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Περίληψη

Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) και έλκη στα κάτω άκρα παρουσιάζουν αυξημένη
νοσηρότητα και θνησιμότητα. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν η διερεύνηση των καλ-
λιεργειών από δείγματα ελκών στα κάτω άκρα ασθενών με ΣΔ στις οποίες απομονώθηκαν
στελέχη μυκήτων και των επιδημιολογικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών
αυτών. Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2015 – Αύγουστος 2019 εστάλησαν για καλλιέργεια 321
δείγματα από έλκη στα κάτω άκρα 185 ασθενών με ΣΔ που προσήλθαν στα Εξωτερικά Ιατρεία
ή νοσηλεύθηκαν στο Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ». Μύκητες απομονώθηκαν σε 27/321 (8,4%) καλλιέρ-
γειες από έλκη στα κάτω άκρα 23 ασθενών με ΣΔ (18 άνδρες, μέσης ηλικίας ± σταθερά από-
κλιση: 72,1 ± 9,1 έτη). Μόνο σε ένα κλινικό δείγμα απομονώθηκαν μύκητες σε αποκλειστική
ανάπτυξη, ενώ σε στις υπόλοιπες περιπτώσεις η ανάπτυξη ήταν πολυμικροβιακή. Το είδος
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Μελέτη απομόνωσης μυκήτων σε καλλιέργειες διαβητικών ποδιών



Εισαγωγή

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μια νόσος που χα-
ρακτηρίζει τα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα και
συνδέεται ισχυρώς με την παχυσαρκία, ενώ ο επιπο-
λασμός της παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις τις
τελευταίες δεκαετίες.1,2 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (WHO), από 4,7% που ήταν η συ-
χνότητα του ΣΔ στους ενήλικες το 1988, αυξήθηκε σε
8,5% το 2014. Έχει υπολογισθεί ότι το 2019 463 εκα-
τομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως (το 9,3% των ενηλί-
κων 20 – 79 ετών) είχαν εμφανίσει ΣΔ, ενώ αποτελεί
τη δέκατη συχνότερη αιτία θανάτου, έχοντας προκα-
λέσει 4 εκατομμύρια θανάτους. η εξέλιξη του επιπο-
λασμού του ΣΔ θα εξακολουθήσει να είναι ανοδική

καθώς αναμένεται να αυξηθεί στο 10,2% (578 εκατομ-
μύρια ασθενείς) το 2030 και στο 10,9% (700 εκατομ-
μύρια ασθενείς) το 2045.2,3 Οι συχνότερες αιτίες της
παρατηρούμενης αύξησης στον επιπολασμό του ΣΔ
είναι η γήρανση του πληθυσμού και ο σύγχρονος τρό-
πος ζωής που χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά
παχυσαρκίας και έλλειψη φυσικής δραστηριότητας με
αποτέλεσμα την εμφάνιση ΣΔ τύπου 2 ακόμα και σε
έφηβους.3

Οι ασθενείς με ΣΔ διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίν-
δυνο εμφάνισης μακροχρόνιων επιπλοκών από τη
νόσο, καθώς η νόσος δύναται να βλάψει την καρδιά,
τους οφθαλμούς, τους νεφρούς, τα νεύρα καθώς και
το ανοσιακό σύστημα.4,5,6,7 Οι ενήλικες ασθενείς με ΣΔ
έχουν δύο έως τρεις φορές αυξημένο κίνδυνο καρδια-
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Candida albicans ήταν το επικρατέστερο είδος στην παρούσα μελέτη. Συνολικά, απομονώ-
θηκαν 30 στελέχη μυκήτων εκ των οποίων 29 ήταν ζυμομύκητες (27 Candida spp. και 2 Tri-
chosporon spp.) και μόνο σε μία καλλιέργεια απομονώθηκε υφομύκητας (Fusarium spp.) μαζί
με C. parapsilosis. Σε ποσοστό 36,7% απομονώθηκε το είδος C. albicans, ενώ σε συνολικό πο-
σοστό 53,3% αναπτύχθηκαν διάφορα είδη Candida non-albicans. Σε δύο καλλιέργειες ανα-
πτύχθηκαν δύο διαφορετικά (τόσο σε επίπεδο γένους όσο και είδους) στελέχη ζυμομύκητα
(C. parapsilosis και Trichosporon spp.). Αντιμικροβιακή αγωγή (κλινδαμυκίνη μαζί με τετρακυ-
κλίνη ή κινολόνη) πριν τη λήψη της καλλιέργειας είχαν λάβει μόνο 4 από τους 23 ασθενείς.
Συμπερασματικά, η απομόνωση μυκήτων σε καλλιέργειες από έλκη στα κάτω άκρα ασθενών
με ΣΔ δεν είναι σπάνια και είναι ανεξάρτητη από την προηγηθείσα λήψη αντιμικροβιακών
παραγόντων. Το είδος C. albicans απομονώνεται συχνότερα από τα άλλα είδη παρά το γεγονός
ότι τα διάφορα είδη Candida non-albicans τείνουν να επικρατήσουν στο σύνολο. Επίσης, υφο-
μύκητες θα πρέπει να αναζητούνται ακόμα και σε καλλιεργήματα που ήδη έχουν αναπτύξει
βλαστομύκητες. Οι ασθενείς με απομόνωση μυκήτων σε έλκη διαβητικών ποδιών έχουν ΣΔ
που χρονολογείται από ετών, με υψηλή τιμή Hb1Ac, ενώ ως κύριοι επιβαρυντικοί παράγοντες
αναδεικνύονται η περιφερική αγγειακή νόσος και η νευροπάθεια.

