρχονται
από τη βλάστηση των βλαστοσπορίων, ευοδώνουν τον αποικισμό και διευκολύνουν την εισβολή στους ιστούς.
Η κλινική σημασία των βλαστομυκήτων του γένους
Candida και η αναγνώρισή τους ως των πλέον διαδεδομένων παθογόνων μικροοργανισμών, έχουν οδηγήσει σε
εξαιρετική πρόοδο ως προς την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ξενιστή - μύκητα. Στους μηχανισμούς
της προσκόλλησης, εκτός από τις προσκολλησίνες και
τους μοριακούς υποδοχείς του ξενιστή, τελευταία αναγνωρίστηκε και ο ρόλος των ιντεγκρινών ως επιθηλιακών
υποδοχέων της καντιντιασικής επιφανειακής πρωτεΐνης
alnt1p, η οποία εκφράζεται στην επιφάνεια τόσο των
βλαστοσπορίων όσο και των βλαστικών σωλήνων και ψευδοϋφών. Σημειώνεται ότι η παθογένεια των ειδών Candida
εξαρτάται από μια πολύπλοκη αλληλουχία αλληλεπιδράσεων ξενιστή - μύκητα. Είναι απίθανο ένας και μοναδικός
παράγοντας του ξενιστή ή του μύκητα να ευθύνεται για
τη λοίμωξη. Εν συντομία η παθογένεια της καντιντίασης
περιλαμβάνει:
1. Προσκόλληση στα επιθηλιακά κύτταρα και πολλαπλασιασμός του μύκητα στον περιβάλλοντα βλεννογόνο.
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2. Παραγωγή ενζύμων (φωσφολιπάσες, πρωτεϊνάσες
κ.λπ.).
3. Διείσδυση και καταστροφή των ιστών και πρόκληση
φλεγμονής.
Ανάλογα με την ανοσιακή κατάσταση του ξενιστή, ακολουθεί πολλαπλασιασμός των μυκήτων και γενίκευση
της λοίμωξης.
Αναμφισβήτητα, τον κυριότερο ρόλο στην αλληλεπίδραση Candida - ξενιστή διαδραματίζει η ανοσιακή κατάσταση του ξενιστή. Η αλληλουχία των ανοσολογικών
διαδικασιών, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
αλληλεπίδραση ξενιστή - μύκητα είναι ενδεικτική της
σημασίας της κυτταρικής ανοσίας στην αντιμετώπιση των
μυκητιασικών λοιμώξεων. Οι εκτεταμένες περιοχές κνησμού και φλεγμονής, που συχνά συσχετίζονται με την έναρξη της εισβολής του μικροοργανισμού στα επιθηλιακά
κύτταρα του κατώτερου γεννητικού συστήματος, υποδεικνύουν ότι μια εξωκυττάρια τοξίνη ή ένζυμο μπορεί να
παίζει κάποιο ρόλο στην παθογένεση της νόσου. Επίσης
φαινόμενα υπερευαισθησίας μπορεί να είναι υπεύθυνα
για τα συμπτώματα ερεθισμού που σχετίζονται με την αιδοιοκολπική καντιντίαση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με χρόνια
υποτροπιάζουσα νόσο. Οι ασθενείς με συμπτωματική νόσο συνήθως παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση αυτών
των μικροοργανισμών (>104/ml) σε σύγκριση με ασυμπτωματικές ασθενείς (<103/ml).

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Στους προδιαθεσικούς παράγοντες για την ανάπτυξη συμπτωματικής αιδοιοκολπικής καντιντίασης περιλαμβάνοται η χρήση αντιβιοτικών, κορτικοστεροειδών ή αντισυλληπτικών, ορμονικές διαταραχές, η κύηση, ο σακχαρώδης
διαβήτης, η παχυσαρκία και οι καταστάσεις ανοσοανεπάρκειας. Χάρη σ᾽ ένα μηχανισμό που είναι γνωστός ως Çαντίσταση στον αποικισμόÈ, οι γαλακτοβάκιλλοι παρεμποδίζουν την υπερανάπτυξη των ευκαιριακών μυκήτων, η χρήση αντιβιοτικών διαταράσσει τη φυσιολογική βακτηριακή
χλωρίδα, μειώνει τις συγκεντρώσεις των γαλακτοβακίλλων,
καθώς και άλλων μικροοργανισμών της φυσιολογικής
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χλωρίδας, και κατά συνέπεια επιτρέπει την υπερβολική
ανάπτυξη των μυκήτων. Ορμονικές διαταραχές, η χρήση
αντισυλληπτικών και η κύηση λόγω ανισορροπίας οιστρογόνων προδιαθέτουν στην προαναφερόμενη ασύμμετρη
ανάπτυξη των μυκήτων έναντι των γαλακτοβάκιλλων. Ο
σακχαρώδης διαβήτης και καταστάσεις ανοσοανεπάρκειας συσχετίζονται με ποιοτική ελάττωση της κυτταρικής ανοσίας, οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη συχνότητα
καντιντίασης.

Κλινική εικόνα και διάγνωση
Τα συμπτώματα της αιδιοκολπικής καντιντίασης συνίστανται σε κνησμό στην αιδοιοκολπική χώρα, που συνοδεύεται από κολπικά εκκρίματα που τυπικά μοιάζουν με τυρί
ή, όπως αναφέρεται, σαν Çκομμένο γάλαÈ. Η υφή των
εκκριμάτων μπορεί να ποικίλλει, από υδαρής έως ομογενής παχύρρευστη. Μπορεί να υπάρχει κολπικός πόνος,
δυσπαρευνία, αίσθημα καύσου του αιδοίου και ερεθισμός
της περιοχής με αιδοίο ερυθρό, ξηρό, οιδηματώδες και η
είσοδος του κόλπου και ο κόλπος φλεγμαίνουσες με την
ίδια εικόνα. Ο τράχηλος πολλές φορές καλύπτεται από
τυροειδείς εκκρίσεις που φαίνεται να κολλούν στην επιφάνειά του και στο κολπικό τοίχωμα επίσης. Η εξωτερική
δυσουρία (δυσουρία ÇπαφλασμούÈ) μπορεί να παρουσιαστεί όταν η ούρηση οδηγεί στην έκθεση του φλεγμαίνοντος επιθηλίου του αιδοίου, καθώς και του πρόδομου του
κόλπου στα ούρα.
Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει ερύθημα των χειλέων
και της επιδερμίδας του αιδοίου με αίσθηση τσουξίματος λόγω και του ερεθισμού της περιοχής από τον έντονο
κνησμό. Το Ph του κόλπου σε ασθενείς με αιδοιοκολπική
καντιντίαση είναι συνήθως φυσιολογικό (<4,5). Μυκητιασικά στοιχεία, είτε μικκύλια (νημάτια των μυκήτων) είτε
σπορογόνες μορφές ζυμομυκήτων, θα εμφανιστούν σε
ποσοστό μέχρι και 80% των περιπτώσεων, όταν δείγμα
κολπικών εκκρίσεων εξεταστούν μετά την προσθήκη 10%
ΚΟΗ. Πολλές φορές η διάγνωση τίθεται ευκαιριακά σε
ασυμπτωματικές γυναίκες κατά τον ετήσιο έλεγχο από την
εξέταση κατά Παπανικολάου. Η καλλιέργεια του κολπικού
εκκρίματος σε άγαρ Sabouraud αποδεικνύει το είδος του
μύκητα, ειδικότερα την Candida Albicans.

Θεραπεία
Θεραπεία για την αιδοιοκολπική μυκητίαση συνιστάται για
συμπτωματικές ασθενείς. Μεταβολικά νοσήματα όπως ο

σακχαρώδης διαβήτης, πρέπει να ελεγχθούν και τυχόν
αντιβιοτική αγωγή να σταματήσει αν αυτό είναι δυνατόν.
Τα σημαντικότερα αντιμυκητιασικά φάρμακα διακρίνονται
στις ακόλουθες ομάδες ανάλογα με τη χημική τους δομή:
1. Πολυένια
Με κύριο εκπρόσωπο τη νυστατίνη, που σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι μυκητοκτόνος για την Candida albicans
και άλλα είδη του γένους Candida. Λόγω της μηδαμινής
απορροφήσεώς της από το γαστρεντερικό, χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για τοπική θεραπεία, όμως έχει
εξ ολοκλήρου αντικατασταθεί από τις ιμιδαζόλες.
2. Αζόλες
Πρόκειται για δραστικά φάρμακα έναντι ενός ευρέος
φάσματος παθογόνων μυκήτων και απορροφώνται ικανοποιητικά μετά τη χορήγηση από το στόμα. Ο μηχανισμός
δράσεώς τους αφορά σε αναστολή της ελεγχόμενης από
το κυτόχρωμα p-450 σύνθεσης της εργοστερόλης, που
αποτελεί την κυριότερη στερόλη της κυτταρικής μεμβράνης. Αποτέλεσμα είναι η μεταβολή της ρευστότητας της
κυτταρικής μεμβράνης του μύκητα και οι δευτερογενείς
μεταβολές σε άλλα ένζυμα της τελευταίας.
Α. Ιμιδαζόλες
Πρόκειται για φάρμακα όπως η κλοτριμαζόλη, που διατίθενται μόνο για τοπική θεραπεία, καθώς και η μικοναζόλη
και η κετοκοναζόλη, με τις τελευταίες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε από του στόματος θεραπεία.
Β. Τριαζόλες
Με κύριο εκπρόσωπο τη φλουκοναζόλη και μηχανισμό
δράσης παρόμοιο με της ιντρακοναζόλης, χαρακτηρίζεται
από μεγαλύτερη εκλεκτικότητα προς το κυτόχρωμα p-450
των μυκήτων παρά αυτό των θηλαστικών.
Οι τοπικά εφαρμοζόμενες αζόλες μα τη μορφή κολπικής
κρέμας ή κολπικών υπόθετων αποτελούν τις πιο κοινές διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και φέρουν ανακούφιση
από τα συμπτώματα και την αρνητικοποίηση των καλλιεργειών στο 80%-90% των ασθενών που ολοκληρώνουν τη
θεραπεία. Θεραπευτικά σχήματα τριών ημερών δείχνουν
να έχουν καλά αποτελέσματα λόγω του ότι τα ιδιοσκευάσματα βραχείας διάρκειας έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις αντιμυκητησιακού παράγοντα. Από του στόματος
αγωγή με φλουκοναζόλη σε μια δόση των 150 mg είναι
αποτελεσματική και φαίνεται να έχει ισοδύναμη αποτελεσματικότητα με τις τοπικά εφαρμοζόμενες θεραπείες για
ήπια έως μέτρια αιδοιοκολπική καντιντίαση.
Σε ασθενείς με σοβαρή μυκητιασική κολπίτιδα προτεί-
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νεται ο συνδυασμός από του στόματος θεραπείας μαζί
με τοπική θεραπεία, καθώς κρίνεται και επιβεβλημένη η
θεραπεία του συντρόφου. Η συμπληρωματική θεραπεία

στην τοπική αγωγή με ένα στεροειδές, όπως κρέμα υδροκορτιζόνης 1%, μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από
τα εξωτερικά συμπτώματα ερεθισμού.

