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• Οι επιπολής μυκητιάσεις και η ΜΤΚ είναι γνωστές από τα μέσα
του 18ου αιώνα
• Ερευνητές όπως οι Remak (1837), Schoenlein (1837),
Gruby (1841),Berg (1841),Wilkinson (1849), Sabouraud (1910)
και αργότερα ο Εmmons (1934) κ.α περιέγραψαν μυκητιάσεις
του τριχωτού κεφαλής, των βλεννογόνων στόματος και
γεννητικών οργάνων αλλά και συνέβαλαν στην προσπάθεια
ταξινόμησής των
• 1958 Σημαντικός σταθμός για τις μυκητιάσεις τριχωτού της
κεφαλής είναι η χρήση γκριζεοφουλβίνης από τον Gentles
 αντιμετώπιση της αλωπεκίας

Gruby D : CR Acad Sci , 1841; 13: 72 -5
Negroni R:Clin Dermatol. , 2010; 4(28): 125 -32

• Η μυκητίαση του τριχωτού της κεφαλής – ΜΤΚ- ( Tinea capitis )
παραμένει η πιό συχνή δερματοφυτική λοίμωξη της παιδικής και
προεφηβικής ηλικίας
• Δυνατόν να προσβάλλει επίσης:
- νεογνά, βρέφη και νήπια 0 έως 2 ετών
- ενήλικες, συχνότερα γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση
• Εμφανίζει ποικιλία κλινικών εικόνων ανάλογα με τον αιτιολογικό
παράγοντα:
- Ήπια ή έντονη απολέπιση
- Κνησμό
- Απώλεια τριχών
- Έντονα φλεγμονώδη κλινική εικόνα
•

Ασυμπτωματική μορφή

Ασυμπτωματική

ΜΤΚ

• Ως ασυμπτωματική ΜΤΚ θεωρούμε τον ασθενή του οποίου η
καλλιέργεια τριχών και λεπίων αναπτύσσει το υπεύθυνο
– συνήθως ανθρωπόφιλο - δερματόφυτο χωρίς να υπάρχει
ανάλογη κλινική εικόνα ή ευρήματα από την άμεση μικροσκοπική
εξέταση
• Αφορά παιδιά, εφήβους και ενήλικες

• Η επιδημιολογία της ΜΤΚ στη διάρκεια των χρόνων βρίσκεται
σε δυναμική σχέση με παράγοντες όπως :
- η γεωγραφική κατανομή
- οι μετακινήσεις των πληθυσμών
- το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των ατόμων
- οι συνήθειες ατομικής υγιεινής
- οι ενδοκρινικές διαταραχές
- η ανοσοκαταστολή και η ευρεία χρήση χημειοθεραπευτικών
- η ενασχόληση με τις διάφορες μορφές αθλητισμού
- η εμφάνιση νέων μεθόδων προσδιορισμού του γενετικού
προφίλ των ειδών των δερματοφύτων που προσδιορίζουν την
πηγή λοίμωξης καθώς και την γεωγραφική εξάπλωση

Συνήθη αίτια

Ζωόφιλα και ανθρωπόφιλα δερματόφυτα των οποίων η
επιδημιολογία μεταβάλλεται εντός των γεωγραφικών συνόρων μιας
χώρας λόγω αλλαγής
- των κοινωνικών ή οικονομικών συνθηκών
- των συνθηκών υγιεινής
- της σύνθεσης του υπάρχοντος πληθυσμού (μεταναστευτικά
ρεύματα)

• Τα δερματόφυτα παράγουν μια ποικιλία πρωτεολυτικών
ενζύμων τα οποία :
- βοηθούν στη διείσδυση της τρίχας σε όξινο, αλκαλικό και
ουδέτερο περιβάλλον
- κωδικοποιούνται από γονίδια π.χ. τα γονίδια SUB1,SUB2 και
SUB3 του M.canis
• Το δέρμα αμύνεται με παραγωγή πεπτιδίων ( β- defencins,
dermicidin, cathelicidin LL-37), όπως και λιπαρών οξέων στο
σμήγμα  παιδιά , γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση

Niyonsaba F et al: 2005 J Dermatol Sci ; 40:157 – 68

Δερματόφυτα και Κοινότητα
• Πηγή μυκητικών λοιμώξεων για τα ζωόφιλα δερματόφυτα
είναι:

