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Περίληψη

Η σποροτρίχωση είναι μία υποδόρια μυκητιακή λοίμωξη η οποία προκαλείται από είδη του δίμορ-
φου μύκητα Sporothrix και συναντάται πολύ σπάνια στις Ευρωπαϊκές χώρες. Περιγράφεται περί-
πτωση εισαγόμενης λεμφοδερματικής σποροτρίχωσης σε Έλληνα άνδρα 22 ετών. Ο ασθενής
έφερε εξελκωμένες βλάβες με οζίδια στη δεξιά τραχηλική περιοχή. Η μόλυνση επήλθε κατά την
διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία. Η διάγνωση τέθηκε με καλλιέργειες δερματικών ξεσμάτων
και ιστού από μερική κυκλική βιοψία στους 30°C, κατά τις οποίες αναπτύχθηκε υφομύκητας με
μακρο- και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά Sporothrix spp. Η ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε με την
ανάπτυξη του μύκητα στους 37°C σε μορφή ζυμομύκητα. Μοριακή ανάλυση επιβεβαίωσε τη συγ-
γένεια του μολυσματικού στελέχους με στελέχη από τη Λατινική Αμερική. Ο ασθενής έλαβε ιτρα-
κοναζόλη 200 mg per-os καθημερινά για 4 μήνες και παρουσίασε ίαση. Σύμφωνα με τα δεδομένα

Λεμφοδερματική σποροτρίχωση: πρώτη επιβεβαιωμένη
περίπτωση στην Ελλάδα και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Μ. Δρογκάρη-Απειρανθίτου1, Γ. Ξηροτάγαρος2, Κ. Τσαμάκης2, Σ. Θεοτόκογλου2, Π. Τόφας1,
Δ. Ρηγόπουλος2, Γ. Πετρίκκος1

1 Δ΄ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2 Β΄ Κλινική Αφροδισίων & Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών



Εισαγωγή

Η σποροτρίχωση είναι μία υποδόρια λοίμωξη η οποία
προκαλείται από μύκητες του γένους Sporothrix οι
οποίοι είναι δίμορφοι. Η λεμφοκυτταρική μορφή είναι
η κλασική εκδήλωση της νόσου. Η λοίμωξη επέρχεται
μετά από μικρό τραυματισμό του δέρματος, όπου
σχηματίζεται βλατίδα ή φλύκταινα η οποία φλεγμαίνει
και εξελίσσεται σε υποδόριο οζίδιο ή και έλκος. Καθώς
η πρωτοπαθής εστία ιάται, παρόμοια οζίδια παρου-
σιάζονται σε περιοχές που αντιστοιχούν στη λεμφική
παροχέτευση της πάσχουσας περιοχής, σχηματίζον-
τας τη χαρακτηριστική σποροτριχοειδή διάταξη (‘spo-
rotrichoid’ pattern).1

Είδη Sporothrix βρίσκονται σε υπολείμματα φυτών
και στο χώμα, σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Αμε-
ρική, Ανατολική Ασία και Νότια Αφρική. Το γένος Spo-
rothrix περιλαμβάνει μοριακά συγγενή είδη, τα οποία
διαφέρουν ως προς την κατανομή τους στις διάφορες
ενδημικές ζώνες, καθώς και στον τρόπο μετάδοσης.2
Στην Ευρωπαϊκές χώρες απαντώνται σπάνια, και
υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν οι περιπτώσεις
που εμφανίζονται στην Ευρώπη είναι αυτόχθονες ή ει-
σαγόμενες (Zhang et al. 2014, αδημοσίευτα δεδομένα,
προσωπική επικοινωνία). Παρουσιάζεται περίπτωση
σποροτρίχωσης στην οποία η μόλυνση επήλθε προ-
φανώς στη Νότια Αμερική. Σε αυτή την ήπειρο, τα πιο
διαδεδομένα είδη είναι τα Sporothrix schenckii και S.
brasiliensis, τα οποία διαφέρουν ως προς την μετά-
δοση και λοιμογόνο δύναμη.3 Η ακριβής ταυτοποίηση
έχει συνεπώς μεγάλη σημασία για τη σωστή αντιμε-
τώπιση και πρόγνωση της νόσου.