Λέξεις κλειδιά
Μύκητες, Σακχαρώδης Διαβήτης,
Διαβητικό Πόδι, Έλκη Ποδιών



κών και εγκεφαλικών επεισοδίων σε σχέση με τον γε-
νικό πληθυσμό. Ο ΣΔ είναι από τις κύριες αιτίες νεφρι-
κής ανεπάρκειας, ενώ η προκαλούμενη από αυτόν
αμφιβληστροειδοπάθεια είναι η κυριότερη αιτία τύ-
φλωσης παγκοσμίως. Οι ασθενείς με ΣΔ και ανεπαρκή
γλυκαιμικό έλεγχο εμφανίζουν μειωμένη ανοσολογική
ανταπόκριση, καθιστώντας τους μια ιδιαίτερη ομάδα
ανοσοκατεσταλμένων ασθενών.7

Στα άτομα με ΣΔ η ταυτόχρονη παρουσία περιφε-
ρικής αρτηριακής νόσου και περιφερικής νευροπά-
θειας αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης λοίμωξης
μαλακών μορίων και έλκους στα κάτω άκρα.3 Σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «δια-
βητικό πόδι ορίζεται το πόδι των διαβητικών ασθενών
με έλκος, λοίμωξη ή/και καταστροφή βαθέων ιστών,
που σχετίζονται με νευρολογικές και διαφόρου βαθ-
μού περιφερειακές αγγειακές παθήσεις του κάτω
άκρου».8 Τα διαβητικά έλκη είναι συχνά σε ασθενείς
με ΣΔ καθώς έχει εκτιμηθεί ότι το 19% έως 34% των
ασθενών αυτών θα τα εμφανίσουν κατά τη διάρκεια
της ζωής τους.9 Περίπου το 15% των διαβητικών ελκών
οδηγεί σε ακρωτηριασμό των κάτω άκρων.10 Επιπλέον,
σε περισσότερο από τα μισά έλκη διαβητικών ποδιών
αναπτύσσεται κάποιου είδους δευτεροπαθής λοίμωξη
καθιστώντας την επούλωσή τους δυσχερή με επιδεί-
νωση της κλινικής έκβασης.1,11

Επιπλέον, οι ασθενείς με ΣΔ διατρέχουν αυξημένο
κίνδυνο ανάπτυξης λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων
των μυκητικών.12 Οι συστηματικές μυκητικές λοιμώξεις
συνήθως παρατηρούνται σε ασθενείς με αρρύθμιστο
ΣΔ με παρατεταμένη νοσηλεία ή συννοσηρότητα με
ασθένεια που προκαλεί επιπρόσθετη ανοσοκαταστολή.13

