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Streszczenie
Wstęp: W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z laboratorium badawczego postanowiono określić wpływ liczby 
pracowników i czasu ich pracy na przeżywalność oraz żywotność grzybów Candida. Materiał i metody: Do oceny przeżywalno-
ści użyto Candida albicans, C. dubliniensis i C. tropicalis. Monitorowano czas pracy i liczbę osób przebywających w pomieszczeniu. 
Sprawdzano temperaturę i wilgotność względną powietrza. Co dwa tygodnie oceniano żywotność i przeżywalność grzybów techniką 
barwienia przyżyciowego w błękicie metylenowym. Wyniki: W czasie trwania obserwacji u badanych gatunków nie zanotowano 100% 
śmiertelności. Po pół roku obserwacji odsetek żywych komórek w rozmazie nie przekraczał 10%. Największe fl uktuacje przeżywalno-
ści i najniższą jej wartość (5%) stwierdzono u C. albicans w kropli. Śmiertelność izolatów C. dubliniensis i C. tropicalis w podobnych 
próbach nie przekraczała 30%. Wnioski: W celu ochrony pracowników należy limitować liczbę osób wchodzących do laboratorium, 
stosować maseczki, odświeżać izolaty archiwalne, dwa razy do roku monitorować procedury higienizacyjne, w zależności od częstości 
zmian obiektów i zespołu badawczego. Med. Pr. 2009;60(1):1–5
Słowa kluczowe: przeżywalność grzybów, BHP, biologiczne zagrożenia na stanowisku pracy, Candida

Abstract
Background: To ensure the security for persons using the laboratory for research purposes it was decided to determine the infl uence 
of the number of employees and the time of their work on the survivability and vitality of Candida albicans, C. dubliniensis and C. tro-
picalis. Material and methods: Working time and the number of people in the room were monitored. Temperature and air relative 
humidity were checked. Every two weeks the vitality and survivability of fungi were assessed with the technique of intravital coloring 
in methylene blue. Results: During the observation of the examined species no 100% mortality was noted. Aft er half a year of observa-
tion, the percentage of living cells in the smear did not exceed 10%. Th e greatest fl uctuations in the survivability and its lowest value 
(5%) were found in C.albicans in the drop. Th e mortality rate in similar trials did not exceed 30%in C. dubliniensis and C. tropicalis 
isolates. Conclusions: To secure the protection of employees one should limit the number of people entering the laboratory, use face 
masks, refresh archival isolate, and monitor hygiene procedures twice a year, depending on the frequency of changing objects and 
research team. Med Pr 2009;60(1):1–5
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WSTĘP

pomieszczeniach, jak sale operacyjne (6), oddziały 
noworodkowe (7) czy laboratoria przyszpitalne (8) — 
o ścisłym reżimie sanitarnym, trudno wyeliminować je 
z powietrza.

Źródłem grzybów drożdżoidalnych w powietrzu 
uczelnianego laboratorium jest endogenna mikobiota 
pracowników i studentów. Pod względem epidemiolo-
gicznym ta ostatnia grupa jest szczególnie ważna. Nie-
regularny tryb życia, nieprawidłowe żywienie, stres oraz 
stosunkowo częste przyjmowanie używek przez studen-
tów wpływa na obniżoną ogólną kondycję ich organi-
zmów, a tym samym umożliwia kolonizację ontocenoz 
narządowych przez różne grzyby (9).

Spektrum taksonomiczne i ilościowe mikobioty obiek-
tów uczelnianych jest bardzo szerokie, zwłaszcza tych 
pomieszczeń, które spełniają różne funkcje (1–3). 
Oprócz typowych grzybów „domowych”, Penicillium 
czy Aspergillus, często notuje się grzyby drożdżopo-
dobne — Candida, Geotrichum, Trichosporon czy Rho-
dotorula, chętnie zasiedlające ontocenozy bezpośrednio 
stykające się z otoczeniem oraz będące potencjalnym 
zagrożeniem osób z zaburzoną homeostazą ustroju. 
Drożdżaki wchodzące w skład endogennej bioty wielu 
osób są emitowane w czasie mówienia lub/i kichania 
(4), i mogą w powietrzu dominować (5). Z tego po-
wodu przy dużym zagęszczeniu osób nawet w takich 
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trzech gatunków z kolekcji własnej: Candida albicans, 
C. dubliniensis i C. tropicalis, które w badaniach nauko-
wych są testowane najczęściej. Te konkretne izolaty zo-
stały pozyskane z ontocenoz narządowych człowieka. 
Zawiesinę badanego grzyba w płynie fi zjologicznym 
(100 μl) w 4-stopniowej skali McFarlanda nanoszono 
na oddzielne szkiełka podstawowe w dwojaki sposób: 
w formie kropli i rozmazu, w trzykrotnym powtórze-
niu. Tak przygotowane próby umieszczano pojedynczo 
w plastikowych pudełkach (ochrona preparatów przed 
wyżeraniem przez roztocza) z dostępem powietrza. 
Próby rozmieszczono na górnych powierzchniach sza-
fek, wiszących 1,5 m nad blatem roboczym. 