- Οικόσιτα ζώα π.χ γάτες ,σκύλοι, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια
- Ζώα σε αγροτικό περιβάλλον : βοοειδή, κουνέλια,
σκαντζόχοιροι, άλογα , γουρούνια, αδέσποτα (σκύλοι, γάτες)

Ζωόφιλα δερματόφυτα

De Hoog GS et al: Centraalbureau Voor Schimmelcultures 2011

Δερματόφυτα και Κοινότητα
• Πηγή μυκητικών λομώξεων για τα ανθρωπόφιλα δερματόφυτα
είναι :
- Το σπίτι - οριζόντια μετάδοση μεταξύ των ενηλίκων μελών της
οικογένειας και των παιδιών
- Το σχολείο
- Τα ξενοδοχεία
- Τα γυμναστήρια ( ντους, ντουλάπια αποθήκευσης )
- Τα ταπήτια αθλητών πάλης
- Οι πισίνες
- Η σάουνα, το χαμάμ
- Τα τζαμιά

Ανθρωπόφιλα Δερματόφυτα

De Hoog GS et al: Centraalbureau Voor Schimmelcultures 2011

• Η ΜΤΚ είναι σπάνια σε βρέφη και νήπια κάτω του έτους, λίγες
μελέτες
• Στις ΗΠΑ σύνηθες αίτιο τα T.tonsurans & M.canis - επαφή με
πάσχοντα άτομα ή και ζώα
• Aλωπεκία , ήπια απολέπιση και λεμφαδενίτιδα
• Διαφορική διάγνωση :νεογνικός λύκος, ιστιοκυττάρωση
Langerhans, σύφιλη, σμηγματορροϊκή δερματίτις, ατοπική
δερματίτις

Zampella JD et al : J of Pediatrics 2017, vol 183, 12- 18
Kaul S et al: Indian Dermatol Online J 2017, 8(5):310 -318

Κλινικές μορφές μυκητίασης τριχωτού κεφαλής
• Φλεγμονώδης: Έμπυος τριχοφυτία με στοιχεία
φλυκταινώδους θυλακίτιδας, διάσπαρτα αποστήματα με
συνοδό τραχηλική λεμφαδενίτιδα
• Μη φλεγμονώδης: Λεπιδώδεις κυκλικές πλάκες με τρίχες
κομμένες 2-3 mm πάνω από την έκφυσή τους
• Ομοιάζουσα με σμηγματορροϊκή δερματίτιδα
• Μορφή με «μαύρα στίγματα» - black dot type
• Άχωρ: Χαρακτηριστικά σκυφία με έντονη οσμή

Διαφορική Διάγνωση Tinea capitis
•
•
•
•
•
•
•

Γυροειδής αλωπεκία
Βακτηριακή λοίμωξη
Σμηγματορροϊκή δερματίτις
Πυόδερμα
Ψωρίαση
Τριχοτιλλομανία
Ομαλό λειχήνα

Διάγνωση
• Περιλαμβάνει :
- Λήψη ιστορικού - χρήση λυχνίας Wood
- Συλλογή κατάλληλου δείγματος σε αντικειμενοφόρο πλάκα –
λέπια,τρίχες, περιεχόμενο τριχοσμηγματογόνων θυλάκων - από τον
εργαστηριακό γιατρό
- Άμεση μικροσκοπική εξέταση
- Καλλιέργεια του ληφθέντος δείγματος
- Ιστολογική εξέταση
- Μοριακές τεχνικές
Φασματομετρία μάζας - MALDI -TOF MS

Άμεση Μικροσκοπική Εξέταση

• Η αποκάλυψη των στοιχείων του μύκητα (υφές και σπόρια
δερματόφυτου) απαιτεί καταστροφή της κερατίνης στιβάδας με
διαυγαστικές ουσίες 10 – 30% ΚΟΗ με ή χωρίς DMSO (Dimethyl
Sulfoxide) ή ΝαΟΗ 10 – 25 %
• Ενδοτριχική – Εξωτριχική διάταξη – Μέγεθος σπορίων