Abstract
Tsintzos H. Volvovaginal candidiasis. Iatrika Analekta 2013; 2: 860-862
It is estimated that approximately 75% of women will experience an episode of vulvovaginal candidiasis. Candida
albicans is the most common candida species causing symptomatic cadidiasis in approximately 90% of cases. C albicans
frequently inhabits the mouth, throat, large intestine and vagina normally. Clinical infections may be associated with
a systemic disorder (diabetes mellitus, immunodeficiency, obesity) pregnancy, medication. Vulvovaginal candidiasis
presents with intense vulvar pruritus; a white curdlike, cheesy vaginal discharge; and vulvar erythema. A burning
sensation may follow urination. Treatment is reserved for symptomatic patients.
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Η αμφοτερικίνη Β είναι μια μακροκυκλική λακτόζη και
μαζί με τη νυστατίνη ανήκει στην ομάδα των πολυενίων. Η
δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β αποτέλεσε την πρώτη επιλογή για την αντιμετώπιση των μυκητιασικών λοιμώξεων, έχοντας το μεγαλύτερο αντιμυκητιασικό φάσμα. Εκτός από
τη συμβατική δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β (AMB) υπάρχουν σήμερα και τρεις λιπιδιακές φαρμακευτικές μορφές:
η λιποσωματική αμφοτερικίνη Β (LAMB), η αμφοτερικίνη
Β σε μορφή λιπιδιακών συμπλεγμάτων (ABLC) και η αμφοτερικίνη Β σε μορφή λιπιδιακού κολλοειδούς (ABCD).
Ο μηχανισμός δράσης της αμφοτερικίνης είναι παρόμοιος με αυτόν της νυστατίνης. Η αμφοτερικίνη συνδέεται
με στεροειδή, κυρίως την εργοστερόλη που υπάρχει στην
κυτταροπλασματική μεμβράνη των μυκήτων και ορισμένων πρωτόζωων, δημιουργεί ένα σύμπλεγμα που αυξάνει
τη διαπερατότητα του κυτταρικού τοιχώματος, με αποτέλεσμα τη διαφυγή κυτταροπλασματικών συστατικών και
τη θανάτωση του μυκητιασικού κυττάρου.
Η αμφοτερικίνη Β δρα in vitro τόσο ως μυκητοκτόνος
όσο και ως μυκητοστατικός παράγοντας ανάλογα με τη
συγκέντρωση του φαρμάκου και την ευαισθησία του μύκητα. Η αμφοτερικίνη Β, καθώς και οι λιπιδιακές μορφές
της, είναι δραστική έναντι ζυμομυκήτων (με εξαίρεση τις
Candida lusitaniae, Candida rugosa και Candida lipolytica),
δίμορφων μυκήτων και ορισμένων πρωτoζώων, όπως λεϊσμάνια, αμοιβάδα και πλασμώδιο falciparum. Η πρωτογενής αντοχή, όπως και η ανάπτυξη αντοχής κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είναι ασυνήθεις. Ανθεκτικά στελέχη
παρουσιάζουν μειωμένη σύνθεση εργοστερόλης καθώς
και σύνθεση άλλων στεροειδών, με μειωμένη συγγένεια
προς την αμφοτερικίνη.
Η δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β και οι λιπιδιακές μορφές
της δεν απορροφώνται από τον γαστρεντερικό σωλήνα
και είναι διαθέσιμες μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση. Σε
ειδικές περιπτώσεις η αμφοτερικίνη Β μπορεί να χορηγηθεί ενδοραχιαία, ενδοκοιλιακά, ενδοϋαλοειδικά, ενώ δεν
συνιστάται πλέον η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση λόγω του
κινδύνου χημικής περιτονίτιδας. Η συνιστώμενη δόση για
τη δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β είναι 0,5-1,5 mg/Kg/ημέ-

ρα ενδοφλέβια, σε χορήγηση που διαρκεί 2-4 ώρες. Οι
λιπιδιακές μορφές χορηγούνται σε μεγαλύτερες δόσεις: 35 mg/kg για τη λιποσωματική αμφοτερικίνη Β και 5 mg/kg
για το λιπιδιακό σύμπλεγμα αμφοτερικίνης Β. Δεν χρειάζεται προσαρμογή της δοσολογίας τους σε ηπατική ή νεφρική
ανεπάρκεια. Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες της αμφοτερικίνης Β είναι η νεφροτοξικότητα και οι αντιδράσεις
που παρατηρούνται κατά την έγχυση του φαρμάκου.
Η νεφροτοξικότητα παρατηρείται σε ποσοστό 50%65% των περιπτώσεων χορήγησης της συμβατικής
αμφοτερικίνης και στο 15% η έκπτωση της νεφρικής
λειτουργίας είναι τέτοια που υπάρχει ανάγκη αιμοκάθαρσης. Εξάλλου, νεφροτοξικότητα προκαλεί αύξηση
της θνητότητας κατά 6,6 φορές. Η νεφροτοξική δράση
αποδίδεται σε αγγειοσύσπαση των προσαγωγών αρτηριολίων με αποτέλεσμα τη μείωση της σπειραματικής
διήθησης. Ωστόσο, υπάρχει και απευθείας τοξική δράση της αμφοτερικίνης Β, κυρίως στο επίπεδο των άπω
εσπειραμένων σωληναρίων, με αποτέλεσμα τη νεφρική σωληναριακή οξέωση τύπου Ι και την απώλεια στα
ούρα καλίου, μαγνησίου, νατρίου και διττανθρακικών.
Κλινικά παρατηρείται υποκαλιαμία, υπομαγνησιαιμία,
λευκωματουρία, κυλινδρουρία, αιματουρία και αύξηση
της κρεατινίνης και της ουρίας. Είναι επομένως ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη χορήγηση της αμφοτερικίνης
Β να παρακολουθούνται και να αναπληρώνονται καθημερινά οι ηλεκτρολύτες, να ενυδατώνεται ο άρρωστος
και να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χορήγηση νεφροτοξικών φαρμάκων και διουρητικών. Οι λιπιδιακές μορφές έχουν μειωμένη νεφροτοξικότητα σε σχέση με τη
συμβατική αμφοτερικίνη. Ειδικότερα, κατά φθίνουσα
σειρά, η νεφροτοξικότητα των μορφών αμφοτερικίνης
είναι AMB>>ABCD>>ABLC>/=LAMB.
	Σε συχνότητα 50%-70% παρατηρούνται αντιδράσεις
κατά την έγχυση του φαρμάκου που αποδίδονται
στην απελευθέρωση κυτταροκινών από μονοπύρηνα
και μακροφάγα. Παρατηρούνται υψηλός πυρετός που
συνοδεύεται από έντονο ρίγος, κεφαλαλγία και έμετοι.
Ωστόσο, οι αναφυλακτικές αντιδράσεις είναι σπάνιες.

n	

n
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Προληπτικά πριν από τη χορήγηση της δεοξυχολικής
αμφοτερικίνης Β μπορούν να χορηγηθούν αντιισταμινικά, αντιπυρετικά, αντιεμετικά και κορτικοειδή για
τον περιορισμό των παραπάνω αντιδράσεων. Οι αντιδράσεις κατά την έγχυση είναι σαφώς λιγότερες με τα
λιπιδιακά σκευάσματα της αμφοτερικίνης Β.
Αιματολογικές διαταραχές, που εκδηλώνονται συχνότερα με ορθόχρωμη, ορθοκυτταρική αναιμία, εμφανίζονται στους περισσότερους ασθενείς που λαμβάνουν
αμφοτερικίνη. Σπάνια παρατηρείται νευροτοξικότητα,
που εκδηλώνεται ως περιφερική νευρίτιδα.
Υπάρχουν 3 διαθέσιμες λιπιδιακές μορφές της αμφοτερικίνης Β: η λιποσωματική αμφοτερικίνη Β (Ambisome), το
λιπιδιακό σύμπλεγμα αμφοτερικίνης Β (Abelcet) και το κολλοειδές διάλυμα αμφοτερικίνης Β (Amphocil-Amphotec).
Τα κοινά χαρακτηριστικά των λιπιδιακών μορφών αμφοτερικίνης Β είναι μικρότερη τοξικότητα, δυνατότητα χορήγησης
σε συντομότερο χρόνο και σε αυξημένη δοσολογία, αυξημένες συγκεντρώσεις στο ήπαρ, στο σπλήνα, στους πνεύμονες και στους λεμφαδένες, καθώς και στα φαγοκύτταρα,
με αποτέλεσμα αυξημένες συγκεντρώσεις στο σημείο της
λοίμωξης και μειωμένες συγκεντρώσεις στους νεφρούς.
Οι λιπιδιακές μορφές της αμφοτερικίνης Β διατηρούν το
ευρύ αντιμυκητιασικό φάσμα της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β, αλλά διαθέτουν βελτιωμένο φάσμα ανεπιθύμητων ενεργειών, με σημαντικά μειωμένη νεφροτοξικότητα
και λιγότερες αντιδράσεις κατά την έγχυσή τους. Το κόστος τους είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό της συμβατικής αμφοτερικίνης Β, αλλά αυτό αντισταθμίζεται από την
απουσία των οικονομικών συνεπειών της αντιμετώπισης
της νεφροτοξικότητας.

n

Λιποσωματική αμφοτερικίνη Β
Η λιποσωματική αμφοτερικίνη Β είναι ένα μονόστιβο λιπόσωμα με διάμετρο 55-75 nm το οποίο περιέχει ένα μόριο
αμφοτερικίνης Β ανά εννέα μόρια λιπιδίων. Σε αντίθεση
με τις υπόλοιπες μορφές λιπιδιακής αμφοτερικίνης Β τα
επίπεδα της λιποσωματικής αμφοτερικίνης Β στον ορό δεν
είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν από ίση δόση
δεοξυχολικής αμφοτερικίνης Β. Εξάλλου, η συγκέντρωση
στο ΚΝΣ είναι υψηλότερη σε σχέση με τη δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β και τις υπόλοιπες λιπιδιακές μορφές. Η αποτελεσματικότητα της λιποσωματικής αμφοτερικίνης Β είναι
ισοδύναμη της δεοξυχολικής, με εξαίρεση την περίπτωση
ιστοπλασμώσεως σε ασθενή με ΗΙV, όπου η λιποσωμιακή
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μορφή είναι ανώτερη. Η βασικότερη διαφορά έγκειται στη
μειωμένη νεφροτοξικότητα και στο μικρότερο βαθμό υποκαλιαιμίας συγκριτικά με τη δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β.
Ενδείξεις χορήγησης λιποσωματικής αμφοτερικίνης Β
είναι οι παρακάτω:
1. Εμπειρική αγωγή σε ουδετεροπενικό πυρετό (3 mg/kg).
2. Καντινταιμία (3-5 mg/kg).
3. Ασπεργίλλωση (3-5 mg/kg).
f Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του IDSA
μπορεί να δοθεί ως θεραπεία 2ης εκλογής, μετά τη
βορικοναζόλη.
f  Σύμφωνα με τη μελέτη Ambisome, η χορήγηση μεγαλύτερων δόσεων λιποσωματικής αμφοτερικίνης δεν
έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
4. Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα (3-4 mg/Kg).
5. Ιστοπλάσμωση σε ασθενείς με HIV (3 mg/Kg).
6. Σπλαχνική λεϊσμανίαση (συνολική δόση 20 mg/Kg).

Λιπιδιακό σύμπλεγμα της αμφοτερικίνης Β
Στο λιπιδιακό σύμπλεγμα της αμφοτερικίνης Β το μόριο
της αμφοτερικίνης φέρεται σε σύμπλεγμα από 2 φωσφολιπίδια και υπό μορφή κορδέλας. Η αποτελεσματικότητα
του λιπιδιακού συμπλέγματος είναι και πάλι ίση με αυτή
της δεοξυχολικής αμφοτερικίνης και η τοξικότητα είναι
παρόμοια, αλλά σε μικρότερη συχνότητα. Τα επίπεδα του
λιπιδιακού συμπλέγματος στον ορό (Cmax) είναι χαμηλότερα, αλλά οι συγκεντρώσεις που επιτυγχάνονται στους
πνεύμονες είναι μεγαλύτερες από αυτές της δεοξυχολικής
και της λιποσωματικής αμφοτερικίνης.