Επιπλέον, οι μυκητικές λοιμώξεις δέρματος και μαλακών
μορίων σε ασθενείς με μεγάλη διάρκεια ΣΔ είναι συχνές
και συνηθέστερα εμφανίζονται σε περιοχές όπου το
δέρμα είναι συνήθως υγρό, όπως οι πτυχές κάτω από
το στήθος και στη βουβωνική χώρα, μεταξύ των δα-
κτύλων και στα νύχια των κάτω άκρων. η ανάπτυξη
επιφανειακών μυκήτων στα κάτω άκρα ασθενών με
ΣΔ αποτελεί πολύ συχνό φαινόμενο (ποσοστό εμφά-
νισης 52% έως 86%) και έχει συνδεθεί με αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης διαβητικού ποδιού.3,9,13,14 ωστόσο,
ενώ οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη
διερεύνηση των βακτηριακών λοιμώξεων των διαβη-
τικών ποδιών, λίγα είναι τα δεδομένα σχετικά με την
ανάπτυξη μυκητικών λοιμώξεων σε αυτά, το ποσοστό
επικράτησής τους, τα επιδημιολογικά και κλινικά χα-
ρακτηριστικά των ασθενών που τις εμφανίζουν καθώς
και την κλινική έκβασή τους.

Υλικό και μέθοδοι

η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά την πε-

ρίοδο Ιανουάριος 2015 – Αύγουστος 2019 και περιε-
λάμβανε 185 ασθενείς με ΣΔ (162 άνδρες, μέσης ηλι-
κίας 66,06 ± 12,05 έτη) που προσήλθαν στα τακτικά
εξωτερικά ιατρεία και το Διαβητολογικό Κέντρο του
Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ» ή νοσηλεύθηκαν σε αυτό και εμφά-
νιζαν έλκη διαβητικού ποδιού. Από τους ασθενείς αυ-
τούς πραγματοποιήθηκε λήψη από το σημείο του
έλκους με αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στυλεό που
τοποθετήθηκε σε υλικό μεταφοράς (Stuart) ή άσηπτη
λήψη ιστοτεμαχίου. Συνολικά, εστάλησαν στο Μικρο-
βιολογικό Εργαστήριο για καλλιέργεια 321 δείγματα
από έλκη διαβητικών ποδιών. 

Τα δείγματα καλλιεργήθησαν αεροβίως στους
35±1°C για 24 – 48 ώρες απευθείας και μετά από
24ωρο εμπλουτισμό σε Cooked Meat Broth σε κοινά
θρεπτικά υλικά (MacConkey agar, Blood agar, Choco-
late agar) για την ανάπτυξη βακτηριακών παθογόνων
και απευθείας σε Sabouraud dextrose agar με χλω-
ραμφαινικόλη για την ανάπτυξη μυκήτων και επώαση
στους 30°C. Στην περίπτωση που έγινε λήψη ιστοτε-
μαχίου από το διαβητικό έλκος αυτό καλλιεργήθηκε
μετά από 24ωρο εμπλουτισμό σε Cooked Meat Broth
ως ανωτέρω για βακτηριακά παθογόνα καθώς και
μετά από 48 ώρες αερόβιο εμπλουτισμό σε Sabou-
raud Broth σε dextrose agar με χλωραμφαινικόλη για
την ανάπτυξη μυκήτων τόσο στους 30°C όσο και
στους 35°C αεροβίως για 72 ώρες ή και περισσότερο.
Επίσης, πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια των εξεταζό-
μενων δειγμάτων για την απομόνωση αυστηρώς ανα-
ερόβιων μικροοργανισμών σε Brucella agar που
τοποθετήθηκε σε αναερόβιο σύστημα καλλιέργειας
με γεννήτρια παραγωγής CO2 10% και κλείστρο.

Για την ταυτοποίηση των ζυμομυκήτων χρησιμο-
ποιήθηκαν οι εξής δοκιμασίες:

1. Δοκιμασία γένεσης βλαστικού σωλήνα (germ
tube test)

Σε 0,5mL ανθρώπινου ορού ενοφθαλμίζεται ποσό-
τητα (αποικία) από πρόσφατη καλλιέργεια του εξετα-
ζόμενου ζυμομύκητα. Το εναιώρημα επωάζεται στους
37°C για 2 – 3 ώρες και κατόπιν πραγματοποιείται πα-
ρατήρηση στο μικροσκόπιο νωπού παρασκευάσματος
από το εναιώρημα. η C. albicans και η C. dubliniensis
εκβλαστάνoυν στον ορό και παράγουν μία σωληνο-
ειδή μορφή που ονομάζεται βλαστικός σωλήνας (θε-
τική δοκιμασία).