Καλλιέργεια
• Η αρχική καλλιέργεια απαιτεί :
- Sabouraud Dextrose Agar 2% + αντιβιοτικά –
χλωραμφαινικόλη( 0.05 gr/l) και κυκλοεξιμίδη (0.4gr/l )
- Dermatophyte test agar με ερυθρό της φαινόλης
σαν χρωματικό δείκτη
• Θρεπτικά υλικά κατάλληλα για την σπορογονία:
- Potato Dextrose Agar
- Malt Extract Agar
• Η ταυτοποίηση γίνεται με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της
αποικίας- μακροσκοπικά και μικροσκοπικά - και σύγκριση με
τους άτλαντες της μυκητολογίας

Ασυμπτωματικοί φορείς
• Η διάγνωση της λοίμωξης στους ασυμπτωματικούς φορείς γίνεται
με τη λήψη δείγματος για την καλλιέργεια με τη χρήση πλαστικής
βούρτσας – ο στατικός ηλεκτρισμός διευκολύνει την προσκόλληση
στοιχείων του μύκητα
- κατ’ευθείαν εμβολιασμός στα θρεπτικά υλικά
• Δυνατή η χρήση οδοντόβουρτσας, cytobrush ή και στυλεού – ο
συνδυασμός όλων δίνει τη διάγνωση

Akbaba M et al : JEADV 2008,22, 356 -362
Bonifaz A et al : Mycopathologia 2007, 163(6):309 - 313

• Τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των αποικιών πολλές φορές δεν
είναι χαρακτηριστικά των ειδών ή επικαλύπτονται και δεν ταυτοποιούν
το δερματόφυτο
• Προηγηθείσα θεραπεία αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την
ανάπτυξη του μύκητα

Μοριακές μέθοδοι
• Αποσκοπούν σε:
- ταυτοποίηση της αναπτυχθείσης αποικίας του δερματοφύτου
στην καλλιέργεια
- ταυτοποίησης του δερματοφύτου σε κλινικό δείγμα
- ταυτοποίηση του δερματοφύτου για την ταξινόμηση και την
ονοματολογία
- προσδιορισμό της πηγής προέλευσης της λοίμωξης
- επιδημιολογική καταγραφή

Ταυτοποίηση της αποικίας
•

ITS r DNA sequencing : Μέθοδος αναφοράς
Προσδιορίζει το είδος του δερματόφυτου( φαινοτυπικά δυνατόν
να μη προσδιορίζεται) – σύγκριση με βάση δεδομένωνόπως
- η NCBI (National Center for Biotechnology Information of
Medicine, Bethesda MD, USA )
- η CBS (Centraalbureau voor Schimmelcultures of the Fungal
Biodiversity Center ,Utrecht, Netherlands)
- η International Society of Human and Animal Mycology – ISHAM
- hppt: //www.isham.org
- hppt: // its.mycolab.org

• Είναι δαπανηρή μέθοδος και δύσκολα εφαρμόζεται σε μεγάλο
αριθμό δειγμάτων  επιδημιολογικές μελέτες

Ταυτοποίηση της αποικίας
•
•
•
•
•
•

Nested PCR , semi nested PCR
Repetitive sequence PCR(rep- PCR)
PCR – RLFP
Restriction analysis of the mitochondrial DNA
SSCP- Single strand conformation polymorphism
RT PCR

Kim JY et al
: Ann Dermatol 2011; 23(3): 304 – 12
Garg J et al : J Clin Microbiol 2007; 45(10) : 3443 -5
Rasoul M et al : J J Microbiol 2015 ; 8(6) : e 17296
Pounder JI et al: J Clin Microbiol 2005; 43(5) :2141- 7
Kobylak N et al: Acta Bioch Polon , 2015,62(1) 119-122

Ταυτοποίηση της αποικίας
• Χρησιμοποίηση της φασματομετρίας μάζας –τεχνολογία MALDI-TOF
στην ταυτοποίηση της αποικίας
• Στοχεύει στην ανάλυση πρωτεϊνών χαρακτηριστικών του είδους
προσδιορισμός υποειδών data base
• Απαιτεί ελάχιστο δείγμα από το καλλιέργημα χωρίς τα τυπικά
μορφολογικά χαρακτηριστικά(τριών ημερών καλλιέργειες)- διάφορα
πρωτόκολλα
• Αποτελέσματα συμβατά με ITS DNA sequencing