Περίπτωση ασθενούς

Ο ασθενής, άνδρας 22 ετών, κατά τα άλλα υγιής, χωρίς
ανοσοκαταστολή, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία
του νοσοκομείου μας με ανώδυνες υποδόριες βλάβες
κατά την δεξιά τραχηλική περιοχή. Κατά την εξέταση
παρατηρήθηκε εξελκωμένη βλάβη με ερυθηματώδη
οζίδια κατά μήκος του λεμφαγγειακού δικτύου της πε-
ριοχής (εικόνα 1). Ο ασθενής ανέφερε ταξίδι στην Κο-
λομβία πριν από τέσσερις μήνες για να εργαστεί σε
φυτείες καφέ. Μετά από ένα μήνα παραμονής παρα-
τήρησε μια ανώδυνη βλατίδα στη δεξιά τραχηλική πε-
ριοχή, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε σε οζίδιο το οποίο
εξελκώθηκε. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα
παρατήρησε νέες οζώδεις βλάβες στην περιοχή. Δεν
μπορούσε να θυμηθεί κάποιο τραυματισμό ή εκδορά.
Δεν είχε συστηματικά συμπτώματα και δεν είχε λάβει
καμία θεραπεία. Ελήφθησαν ξέσματα δέρματος τα
οποία καλλιεργήθηκαν σε Sabouraud Glucose agar
(SGA) χωρίς αντιβιοτικά και επωάστηκαν στους 30°C.
Μετά από 5 ημέρες αναπτύχθηκαν αποικίες διαμέ-
τρου περίπου 20 mm, χρώματος κρεμ και δερμάτινης
υφής. Η μικροσκοπική εξέταση έδειξε χαρακτηριστικά
μυκήτων Sporothrix (εικόνα 2). Η αποικία με την πά-
ροδο των ημερών διπλασιάστηκε σε μέγεθος, απέ-
κτησε σκούρο γκρι-καφέ χρώμα και βελούδινη υφή
με λεπτές ρυτιδώσεις. 

Διενεργήθηκε μερική κυκλική βιοψία με διατρη-
τήρα (punch biopsy) και η ιστολογική εξέταση έδειξε
χρόνια κοκκιωματώδη φλεγμονή του χορίου. Οι χρώ-
σεις PAS και Grocott ήταν αρνητικές για μύκητες, αλλά
από την καλλιέργεια του ιστού αναπτύχθηκε αποικία
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Εικόνα 1 Δερματικές βλάβες

πριν τη θεραπεία

Εικόνα 2 Μικροσκοπική εξέταση αποικίας

από SDA μετά επώαση στους 30°C

(Lactophenol-Cott on Blue x400)



με τα ίδια μακρο- και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά
όπως από τα ξέσματα. Ο μύκητας ακολούθως επωά-
στηκε σε ζωμό Brain Heart Infusion (BHI) στους 37°C.
Μετά από 7 ημέρες, η μικροσκοπική εξέταση έδειξε
παραγωγή ωοειδών βλαστοσπορίων ζυμομυκήτων,
καθώς και σε “σχήμα πούρου” (‘cigar-shaped’ yeast
cells), εύρημα το οποίο επιβεβαίωσε την ταυτοποίηση
(εικόνα 3). Με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
(PCR) και αλληλούχιση της περιοχής ITS (internal tran-
scribed spacer) γονιδίου του ριβοσωματικού RNA, το
στέλεχος ταυτοποιήθηκε ως Sporothrix schenckii sensu
stricto. Το στέλεχος κατατέθηκε στη συλλογή του κέν-
τρου αναφοράς CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre
ως CBS 135816. Τα δεδομένα από τη αλληλούχιση των
νουκλεοτιδίων κατατέθηκαν στην  GenBank ως
KF874380.

Ο ασθενής έλαβε θεραπεία με ιτρακοναζόλη 200
mg per os καθημερινά για 4 μήνες. Η θεραπεία ήταν
καλά ανεκτή και απέβη σε ίαση (εικόνα 4).

