
Ocena wybranych wskaźników chorobotwórczości grzybów z rodzaju  

Candida wyizolowanych od pacjentów chirurgicznych. 

 

Wstęp 

Rodzaj Candida obejmuje ponad 150 gatunków grzybów, występujących w środowisku 

nieożywionym, w jedzeniu, stanowiących składnik mikroflory zwierząt i ludzi. Zasiedlają 

przewód pokarmowy, żeńskie drogi rodne i skórę. Chorobotwórcze dla człowieka mogą być 

m. in. C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. kefyr. Czynnikami 

chorobotwórczymi występującymi u Candida sp. są zmienność morfologiczna i antygenowa, 

zdolność do adhezji, aktywność enzymatyczna. Zarówno kolonizacja jak i inwazja w głąb 

tkanek gospodarza jest możliwa dzięki zdolności drobnoustrojów do komunikowania  

się i koordynowania zachowań populacji za pomocą molekuł nazywanych autoinduktorami. 

Zjawisko to nosi nazwę quorum sensing (QS). Candida spp. wytwarzają farnesol i tyrosol, 

alkohole pełniące rolę cząsteczek QS. 

Grzyby z rodzaju Candida mogą być traktowane zarówno jako patogeny wywołujące 

niegroźne, ale uciążliwe grzybice powierzchniowe, jak również jako mikroorganizmy 

oportunistyczne, kolonizujące błony śluzowe, które mogą wywoływać głębokie zakażenia 

oraz kandydemię. Czynnikami ryzyka rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych  

są antybiotykoterapia o szerokim spektrum, chemioterapia, stosowanie cewników centralnych 

i moczowych, sztuczna wentylacja, operacje, szczególnie w obrębie jamy brzusznej, żywienie 

pozajelitowe, neutropenia, immunosupresja, wcześniejsza kolonizacja Candida spp., skrajny 

wiek, cukrzyca. Candida spp. są istotnym czynnikiem etiologicznym szpitalnych zakażeń 

krwi, płuc i układu moczowego, rzadko natomiast są przyczyną zakażeń miejsca 

operowanego. Głównym czynnikiem etiologicznym zakażeń pozostaje C. albicans, jednakże 

wraz z wprowadzeniem leków przeciwgrzybiczych, stopniowo zmniejsza się udział tego 

gatunku, na rzecz gatunków non-albicans na czele z C. glabrata. 

W diagnostyce inwazyjnych grzybic oraz kandydemi złotym standardem pozostaje 

hodowla, umożliwiająca przeprowadzenie identyfikacji oraz ocenę lekowrażliwości 

wyizolowanego szczepu. Pomocniczo stosowane są bezpośrednie badanie mikroskopowe 

pobranego materiału, metody serologiczne i metody biologii molekularnej. Ze względu na 

trudności w uzyskaniu dodatnich wyników posiewów oraz długotrwały wzrost Candida spp. 

w przypadku inwazyjnych zakażeń grzybiczych podstawą leczenia jest terapia empiryczna. 

Dostępne są międzynarodowe wytyczne terapii empirycznej, jednakże powinny one być 

korygowane po uwzględnieniu lokalnych wzorców lekowrażliwości. Podstawowym lekiem 



stosowanym w terapii kandydoz jest flukonazol, jednakże biorąc pod uwagę narastającą 

oporność C. albicans i innych gatunków na ten lek, jak również naturalną oporność  

C. glabrata i C. krusei na flukonazol, w terapii rozważane muszą być również leki z innych 

grup. 

Cel 

Celem pracy była ocena spektrum parametrów decydujących o patogenności Candida 

spp. kolonizujących błony śluzowe pacjentów o wysokim ryzyku wystąpienia zakażenia 

grzybiczego. 

Materiały i metodyka badań 

Grupę badaną stanowiło 45 pacjentów Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej  

i Leczenia Żywieniowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. 

Wszyscy badani należeli do grupy wysokiego ryzyka występowania zakażeń grzybiczych. 