Nenoff et al: Med Mycol 2013 ,51(1) :17- 24
L’Olivier C et al: Med Mycol 2013 ,51(7):713 -20
Mery A et al: J Clin Microbiol 2016, September 7, Epub ahead of print

Ταυτοποίηση του δερματοφύτου σε κλινικό δείγμα
• Multiplex PCR ( Dermatophyte PCR kit ,SSI,Denmark)
για την αναζήτηση δερματοφύτων T.rubrum στα νύχια
• Real time PCR
• Uniplex PCR για την αναζήτηση M.canis σε τρίχες και λέπια
• Όλες μειώνουν τον χρόνο διάγνωσης σε μία ημέρα , δεν
επηρεάζονται από προηγούμενες θεραπείες,δεν είναι ιδιαίτερα
δαπανηρές

Vrioni G et al: Mycoses ,2013;56,3,160
Brillowska- Dabrowska Aet al: Med Mycol 2013, 51(6) : 576- 579
Verrier J et al : Br J Dermatol 2013 ,168(2): 295- 301

Kondori N et al: Mycopathologia 2013 , 176(3-4): 237 -41
Verrier J et al: Mycopathologia 2017 ,182(1-2) 193 -202

• Την τελευταία δεκαπενταετία παρατηρείται στην Ευρώπη
σημαντική αλλαγή της επιδημιολογίας της ΜΤΚ λόγω :
- Μαζικού τουρισμού
- Αλλαγής των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών
- Μεταναστευτικών ρευμάτων
- Διεθνών κανόνων προγραμμάτων υιοθεσίας

• Η Αιθιοπία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τη Κίνα στις
υιοθεσίες παιδιών
• Προτιμώνται υιοθεσίες από την Αιθιοπία και την Υποσαχάρια
Αφρική λόγω καλύτερης εναρμόνισης των παιδιών με το νέο
περιβάλλον της θετής οικογένειας
• Οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών αυτών , συνήθως σε
ιδρύματα, ευνοούν την ανάπτυξη μυκητιάσεων λόγω
συγχρωτισμού , κακής διατροφής και ελλειπούς ιατρικής
φροντίδας

Farina C et al: New Microbiologica, 2015, 38, 409 – 415
Figueroa JI et al: Int J Dermatol , 1997;36: 661 - 666

• Τα παιδιά αυτά έχουν ΜΤΚ που δύσκολα διαγιγνώσκεται λόγω :
- της μορφολογίας της τρίχας και του είδους του κτενίσματος
(braiding)
- επώδυνων διαπυημένων μορφών
- σπανίων δερματοφύτων
- ενδοοικογενειακής μετάδοσης στη θετή οικογένεια χωρίς
εμφανές αίτιο
- ασυμπτωματικών μορφών

Farina C et al: 2015, New Microbiologica : 38, 409 - 415

• Στην Αφρική τα συχνότερα αίτια ΜΤΚ είναι τα T.violaceum &
T.soudanense
• Στην Αιθιοπία και Σομαλία το T.violaceum θεωρείται ότι ανήκει
στα ενδημικά δερματόφυτα
• Στην Αιθιοπία :
- το T.violaceum  87 -90% σε ασυμπτωματικούς φορείς
- η λευκή ποικιλία  7.5%

Woldeamanuel Y et al: Mycoses 2005, 48;137 -141
Ahmed I et al : J Pak Assoc Dermatol 2006, 16: 215 -219

Δερματοφυτίες
Στην Ευρώπη υπεύθυνα δερματόφυτα για τις
επιπολής μυκητιάσεις είναι :
- T. rubrum
- M. canis
- T. mentagrophytes var. mentagrophytes
- T. mentagrophytes var. interdigitale
- T. tonsurans
- T. verrucosum
- T. violaceum
- T. soudanense
B.Havlickova et al : Mycoses 2008,51(Suppl.4), 2 - 15

Αίτια δερματοφυτίας 2011-2015 ,Κρήτη

Maraki S et al: 2016, Med Mycol J , 57(4) , E69 – E75

Μυκητιάσεις τριχωτού κεφαλής
• Στην Β. Ευρώπη & Β. Αμερική συνήθως οφείλονται
στο Trichophyton tonsurans ενώ στη Ν. Ευρώπη στο
Microsporum canis
• Στην Ελλάδα σήμερα το σύνηθες αίτιο είναι το
Microsporum canis