Κολλοειδές διάλυμα της αμφοτερικίνης Β
Το κολλοειδές διάλυμα της αμφοτερικίνης Β αποτελείται
από δισκόμορφα σωματίδια. Η φαρμακοκινητικές ιδιότητες είναι παρόμοιες με τη δεοξυχολική αμφοτερικίνη και
θεωρείται λιγότερο τοξικό, αλλά η κλινική εμπειρία είναι
μικρή. Είναι δραστικότερο της συμβατικής αμφοτερικίνης
Β κατά της Leishmania donovani. Δεν είναι διαθέσιμο στη
χώρα μας. Συμπερασματικά, η αμφοτερικίνη Β παραμένει
ακρογωνιαίος λίθος της αντιμυκητιασικής θεραπείας. Οι
λιπιδιακές μορφές της έχουν ισοδύναμη αποτελεσματικότητα, περιορισμένη τοξικότητα και, παρά το αυξημένο κόστος τους, μελέτες κόστους-ωφέλειας συνηγορούν υπέρ
της χρήσεώς τους σε δύσκολες και σοβαρές περιπτώσεις
μυκητιάσεων, ενώ η συμβατική αμφοτερικίνη Β τείνει να
εγκαταλειφθεί.
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Abstract
Patrozou E. Amphotoricin B and its lipid forms. Iatrika Analekta 2013; 2: 863-865
Amphotericin B has been considered the gold standard of antifungal therapy for treating disseminated, life threatening
fungal infections, since its release, in the mid-1950s. To date, amphotericin B remains the broadest-spectrum antifungal
agent available, with activity against many yeasts and molds. Newer lipid-associated preparations of amphotericin
B, including amphotericin B lipid complex, liposomal amphotericin B and amphotericin B colloidal dispersion were
developed in order to improve the tolerability profile. These agents retain the same spectrum of activity as amphotericin
B deoxycholate, however each agent has been shown to decrease nephrotoxicity in comparison with the conventional
preparation of amphotericin B.
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Οι μύκητες αποτελούν μέρος της χλωρίδας του ανθρώπου, μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις σε ένα ή περισσότερα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και
εκδηλώνονται με ήπια έως απειλητική για τη ζωή κλινική
εικόνα. Η προχωρημένη ηλικία, οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς, η ανοσοκαταστολή (κακοήθειες, άτομα με HIV/
AIDS λοίμωξη, χρήση ανοσοκατασταλικών ή και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, χρήση κορτικοειδών), η χρήση
αντιβιοτικών ευρέως φάσματος, η νεφρική ανεπάρκεια, η
χορήγηση ολικής παρεντερικής διατροφής, η εφαρμογή
μηχανικής αναπνοής, ο βαρύς αποικισμός με μύκητες, η
βαρύτητα της νόσου σε ασθενείς της ΜΕΘ, η τοποθέτηση
κεντρικών φλεβικών καθετήρων, ο σακχαρώδης διαβήτης
και οι μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις αποτελούν τους
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση

μυκητιασικών λοιμώξεων.

Αζόλες
Η χημική δομή των αζολών αποτελείται από έναν πενταμερή αζολικό δακτύλιο που συνδέεται με δεσμό άνθρακα
ή αζώτου με άλλους αρωματικούς δακτυλίους. Οι αζόλες
ταξινομούνται στις ιμιδαζόλες, που χαρακτηρίζονται από
την ύπαρξη ενός δακτυλίου με δύο άτομα αζώτου και
έχουν τοπική δράση, και στις τριαζόλες, που διαθέτουν
τρία άτομα αζώτου στον αζολικό δακτύλιο και έχουν συστηματική δράση. Οι τριαζόλες χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην αντιμετώπιση των συστηματικών μυκητιάσεων,
ασκούν μυκητοστατική δράση μέσω της αναστολής του
ενζύμου 14α-απομεθυλάση (14αDM) του κυττοχρώματος Ρ450 του μύκητα και εμποδίζουν τη μετατροπή της

Αλγόριθμος θεραπευτικής προσέγγισης μυκητιασικών λοιμώξεων και η προτεινόμενη θέση της ομάδας των Αζολών.
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λανοστερόλης σε εργοστερόλη, που είναι μια απαραίτητη
στερόλη για τη σύνθεση της κυτταρικής του μεμβράνης.
Οι μέχρι σήμερα διαθέσιμες τριαζόλες περιλαμβάνουν
τη φλουκοναζόλη, την ιτρακοναζόλη, τη βορικοναζόλη
και την ποσακοναζόλη. H φλουκοναζόλη και η ιτρακοναζόλη χρησιμοποιήθηκαν πρώτες στην κλινική πράξη,
ενώ οι νεότερες βορικοναζόλη (δομικά παρόμοια με τη
φλουκοναζόλη) και ποσακοναζόλη (δομικά παρόμοια με
την ιτρακοναζόλη) εμφανίζουν δραστικότητα έναντι των
ειδών Aspergillus και καλύτερη απορρόφηση, ανοχή και
ασφάλεια (λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις) σε σχέση με τις προηγούμενες.
Οι αζόλες είναι δραστικές έναντι Candida spp,
Aspergillus spp, Cryptococcus neoformans, Blastomyces
dermatitidis, Histoplasma capsulatum, Coccidioides
immitis, Paracoccidioides brasiliensis και Sporothrix
schenckii. Η φλουκοναζόλη χορηγείται σε δόση 12 mg/kg
ή 800 mg/ημερησίως σε συστηματικές μυκητιάσεις, ενώ
η προφυλακτική χορήγησή της σε πληθυσμούς υψηλού
κινδύνου σχετίστηκε με την αύξηση της επίπτωσης λοιμώξεων από είδη Candida non-albicans και από ανθεκτικά
στελέχη όπως η C.glabrata και η C.krusei. Η αντοχή των
διαφόρων ειδών Candida στη φλουκοναζόλη εμφανίζει
και διασταυρούμενη αντοχή στη βορικοναζόλη σε παγκόσμιο εύρος. Η ιτρακοναζόλη (400 mg ημερησίως για τις 3
πρώτες ημέρες και μετά 200 mg ημερησίως) έχει ευρύτερο θεραπευτικό φάσμα συγκριτικά με τη φλουκοναζόλη,
αλλά όχι και με τις νεότερες τριαζόλες.
Σε ασθενείς με αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων που έλαβαν εμπειρική αγωγή με ιτρακοναζόλη η επιβίωση ήταν καλύτερη έναντι της ομάδας
της φλουκοναζόλης, αν και η επίπτωση των διηθητικών
λοιμώξεων ήταν παρόμοια και στις δύο ομάδες. Σε ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία, η εμπειρική χορήγηση
ιτρακοναζόλης σχετίστηκε με καλύτερη κλινική απόκριση
και με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με
τους ασθενείς που έλαβαν Αμφοτερεκίνη Β, ενώ σε μια
τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες η χορήγηση ιτρακοναζόλης έδειξε
οριακή υπεροχή ως προς τη θνητότητα έναντι της κασποφουγκίνης (p=0,57). Η ιτρακοναζόλη χρησιμοποιείται
επίσης και στη θεραπεία της αλλεργικής βρογχοπνευμονικής ασπεργίλλωσης. Η βορικοναζόλη (δόση εφόδου 6
mg/kg κάθε 12 ώρες για την πρώτη ημέρα και μετά 3-4
mg/kg κάθε 12ώρες) ενδείκνυται για τη θεραπεία της

εν τω βάθει ασπεργίλλωσης (καλύτερη επιβίωση έναντι
της Αμφοτερεκίνης Β), για τη θεραπεία σοβαρών, ανθεκτικών στη φλουκοναζόλη λοιμώξεων από είδη Candida
συμπεριλαμβανομένης και της C.krusei, για τη θεραπεία
της καντινταιμίας σε μη ουδετεροπενικούς ασθενείς και
σε σοβαρές μυκητιασικές λοιμώξεις από είδη Fusarium
και Scedosporium. Η λιπόφιλη ποσακοναζόλη εμφανίζει
δραστικότητα έναντι ενός μεγάλου εύρους ζυμομυκήτων
(Candida) και υφομυκήτων (Aspergillus, Fusarium) και
πολύ καλή από του στόματος απορρόφηση έπειτα από
γεύμα. Η ποσακοναζόλη φαίνεται να είναι πιο δραστική
από την Αμφοτερεκίνη Β και τις υπόλοιπες αζόλες σε ορισμένα στελέχη μυκήτων.

Αλληλεπιδράσεις αζολών
Οι αζόλες αλληλεπιδρούν με συγχορηγούμενα φάρμακα
λόγω του ηπατικού τους μεταβολισμού μέσω του κυτοχρώματος P-450, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε
ανεπιθύμητες κλινικές συνέπειες από την αλλαγή των επιπέδων των συγχορηγούμενων φαρμάκων (π.χ. αύξηση
των επιπέδων βαρφαρίνης, φαινυντοΐνης και από του στόματος υπογλυκαιμικών, ελάττωση των επιπέδων δακτυλίτιδας) ή από τη μείωση του θεραπευτικού αποτελέσματός
τους. Μια σημαντική, αλλά σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια
είναι η επίδραση των αζολών στο ηλεκτροκαρδιογραφικό
διάστημα QT, η παράταση του οποίου αυξάνει τον κίνδυνο για κοιλιακές αρρυθμίες. Ο κίνδυνος επιτείνεται σε
περίπτωση συγχορήγησης και άλλων φαρμάκων με την
ίδια ιδιότητα (π.χ. μακρολίδες, φθοριοκινολόνες, αντιχολινεργικά, αντιισταμινικά, διουρητικά).