Materiał badany stanowiły wymazy z nosa, jamy ustnej i odbytu. U części badanych 

pobierano dodatkowo wymazy z drenów i ran. Wymazy pobierane były wielokrotnie  

z częstotliwością 1 raz w tygodniu w okresie hospitalizacji pacjenta.  

Materiał posiewany był na stałe podłoża Sabourauda z chloramfenikolem  

i gentamycyną oraz na podłoże chromogene Candida. Identyfikacji dokonywano w oparciu  

o podłoże chromogenne. W przypadku wątpliwości lub w niejednoznacznych przypadkach 

identyfikację przeprowadzano za pomocą testu API 32C. Oceny ilościowej dokonywano na 

podstawie liczby kolonii wyhodowanych na podłożu Sabouraud. 

Na podstawie wyniku hodowli wyliczono wskaźnik kolonizacji Candida (CI) oraz 

skorygowany wskaźnik kolonizacji Candida (CCI). Wskaźnik kolonizacji CI stanowi iloraz 

ilości próbek, w których wyhodowano grzyby jednego gatunku do ilości wszystkich próbek 

pobranych od pacjenta. Skorygowany wskaźnik kolonizacji CCI jest to CI pomnożony przez 

iloraz ilości próbek w których obecny jest bardzo obfity wzrost do wszystkich dodatnich 

próbek.  

Wyhodowane szczepy zostały poddane analizie pod kątem posiadanych czynników 

zjadliwości. Przeprowadzony został test filamentacji, oceniono aktywność enzymatyczną dla 

19 enzymów: fosfatazy alkalicznej, esterazy, esterazy lipazy, lipazy, arylamidazy leucyny, 

arylamidazy waliny, arylamidazy cystyny, trypsyny, α-chymotrypsyny, kwaśnej fosfatazy, 

fosfohydrolazy naftylo-AS-BI, α-galaktozydazy, β-galaktozydazy, β-glukoronidazy,  

α-glukozydazy, β-glukozydazy, N-acetylo-β-glukozaminidazy, α-mannozydazy,  

α-fukozydazy. Zdolności adhezyjne badanych szczepów określono stosując metodę 

mikropłytkową z fioletem krystalicznym.  



Następnym etapem badań była ocena zdolności do wytwarzania tyrosolu i farnesolu 

przez wyhodowane szczepy. W pierwszym etapie eksperymentu określono poziom tyrosolu  

i farnesolu w płynnych hodowlach 5 różnych gatunków (C. albicans,  

C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei i C. kefyr). Grzyby zostały wstępnie namnożone na 

stałym podłożu Sabouraud, a następnie przeniesione do płynnego podłoża Sabouraud. 

Hodowla każdego szczepu prowadzona była w 4 wariantach, różniących się wyjściową 

koncentracją komórek Candida (6,4 x 10
6
 CFU/ml lub 9,6 x 10

6
 CFU/ml) oraz czasem 

hodowli (24 h lub 72 h). Po zakończeniu inkubacji określona została koncentracja komórek  

w hodowli. Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej obejmowało: wirowanie, 

ekstrakcję w octanie etylu, odwodnienie próbek, odsączenie  

na filtrze celulozowym,  odparowanie do sucha i zawieszenie uzyskanego materiału  

w metanolu. W drugim etapie eksperymentu wykonano oznaczenie tyrosolu i farnesolu  

w hodowlach 10 szczepów C. albicans.  

Określono lekowrażliwość 73 izolatów (45 izolatów C. albicans, 16 C. glabrata,  

5 C. kefyr, 3 C. krusei, 2 C. tropicalis, po 1 C. lipolytica i C. norvegensis)  

na flucytozynę, amfoterycynę B, flukonazol, itraconazol i worikonazol, przy użyciu testu 

ATB FUNGUS 3. Test wykonano i zinterpretowano zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wyniki 

1. Hodowla i wskaźniki kolonizacji 

Dodatnie hodowle uzyskano w 134 próbkach, co stanowi 30 % wszystkich posiewów. 