Chan YC, Friedlander SF: Expert Opin Pharm 2004;5(2):219-227
Hay RJ, Robles W et al : JEADV 2001;15: 229-233
Frangoulis E, Athanassopoulou V et al: Mycoses 2004;47,208-212
Koussidou Th, Devliotou D et al: Mycoses 2005;48,11-16
Maraki S, Tselentis Y: Mycoses 1998; 41,175-178
Athanassopoulou V et al: 2011, Mycoses, 54 , ( S2),139

Μυκητιάσεις τριχωτού κεφαλής στην Ευρώπη
•
•
•
•

Αγγλία
Bristol : 1980 – 2005
M.canis και T. verrucosum επίπτωση μείωση 90%
T. tonsurans και T. violaceum επίπτωση αύξηση 1000%
Ισπανία
1995 – 2001 : Μελέτη MTK σε ενήλικες επίπτωση 76% T.violaceum
Ελβετία
2006 – 2013 : MΤΚ σε παιδιά και ενήλικες  76% Τ.violaceum
Tinea facei 73% T.mentagrophytes

Borman AM et al : 2007 , Medical Mycology ,45, 131 -141
Lova- Navaro M et al: 2015, Rev Iberoam Micol .http:/dx.doi.org/10.1016/j .riam.
2015.02.007
Kieliger S et al: 2014 , JEADV ,29; 1524 - 1529

Μυκητιάσεις τριχωτού κεφαλής στην Ευρώπη

• Σουηδία - Στοκχόλμη
• 1989 – 1991 : Σπάνια αναπτύσσεται ανθρωπόφιλο δερματόφυτο
σαν αίτιο της ΜΤΚ – πέντε (5) περιπτώσεις
• 1999 – 2001 : 68% των παιδιών με ΜΤΚ έχουν σαν αίτιο το Τ. violaceum
- 83% των παιδιών Αφρικανικής προέλευσης
- 62% των λοιμώξεων συνδέεται με ενδοοικογενειακή μετάδοση
- κνησμός (54%), ήπια απολέπιση (80%), κατά τόπους αλωπεκία (52%) οι
συνήθεις κλινικές μορφές
Hallgren J et al : 2004 , Med Mycol ; 42(6) : 505 – 50

Μυκητιάσεις τριχωτού κεφαλής στην Ευρώπη

• Σουηδία - Στοκχόλμη
• Κατά την τελευταία 10ετία 85 % των περιπτώσεων
ΜΤΚ σε παιδιά και ενήλικες οφείλονται στο T.violaceum
• Συμβολή στη μετάδοση αντικείμενα κοινής χρήσης

Faergemann J : 6th Trends in Medical Mycology, 2013 ,Mycoses,56,S3,21

Μυκητιάσεις τριχωτού κεφαλής στην Ελλάδα

• Δεκαετία 1950 : Επιδημιολογική μελέτη στη Β.Ελλάδα αναφέρει ότι 77%
των ασθενών με ΜΤΚ είχαν σαν αίτιο το ανθρωπόφιλο T.violaceum *
• Δεκαετία 1970 : Τα ανθρωπόφιλα δερματόφυτα αναφέρονται σπάνια
στην επιδημιολογία της λοίμωξης, αφορούν μόνον το T. violaceum
σε παιδιά και ενήλικες γυναίκες σε αγροτικές περιοχές
Κύριο αίτιο το Microsporum canis **

* Σακελλαρίου Γ. 1959 : Επιδημιολογική μελέτη της ΜΤΚ στη Β.Ελλάδα : Διδακτορική
διατριβή,ΑΠΘ
** Φραγκούλη Ε & συν 1996: Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρίας : 43: 370 -3

Μυκητιάσεις τριχωτού κεφαλής στην Ελλάδα

• 1989 – 1994 : Η λοίμωξη από το T. violaceum είναι περίπου
τέσσερες (4 ) περιπτώσεις κάθε χρόνο*
• 1995 – 2003 : Αύξηση της επίπτωσης του T. violaceum λόγω εισροής
μεταναστών από την Αλβανία αλλά και πρόσβασης σε Ελληνικά
Νοσοκομεία κοινοτήτων Ρομά *
Το Microsporum canis επικρατεί