Dla każdego badanego gatunku przygotowa-
no 72 próby. Obserwacje prowadzono przez 22 tygo-
dnie, co 2 tygodnie oceniając badane parametry. Prze-
żywalność grzybów wykonywano techniką barwienia 
przyżyciowego w błękicie metylenowym (13). Wyniki 
z powtórzeń uśredniono dla każdego analizowanego 
gatunku. Zastosowano również średnią arytmetyczną 
dla wszystkich prób wykonanych oddzielnie techniką 
kropli i rozmazu. Żywotność grzybów sprawdzano, za-
kładając hodowle na podłożu Sabourauda (skład: 40 g 
glukozy, 10 g peptonu, 20 g agaru, do 1000 ml wody 
destylowanej, pH = 5,6–5,8), przenosząc badane grzyby 
jałowymi wymazówkami ze szkiełek podstawowych na 
powierzchnie podłoża. Hodowle inkubowano w 37°C 
przez 48 godzin, po czym przenoszono je do temperatu-
ry pokojowej na kolejne 72 godziny.

WYNIKI

W czasie trwania obserwacji u żadnego z badanych ga-
tunków nie zanotowano 100% śmiertelności (ryc. 1 i 2). 
Wyższe wartości przeżywania obserwowano w próbach 
w postaci kropli. Po pół roku obserwacji odsetek żywych 
komórek w rozmazie nie przekraczał 10%. Największe 
fl uktuacje przeżywalności i najniższą jej wartość (5%) 
stwierdzono u C. albicans w kropli. Śmiertelność izola-
tów C. dubliniensis i C. tropicalis w podobnych próbach 
nie przekraczała 30%. W rozmazie najniższe wartości 
przeżywania w 22. tygodniu obserwacji zanotowano dla 
C. tropicalis — 1%.

W okresach spadku liczebności populacji drożdża-
ków zaobserwowano wytwarzanie strzępek i zarodni-
ków przetrwalnikowych — chlamydospor. Po dodaniu 
wodnego roztworu barwnika żywe komórki grzybów, 
w odróżnieniu od martwych, przylegały do szkiełka 
podstawowego. W próbach w formie kropli zaobserwo-
wano trójwymiarową, zwartą strukturę komórek.

W trakcie realizacji badań do prac dyplomowych 
nie jest możliwe ograniczenie liczby osób pracujących 
w laboratorium, co według Światowej Organizacji 
Zdrowia jest warunkiem koniecznym do eliminacji ry-
zyka epidemii. Mikrobiologiczne laboratoria uniwer-
syteckie, poprzez swoją funkcję dydaktyczną, mogą 
należeć tylko do I typu laboratoriów, w których możli-
wy jest kontakt z mikroorganizmami o niskim stopniu 
(I i II stopień) zagrożenia. Grzyby zostały zaliczone do 
II grupy ryzyka mikrobiologicznego, co umożliwia sto-
sowanie ich jako obiektu badań w laboratorium uczel-
nianym (10).