Najczęściej obserwowano wzrost C. albicans, w 94 posiewach, stanowiących 70% dodatnich 

hodowli, następnie C. glabrata w 33 (25%) posiewach, C. kefyr w 12 (9%) posiewach,  

C. tropicalis w 4 (3%) posiewach, C. krusei w 4 (3%) posiewach, C. norvegensis w 2 (2%) 

posiewach, w 1 (1%) posiewie wyhodowano C. lipolytica. U 32 pacjentów, czyli 82% 

badanych, przynajmniej raz wyhodowano grzyby z rodzaju Candida. U 20 pacjentów, 

stanowiących 44% badanych jedynym wyhodowanym gatunkiem było C. albicans, u 3 (7%) 

wyhodowano jeden gatunek Candida non-albicans. U pozostałych 14 (31%) badanych 

wyhodowano więcej niż jeden gatunek grzybów. 

U 37 pacjentów z dodatnimi wynikami hodowli wartość wskaźnika CI wyniosła  

od 0 do 1, natomiast CCI od 0 do 0,67. U 8 pacjentów nie wykazano kolonizacji grzybami  

z rodzaju Candida sp. Wartość wskaźnika kolonizacji CI powyżej 0,5 i skorygowanego 

wskaźnika kolonizacji CCI powyżej 0,4 uznaje się za wysoką, świadczącą o dużym ryzyku 

rozwoju inwazyjnej kandydozy lub kandydemi. Pacjentów podzielono na trzy grupy: 



a) z niską wartością wskaźników we wszystkich pobraniach – 19 pacjentów (42%) 

b) ze średnią wartością wskaźników: CI > 0,5, CCI ≤ 0,4 w jednym pobraniu,  

w pozostałych pobraniach CI ≤ 0,5, CCI ≤ 0,4 – 9 pacjentów (20%) 

c) z wysoką wartością wskaźników CI > 0,5, CCI > 0,4 w przynajmniej jednym pobraniu – 9 

pacjentów (20%). 

Im wyższe wartości wskaźników tym częściej obserwowano wzrost mieszany. Zarówno 

wskaźnik CI jak i CCI był istotnie statystycznie wyższy w grupie pacjentów żywionych 

pozajelitowo.  

2. Wskaźniki chorobotwórczości 

Test filamentacji wykonano dla 54 izolatów, w tym dla 29 izolatów C. albicans. 

Wszystkie badane szczepy C. albicans wykazywały zdolność do filamentacji  

w zbliżonym stopniu, średnio u 97% komórek obserwowano obecność pseudostrzępek. 

Wśród gatunków non-albicans, tylko wśród szczepów C. tropicalis, niewielki odsetek 

komórek wykazywał zdolność do filamentacji, odpowiednio 2% i 4%. U pozostałych 

szczepów nie występowała filamentacja. 

W przebadanych 50 izolatach wykazano aktywność 8 enzymów: esterazy, esterazy 

lipazy, arylamidazy leucyny, kwaśnej fosfatazy, fosfohydrolazy naftylo-AS-BI,  

β-galaktozydazy, α-glukozydazy, N-acetylo-β-glukozaminidazy. Aktywność kwaśnej 

fosfatazy występowała istotnie statystycznie częściej u szczepów C. non-albicans (p=0,0007), 

natomiast N-acetylo-β-glukozaminidazy u szczepów C. albicans (p=0,04087). U szczepów  

u których wykazano aktywność esterazy istotnie statystycznie rzadziej obserwowano 

aktywności esterazy lipazy (p=0,00427). W odniesieniu do pozostałych enzymów  

nie wykazano istotnych statystycznie zależności. 

Z przebadanych 31 izolatów Candida spp. większość badanych szczepów  

C. albicans wykazywała średnie właściwości adhezyjne, natomiast większość badanych 

szczepów C. glabrata nie wykazywała właściwości adhezyjnych. Badane szczepy  

C. krusei, C. kefyr i C. norvegensis nie wykazywały właściwości adhezyjnych,  

u C. tropicalis wykazano umiarkowane właściwości adhezyjne, natomiast szczep  

C. lipolytica posiadał silne właściwości adhezyjne. W badanej próbie u C. albicans 

właściwości adhezyjne są istotnie statystycznie silniejsze niż u gatunków non-albicans 

(p=0,05). 