* Frangoulis E, Papadogeorgakis E et al : 2005 , Mycoses, 48,425 - 429

• Στη ευρύτερη περιοχή των Αθηνών 42% των ενηλίκων με ΜΤΚ
ανέπτυξαν Τ.violaceum μεταξύ 1997 – 2003* ενώ o μύκητας
εμφανίζεται και με άλλες εντοπίσεις κατόπιν αυτεμβολιασμού
(πρόσωπο, βραχίονες, κορμός, νύχια) σε ενήλικες κατά την
δεκαπενταετία 1989 – 2003**
Μεταξύ 1996- 2012 το T.violaceum είναι δεύτερο μετά το M.canis
κατά σειρά συχνότητας στην ΜΤΚ σε παιδιά ( 2.9% ) και πρώτο σε
συχνότητα μεταξύ των ανθρωποφίλων δερματοφύτων***

* Αθανασοπούλου Β και συν :2004, 3Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας ΕΑ 60
** Frangoulis E et al : Mycoses 2005 ; 48(6) : 425- 429
***Αρχεία Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Α.Συγγρός»

Μυκητιάσεις τριχωτού κεφαλής στην Ελλάδα
• Η επίπτωση της ΜΤΚ από M. canis μειώνεται από 58,5 % σε 45,7%
στη Νοτιοδυτική Ελλάδα(1991-2008)
• Αναδυόμενα δερματόφυτα T.tonsurans & T.violaceum
• Κρήτη : 2004 – 2010 :Eπίπτωση M.canis 18,9%, T. violaceum 0,8%,
T. tonsurans 0,2%
2011- 2015 : Επίπτωση M. canis 35, 8%, T.violaceum 0,7% ,
T. tonsurans 0,4%

Tsoumani M et al : 2011; Mycopathologia, 172 (1), 63 -67

Maraki S : 2012; G Ital Dermatol Venereol , 147 (3), 315 – 319
Maraki S et al: 2016, Med Mycol J , 57(4) , E69 – E75

Μυκητιάσεις τριχωτού κεφαλής στην Ελλάδα

• Β. Ελλάδα :
1981- 1995 : Μελέτη σε ενήλικες αναφέρει το T.violaceum σαν
το κύριο αίτιο ΜΤΚ
1996- 2000 , 2010 – 2014 : Το M.canis παραμένει η κυρία
αιτία ΜΤΚ στα παιδιά

Devliotou – Panagiotidou D et al: 2001,Mycoses ; 44: 398 - 400
Koussidou – Eremondi T et al : 2005 Mycoses ;48:11 -16
Nasr A ,Vyzantiadis TA et al: 2016 JEADV ,30, 837-839

Αίτιο

1996
n %

2000
n %

2004
n %

2008
n %

2012
n %

2013
n %

M.canis

26

29

103

68 35,6

34 26,1

58 29,9

58 33,7

T.violaceum

2

2,2

6

4

2,09

5 3,84

7

3,6

6

3,5

T.tonsurans

ουδέν

ουδέν

1

0,53

5 3,84

4

2,09

6

3,5

T.soudanense

ουδέν

ουδέν

4

2,09

ουδέν

1

0,52

4

2,3

T. mentagrophytes

ουδέν

2

ουδέν

3

ουδέν

2 1,16

M.ferrugineum

ουδέν

ουδέν

ουδέν

ουδέν

ουδέν

1

34
1,99

0,66

2,3

0,6

Αρχεία ΜΤΚ Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Α.Συγγρός»

2014

2015
( Αύγουστος)
n
%

Αίτιο

n

%

M.canis

60

30,5

31

27,9

T.violaceum

6

3,04

11

9,9

T.tonsurans

2

1,02

3

2,7

T.soudanense

4

2,03

T. ferrugineum

ουδέν

ουδέν
ουδέν

Αρχεία ΜΤΚ Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου «Α.Συγγρός»

Ασυμπτωματικές μορφές ΜΤΚ
• Μεταξύ 1997 – 2011 μελετήθηκαν αναδρομικά οι επαφές παιδιών
με ΜΤΚ με αίτιο ανθρωπόφιλα δερματόφυτα
• 97% των μελών των οικογενειών τους ήταν ασυμπτωματικοί
φορείς του αιτιολογικού παράγοντα
• Το συχνότερο δερματόφυτο ήταν το T. violaceum
• H ασυμπτωματική φορεία είχε στατιστικά σημαντική σχέση με το
T. violaceum ( p=0.029) και το νεαρό της ηλικίας του πάσχοντος
(p= 0.005 ) αλλά όχι με το φύλο (p= 0.672)