2. Δοκιμασία Dalmau σε Cornmeal agar (CMA)
η δοκιμασία βασίζεται στην αξιολόγηση της μορ-

φολογίας των ζυμομυκήτων μέσα από την παρουσία
τελικού χλαμυδοσπορίου (χλαμυδοκονιδίων) –που χα-
ρακτηρίζει τα στελέχη Candida albicans– αλλά και
άλλων χαρακτηριστικών, όπως την παρουσία βλαστο-
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κονιδίων, ψευδοϋφών, υφών και αρθροκονιδίων. Για
την εκτέλεσή της χρησιμοποιείται CMA με 1% Tween
80 (Dalmau plate). Στην επιφάνεια αυτού ενοφθαλμί-
ζεται μια μικρή ποσότητα από αποικία του εξεταζόμε-
νου ζυμομύκητα χαράσσοντας 2 παράλληλες γραμμές
μήκους 2 cm η κάθε μία και σε απόσταση 1 cm μεταξύ
τους. Άλλες 2 παράλληλες γραμμές χαράσσονται κά-
θετα στις 2 πρώτες. Πάνω στο σχηματιζόμενο τετρά-
γωνο τοποθετείται μια καλυπτρίδα μικροσκόπησης.
Το CMA στη συνέχεια επωάζεται σε θερμοκρασία δω-
ματίου για 48 έως και 72 ώρες. Μετά την επώαση
αφαιρείται το καπάκι από το τρυβλίο και αυτό μικρο-
σκοπείται πάνω από την καλυπτρίδα εστιάζοντας στις
άκρες της για την παρουσία τελικού χλαμυδοσπορίου,
παραγωγής ψευδοϋφών και των υπόλοιπων χαρακτη-
ριστικών που διαφοροποιούν τους ζυμομύκητες σε
επίπεδο είδους. 

Επιπλέον, για την ταυτοποίηση των απομονωθέν-
των ζυμομυκήτων χρησιμοποιήθηκε και το αυτομα-
τοποιημένο σύστημα Vitek 2 Compact (bioMerieux,
France), αφού προηγήθηκε ανακαλλιέργεια των αποι-
κιών σε Sabouraud dextrose agar χωρίς χλωραμφαι-
νικόλη και αερόβια επώαση στους 30°C ή/και στους
35°C για 24 – 48 ώρες. 

Για τους ασθενείς που εμφάνισαν θετική για μύκητες
καλλιέργεια ελκών κάτω άκρων συλλέχθησαν αναδρο-
μικά δημογραφικά και κλινικά δεδομένα. η επεξεργα-
σία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων της
μελέτης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστι-
κού πακέτου SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois). η
κανονική κατανομή των συνεχών μεταβλητών ελέγχ-
θηκε με το τεστ των Kolmogorov-Smirnov. Οι μεταβλη-
τές με κανονική κατανομή παρουσιάζονται ως μέσες
τιμές ± τυπική απόκλιση, ενώ οι μεταβλητές με μη κα-
νονική κατανομή ως διάμεση τιμή και εύρος τιμών.

Αποτελέσματα

η συχνότητα απομόνωσης μυκήτων από τις καλλιέρ-
γειες των ελκών στα κάτω άκρα των ασθενών με ΣΔ
της μελέτης ήταν 8,4%, καθώς μύκητες αναπτύχθηκαν
στις 27 από τις 321 καλλιέργειες. Οι θετικές για μύκη-
τες καλλιέργειες αφορούσαν σε δείγματα από 23
ασθενείς με ΣΔ (18 άνδρες, μέσης ηλικίας ± σταθερά
απόκλιση: 72,1 ± 9,1 έτη), εκ των οποίων 7 (30,4%)
ήταν νοσηλευόμενοι. Σε όλες σχεδόν (96,3%) τις περι-
πτώσεις απομόνωσης μυκήτων η ανάπτυξη ήταν πο-
λυμικροβιακή, καθώς μόνο σε ένα κλινικό δείγμα
απομονώθηκαν μύκητες σε αποκλειστική ανάπτυξη. 