Νεότερες αζόλες
Οι νεότερες αζόλες περιλαμβάνουν:
1. Την ισαβουκοναζόλη, που είναι δραστική έναντι ενός
μεγάλου εύρους μυκήτων, έχει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα
τόσο μετά από του στόματος όσο και μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, χορηγείται άπαξ ημερησίως και δε χρειάζεται τροποποίηση σε νεφρική ανεπάρκεια.
2. Τη ραβουκοναζόλη, που έχει το ίδιο θεραπευτικό φάσμα με τη βορικοναζόλη, αλλά περιορισμένη δραστικότητα έναντι των ειδών Candida tropicalis, Candida glabrata,
Candida krusei και Sporothrix schenckii,
3. Την αλμπακοναζόλη, που έχει πολύ ισχυρή δράση,
υψηλή βιοδιαθεσιμότητα και ασφάλεια και χορηγείται
άπαξ εβδομαδιαίως.
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Abstract
Flevari A, Frantzeskaki F, Dimopoulos G. Azoles in treatment of systemic mycoses. Iatrika Analekta
2013; 2: 866-868
Fungi cause a broad spectrum of infections in humans. Critical illness, older age, immunodeficiency, renal failure,
total parenteral nutrition, broad use of antibiotics, diabetes mellitus rank among the most important risk factors for
fungal infections. Triazoles, containing three nitrogen atoms within a basic ring are widely used in the treatment of
invasive fungal infections. These antifungals are active against Candida spp, Aspergillus spp, Cryptococcus neoformans,
Histoplasma capsulatum, Coccicioides immmitis. Itraconazole has broader spectrum compared to fluconazole, while
voriconazole is the antifungal of choice for invasive aspergillosis. Posaconazole is active against various zymomycetes
and hyphomycetes. Azoles related drug interactions are well documented, due to their hepatic metabolism through P450
cytochrome. Newer azoles seems to be more effective and safe.
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Οι μυκητιάσεις, ιδιαίτερα οι συστηματικές, αποτελούν
σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας κυρίως σε
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στην
επιδημιολογία τους, τόσο στη συχνότητα (λόγω αύξησης
των ασθενών με παράγοντες κινδύνου) όσο και στους αιτιολογικούς παράγοντες.
Τα είδη Candida και Aspergillus παραμένουν οι παθογόνοι μύκητες που απομονώνονται συχνότερα, αν και
έχει αυξηθεί και η συχνότητα άλλων μυκήτων όπως οι
Cryptococcus, Μucor, Fusarium, Scedosporium, καθώς
και άλλων υαλοϋφομυκήτων και φαιοϋφομυκήτων. Επίσης, ενώ την τελευταία δεκαετία η συνολική συχνότητα
συστηματικών λοιμώξεων από Candida spp μειώνεται, παρατηρείται σημαντική και σταθερή αύξηση των λοιμώξεων
από στελέχη non-albicans, όπως C.glabrata και C.krusei,
συνήθως ανθεκτικών στα αντιμυκητιακά που χορηγούνται
για προφύλαξη ή εμπειρική θεραπεία.
Η αντιμυκητιακή θεραπεία αποτελούσε πάντα μια πρόκληση. Συν τω χρόνω σημαντικά φάρμακα προστέθηκαν
στη φαρέτρα μας, με ευρύ φάσμα και μικρότερη τοξικότητα, όπως οι λιπιδικές και λιποσωμιακές μορφές αμφοτερικίνης, οι νεότερες αζόλες βορικοναζόλη και ποσακοναζόλη και την τελευταία δεκαετία οι εχινοκανδίνες.
Οι εχινοκανδίνες είναι ημισυνθετικά κυκλικά λιποπεπτίδια που ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία του ᾽70. Οι τρεις
εχινοκανδίνες, κασποφουγκίνη, μικαφουγκίνη και ανιδουλαφουγκίνη, που έχουν λάβει την έγκριση για χορήγηση
σε ασθενείς, έχουν μεταξύ τους πολλές ομοιότητες, αλλά
και μερικές διαφορές. Προς το παρόν υπάρχουν μόνο σε
ενδοφλέβια μορφή και χορηγούνται άπαξ ημερησίως.
Δρουν αναστέλλοντας τη σύνθεση της β (1,3)-Dγλουκάνης, που αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο του
κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων, με αποτέλεσμα την
καταστροφή του κυττάρου. Είναι ασφαλή φάρμακα και
αποτελεσματικά και καθόλου νεφροτοξικά. Δεν είναι απαραίτητη η προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με νεφρική
δυσλειτουργία. Οι συγκεντρώσεις σε εγκεφαλονωτιαίο
υγρό, ούρα και οφθαλμούς είναι μικρές.

Οι εχινοκανδίνες έχουν μυκητοκτόνο δράση κατά των
Candida spp, συμπεριλαμβανομένων και των ανθεκτικών
στη φλουκοναζόλη στελεχών. Είναι λιγότερο δραστικές
in vitro έναντι της C.parapsilosis και C.guilliermondii, αλλά φαίνεται ότι αυτή η μειωμένη δραστικότητα δεν έχει
ιδιαίτερη κλινική σημασία. Είναι φάρμακα δραστικά κατά
των βιομεμβρανών που παράγονται από τα διάφορα είδη
Candida, έχοντας συγκρίσιμες ελάχιστες ανασταλτικές
συγκεντρώσεις στις βιομεμβράνες με αυτές του αίματος.
Είναι παράγοντες μυκητοστατικοί κατά των Aspergillus
spp. Δεν δρουν κατά των Cryptococcus neoformans και
Trichosporon asahii, ενώ η δραστικότητά τους ποικίλλει
ή απουσιάζει σε περιπτώσεις λοίμωξης από άλλους μύκητες όπως Fusarium spp ή Mucor. Παρότι πειραματικά
είναι αποτελεσματικά φάρμακα για προφύλαξη, αλλά όχι
για θεραπεία, λοιμώξεων από Pneumocystis jιrovecii, δεν
χρησιμοποιούνται στην πράξη λόγω ύπαρξης άλλων αποτελεσματικότερων παραγόντων.
Παρά την εκτεταμένη μέχρι σήμερα χορήγησή τους, η
ανάπτυξη αντοχής είναι σπάνια. Η μειωμένη ευαισθησία
στις εχινοκανδίνες έχει συσχετιστεί με μεταλλάξεις στο
γονίδιο Fks 1 που κωδικοποιεί μια σημαντική υπομονάδα
της συνθετάσης της γλουκάνης.

Κασποφουγκίνη
Η κασποφουγκίνη είναι η πρώτη εχινοκανδίνη που κυκλοφόρησε, και γι᾽ αυτό διαθέτει τις περισσότερες κλινικές ενδείξεις και πολλά κλινικά δεδομένα. Οι ενδείξεις
περιλαμβάνουν την θεραπεία ενηλίκων και παιδιών με
συστηματική καντιντίαση ή και συστηματική ασπεργίλλωση όταν ο ασθενής δεν αποκρίνεται ή δεν ανέχεται την
αμφοτερικίνη B, την ιτρακοναζόλη ή την βορικοναζόλη.
Έχει επίσης ένδειξη ως εμπειρική θεραπεία σε ασθενείς
με εμπύρετο ουδετεροπενία.
Τo φάρμακο έχει συγκριθεί με άλλα αντιμυκητιακά. Μία
μεταανάλυση συνέκρινε την κασποφουγκίνη με την αμφοτερικίνη Β [δεοξυχολική και λιποσομιακή (L-AMB)] και με
τη φλουκοναζόλη. Η κασποφουγκίνη αποδείχθηκε αποτελεσματικότερη των άλλων αντιμυκητιακών. Παράλληλα,
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σε μελέτη μη κατωτερότητας η κασποφoυγκίνη ήταν το
ίδιο αποτελεσματική με την L-AMB στην εμπειρική θεραπεία της εμπύρετης ουδετεροπενίας, ενώ στην υποομάδα
των ασθενών με επιβεβαιωμένη μυκητιακή λοίμωξη ήταν
πιο αποτελεσματική από την L-AMB Β.
Σε ασθενείς με συστηματική καντιντίαση χορηγείται μία
εφάπαξ δόση εφόδου 70 mg την πρώτη ημέρα και ακολουθεί χορήγηση σε δόση 50 mg/ημέρα. Σε ασθενείς με
μέτρια ηπατική ανεπάρκεια συνιστάται μείωση της δόσης
σε 35 mg/ημέρα.
Μεταβολίζεται εν μέρει στο ήπαρ και αποβάλλεται στη
χολή και τα κόπρανα. Περίπου 1% αποβάλλεται αναλλοίωτο στα ούρα. Έχει χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 9-11 ώρες
και δεν απομακρύνεται με την αιμοκάθαρση.
Όσον αφορά στις αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, επί συγχορήγησης με κυκλοσπορίνη, αυξάνονται οι
συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης και οι τρανσαμινάσες.
Επίσης επί συγχορήγησης με tacrolimus, μειώνονται τα
επίπεδα του tacrolimus, ενώ με rifampicin, efavirenz,
phenytoin, carbamazepine, μειώνονται οι συγκεντρώσεις
της κασποφουγκίνης.
Είναι καλά ανεκτό φάρμακο. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν πιθανές αναφυλακτικές αντιδράσεις κατά την έγχυση και ενίοτε αύξηση των ηπατικών ενζύμων.

Ανιδουλαφουγκίνη
Η άλλη εχινοκανδίνη, η ανιδουλαφουγκίνη, διαθέτει επίσης σημαντικές ενδείξεις που στηρίχθηκαν σε σχετικές
μελέτες. Χρησιμοποιείται επιτυχώς επί διηθητικής καντιντίασης σε μη ουδετεροπενικούς ασθενείς και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικότερη συγκριτικά με τη φλουκοναζόλη,
ενώ επί καντιντιασικής οισοφαγίτιδας έδωσε παρόμοια με
τη φλουκοναζόλη ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Σε ασθενείς με συστηματική καντιντίαση χορηγείται μία
εφάπαξ δόση εφόδου 200 mg την πρώτη ημέρα και ακολουθεί δόση 100 mg/ημέρα. Σε ασθενείς με οισοφαγική
καντιντίαση χορηγείται μία εφάπαξ δόση εφόδου 100 mg
την πρώτη ημέρα και ακολουθεί δόση 50 mg/ημέρα. Δεν
χρειάζεται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με νεφρική
ή ηπατική ανεπάρκεια.
Δεν έχει ηπατικό μεταβολισμό. Αποβάλλεται με τη χολή
και τα κόπρανα. Λιγότερο από 1% του ενεργού φαρμάκου
αποβάλλεται στα ούρα. Έχει χρόνο ημίσειας ζωής περίπου
24 ώρες και δεν απομακρύνεται με την αιμοκάθαρση.
Είναι καλά ανεκτό φάρμακο. Δεν έχει σημαντικές αλ-
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ληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Αναφέρονται ενίοτε
αναφυλακτικές αντιδράσεις, κυρίως κατά τη διάρκεια της
χορήγησης.