Συζήτηση

Τα είδη Sporothrix έχουν καλλιεργηθεί από υπολείμ-
ματα φυτών, χώμα, ξύλα, αγκάθια, συχνότερα από
τριανταφυλλιές, αλλά όχι από ζωντανά φυτά. Πηγή της
λοίμωξης είναι μικρά τραύματα από αγκάθια ή ακίδες.
Η σποροτρίχωση θεωρείται επαγγελματική νόσος ιδι-
αίτερα σε κηπουρούς ή αγρότες, για αυτό είναι γνω-
στή και ως “νόσος των κηπουρών” ("Rose gardener's
disease").4 Μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο είναι επί-
σης πιθανή και μάλιστα πρόσφατα παρατηρήθηκε μία
μεγάλη επιδημία στη Βραζιλία από S. brasiliensis, η
οποία μεταδόθηκε από γάτες.5

Η πιό κοινή μορφή σποροτρίχωσης είναι η λεμφο-
δερματική η οποία αντιπροσωπεύει το 75 % των πε-
ριπτώσεων. Άλλες πιό σπάνιες δερματικές μορφές
είναι η σταθερή, η διάσπαρτη και η βλενοδερματική,
ενώ υπάρχουν και η πρωτοπαθής πνευμονική και η
συστηματική σποροτρίχωση.6 Η τελευταία αφορά
ανοσοκατεσταλμένους και κυρίως ασθενείς με λοί-
μωξη από HIV.7

Η διαφορική διάγνωση της λεμφοκυτταρικής σπο-
ροτρίχωσης περιλαμβάνει λοιμώξεις από άτυπα μυκο-
βακτηρίδια, κυρίως το Mycobacterium marinum, αλλά
και M. chelonae ή M. kansasii. Άλλες λοιμώξεις είναι:
νοκαρδίωση, άνθρακας, λεϊσμανίαση και “από εκδορά
γαλής”.5 Η ιστολογική εξέταση δείχνει κοκκιωματώδη
φλεγμονή με περιφερική συσσώρευση λεμφοκυττά-
ρων και πλασματοκυττάρων, αλλά είναι συνήθως αρ-
νητική για μύκητες, όπως στην παρούσα περίπτωση.
Το χρυσό πρότυπο για τη διάγνωση είναι η καλλιέρ-
γεια. Ο μύκητας αναπτύσσεται σε SGA σε 5 με 7 ημέ-
ρες επώασης στους 25°C με 30°C με τη μορφή

νηματώδους μύκητα. Η μικροσκοπική μορφολογία
χαρακτηρίζεται από λεπτές υφές και πολλά μικρά ωο-
ειδή κονίδια, τα οποία συνήθως διατάσσονται σε
μορφή ροζέτας στην κορυφή των κονιδιοφόρων “σαν
λουλούδια”.8 Σε νέες καλλιέργειες διατάσσονται και
κατά μήκος των υφών με τις οποίες μπορούν να συν-
δέονται απ’ ευθείας. Επώαση σε BHI άγαρ ή ζωμό για
7 ημέρες στους 37°C έχει σαν αποτέλεσμα παραγωγή
ωοειδών βλαστοσπορίων ζυμομυκήτων πολλά από τα
οποία έχουν σχήμα πούρου.8