Συνολικά, στις 27 θετικές για μύκητες καλλιέργειες
ελκών διαβητικών ποδιών απομονώθηκαν 30 στελέχη
μυκήτων (Διάγραμμα 1) εκ των οποίων 29 στελέχη
ήταν ζυμομύκητες (27 Candida spp. και 2 Trichosporon

spp.) και μόνο σε μία καλλιέργεια απομονώθηκε υφο-
μύκητας (Fusarium spp.) ταυτόχρονα με έναν ζυμομύ-
κητα και συγκεκριμένα στέλεχος C. parapsilosis. Σε
ποσοστό 36,7% (11 στελέχη) απομονώθηκε το είδος
C. albicans, το οποίο ήταν και το επικρατέστερο είδος
μύκητα στην παρούσα μελέτη (Εικόνα 2), ενώ σε συ-
νολικό ποσοστό 53,3% αναπτύχθηκαν διάφορα είδη
C. non-albicans. Σε δύο καλλιέργειες αναπτύχθηκαν
δύο διαφορετικά (τόσο σε επίπεδο γένους όσο και εί-
δους) στελέχη ζυμομύκητα (C. parapsilosis και Tricho-
sporon spp.).

Τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με ΣΔ και
θετική για μύκητες καλλιέργεια ελκών κάτω άκρων πε-
ριγράφονται στον πίνακα 1. η μέση τιμή γλυκοζυλιω-
μένης αιμοσφαιρίνης (Hb1Ac) στους ασθενείς αυτούς
ήταν 7,8 ± 0,9%, ενώ η μέση τιμή της CRP ήταν 24,4 ±
32,7 mg/dl. η μέση διάρκεια του ΣΔ ήταν 17,3 ± 10,9
έτη, ενώ μόνο 5/23 (21,7%) ασθενείς ήταν υπό ινσου-
λινοθεραπεία. Επίσης, το 34,8% των ασθενών με θε-
τική για μύκητες καλλιέργεια είχε περιφερική αγγειακή
νόσο και το 47,8% νευροπάθεια. Σε δύο ασθενείς
ετέθη κλινική και απεικονιστική διάγνωση οστεομυε-
λίτιδας, ενώ σε κανέναν δεν υπήρξε η ανάγκη για
ακρωτηριασμό του πάσχοντος άκρου. Τέλος, όσον
αφορά στην αντιμικροβιακή αγωγή πριν τη λήψη της
καλλιέργειας, μόνο σε 4 από τους 23 (17,4%) ασθενείς
αναφέρθηκε η προηγούμενη χορήγηση αντιμικροβια-
κών και συγκεκριμένα κλινδαμυκίνης μαζί με τετρα-
κυκλίνη ή κινολόνη.
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Hb1Ac (%)                                            7,8 ± 0.9 

WBCs αίματος (106/L)                         8967 ± 2726 

CRP (mg/dl)                                          24,4 ± 32,7 

TKE  (mm/hr)                                       29,5 ± 16,2 

Διάρκεια ΣΔ (έτη)                                 17,3 ± 10,9 

Αγωγή (Ινσουλίνη)                                5 (21,7%) 

Περιφερική Αγγειακή Νόσος                8 (34,8%) 

Νευροπάθεια                                         11 (47,8%) 

Στεφανιαία Νόσος                                 1 (4,3%) 

Χρόνια Νεφρική Νόσος                        5 (21,7%) 

Οστεομυελίτις                                       2 (8,7%) 

Ακρωτηριασμός κάτω άκρου                0 (0%) 

Κλινικά χαρακτηριστικά διαβητικών ασθενών με θετική για
μύκητες καλλιέργεια ελκών κάτω άκρων.

Πίνακας 1



Συζήτηση

η απομόνωση μυκήτων σε καλλιέργειες από έλκη
κάτω άκρων ασθενών με ΣΔ δεν είναι σπάνια. Στην
παρούσα μελέτη στο 8,4% των ασθενών αυτών ανευ-
ρέθησαν μύκητες, ποσοστό αρκετά σημαντικό αλλά
και διαφορετικό συγκρινόμενο με εκείνα άλλων μελετών
στις οποίες διακυμαίνεται ευρέως. Σε μια μελέτη στην
Κροατία,15 σε 22 από τους 509 ασθενείς με ΣΔ και
έλκη κάτω άκρων απομονώθηκαν Candida spp., που
αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό συχνότητας 4,3%. Και σε
αυτή τη μελέτη η πολυμικροβιακή ανάπτυξη ήταν
συχνότερη (δύο φορές πιο συχνή) από τα μονοκαλ-
λιεργήματα των μυκήτων, αν και στη δική μας μελέτη