Μικαφουγκίνη
Ο τρίτος παράγων της ομάδας, η μικαφουγκίνη, διαθέτει
επίσης ενδείξεις που στηρίζονται σε μελέτες. Ενδείκνυται
για θεραπεία συστηματικής και οισοφαγικής καντιντίασης
και για προφύλαξη έναντι λοίμωξης από Candida σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων ή σε ασθενείς που
αναμένεται να παρουσιάσουν βαθιά και παρατεταμένη
ουδετεροπενία.
Η μικαφουγκίνη έχει συγκριθεί με άλλα αντιμυκητιακά
για τη θεραπεία της συστηματικής καντιντίασης. Απεδείχθη το ίδιο αποτελεσματική και καλύτερα ανεκτή από την
L-AMB σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά, ενώ ήταν το ίδιο επιτυχής στον ίδιο πληθυσμό ασθενών με την κασποφουγκίνη.
Παράλληλα, απεδείχθη ισάξια με τη φλουκοναζόλη στη
θεραπεία της οισοφαγικής καντιντίασης. Τέλος ήταν αποτελεσματικότερη από τη φλουκοναζόλη στην πρόληψη συστηματικών μυκητιάσεων σε ασθενείς που υποβάλλονται
σε μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
Σε ασθενείς με συστηματική καντιντίαση χορηγείται σε
δόση 100 mg/ημέρα, σε ασθενείς με καντιντιασική οισοφαγίτιδα 150 mg/ημέρα, ενώ στην προφύλαξη σε δόση
50 mg/ημέρα.
Μεταβολίζεται εν μέρει στο ήπαρ και αποβάλλεται κυρίως με τα κόπρανα και πολύ λιγότερο με τα ούρα. Έχει
χρόνο ημίσειας ζωής περίπου 10-17 ώρες και δεν απομακρύνεται με την αιμοκάθαρση.
Σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα δεν αναφέρονται. Η συγχορήγηση της μικαφουγκίνης και της AmB
έχει σχετιστεί με αύξηση κατά 30% της έκθεσης στην AmB.
Είναι καλά ανεκτό φάρμακο με εντονότερες παρενέργειες, πιθανές αναφυλακτικές αντιδράσεις κατά τη χορήγηση
και ενίοτε αύξηση των ηπατικών ενζύμων και της χολερυθρίνης. Σπανίως, έχει αναφερθεί φαρμακευτική ηπατίτιδα.
Υπάρχει περιορισμένη πείρα όσον αφορά τη χρήση των
εχινοκανδινών σε συνδυασμό με άλλους αντιμυκητιακούς
παράγοντες, όπως η αμφοτερικίνη Β και οι αζόλες. Εντούτοις, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τους αντιμυκητιακούς συνδυασμούς
που εφαρμόζονται προς το παρόν μόνον ερευνητικά. Η
έρευνα συνεχίζεται.
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Abstract
Samonis G. Echinocandins. Iatrika Analekta 2013; 2: 869-871
Invasive fungal infections is an increasing problem for several patients᾽ populations, namely cancer and leukemia
ones, diabetics, those with HIV infection, and those with organ and haemopoietic cell transplantation. Fortunately,
during the last decade new antifungal compounds have been added in our armamentarium. Echinocandins are among
them and represent the latest class of antifungal agents. Up to now caspofungin, anidulafungin and micafungin are
the three candins commercially available, while the formulation of some others is in progress. They act against the
fungal wall synthesis. They inhibit the β-D glucan synthetase. This inhibition leads to cell wall glucan depletion,
which, in turn, causes osmotic instability and, finally, results to fungal cell lysis. These drugs are rapidly fungicidal
against most Candidae, including the azole-resistant strains. Hence, they have become precious weapons against
invasive candidiasis. Moreover, echinocandins have been found to be fungistatic against most Aspergilli, adding
more options for the treatment of aspergillosis. The candins have only limited or no activity against fusarium species
and zygomycetes, while they have no activity against Cryptococci. These drugs are available only for intravenous
administration, are given once daily, have poor central nervous system penetration, little infusion related toxicity and
little or no renal and hepatic toxicity. The most important drug to drug interaction described is that with cyclosporine.
During the last decade there has been extensive use of echinocandins and they have been proven effective and safe
for invasive candidiasis and to a lesser extend for aspergillosis. Some, rather limited, experience also exists regarding
the use of echinocandins in combination with other antifungal agents, such as amphotericin B and azoles. However,
more time is needed for definitive conclusions regarding antifungal combinations. Research is ongoing.
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Η παρουσία κατευθυντήριων οδηγιών τις περισσότερες φορές είναι ευπρόσδεκτη, γιατί μέσα στην αφθονία της ιατρικής
πληροφορίας και το χάος που ενίοτε δημιουργεί, μπορεί να προσφέρει τάξη και δυνατότητα επιλογής, χωρίς βέβαια
να καταργεί την ατομική κλινική κρίση του θεράποντος ιατρού. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν αξιολογούμε σωστά
τις κατευθυντήριες οδηγίες πριν τις χρησιμοποιήσουμε στην κλινική πράξη. Κατά πρώτον λόγο υπάρχουν εργαλεία για
την αξιολόγηση των οδηγιών, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα αξιόπιστο θεωρείται το AGREE (Appraisal of Guidelines for
Research and Evaluation, www.agreetrust.org), το οποίο χρησιμοποιεί παραμέτρους όπως: ο σκοπός και ο στόχος των
οδηγιών, η σχολαστικότητα και η πληρότητά τους, ποιοι εμπλέκονται στην επιτροπή δημιουργίας, η σαφήνεια και ο
τρόπος παρουσίασης, η ανεξαρτησία όσων εμπλέκονται στη δημιουργία των οδηγιών, η εφαρμοσιμότητά τους. Kατά
δεύτερο λόγο η κάθε σύσταση ή οδηγία βαθμολογείται με ισχύ σε παρένθεση που πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη
πριν από την εφαρμογή στην κλινική πράξη (πίνακας 1). Οδηγίες με βαθμολογία ΑΙ είναι αυτές που στηρίζονται σε
ισχυρά δεδομένα και τυχαιοποιημένες μελέτες και είναι οι οδηγίες που επί δεκαετίες δεν έχουν τροποποιηθεί. Οι οδηγίες με βαθμολογία ΙΙΙ αφορούν κυρίως σε πείρα και γνώμες ειδικών (expert opinion) και οδηγίες κατηγορίας C έχουν
ασθενέστατη ισχύ (πίνακας 2).
Οι συστηματικές μυκητιακές λοιμώξεις δεν είναι συχνές λοιμώξεις, αφορούν σε ειδικούς πληθυσμούς και είναι δύσκολο να υπάρξουν τυχαιοποιημένες μεγάλες μελέτες ώστε να υπάρξουν συχνά συστάσεις με ισχύ ΑΙ. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι στις οδηγίες της IDSA για τη συστηματική καντιντίαση, από τις 60 συστάσεις μόνο
3 είναι με βαθμολογία ΑΙ, ενώ 47 είναι ΙΙΙ (expert opinion). Οδηγίες για αντιμυκητιακή αγωγή έχουν εκδώσει αρκετές
διεθνείς επιστημονικές εταιρείες σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Μ. Βρετανία, Γερμανία, καθώς και η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Λοιμώξεων. Από τις πληρέστερες σύμφωνα με το AGREE είναι οι οδηγίες της Αμερικανικής Εταιρείας Λοιμώξεων (IDSA), στις
οποίες θα αναφερθούμε και στη συνέχεια. Οι οδηγίες/συστάσεις κινούνται στο ίδιο πλαίσιο μεταξύ χωρών με διαφορές
στην ισχύ των συστάσεων και στην ιατρική ομάδα που απευθύνονται (οι βρετανικές, οι γερμανικές και οι ευρωπαϊκές
αφορούν κυρίως σε αιματολόγους).

Πίνακας 1

Τα κριτήρια βαθμολόγησης συστάσεων/οδηγιών

Quality of evidence
Ι - Evidence from at least one well-executed randomized trial.
II - Evidence from at least one well-designed clinical trial without randomization; cohort or case controlled analytic studies
(preferably from more than one center); multiple time-series studies; or dramatic results from uncontrolled experiments.
III - Evidence from opinions of respected authorities based on clinical experience, descriptive studies or reports from
expert committees.
Strength of recommendations
A - Strong evidence for efficacy and substantial clinical benefit: strongly recommended.
B - Strong or moderate evidence for efficacy, but only limited clinical benefit: generally recommended.
C - Insufficient evidence for efficacy; or efficacy does not outweigh possible adverse consequences (for example, drug
toxicity or interactions or cost of chemoprophylaxis or alternative approaches): optional.
D - Moderate evidence against efficacy or for adverse outcome: generally not recommended.
E - Strong evidence against efficacy or for adverse outcome: never recommended.
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Α. Συστηματική καντιντίαση
Διακρίνεται στην καντινταιμία και στην εστιακή νόσο χωρίς καντινταιμία.
Ι. Η καντινταιμία είναι η συχνότερη μορφή συστηματικής καντιντίασης για την οποία ισχύουν οι ακόλουθες βασικές
αρχές σύυστασης θεραπείας:
1. Δεν απορρίπτεται καμία αιμοκαλλιέργεια θετική για Candida spp απ᾽ οπουδήποτε και αν έχει ληφθεί (ΑΙΙ).
2. Θεραπεύουμε έστω και μια θετική αιμοκαλλιέργεια, ακόμα και σε απύρετο ασθενή.
3. Η έναρξη αγωγής γίνεται το ταχύτερο δυνατόν.
4. Η Candida που απομονώνεται, ταυτοποιείται πάντα σε επίπεδο είδους και γίνεται έλεγχος της ευαισθησίας. Σημειώνεται η πρόσφατη τροποποίηση των ορίων ευαισθησίας για την Candida με βάση την παρουσία μεταλλάξεων
αντοχής (πίνακας 3).
5. Για την αρχική επιλογή αγωγής λαμβάνουμε υπόψη: το ιστορικό προηγηθείσας χορήγησης αντιμυκιατικής αγωγής,
την επιδημιολογία της Candida στο νοσοκομείο σε επίπεδο είδους και αντοχής, τα υποκείμενα νοσήματα και τη
βαρύτητα της νόσου του ασθενούς, την πιθανότητα σπλαχνικής εντόπισης ή εστιακής νόσου σε δύσκολα διαμερίσματα, όπως το ΚΝΣ και το ενδοκάρδιο, και την παρουσία και αναγκαιότητα ξένων σωμάτων (π.χ. ΚΦΚ).
6. Για την καντινταιμία, η φλουκοναζόλη και οι εχινοκανδίνες αποτελούν την αρχική θεραπεία επιλογής (ΑΙ). Η φλουκοναζόλη αποτελεί αρχική επιλογή αν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός, χωρίς προηγούμενη λήψη αζόλης
και χωρίς κίνδυνο για παρουσία λοίμωξης από C.glabrata (δηλαδή δεν είναι ουδετεροπενικός ή ογκολογικός ασθενής, δεν είναι ηλικιωμένος, ούτε πάσχει από ΣΔ). Η εχινοκανδίνη θα προτιμηθεί σε ασθενείς με μετρίως σοβαρή
ή σοβαρή κατάσταση ή και προηγούμενη λήψη αζόλης (ΑΙΙΙ). Η λιποσωματική αμφοτερικίνη Β (LFAmB) αποτελεί
εναλλακτική θεραπευτική επιλογή (ΑΙ).
7. Σε ασθενείς με ουδετεροπενία, η αρχική επιλογή αγωγής αφορά εχινοκανδίνες (caspofungin, micafungin AII,
anidulafungin AIII) και LFAmB (ΑΙΙ).
8. Η βορικοναζόλη δεν πλεονεκτεί έναντι της φλουκοναζόλης παρά την in vitro δραστικότητα. Θεωρείται ιδανική για

Πίνακας 2

Η ισχύς συστάσεων/οδηγιών

Randomized trial
I

Consistent series
II

Expert / Consensus
III

A

SOLID EVIDENCE

RESONABLE EVIDENCE

EXPERT OPINION

Β

REASONABLE
EVIDENCE

ACCEPTABLE EVIDENCE

EXPERT OPINION

C

POOR EFFICACY
TO SUPPORT
RECOMMENDATION

POOR EFFICACY TO SUPPORT
RECOMMENDATION

EXPERT OPINION + POOR
EFFICACY TO SUPPORT
RECOMMENDATION
DePaw, EJCMO 2012
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CLSI 2011. Κλινικά όρια αντοχής έναντι των Candida spp (MIC: mg/L)