Μοριακές τεχνικές για την ταυτοποίηση του μύκητα
στους ιστούς είναι εμφωλεασμένη PCR (nested PCR),
η οποία έχει στόχο το γονίδιο της καλμοντουλίνης,
αλλά και η ITS περιοχή δίνει καλά αποτελέσματα για
την ταυτοποίηση σε επίπεδο είδους.9 Η τεχνική αυτή
επιτρέπει την διάγνωση σε περιπτώσεις με δερματικές
βλάβες σε “σποροτριχοειδή διάταξη” και αρνητική
καλλιέργεια.10,11 Ο ασθενής προφανώς μολύνθηκε
κατά την παραμονή του στην Κολομβία, όπου η λοί-
μωξη με S. schenckii ενδημεί, αλλά και όπου επίσης
υπάρχει η πιθανότητα μόλυνσης με το πιο μολυσμα-
τικό είδος S. brasiliensis, το οποίο μεταδίδεται συχνό-
τερα από τις γάτες. Ο ασθενής δεν μπορούσε να
θυμηθεί κάποιο επεισόδιο τραυματισμού ή εκδοράς.
Στις περιπτώσεις αυτές η μοριακή ταυτοποίηση είναι
απαραίτητη. Στην παρούσα περίπτωση ο αιτιολογικός
παράγοντας παρουσίασε ομολογία με τον AFLP τύπο
B της αλληλουχίας ITS2 που παρατηρήθηκε σε στε-
λέχη S. schenckii από το Περού και την Κολομβία στη
μελέτη των Neyra et al.12. Στη μελέτη αυτή αναλύθη-
καν στελέχη τα οποία προέρχονταν από λεμφοδερμα-
τική (6 περιπτώσεις), σταθερή δερματική (2
περιπτώσεις) και μία διάσπαρτη περίπτωση, αλλά δεν
βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ κλινικής μορφής σπορο-
τρίχωσης και κάποιου συγκεκριμένου γονότυπου.12 Τα
στελέχη τύπου Β παράγουν μελανίνη με αποτέλεσμα
το σκούρο χρώμα των αποικιών, όπως και στην πα-
ρούσα περίπτωση, ιδιότητα που δεν παρατηρείται σε
άλλους γονότυπους S. schenckii.12

Η θεραπεία εκλογής της λεμφοδερματικής σπορο-
τρίχωσης είναι ιτρακοναζόλη από το στόμα, καθημε-
ρινά για μήνες. Οι Kauffman et al. έχουν εκδόσει λεπτο-
μερείς οδηγίες για όλες τις μορφές σποροτρίχωσης.13

Η σποροτρίχωση περιγράφηκε για πρώτη φορά
στο νοσοκομείο Johns Hopkins της Βαλτιμόρης το
1898 από τον Benjamin Schenck, έναν φοιτητή, σε πε-
ρίπτωση άνδρα 36 ετών με ανάπτυξη οζιδίων στο άνω
άκρο μετά από τρύπημα με ξύλο.14 Στην Ευρώπη η
σποροτρίχωση αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το
1903 από τους Lucien de Beurmann και Louis Ramond
στο νοσοκομείο Saint-Louis στο Παρίσι. Μεταξύ 1903
και 1911, διαγνώστηκαν πάνω από 200 περιπτώσεις
στη Γαλλία και 16 περιπτώσεις στην Βρετανία και Ιρ-
λανδία μέχρι το 1938.15 Από τότε η σποροτρίχωση
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Εικόνα 4 Δερματικές βλάβες 4 μήνες

μετά τη θεραπεία

Εικόνα 3 Μικροσκοπική εξέταση αποικίας

μετά επώαση σε ζωμό BHI στους

37°C. Φαίνονται τα χαρακτηρι-

στικά βλαστοσπόρια ζυμομυκή-

των με τη «μορφή πούρου»

(x400)



απαντάται σπάνια στην Ευρώπη. Πρόσφατα έχουν
αναφερθεί σποραδικές, κυρίως αυτόχθονες περιπτώ-
σεις, από τη Νότια Ιταλία16-19, Πορτογαλία20,21, Νότια
Ισπανία22 και Γαλλία.23 Ο λόγος της χαμηλής συχνότη-
τας δεν είναι γνωστός. Στις πρόσφατες αυτές εργασίες
πιθανολογείται η υποδιάγνωση λόγω μη εξοικείωσης
με τη νόσο, καθώς είδη Sporothrix υπάρχουν στο πε-
ριβάλλον. Πρόσφατη μελέτη όμως με στελέχη από το
φυσικό περιβάλλον και από εμπορικά χώματα κήπου
έδειξε ότι τα περιβαλλοντικά στελέχη ανήκουν σε λι-
γότερο λοιμογόνους γονότυπους.24,25 Επί πλέον φαί-
νεται και ότι ακόμη και ανάμεσα σε στελέχη S. schenkii
sensu stricto η λοιμογονικότητα μπορεί να διαφέρει.26

Συνεπώς η χαμηλή συχνότητα της νόσου θα μπο-
ρούσε να εξηγηθεί και από την ύπαρξη στελεχών στο
περιβάλλον με μικρή λοιμογόνο δύναμη.