το ποσοστό τους ήταν πολύ χαμηλό (μόνο σε ένα
κλινικό δείγμα απομονώθηκαν μύκητες σε αποκλειστική
ανάπτυξη). Σε μια μελέτη στην Ινδία,16 48 από τους
74 (65%) ασθενείς με ΣΔ και έλκη κάτω άκρων ανέ-
πτυξαν κάποιο είδος μύκητα, γεγονός που ερμηνεύεται
από την ύπαρξη μεγάλης έκτασης αρρύθμιστου ΣΔ
στη κοινότητα στη χώρα αυτή. Τα συχνότερα είδη
που απομονώθηκαν ήταν Candida spp., Trichosporon
spp., Trichophyton spp., Aspergillus spp., Fusarium spp.,
and Penicillium spp. Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί
υπόψιν ότι και οι δύο προαναφερόμενες μελέτες πραγ-
ματοποιήθηκαν σε ασθενείς με ΣΔ και έλκη κάτω
άκρων που είχαν μακρό χρόνο νόσησης και παρουσίας
των ελκών, καθώς και εμφάνιση αντοχής στις κλασσικές
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Διάγραμμα 1

Συχνότητα απομόνωσης ει-
δών μυκήτων (Ν=30) από
καλλιέργειες ελκών διαβη-
τικών ποδιών.

Διάγραμμα 2

Αριθμός απομονωθέντων
στελεχών Candida spp.
(Ν=27) από θετικές για μύ-
κητες καλλιέργειες ελκών
διαβητικών ποδιών.



θεραπευτικές στρατηγικές. Στη μελέτη μας δεν υπήρξε
προηγούμενη επιλογή ασθενών και πραγματοποιήθηκε
η διερεύνηση των κλινικών χαρακτηριστικών τους.
Ακόμα υψηλότερο ποσοστό (70,6%) απομόνωσης μυ-
κήτων παρατηρήθηκε σε μελέτη στο ηνωμένο Βασίλειο
και αφορούσε σε χρόνια έλκη κάτω άκρων ασθενών
με ΣΔ με δυσκολία επούλωσης και υπό μακροχρόνια
ευρέως φάσματος αντιμικροβιακή θεραπεία.17 Χαρα-
κτηριστικά σε όλες αυτές τις καλλιέργειες η ανάπτυξη
ήταν πολυμικροβιακή, αφού μαζί με τους μύκητες
συνυπήρχαν συνηθέστερα εντεροβακτηριακά, στα-
φυλόκοκκοι, εντερόκοκκοι και ψευδομονάδα. Σε άλλες
μελέτες στην Ινδία, το ποσοστό απομόνωσης μυκήτων
σε καλλιέργειες ελκών διαβητικών ποδιών κυμαίνεται
από 17,5% έως και 27,2%.18,19,20 Τέλος, σε μια ακόμα
μελέτη στο Ιράν, το αναφερόμενο ποσοστό ήταν
19,1%.21

Στη μελέτη μας το επικρατέστερο είδος μύκητα
ήταν η C. albicans (36,7%), όμως συνολικά τα διάφορα
είδη Candida non-albicans εμφάνισαν το μεγαλύτερο
ποσοστό (53,3%). Πράγματι, στις περισσότερες μελέ-
τες που έχουν δημοσιευθεί οι Candida non-albicans
εμφανίζουν τη συχνότερη απομόνωση στα έλκη δια-
βητικών ποδιών, ωστόσο τα είδη που επικρατούν δια-
φέρουν.15,16,17,18,19,20,21,22 Τα ποσοστά απομόνωσης των
C. albicans ποικίλει από 12,73% έως και 88,8% και σε
ορισμένες από αυτές τα είδη C. parapsilosis είναι τα
επικρατέστερα στο σύνολο, και σε άλλες –όπως και
στη μελέτη μας– μόνο ανάμεσα στις Candida non-al-
bicans. Επίσης, έχει αναφερθεί και η απομόνωση C. tro-
picalis σε ποσοστά που επικρατούν είτε στο σύνολο23