Πίνακας 3
Αντιμυκητικό

C.ablicans

C.tropicalis

C.parapsilosis

C.glabrata

C.kruzei

Fluconazole

>4

>4

>4

>32

R

Itraconazole

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

Voriconazole

>2

>2

>2

>2

>2

Posaconazole

>2

>2

>2

>2

>2

Caspofungin

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

Anidulafungin

>0,5

>0,5

>4

>0,5

>0,5

Micafungin

>0,5

>0,5

>4

>0,12

>0,5

Diagn Microbiol Infect Dis 2011; 69: 45-50

step-down oral therapy σε C.kruzei και ευαίσθητη για C.glabrata (ΒΙΙΙ).
9. Aν το μυκητόγραμμα αναφέρει C.glabrata, συνιστάται χορήγηση εχινοκανδίνης, εκτός αν ο ασθενής είναι ήδη
απύρετος και αποστειρωμένος με φλουκοναζόλη ή βορικοναζόλη, οπότε η αγωγή δεν τροποποιείται (ΒΙΙΙ).
10. Αν το μυκητόγραμμα αναφέρει C.parapsilosis, προτιμάται η φλουκοναζόλη (ή η λιποσωματική αμφοτερικίνη στους
ουδετεροπενικούς). Αν ο ασθενής είναι απύρετος και αποστειρωμένος λαμβάνοντας εχινοκανδίνη, η αγωγή δεν
τροποποιείται (ΒΙΙΙ).
11. Αν το μυκητόγραμμα αποκαλύπτει Candida ευαίσθητη στη φλουκοναζόλη, η αγωγή αποκλιμακώνεται αν χορηγείται άλλο αντιμυκητιακό (ΑΙΙ).
12. Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι οι εχινοκανδίνες έχουν τόσες ομοιότητες ώστε να μη διακρίνεται η χρήση
της μιας έναντι της άλλης.
13. Δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα να υποστηρίξουν τη χρήση της ποσακοναζόλης στην καντινταιμία.
14. Γενικά συνιστάται η αφαίρεση των ΚΦΚ, ειδικά στους ασθενείς χωρίς ουδετεροπενία όπου τα δεδομένα είναι
περισσότερα (ΑΙΙ).
15. Αν υπάρχει αδυναμία αφαίρεσης συνιστάται η χορήγηση εχινοκανδινών ή LFAmB λόγω της δράσης τους στις
βιομεμβράνες (CII, CIII).
16. Ο ρόλος της θεραπείας με lock solutions δεν έχει διευκρινιστεί ώστε να συνιστώνται.
17. Επί καντινταιμίας χωρίς προσβολή οργάνων, η θεραπεία συνεχίζεται για 14 ημέρες μετά την 1η αρνητική αιμοκαλλιέργεια και την ύφεση των συμπτωμάτων. Aν ο ασθενής είναι ουδετεροπενικός, επιπλέον απαιτείται και ανάκαμψη
των ουδετεροφίλων για να διακοπεί η αγωγή (ΑΙΙΙ).
18. Όλοι οι ασθενείς με καντινταιμία πρέπει να υποβάλλονται σε βυθοσκόπηση για αποκλεισμό της συστηματικής
προσβολής. Αυτή πρέπει να γίνεται επί απυρεξίας ή ανάκαμψης των πολυμορφοπυρήνων αν ο ασθενής είναι
ουδετεροπενικός (ΑΙΙ).
19. Επί μη ανταποκρίσεως στη χορηγούμενη αγωγή, συνιστάται έλεγχος ευαισθησίας και άλλα αίτια επιμονής της
λοίμωξης όπως η προσβολή σπλάχνων, η σηπτική θρομβοφλεβίτιδα, η παρουσία ξένων σωμάτων. Η αγωγή
τροποποιείται.
20. H εμπειρική χορήγηση αντιμυκητιακής αγωγής έχει level ΒΙΙΙ στην IDSA και C, D στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Λοιμώξεων (ESCMID), δηλαδή αποτελεί expert opinion χωρίς σημαντική ισχύ. Πιθανόν αφορά κρίσιμα
πάσχοντες ασθενείς, με παράγοντες κινδύνου για καντινταιμία, πυρετό χωρίς αίτιο, με παρουσία ορολογικών
δεικτών πιθανής καντιντίασης ή και θέσεων αποικισμού με Candida. Η επιλογή αγωγής γίνεται όπως και για τη
στοχευμένη θεραπεία όπως αναφέρεται ανωτέρω.
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ΙΙ. Συστάσεις για θεραπεία εστιακής νόσου οργάνων από Candida spp
H ασυμπτωματική καντιντουρία θεραπεύεται μόνο στους ουδετεροπενικούς ασθενείς, στα χαμηλού
βάρους νεογνά και επί χειρισμών. Απαιτείται θεραπεία ημερών πριν και μετά το χειρισμό. Επί συμπτωματικής
Λοίμωξη ουροποιητικού καντιντουρίας χωρίς καντινταιμία, η θεραπεία πρέπει να περιλαμβάνει τα φάρμακα που απεκκρίνονται στα ούρα: φλουκοναζόλη, δεοξυχολική αμφοτερικίνη (Amb-d) και φλουοκυτοσίνη (για 7-14 ημέρες).
από Candida
Οι πλύσεις με αμφοτερικίνη δεν συνιστώνται παρά μόνο αν δεν υπάρχουν θεραπευτικές επιλογές,
(AIII, BIII)
όπως και αν υπάρχουν fungus balls (μαζί με χειρουργείο).
Επί προστατίτιδας, θεραπεία εκλογής αποτελεί η φλουκοναζόλη.
Οστεομυελίτις από
Candida
(ΑΙΙΙ, ΒΙΙΙ)

Αρχικά (2 εβδομάδες) αγωγή με αμφοτερικίνη ή εχινοκανδίνες και ακολούθως μακροχρόνια αγωγή με
φλουκοναζόλη (6-12 μήνες).
Αφαίρεση ξένων σωμάτων.
Επί μη αφαίρεσης των ξένων σωμάτων, μακροχρόνια ή διά βίου καταστολή με φλουκοναζόλη.

Λοίμωξη ΚΝΣ από
Candida
(ΑΙΙΙ, ΒΙΙΙ)

Αμφοτερικίνη ± φλουοκυτοσίνη για μερικές εβδομάδες και ακολούθως φλουκοναζόλη μέχρις υποχωρήσεως κλινικών απεικονιστικών και ευρημάτων ΕΝΥ.

Ενδοφθαλμίτις από
Candida
(ΑΙΙΙ, ΒΙΙΙ)

Θεραπεία όπως στη λοίμωξη ΚΝΣ αν απειλείται η ωχρά κηλίδα, εξαρχής με φλουκοναζόλη σε ηπιότερες
περιπτώσεις. Εναλλακτικά LFAmB, βορικοναζόλη.
Αν η ενδοφθαλμίτιδα οφείλεται σε άγνωστο αίτιο, συνιστάται ενδουαλοειδική έγχυση αμφοτερικίνης.

Ενδοκαρδίτιδα από
Candida (ΑΙΙΙ, ΒΙΙΙ)

Aμφοτερικίνη ± φλουοκυτοσίνη, ή εχινοκανδίνη σε μεγαλύτερη δόση για μερικές εβδομάδες
και ακολούθως φλουκοναζόλη. Για τουλάχιστον 6 εβδομάδες αν η βαλβίδα αφαιρεθεί,
για περισσότερο αν συνυπήρχαν αποστημάτια, επί μακρόν αν δεν γίνει χειρουργείο.
Επί σηπτικής θρομβοφλεβίτιδας, αγωγή ενδοκαρδίτιδας για τουλάχιστον 2 εβδομάδες
μετά την ύφεση συμπτωμάτων και αποστείρωση, ή μέχρι σηραγγοποιήσεως του θρόμβου.

Περιτονίτιδα από
Candida (CAPD)

Δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες. Χρησιμοποιούνται η φλουκοναζόλη ενδοπεριτοναϊκά ή ΙV,
η φλουοκυτοσίνη po και η Αμφοτερικίνη συστηματικά.
Συνιστάται αφαίρεση του περιτοναϊκού καθετήρα.
Αναφέρεται και θεραπεία χωρίς αφαίρεση του καθετήρα με lock therapy με αμφοτερικίνη.
Διάρκεια αγωγής 2-6 εβδομάδες.

Χρόνια διάσπαρτη
καντιντίαση (ΑΙΙΙ,
ΒΙΙΙ)

Αρχική αγωγή με LFaMB, φλουκοναζόλη ή εχινοκανδίνες (κασποφουγκίνη)
και συνέχιση αγωγής με φλουκοναζόλη για μήνες.
Η αγωγή συνεχίζεται μέχρις υποχωρήσεως των βλαβών και ολοκληρώσεως
των κύκλων χημειοθεραπείας ή της μεταμόσχευσης.
Θεωρείται σύνδρομο IRIS (ανοσολογικής αποκατάστασης), με κάποιους να συγχορηγούν κορτικοειδή.
Χωρίς δεδομένα για οδηγία.

Β. Συστηματική ασπεργίλλωση
1. Όταν η διάγνωση της ασπεργίλλωσης είναι αποδεδειγμένη ή πολύ πιθανή, φάρμακο εκλογής είναι η βορικοναζόλη
(ΑΙ). Εναλλακτική επιλογή η λιποσωματική αμφοτερικίνη Β (ΑΙ).
2. Η βορικοναζόλη είναι το φάρμακο εκλογής σε όλες τις μορφές εξωπνευμονικής ασπεργίλλωσης και σε μη
ανοσοκατεσταλμένους.
3. Σημαντική είναι επίσης η αναστροφή ή αποκατάσταση της ανοσοκαταστολής.
4. Συνιστάται εφαρμογή χειρουργικής εκτομής όπου απαιτείται (π.χ. ασπεργίλλωμα-ΒΙΙΙ).
5. Στην ΑΒPA (αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση) συνιστάται η χορήγηση ιτρακοναζόλης μαζί με κορτικοειδή
(ΑΙ).
6. Η μη ανταπόκριση στη βορικοναζόλη δεν έχει δεδομένα για αντιμετώπιση. Συνήθως χορηγείται συνδυασμός με άλλα
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2 φάρμακα εκτός αζολών.
7. Η χορήγηση εξαρχής συνδυασμένης αγωγής δεν συνιστάται (ΒΙΙ). Αν κριθεί απαραίτητο προτιμάται ο συνδυασμός
αζόλης και εχινοκανδίνης.
8. Η πνευμονική ασπεργίλλωση θεραπεύεται για 6-12 εβδομάδες εφόσον έχουν υποχωρήσει τα σημεία της λοίμωξης
και ο ασθενής δεν παραμένει σε ανοσοκαταστολή. Στη χρόνια νεκρωτική μορφή η θεραπεία είναι μακροχρόνια (ΒΙΙΙ).
9. Επί ανοσοκαταστολής η αγωγή συνεχίζεται ή ξαναχορηγείται αν ο ασθενής ξαναμπαίνει σε φάση ανοσοκαταστολής
και η θεραπεία είχε διακοπεί (ΑΙΙΙ).
10. Δεν έχει αποδειχθεί η θεραπευτική αξία της χορήγησης αυξητικών παραγόντων, ιντερφερόνης γ και συζητείται η
μετάγγιση λευκών επί ουδετεροπενίας.
11. Η παρακολούθηση των επιπέδων βορικοναζόλης, ποσακοναζόλης και ιτρακοναζόλης είναι απαραίτητη αν προβλέπεται
χορήγηση μεγαλύτερη των 4 εβδομάδων.
12. Αίτια αποτυχίας της θεραπείας περιλαμβάνουν: λανθασμένη διάγνωση, εμφάνιση IRIS, υποθεραπευτικά επίπεδα
φαρμάκου και παρουσία αντοχής στις αζόλες (σπάνιο, αλλά αναδυόμενο πρόβλημα).

Γ. Κρυπτοκόκκωση
Εμφανίζεται σαν μηνιγγίτιδα, αλλά και σαν νόσος εκτός ΚΝΣ, σε ανοσοκατεσταλμένους με διαταραχή της κυτταρικής
ανοσίας, αλλά και σε ανοσοεπαρκείς. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι κοινή:
1. Ήπιες μορφές: 400 mg φλουκοναζόλης ημερησίως για 6-12 μήνες. Για HIV θετικούς η χορήγηση συνεχίζεται μέχρις
ανοσολογικής βελτίωσης, όπως και στη μηνιγγίτιδα. Η πνευμονία θεραπεύεται όπως και η νόσος του ΚΝΣ. Προσοχή
στην εμφάνιση IRIS.
2. Αντιμετώπιση νόσου στο ΚΝΣ. Οι θεραπευτικές επιλογές αναφέρονται κατωτέρω. Προσοχή στην ανακούφιση από την
αυξημένη ενδοκράνιο πίεση. Η απεικονιστική βελτίωση καθυστερεί και η χρώση του ΕΝΥ μπορεί να παραμείνει θετική
και με στείρα καλλιέργεια (που είναι το κριτήριο επιτυχημένης αγωγής).
3. Αν υπάρχει κρυπτοκόκκωμα η LAMB χορηγείται για 6 εβδομάδες και η FLU για 6-18 μήνες. Στους ανοσοεπαρκείς η
διάρκεια της θεραπείας εφόδου είναι 4 εβδομάδες. Αν δεν χορηγηθεί 5FC, η χορήγηση LAMB επίσης παρατείνεται
στις 4-6 εβδομάδες.
4. Η LAMB δεν χορηγείται ενδορραχιαία.