Obecność tyrosolu wykazano w hodowlach: C. albicans, C. glabrata,  

C. tropicalis, C. krusei, natomiast farnesolu w hodowlach C. albicans i jednym wariancie 



hodowli C. kefyr. Po określeniu optymalnych warunków hodowli oznaczono poziom tyrosolu 

i farnezolu w płynnych hodowlach 10 szczepów C. albicans.  

Nie wykazano statystycznie istotnych zależności pomiędzy stężeniem tyrosolu  

i farnesolu. Ujemna wysoka korelacja występowała pomiędzy stężeniem tyrosolu,  

a końcowym stężeniem hodowli. 

3. Lekowrażliwość 

Wszystkie badane szczepy były wrażliwe na amfoterycynę B, 70 (96%) szczepów było 

wrażliwych na flucytozynę, pozostałe 3 (4%) były średniowrażliwe na ten antybiotyk. 

Lekowrażliwość na azole kształtowała się następująco: 8 (11%) szczepów było opornych, 

natomiast 17 (23%) średniowrażliwych na flukonazol. Itrakonazol - 12 (16%) szczepów 

opornych, 15 (21%) szczepów średniowrażliwych. Na worikonazol 3 (4%) było opornych,  

2 szczepy (3%) średniowrażliwe. Wszystkie badane szczepy, z wyjątkiem C. krusei, były 

wrażliwe na flucytozynę. 

Wnioski 

1. U pacjentów po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej kolonizacja Candida 

spp. jest wysoka, osiąga poziom 82%. Jest to wartość porównywalna do innych grup 

pacjentów hospitalizowanych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. 

2. W badanej grupie pacjentów dominującym gatunkiem powodującym kolonizację był 

Candida albicans, w dalszej kolejności Candida glabrata, Candida kefyr, Candida 

tropicalis, Candida krusei i inne gatunki non-albicans. Podobny rozkład gatunkowy 

występuje w przypadku inwazyjnych kandydoz i kandydemi. Monitorowanie czynników 

wywołujących kolonizację ułatwia dobór terapii empirycznej w przypadku wystąpienia 

inwazyjnego zakażenia, przed uzyskaniem mikrobiologicznego potwierdzenia zakażenia. 

3. Wskaźnik kolonizacji (CI) oraz skorygowany wskaźnik kolonizacji (CCI) stanowią 

przydatne narzędzie w monitorowaniu pacjentów i określeniu grupy ryzyka rozwoju 

inwazyjnej kandydozy. Ze względu na częstą kolonizację mieszaną bardziej wiarygodne 

wydaje się stosowanie wskaźników wyliczanych na podstawie sumarycznego wzrostu 

Candida spp.  

4. Candida spp. posiadają enzymy o aktywności lipaz i proteinaz. Szczepy C. albicans 

wykazują silniejsze właściwości adhezyjne niż szczepy C. non-albicans. Występowanie 

właściwości adhezyjnych u szczepu nie wykazuje korelacji z aktywnością enzymatyczną.  

Test filamentacji z zastosowaniem ludzkiej surowicy jako czynnika stymulującego 

wytwarzanie pseudostrzępek nie może stanowić narzędzia do oceny zjadliwości szczepów 

Candida albicans. 



5. Opracowany został nowy protokół jednoczesnego oznaczania tyrosolu i farnesolu metodą 

HPLC. Dokładne poznanie mechanizmu quorum sensing może zaowocować w przyszłości 

opracowaniem nowych strategii zapobiegania i leczenia grzybic wywołanych przez 

Candida spp.  

6. Oporność szczepów Candida spp. na leki przeciwgrzybicze z grupy azoli (flukonazol  

i itrakonazol) narasta. Zmniejszanie się wrażliwości C. albicans na azole oraz coraz 

większy udział szczepów non-albicans, zarówno w kolonizacji jak i zakażeniach, utrudnia 

prowadzenie skutecznej terapii empirycznej inwazyjnych kandydoz. 

 