Ο επιπολασμός της σποροτρίχωσης στην Ελλάδα
δεν είναι γνωστός καθόσον δεν υπάρχουν βιβλιογρα-
φικά δεδομένα. Οι μόνες δημοσιεύσεις περιπτώσεων
σποροτρίχωσης είναι αυτές του Έλληνα δερματολό-
γου Γεωργίου Ηγουμενάκη, μία στο “Bulletin de la So-
ciété française de dermatologie et de syphiligraphie”
το 1950, όπου αναφέρεται μία προφανής (probable)
περίπτωση27, και μία στο “Indian Journal of Medical
Sciences”.28 Στο τελευταίο αναφέρονται δύο περιπτώ-
σεις θηλέων ασθενών, μιάς ενηλίκου και ενός παιδιού,
αλλά δεν υπάρχει άλλη πληροφόρηση διότι δεν είναι
δυνατή η πρόσβαση σε αυτά τα παλιά αρχεία. Δεν
είναι γνωστό συνεπώς ούτε εάν οι περιπτώσεις αυτές
ήταν εργαστηριακά επιβεβαιωμένες, ούτε εάν ήταν
αυτόχθονες. Είναι πάντως πολύ πιθανό ότι S. schenkii

υπάρχει στο ελληνικό περιβάλλον, καθώς σε μία περί-
πτωση που δημοσιεύθηκε από το τμήμα δερματολο-
γίας του Charité Medical Faculty στο Πανεπιστήμιο
Humboldt του Βερολίνου το 2000, ο ασθενής είχε ανά-
πτυξη S. schenkii μαζί με Nocardia asteroides από μυ-
κήτωμα μετά από ατύχημα με μοτοσικλέτα στην
Κρήτη.29

Συμπερασματικά, η διάγνωση της σποροτρίχωσης
στις Ερωπαϊκές χώρες είναι δύσκολη. Απαιτείται
γνώση για την αναγνώριση των συμπτωμάτων, ιδίως
σε ασθενείς που έχουν ιστορικό παραμονής σε ενδη-
μικές περιοχές, για την αποφυγή διαγνωστικού λά-
θους. Το εργαστήριο πρέπει να ενημερώνεται ώστε να
εξετάζεται και η πιθανότητα ενός δίμορφου μύκητα.
Οι νέες μοριακές τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν ση-
μαντικά στη διάγνωση σε περίπτωση που οι καλλιέρ-
γειες είναι αρνητικές. Οι εξελίξεις στον τομέα της
μοριακής επιδημιολογίας θα βοηθήσουν παραιτέρω
στην κατανόηση της μετάδοσης και παθογονικότητας
των διαφόρων ειδών Sporothrix.
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Sporotrichosis is a subcutaneous mycosis caused by several dimorphic species of the genus
Sporothrix and is rarely encountered in Europe. A case of heterochthonous lymphocutaneous
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imported mycoses

sporotrichosis by S. schenckii in a 22-year-old male patient in Greece is reported. The patient pre-
sented with ulcerated lesions in the right lateral region of the neck with regional erythematous
nodules along the path of the lymphatic drainage. The infection was acquired during a visit to
Colombia. Diagnosis was made by cultures of skin scrapings and tissue at 30˚C, which resulted in
growth of a filamentous fungus with the macro- and microscopical characteristics of Sporothrix
spp. The identification was confirmed after growth of the fungus at 37˚C in the form of yeasts. Mo-
lecular analysis confirmed relatedness of the involved strain with strains from Latin America. The
patient was successfully treated with itraconazole 200 mg per os daily for 4 months. To our knowl-
edge this is the first report of sporotrichosis in Greece since 1969 and the first molecularly docu-
mented sporotrichosis case in this country. In light of the latest developments on molecular
epidemiology of the Sporothrix species complex, a review of the literature on this disease is also
provided.
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