HIV (Έναρξη HAART σε 2-10 εβδομάδες)

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ

Induction

LAMB + 5FC (≥2W)
Εναλλακτικά: LAMB+FLU, FLU+5FC, FLU HIGH DOSE, ITRA FOR 10-12 W

LAMB + 5FC (≥2W)

Consolidation

FLUCONAZOLE 400mg (≥2 W)

FLUCONAZOLE 400 mg
(≥2W)

Maintenance

FLUCONAZOLE 200mg (έως CD4>100, HIVRNA
μη ανιχνεύσιμο για ≥3 μήνες, θεραπεία ≥12 μήνες)
Εναλλακτικά: ITRA, LAMB ONCE A WEEK,
βορικοναζόλη, ποσακοναζόλη

FLUCONAZOLE 200 6-12
μήνες

Δ. Ζυγομύκωση
Υπάρχουν πρόσφατες συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Λοιμώξεων, που όμως λόγω της απουσίας τυχαιοποιημένων
μελετών δεν έχουν την επιθυμητή ισχύ. Θεραπεία πρώτης γραμμής η αμφοτερικίνη Β και δεύτερης γραμμής η ποσακοναζόλη και οι συνδυασμοί. Πάντα σε συνδυασμό με τη χειρουργική θεραπεία και διόρθωση της ανοσοκαταστολής.
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Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιμυκητιακή αγωγή,
έλεγχο της υποκείμενης νόσου και χειρουργικό καθαρισμό

ΑΙΙ

Δεοξυχολική αμφοτερικίνη Β
Λιποσωματική αμφοτερικίνη Β 5-10mg/kg
ABLC 5-7,5mg/kg
ABCD
Ποσακοναζόλη 400mg bid
Συνδυασμένη αγωγή

CII
BII
BII
CII
CIII
CIII

Έλεγχος υποκείμενης νόσου

ΑΙΙ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ρινεγκεφαλική μορφή
Μαλακά μόρια
Εντοπισμένη πνευμονική βλάβη
Διάσπαρτη μορφή

ΑΙΙ
ΑΙΙ
ΒΙΙ
CIII

ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

CIII

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Ποσακοναζόλη
LAmB + Caspofungin
LAmB + Posaconazole
ΟΧΙ συνδυασμός με Deferasirox

BII
BII
CIII
AI

Θεραπεία συντήρησης με Ποσακοναζόλη

ΒΙΙΙ

E. Άλλες ενδημικές ή σπάνιες μυκητιάσεις
Histoplasmosis (AIII, BIII)

LAMB, ITRACONAZOLE
Methyl prednizolone σε σοβαρή νόσο

Blastomycosis (AII,BIII)

AMB, ITRACONAZOLE για μεγάλο χρονικό διάστημα

Coccidioidomycosis (θεραπεία συμπτωματικής
νόσου ή επί ανοσοκαταστολής) (BIII-CIII)

AMB, AZOLES. Λίγα δεδομένα για caspofungin, posaconazole.
Παρατεταμένη θεραπεία

Sporotrichosis (AII, AIII, BIII)

ΑΜΒ, ΙΤΡΑCONAZOLE. Εναλλακτικά FLUCONAZOL, TERBINAFINE
Η οδός και η διάρκεια χορήγησης αναλόγως εντόπισης και βαρύτητας

Fusariosis
Χωρίς οδηγίες από IDSA, μόνο από ASID
(Αυστραλιανή Εταιρεία Λοιμώξεων)

AMB, VORICONAZOLE, POSA CONAZOLE (in vitro activity)
Συχνά AMB + VORICONAZOLE

Scedosporiosis
Χωρίς οδηγίες από IDSA, μόνο από ASID
(Αυστραλιανή Εταιρεία Λοιμώξεων)

AMB, VORICONAZOLE, POSACONAZOLE
VORI CONAZOLE + TERBINAFINE
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Abstract
Antoniadou A. Current guidelines for the treatment of systemic mycoses. Iatrika Analekta 2013;
2: 872-878
Invasive fungal diseases (IFD) are rare infections presenting mostly in special patient populations at risk of fungal disease
(immunocompromised, hemato-oncological, critically ill in Intensive Care Units, surgical patients with central venous
catheters, parenteral nutrition and heavy exposure to antibiotics). Current treatment guidelines and recommendations
for their management rely mostly on non-randomized clinical trials, case series and information from registries and
as a result, AI quality and strength of recommendation it is not often. Recommendations for systemic candidiasis are
presented in detail (first line treatment with AI strength are the echinocandins and fluconazole) while a summary of
recommendations for Aspergillosis, Cryptococcosis, Zygomycosis, Endemic mycoses and rare mycoses like fusariosis
and scedosporiosis are presented, based mostly on the guidelines issued by the Infectious Diseases Society of America
and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases.
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Η έρευνα ορίζεται ως η αναζήτηση ή η εξέταση στοιχείων.
Ειδικότερα στην ιατρική επιστήμη, η έρευνα αναφέρεται
στην αναζήτηση και την κατανόηση μηχανισμών, διαδικασιών ή τρόπων με τους οποίους λειτουργούν βιολογικά συστήματα, καθώς και στην εύρεση και την αξιολόγηση νέων
ουσιών, τεχνικών ή άλλων μεθόδων που τροποποιούν τη
λειτουργία βιολογικών συστημάτων, με απώτερο στόχο τη
βελτίωση της υγείας του ανθρώπου.
Με βάση τον οργανισμό υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η κλινική έρευνα αποτελείται από ένα
τρίπτυχο που περιλαμβάνει:
1. Την έρευνα με επίκεντρο τον ασθενή. Αυτό το είδος
έρευνας αφορά σε συγκεκριμένα άτομα ή χρησιμοποιεί βιολογικά ανθρώπινα υλικά. Η έρευνα αυτή μπορεί να αφορά σε υγιείς εθελοντές ή ασθενείς με συγκεκριμένη νόσο
και σκοπό μπορεί να έχει την κατανόηση των μηχανισμών
που προκαλούν νοσηρότητα, την αξιολόγηση θεραπειών
ή άλλων παρεμβάσεων στην έκβαση ασθενειών, καθώς
και την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας που σχετίζεται με τη
διάγνωση ή τη θεραπεία. Σε αυτή την κατηγορία ÇανθρωποκεντρικήςÈ έρευνας περιλαμβάνονται και οι κλινικές
μελέτες (clinical trials).
2. Επιδημιολογικές και συμπεριφεριολογικές μελέτες.
Αυτό το είδος έρευνας αφορά στην εκτίμηση της επίπτωσης και του επιπολασμού νοσολογικών παθήσεων, την
παρουσία και την κοινωνική κατανομή παραγόντων που
προδιαθέτουν σε συγκεκριμένες νόσους ή γενικότερα επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την
υγεία σε ατομικό ή ομαδικό/κοινωνικό επίπεδο.
3. Μελέτες έκβασης ασθενειών και εκτίμηση των υπηρεσιών υγείας. Σκοπός αυτού του είδους έρευνας είναι
να διαπιστωθούν οι πλέον αποτελεσματικές και με το
χαμηλότερο κόστος σε κοινωνικό επίπεδο παρεμβάσεις,
θεραπείες και υπηρεσίες υγείας.
Οι κλινικές μελέτες που εξ ορισμού είναι προοπτικές,
συχνά θεωρούνται συνώνυμες τηνς κλινικής έρευνας,
λόγω του ότι αντιπροσωπεύουν τον πλέον ξεκάθαρο και
επιστημονικά δομημένο τρόπο εκτίμησης της αποτελε-

σματικότητας νέων φαρμάκων και θεραπειών. Η έγκριση
νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων (φαρμάκων και άλλων
θεραπειών) παγκοσμίως στηρίζεται στα αποτελέσματα κλινικών μελετών. Χρονικά, οι κλινικές μελέτες ακολουθούν
τις προκλινικές, που γίνονται σε απλούστερα βιολογικά
συστήματα και πειραματόζωα.
Ανάλογα με το στάδιο εκτίμησης της υπό εκτίμηση νέας
θεραπείας, το σκοπό για τον οποίο διενεργούνται και τον
αριθμό των υγιών εθελοντών ή ασθενών τους οποίους περιλαμβάνουν, οι κλινικές μελέτες διακρίνονται σε φάσεις,
από I έως IV.
Οι κλινικές μελέτες Φάσης Ι αποτελούν τον αρχικό έλεγχο κάποιου φαρμάκου ή θεραπευτικής παρέμβασης
και γίνονται με σκοπό να εκτιμηθεί κατ΄ αρχάς η ασφάλεια,
η κλινικά ανεκτή δόση, η φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική της υπό εξέταση νέας φαρμακευτικής ουσίας
ή ο τρόπος εφαρμογής της νέας θεραπείας. Οι μελέτες
αυτές χρονικά είναι οι πρώτες που λαμβάνουν χώρα μετά την εκτίμηση της υπό έλεγχο θεραπείας σε βιολογικά
συστήματα (κυτταροκαλλιέργειες, ιστοκαλλιέργειες κ.λπ.)
και τις μελέτες σε πειραματόζωα. Στις μελέτες Φάσης Ι
γίνεται για πρώτη φορά στον άνθρωπο (Çfirst in manÈ)
χορήγηση της εξεταζόμενης ουσίας (θεραπείας) και, επειδή υπάρχει σχετικά υψηλή πιθανότητα εμφάνισης
ανεπιθύμητων ενεργειών, οι μελέτες Φάσης Ι γίνονται
συνήθως σε υγιείς εθελοντές και διενεργούνται σε ειδικά
διαμορφωμένες μονάδες. Στις μελέτες Φάσης Ι συνήθως
εκτιμώνται περισσότερα του ενός δοσολογικά σχήματα,
έτσι ώστε να καθοριστεί και το εύρος ασφάλειας της εν
λόγω εκτιμούμενης φαρμακευτικής αγωγής. Οι μελέτες
Φάσης Ι συνήθως αφορούν σε μικρό αριθμό εθελοντών,
συνήθως 20-50. Η χορήγηση του φαρμάκου δεν είναι
τυφλή, δηλαδή τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι ιατροί
γνωρίζουν την πραγματοποιούμενη θεραπευτική παρέμβαση, ούτε τυχαιοποιημένη, μια και όλοι οι συμμετέχοντες
λαμβάνουν τη νέα θεραπεία.
Οι κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙ πραγματοποιούνται με
σκοπό την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας και συνήθως διενεργούνται σε λίγες εκατοντάδες

n
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ασθενείς στους οποίους απευθύνεται η συγκεκριμένη
θεραπεία. Στις μελέτες Φάσης ΙΙ μπορεί να εκτιμώνται περισσότερα από ένα δοσολογικά σχήματα, με βάση τα δεδομένα που έχουν κατ᾽ αρχάς διαπιστωθεί από τις μελέτες
Φάσης Ι. Οι μελέτες Φάσης ΙΙ πραγματοποιούνται συνήθως
σε νοσοκομεία ή κλινικές με πείρα σε κλινικές μελέτες.
Ο σχεδιασμός αυτών των κλινικών μελετών είναι συνήθως διπλά τυφλός (ούτε οι συμμετέχοντες ούτε οι ιατροί
γνωρίζουν ποια θεραπεία χορηγείται) και τυχαιοποιημένη,
ώστε η θεραπευτική παρέμβαση εκτιμάται με τον πλέον
αντικειμενικό και ανεπηρέαστο τρόπο, με σύγκριση της υπό εξέταση θεραπείας με εικονικό φάρμακο (placebo) ή με
ήδη καθιερωμένη εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση,
ανάλογα με το αν είναι ηθικά αποδεκτό να μη χορηγηθεί
θεραπεία κατά τη διάρκεια της μελέτης ή όχι. Δεδομένου
ότι η αποτελεσματικότητα των εικονικών φαρμάκων μπορεί να είναι έως και 30%, πιθανόν λόγω αυθυποβολής ή
καλύτερων πρακτικών διαβίωσης αυτών που συμμετέχουν
σε κλινικές μελέτες, η οποιαδήποτε νέα φαρμακευτική
αγωγή θα πρέπει να αποδειχθεί ότι βελτιώνει την έκβαση
των ασθενών σε ποσοστό μεγαλύτερο αυτού του εικονικού
φαρμάκου.
Οι μελέτες Φάσης ΙΙΙ εκτιμούν κατ᾽ εξοχήν την αποτελεσματικότητα της νέας φαρμακευτικής ή άλλης αγωγής
σε μεγάλο αριθμό ασθενών, που μπορεί να κυμαίνεται
από εκτατοντάδες έως χιλιάδες. Στις μελέτες Φάσης ΙΙΙ

