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Kok cy dio ido my ko za
Coc ci dio ides to grzyb by tu ją cy w gle bie, wy stę pu ją cy w Ame ry ce
Środ ko wej i Po łu dnio wej oraz w nie któ rych sta nach Sta nów Zjed no -
czo nych (ryc. 12-19). Cho ro ba po cząt ko wo zaj mu je płu ca (ryc. 12-20),
a na stęp nie sze rzy się do OUN. W OUN wy stę pu je re ak cja ziar ni nia -
ko wa ta w opo nach, a nie kie dy rów nież w miąż szu mó zgu. Ziar ni niak
za wie ra ko mór ki ol brzy mie, lim fo cy ty, ko mór ki pla zma tycz ne oraz
na błon ko wa te i bar dzo przy po mi na ziar ni nia ki stwier dza ne w gruź li -
czym za pa le niu opon mó zgo wo -rdze nio wych (ryc. 12-21).

Ty po wy ob raz kli nicz ny to po wo li na ra sta ją cy ze spół opo no wy
z bó lem gło wy, ogól nym złym sa mo po czu ciem i ob ja wa mi cho ro -
by ogól no ustro jo wej, nie kie dy po stę pu ją cy w cią gu kil ku mie się cy.
Zmia ny w PMR obej mu ją zwięk szo ne stę że nie biał ka, ple ocy to zę
i zmniej szo ne stę że nie glu ko zy. W nie któ rych przy pad kach moż na
zi den ty fi ko wać pa to gen. Al ter na ty wą jest wy kry wa nie prze ciw ciał
za po mo cą roz ma itych me tod. Le cze nie po le ga na po da wa niu am -
fo te ry cy ny B.

Kan dy do za
Roz sia na kan dy do za jest pra wie za wsze ogra ni czo na do osób z cho -
ro bą ogól no ustro jo wą, w tym AIDS, a zwłaszcza do osób, któ re są
le czo ne an ty bio ty ka mi, kor ty ko ste ro ida mi lub obo ma ty mi ro dza -
ja mi le ków łącz nie. Prze ja wia się zwy kle za pa le niem opon mó zgo -
wo -rdze nio wych lub ogni sko wym za pa le niem mó zgu. Le cze nie
po le ga na po da wa niu am fo te ry cy ny B, nie kie dy 5-flu oro cy to zy ny.

Hi sto pla zmo za
Hi sto pla zmo za – za ka że nie Hi sto pla sma cap su la tum – jest cho ro -
bą wy stę pu ją cą en de micz nie w środ ko wych i wschod nich sta nach
Sta nów Zjed no czo nych (zwłaszcza w do li nie rze ki Ohio). Cho ro -
ba zaj mu je głów nie płu ca, ale mo że rów nież wy stą pić roz sia ne za -
ka że nie z za ję ciem OUN, w tym za pa le nie opon mó zgo wo -rdze nio -
wych lub roz sia ne ziar ni nia ki miąż szo we.

ZA KA ŻE NIA PA SO ŻYT NI CZE

Bą blo wi ca
Bą blo wi ca jest spo wo do wa na za ka że niem lar wą ta siem ca bą blow -
ca (Echi no coc cus gra nu lo sus). Tor biel jest jed no ko mo ro wa, ma po -
dwój ną ścia nę, a z jej we wnętrz nej war stwy uwy pu kla ją się pę che -
rzy ki. Głów ki ro ba ków po wsta ją w we wnętrz nych ścia nach tor bie li
(ryc. 12-22). Tor bie le wy stę pu ją naj czę ściej w wą tro bie i w płu cach.
Za ję cie mó zgu mo że prze bie gać bez ob ja wo wo lub po wo do wać pa -
dacz kę (ryc. 12-23).

Wą grzy ca (cy sty cer ko za)
Cy sty cer ko za to za ka że nie otor bio ną lar wą ta siem ca uzbro jo ne go
(Ta enia so lium). Pro glo ty dy uwal nia ne z je li ta no si cie la ta siem ca za -
wie ra ją ja ja, któ re mo gą do stać się do po ży wie nia wsku tek ska że nia
ka łem. Spo ży cie ska żo nej żyw no ści umoż li wia ja jom pe ne tra cję
je li ta i roz wój w po sta cie otor bio ne. Za ję cie mię śni pro wa dzi do ich
po więk sze nia, na śla du ją ce go prze rost mię śnia, nie kie dy z nie do wła -

Ryc. 12-21. Kokcydioidomykoza. Ziarniniak z komórkami olbrzymimi,
zawierający mikroorganizmy wyglądające jak duże kuliste ciałka 
o średnicy 10–80 μm.

Ryc. 12-20. Kokcydioidomykoza. Początkowe zakażenie płuc.

Ryc. 12-19. Kokcydioidomykoza. Kolonie grzyba.

Ryc. 12-22. Bąblowica. Ściana torbieli z blaszkowatą warstwą 
chitynową i wewnętrzną blaszką rozrodczą, otaczającą skoleksy 
z wpuklonymi do światła główkami.