είτε ανάμεσα στις Candida non-albicans.16

Από τα άλλα είδη ζυμομυκήτων, έχει αναφερθεί η
απομόνωση κυρίως Trichosporon spp. –όπως και στη
μελέτη μας– και Malassezia spp.16,17,21 Όσον αφορά
στους υφομύκητες, στη μελέτη μας απομονώθηκε σε
ένα δείγμα Fusarium spp. (μαζί με ζυμομύκητα), με τα
είδη υφομυκήτων που απομονώνονται σε άλλες μελέ-
τες να ποικίλουν και να περιλαμβάνουν τα Fusarium
spp, Penicillium spp, Basidiobolus spp, Aspergillus spp.
κ.α.17,20,21 Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις η απο-
μόνωση τους έγινε με ταυτόχρονη παρουσία κάποιου
στελέχους ζυμομύκητα στο καλλιέργημα. Για αυτό το
λόγο υφομύκητες θα πρέπει να αναζητούνται ακόμα
και σε καλλιεργήματα ελκών διαβητικών ποδιών που
ήδη έχουν αναπτύξει ζυμομύκητες.

Γενικά, η επίπτωση του διαβητικού ποδιού αυξάνε-
ται με την ηλικία.24,25 Στη μελέτη μας η μέση ηλικία των
ασθενών με έλκος διαβητικού ποδιού και απομόνωση
μυκήτων ευρίσκεται στην 6η και 7η δεκαετία της
ζωής. Οι περισσότεροι ήταν άνδρες, γεγονός που πα-
ρατηρείται σε πολλές μελέτες, καθώς θα μπορούσε να
υποθέσει κανείς ότι αυτοί ευρίσκονται σε αυξημένο
κίνδυνο τραυματισμού του κάτω άκρου.18,19,26,27

η μεγάλη ηλικία των ασθενών συνάδει και με τον
κύριο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση έλκους
διαβητικού ποδιού που είναι η μακρά διάρκεια του
ΣΔ.28 Στη μελέτη μας οι ασθενείς με μύκητες στα έλκη
των διαβητικών ποδιών εμφάνισαν μεγάλη διάρκεια
ΣΔ, που κατά μέσο όρο ξεπερνά τα 17 έτη. Μελέτες
έχουν αναφέρει πως οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του
ΣΔ εμφανίζονται κυρίως μετά τα 5 – 10 έτη και ανά-
μεσα σε αυτές είναι όλοι οι επιβαρυντικοί παράγοντες
ανάπτυξης έλκους στα κάτω άκρα, όπως η περιφερική
αγγειακή νόσος και η νευροπάθεια.29 Μάλιστα η μακρά
διάρκεια του ΣΔ έχει συσχετισθεί και με την αυξημένη
πιθανότητα μη επουλωτικού έλκους διαβητικών πο-
διών και με ακρωτηριασμό κάτω άκρων.13 ωστόσο,
στη μελέτη μας κανένας ασθενής με απομόνωση μυ-
κήτων σε έλκος κάτω άκρου δεν είχε υποβληθεί σε
ακρωτηριασμό, παρά τη μεγάλη διάρκεια του ΣΔ. 

Εκείνο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι χρειάζεται
ενδελεχής κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος για την
περίπτωση ύπαρξης οστεομυελίτιδας, αφού 1 στους
10 περίπου από τους ασθενείς αυτούς την εμφάνισε.
η ύπαρξη οστεομυελίτιδας δημιουργεί έναν φαύλο
κύκλο όπου επιδεινώνεται η υπεργλυκαιμία του ασθε-
νούς και οδηγείται σε ανοσοκαταστολή. Το γεγονός
αυτό σε συνδυασμό με τη λήψη πολλαπλών αντιμι-
κροβιακών παραγόντων, ενίοτε ευρέως φάσματος,
δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυ-
κήτων στα έλκη των διαβητικών ποδιών.13,31 Γενικά,
όμως, στη μελέτη μας η απομόνωση μυκήτων φαίνε-
ται να είναι ανεξάρτητη από την προηγηθείσα λήψη
αντιμικροβιακών παραγόντων. 