n
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συλλέγονται επίσης δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια
της υπό εξέταση θεραπείας, τα οποία λόγω του μεγάλου
δείγματος (αριθμού ασθενών) έχουν και μεγαλύτερη αξιοπιστία. Παρόμοια με τις μελέτες φάσης ΙΙ, και εδώ ο σχεδιασμός γίνεται ώστε η αγωγή να είναι τυχαιοποιημένη σε
θεραπευτικό σκέλος και ομάδα σύγκρισης (ομάδα placebo
ή άλλη θεραπεία) και το πλάνο συνήθως τυφλό τόσο για
τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεράποντες ιατρούς.
Τα δεδομένα από τις μελέτες Φάσης ΙΙ και ΙΙΙ χρησιμοποιούνται για την έγκριση των νέων φαρμακευτικών ή άλλων
θεραπευτικών παρεμβάσεων από τους οργανισμούς έγκρισης φαρμάκων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Οι μελέτες Φάσης IV πραγματοποιούνται μετά την έγκριση και κυκλοφορία στην αγορά των φαρμακευτικών
ή άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων. Οι μελέτες αυτές
σκοπό έχουν την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της ήδη εγκεκριμένης παρέμβασης στο γενικό
πληθυσμό, καθώς και τη συλλογή πληροφοριών για τυχόν
ανεπιθύμητες παρενέργειες που μπορεί να σχετίζονται με
την ευρεία κυκλοφορία του φαρμάκου/θεραπείας.

n

Εξαιρέσεις στη διαδικασία
Αν και οι περισσότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία, ξεκινώντας από προκλινικές μελέτες και εν συνεχεία από μελέτες Φάσης Ι-ΙΙ-ΙΙΙ έως την έγκριση της νέας θεραπείας, υπάρχουν περιπτώσεις
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στις οποίες νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις μπορεί να εγκριθούν με πολύ ταχύτερη διαδικασία. Για παράδειγμα σε
μελέτες χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων για νεοπλασματική νόσο, οι μελέτες Φάσης Ι γίνονται απευθείας σε
ασθενείς μια και η τοξικότητα της αγωγής δε δικαιολογεί
τη χρήση σε υγιείς εθελοντές. Επίσης, προσωρινή έγκριση
μπορεί να δοθεί έπειτα από μικρές μελέτες Φάσης ΙΙ αν
η νόσος είναι ιδιαίτερα σοβαρή, αν δεν υπάρχει εναλλακτική φαρμακευτική αγωγή ή αν το αναμενόμενο όφελος
από τη φαρμακευτική αγωγή είναι ιδιαίτερα υψηλό. Για
παράδειγμα, με την ταχύτατη εξάπλωση του AIDS πριν
από μερικές δεκαετίες, η κυκλοφορία νέων αντιρετροϊικών φαρμάκων γινόταν επί σειρά ετών με ιδιαίτερα ταχύ
μηχανισμό έγκρισης και με δεδομένα από μικρές και κατά
κανόνα βραχυχρόνιες κλινικές μελέτες, συχνά φάσης ΙΙ.

Οι συμμετέχοντες
Όλες οι κλινικές μελέτες έχουν αυστηρές προδιαγραφές
για το ποιος μπορεί να συμμετέχει και ποιος όχι. Αυτές οι
οδηγίες αποτελούν τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού,
μια ιδιαίτερα σημαντική αρχή προκειμένου να υπάρχουν
αξιόπιστα και επαναλήψιμα αποτελέσματα στην ιατρική
έρευνα. Τα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού δεν έχουν
σκοπό να απορρίψουν τη συμμετοχή συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων για οποιονδήποτε μεροληπτικό λόγο, αλλά
αντιθέτως να δημιουργήσουν μια ομοιογενή ομάδα, στην
οποία να σταθμίζονται κατά το μέτρο του δυνατού παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης υπό έλεγχο θεραπείας, έτσι ώστε να
είναι πιο αξιόπιστα αξιολογήσιμα τα αποτελέσματα από
την κλινική μελέτη.
Μετά τον καθορισμό των υποψηφίων που μπορεί να
συμμετέχουν, η διενέργεια της κλινικής μελέτης οφείλει να ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές καλής κλινικής
πρακτικής (Çgood clinical practice, GCPÈ), οι οποίες καθορίζονται από σειρά κανονιστικών κειμένων που έχουν
αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Τα κανονιστικά αυτά
κείμενα καθορίζουν το πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας
με βάση το οποίο πραγματοποιούνται οι κλινικές μελέτες και περιλαμβάνουν τον κώδικα της Νυρεμβέργης, τη
διακήρυξη του Ελσίνκι, την έκθεση του Μπελμόντ, τον
κώδικα 21 των Ομοσπονδιακών Κανονισμών των ΗΠΑ
(μέρη 50 και 56), καθώς και τον κώδικα 45, τμήμα 46,
που αφορά στο Διεθνές Συνέδριο Εναρμονισμού Καλής
Κλινικής Πρακτικής.

Σε όλα τα ανωτέρω κανονιστικά κείμενα καθορίζεται
ότι η διενέργεια της κλινικής έρευνας οφείλει πάντοτε να
έχει σεβασμό προς την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι συμμετέχοντες σε κλινική έρευνα έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν
ελεύθερα και αβίαστα για τη συμμετοχή τους ή όχι σε
οποιοδήποτε κλινικό πρωτόκολλο, και μπορούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους ανά πάσα στιγμή, ακόμα και
μετά την υπογραφή συναίνεσης για συμμετοχή ή κατά τη
διάρκεια διενέργειας της μελέτης. Το ερευνητικό πρωτόκολλο οφείλει να προστατεύει τους συμμετέχοντες και
να διασφαλίζει μια ισορροπία μεταξύ ελαχιστοποίησης
πιθανών κινδύνων και οφέλους από τη συμμετοχή στην
κλινική μελέτη. Καθορίζεται σαφώς ότι το όφελος της κοινωνίας δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από την προσωπική ασφάλεια οποιουδήποτε συμμετέχοντος σε κλινική έρευνα.
Τα ανωτέρω κανονιστικά κείμενα προέκυψαν έπειτα από
τη διαπίστωση ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν ακολουθήθηκε η δέουσα ηθική και δεοντολογία κατά τη διενέργεια
κλινικής έρευνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν βλαβερές
επιπτώσεις στην υγεία και τη ζωή συμμετεχόντων στην
έρευνα. Τέτοια ευρέως γνωστά παραδείγματα απαράδεκτης ηθικά έρευνας περιλαμβάνουν τα πειράματα σε
ανθρώπους που διέπραξαν οι Ναζί στη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου (1940-1945) και το πείραμα της
Tuskegee παρακολούθησης ασθενών με σύφιλη στην πολιτεία Alabama των ΗΠΑ (1932-1972).
Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες στην κλινική έρευνα
περιλαμβάνουν κατ' αρχάς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων θεραπειών πριν ακόμα αυτές λάβουν έγκριση
για ευρεία χρήση. Με τον τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες
όχι μόνο παίρνουν ενεργό ρόλο στη δική τους υγεία, αλλά βοηθούν και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και
συμβάλλουν στο καλό της ευρύτερης κοινωνίας. Επιπλέον, λόγω της στενότερης παρακολούθησης που ούτως ή
άλλως έχουν οι συμμετέχοντες σε κλινική έρευνα, έχει
δειχθεί ότι η έκβασή τους είναι γενικά καλύτερη από τους
μη συμμετέχοντες, ακόμα και εάν οι εξεταζόμενες θεραπείες δεν έχουν αποτελεσματικότητα πέραν του εικονικού
φαρμάκου/θεραπείας (placebo).

Η κλινική έρευνα στην Ελλάδα
Η κλινική έρευνα στην Ελλάδα δεν έχει τύχει ιδιαίτερης
ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, για πολλούς λόγους. Κατ᾽
αρχάς η κοινωνία δεν είναι ενημερωμένη για την κλινική
έρευνα και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή. Οι ασθε-
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νείς/εθελοντές παραδοσιακά θεωρούν την κλινική έρευνα
πειραματισμό, με την αρνητική έννοια του όρου και συνεπώς δεν είναι εύκολα διατεθειμένοι να συμμετέχουν σε
κλινικά πρωτόκολλα.
Από την άλλη πλευρά οι ιατροί/ερευνητές συχνά βλέπουν την έρευνα σαν πάρεργο, μια και η έλλειψη αξιοκρατίας στον ακαδημαϊκό ιατρικό χώρο συχνά περιορίζει
ή στερεί τα αναμενόμενα οφέλη (επιστημονικές δημοσιεύσεις, ακαδημαϊκή ανέλιξη, οικονομική ενίσχυση για
περαιτέρω έρευνα κ.λπ.) σε αυτούς που ασχολούνται με
την κλινική έρευνα.
Τα τελευταία χρόνια η κλινική έρευνα στη χώρα μας
περιορίζεται σε μικρό αριθμό κέντρων και ξεκινά κυρίως
από τα τμήματα εμπορίας φαρμακευτικών εταιρειών, που
έχουν σκοπό όχι μόνο την προαγωγή της κλινικής έρευνας, αλλά και τη βελτίωση των εμπορικών τους σχέσεων
με συγκεκριμένες ιατρικές κοινότητες.
Πρόσφατα στη χώρα μας ιδρύθηκε η εταιρεία Σellas, με
κεντρικό αντικείμενο ενδιαφέροντος τη διενέργεια κλινι-

κών μελετών, που σε συνεργασία με το Διαγνωστικό και
Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ έχει θέσει τις βάσεις
για νέα ανάπτυξη στον χώρο της κλινικής έρευνας και
διασφαλίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διεξαγωγή
κλινικών πρωτοκόλλων.
Το φάσμα των δραστηριοτήτων της συνέργειας Σellas ΥΓΕΙΑ αφορά σε ποικίλες ιατρικές ειδικότητες, με έμφαση
στην καρδιολογία, την αιματολογία, την ηπατολογία, τη
ρευματολογία και τη νευρολογία. Ο συνδυασμός έμπειρων κλινικών ερευνητών, εξειδικευμένου και εκπαιδευμένου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και η δομή ενός
εταιρικού σχήματος που έχει αναπτυχθεί με βασικό σκοπό
τη διεξαγωγή των κλινικών μελετών, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο
οικονομικής δυσχέρειας και αβεβαιότητας που διανύει η
χώρα μας, η κλινική έρευνα μπορεί και πρέπει να συμβάλει αποφασιστικά τόσο στην οικονομική όσο και στην
επιστημονική ανάπτυξη για το καλό των ασθενών και της
ευρύτερης κοινότητας.

Abstract
Danias P. An introduction to medical research. Iatrika Analekta 2013: 2: 879-882
Medical research attempts to help understand the mechanisms, procedures and ways that biologic systems function
and to develop and evaluate methods to interact with these, in order to eventually promote human well-being. Clinical
research focuses on humans and includes the evaluation of diagnostic methods, devices, medications and various
therapeutic procedures. Clinical trials are most frequently used tools to perform clinical research and thus develop
medical knowledge.
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