Papadogeorgaki E et al : 2014,Mycoses ;57(6):366 - 70

Κατανομή ανά φύλο και θέση προσβολής 2011- 2015

Maraki S et al: 2016, Med Mycol J , 57(4) , E69 – E75

Κατανομή δερματοφύτων ανάλογα με την ηλικία

Maraki S et al: 2016, Med Mycol J , 57(4) , E69 – E75

Κατανομή δερματοφυτιών ανάλογα με την ηλικία

Maraki S et al: 2016, Med Mycol J , 57(4) , E69 – E75

Θεραπεία ΜΤΚ
• Η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να στηρίζεται στην εργαστηριακή
διερεύνηση ( καλλιέργεια και άμεση μικροσκοπική εξέταση ) ή
στην επιδημιολογία της περιοχής
• Για την ΜΤΚ απαιτείται θεραπεία από το στόμα συγχρόνως με την
τοπική αγωγή
• Παράλληλος επιδημιολογικός έλεγχος περιβάλλοντος (π.χ σχολείο,
οικογένεια, οικόσιτα ζώα, αντικείμενα όπως χτένες , βούρτσες ,
καπέλα)
• Απολύμανση αντικειμένων με κοινά οικιακά απολυμαντικά
• Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας και άμεσης μικροσκοπικής εξέτασης
λεπίων και τριχών ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά το διάστημα
της θεραπείας
• Καλλιέργεια μετά το τέλος της θεραπείας

Tinea capitis – Θεραπεία
• Griseofulvin* : 20 - 25 mg/kg/day for 6 – 12 weeks
• Itraconazole : 3 - 5 mg/kg/day for 2 - 4 weeks
or pulse therapy 5 mg/kg/day for 1 week followed
by 2 weeks off treatment ( 2 - 3 pulses)
• Fluconazole : 5 - 6 mg/kg/day for 3 – 6 weeks OR
8 mg/kg ONCE weekly for 8 – 12 weeks

Guidelines for the Management of Tinea capitis, ESPD, Pediatric Dermatology
2010; 27(3), 226 – 228
*Not available in Belgium, Greece, Portugal, Turkey

Tinea capitis - Θεραπεία

• Terbinafine :
62.5 mg/day for body weight 10 – 20 kg
125 mg/day for body weight 20 - 40 kg
250 mg/day for body weight > 40 kg
Not effective for infections due to M. canis, not well tolerated by
infants and neonates*
• Topical use of ketoconazole shampoo twice a week
Guidelines for the Management of Tinea capitis, ESPD, Pediatric Dermatology 2010;
27(3),226 – 228
* Chen X et al: Cohrane Database Syst Rev 2016 , May 12;(5) CD 004685

Συμπερασματικά
• Η μυκητίαση του τριχωτού της κεφαλής – ΜΤΚ- ( Tinea capitis )
παραμένει η πιό συχνή δερματοφυτική λοίμωξη της παιδικής και
προεφηβικής ηλικίας
• Νεογνά, βρέφη ,νήπια και ενήλικες γυναίκες δυνατόν να
νοσήσουν
• Η διάγνωση απαιτεί έλεγχο τριχών και λεπίων δέρματος με
κλασσικές μεθόδους ή μοριακή τεχνολογία
• Η θεραπευτική αντιμετώπιση με από του στόματος αγωγή με
παράλληλο εργαστηριακό έλεγχο

Συμπερασματικά
• Υπάρχει ανάγκη αναγνώρισης και καταγραφής των
περιπτώσεων της ΜΤΚ σε πανελλαδική κλίμακα ώστε :
- να τεκμηριώνεται η επιδημιολογία της λοίμωξης
- να αναγνωρίζονται και να θεραπεύονται έγκαιρα οι
πάσχοντες
- να θεραπεύονται τα πάσχοντα ή και ασυμπτωματικά ζώα
- να περιορίζεται η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο –
σχολείο, οικογένεια
- να αποφεύγονται περιπτώσεις μονίμου αλωπεκίας στα παιδιά

Σας ευχαριστώ