Ένα άλλο σημαντικό κλινικό χαρακτηριστικό των
ασθενών της μελέτης μας με μύκητες στα έλκη διαβη-
τικών ποδιών είναι η υψηλή τιμή Hb1Ac. Μια τιμή
Hb1Ac >7% καταδεικνύει δυσκολία στη ρύθμιση των
τιμών του σακχάρου αίματος και αυξάνει τον κίνδυνο
εμφάνισης των επιπλοκών του ΣΔ, ανάμεσα στις
οποίες είναι και τα έλκη των διαβητικών ποδιών. η αρ-
ρύθμιστη υπεργλυκαιμία εξάλλου δημιουργεί συνθή-
κες ανοσοκαταστολής του ασθενούς που ευοδώνει
την ανάπτυξη μυκητικών λοιμώξεων.28,13 Ο τύπος του
ΣΔ και η αγωγή του δεν φαίνεται να παίζει κάποιο
προδιαθεσικό ρόλο, καθώς μόνο το 21,7% των ασθε-
νών με μύκητες στα έλκη των κάτω άκρων στην πα-
ραπάνω μελέτη ήταν υπό ινσουλινοθεραπεία. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι όλα τα τραύματα του
δέρματος των ποδιών δύναται να περιλαμβάνουν διά-
φορους μικροοργανισμούς ακόμα και ζυμομύκητες,
που το αποικίζουν.19 Σε περίπτωση διάγνωσης έλκους
διαβητικού ποδιού με βάση κυρίως την κλινική εικόνα
η διαχείριση του δύναται να περιλαμβάνει –εκτός από
την αντιμικροβιακή αγωγή και τον χειρουργικό καθα-
ρισμό– και αντιμυκητικά σε περίπτωση απομόνωσης
μυκήτων στο καλλιέργημα και σύμφωνα με τον έλεγχο
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ευαισθησίας τους σε αυτά. Εφόσον υπάρχουν και ανά-
λογα ιστοπαθολογικά ευρήματα τίθεται με βεβαιότητα
η διάγνωση της μυκητικής λοίμωξης.13,31,32 Απαιτούνται
περισσότερες προοπτικές μελέτες, με ικανό μέγεθος

δείγματος ασθενών με μυκητικά έλκη διαβητικών πο-
διών και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εξα-
γωγή ασφαλών και πληρέστερων συμπερασμάτων.
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Study of fungal isolation in diabetic foot ulcers

Ioannis Daniil1, Athanasia Papazafiropoulou2, Vasiliki Mamali1, Elias Georgopoulos2, Vaia Papadouli1,
Nektaria Rekleiti1, Alexandros Kamaratos2, Olympia Zarkotou1, Stavros Antonopoulos2,
Andreas Melidonis2, Kate Themeli-Digalaki1

1Microbiology Department of “Tzaneio” General Hospital of Piraeus
2Department of Internal Medicine and Diabetes Center of “Tzaneio” General Hospital of Piraeus

Patients with diabetes mellitus (DM) and foot ulcers have an increased morbidity and mortality.
The aim of this study was to investigate the isolation of fungi in diabetic patients with foot ulcers
and furthermore epidemiological and clinical characteristics of these patients. During the period
of January 2015 - August 2019, 321 samples of foot ulcers from 185 patients with DM were cul-
tured. Fungi were isolated in 27/321 (8,4%) cultures of examined foot ulcers of 23 patients (18
males, mean age ± stable deviation: 72,1 ± 9,1 years). In only one clinical sample fungi were
isolated exclusively, while a polymicrobial growth was observed in the other cases. In total, 30
fungal strains were isolated, 29 of which were yeasts (27 Candida spp. and 2 Trichosporon spp.).
Only one culture yielded a mold (Fusarium spp.) along with Candida parapsilosis. C. albicans was
isolated in 36,7%, while in a total of 53,3% various species of Candida non-albicans were devel-
oped. Two different (both in genus and species) yeast strains (C. parapsilosis and Trichosporon
spp.) were grown in two cultures. C. albicans was the predominant species in this study. Only 4
of the 23 patients received antimicrobial therapy (clindamycin with tetracycline or quinolone)
prior to culture. In conclusion, the isolation of fungi in cultures of foot ulcers in patients with
DM is not uncommon and it is independent of previous antimicrobial administration. C. albicans
was the dominant Candida species, while in total % percentage Candida non-albicans outranked
C. albicans. Also, molds should be sought for even if yeasts are already there. Fungal foot infec-
tions in diabetic patients are associated with longer duration of DM and a high Hb1Ac, while
the main risk factors are peripheral vascular disease and neuropathy.

Key words
Fungi, Diabetes Mellitus, Diabetic Foot,
Foot Ulcers
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