W laboratorium Katedry Mikologii UWM w Olsz-
tynie przedmiotem badań są grzyby potencjalnie 
chorobotwórcze z różnych grup taksonomicznych 
i ekologicznych (11), izolowane z różnych ontocenoz 
narządowych człowieka i zwierząt, a także ze środo-
wiska naturalnego. W badaniach dominują oportuni-
styczne formy drożdży i grzybów drożdżopodobnych, 
wykazujące zdolności do przeżywania w temperaturze 
ludzkiego ciała, w warunkach obniżonego potencjału 
oksydacyjno-redukcyjnego. Tego typu materiał badaw-
czy z powodu swej natury może stać się czynnikiem 
wielu schorzeń na tle grzybiczym. W tym kontekście 
ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzy-
stającym z laboratorium badawczego. Dlatego też  po-
stanowiono określić wpływ liczby pracowników i czasu 
ich pracy na przeżywalność oraz żywotność komórek 
grzybów z rodzaju Candida.

MATERIAŁ I METODY

Powierzchnia laboratorium wynosi 16,5 m2. W po-
mieszczeniu znajduje się boks, dygestorium, dwie lo-
dówki, dwie cieplarki i destylator. Wymiana powietrza 
odbywa się jedynie przez wyciąg dygestorium i wymu-
szoną wentylację centralną, która jest włączana po za-
kończeniu pracy (12). W laboratorium na stałe pracuje 
jedna laborantka, natomiast pracownicy naukowi i stu-
denci pracują w różnych godzinach według indywidual-
nego harmonogramu badań. Zgodnie z wynikami wcze-
śniejszych badań własnych (12) na terenie laboratorium 
w tym samym czasie nie przebywają więcej niż 3 osoby. 
W czasie trwania obserwacji monitorowano czas pracy 
i liczbę osób przebywających w pomieszczeniu. Rów-
nolegle sprawdzano temperaturę i wilgotność względną 
powietrza za pomocą elektronicznego termohigrometru 
ART 917 fi rmy ABATRONIC. 

Do oceny przeżywalności i żywotności wybrano 
grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida. Użyto 

Medycyna_1_2009.indb   2Medycyna_1_2009.indb   2 2009-03-11   11:44:412009-03-11   11:44:41



Nr 1 Przeżywalność grzybów z rodzaju Candida 3

zależność przedstawiała się odwrotnie proporcjonalnie 
przez cały czas obserwacji. Im więcej osób, im dłużej 
przebywało w laboratorium, tym niższa była przeżywal-
ność Candida. Wszystkie badane grzyby zachowały peł-
ną zdolność reprodukcyjną.

Izolaty użyte do testów pochodziły z ontocenoz na-
rządowych człowieka i wykazywały zdolność do rozwo-
ju w 37°C. Po 22 tygodniach trwania obserwacji zdolno-
ści reprodukcyjne, sprawdzane na podłożu Sabourauda, 
odnotowano tylko przy izolatach inkubowanych w tem-
peraturze pokojowej.

O ile amplituda temperatury pomieszczenia była 
niewielka i nie przekraczała w ciągu doby 2,5°C (20,5–
–23,8°C), o tyle wilgotność ulegała ciągłym wahaniom 
(28–41%), bardzo rzadko osiągając wartość 68%.

OMÓWIENIE 

Grzyby z rodzaju Candida należą do organizmów o wy-
sokich zdolnościach przeżywania w nawet szybko zmie-
niających się warunkach środowiska (14). Wynika to 
z dużego tempa pozachromosomalnej zmienności ge-
notypowej i jest możliwe dzięki horyzontalnemu trans-
ferowi plazmidów, determinujących takie cechy, jak: 
zdolność do przylegania czy oporność na środki dezyn-
fekcyjne (15). Inną cechą, zwiększającą możliwość prze-
życia badanych grzybów, jest dymorfi zm występujący 
u części gatunków z rodzaju Candida.

W zależności od warunków środowiska występują 
one w postaci grzybni (M), której strzępki mają zdolność 
do penetracji w głąb podłoża, lub w formie drożdżoidal-
nej (Y), komórek pączkujących o wysokich zdolnościach 
do przylegania. Ta cecha jest konieczna do wytworzenia 
biofi lmu — trójwymiarowej struktury umożliwiającej 
przetrwanie jednokomórkowych drożdżaków na róż-
nego typu powierzchniach. Mogą być to błony śluzowe 
gospodarza (17), elementy silikonowe czy z poliakrylu 
(18) i — co wykazały badania własne — mogą wytwa-
rzać biofi lm na czystym szkle (19). Zjawisko jest na tyle 
niepokojące, że w takim konglomeracie grzyby mogą 
przeżywać wiele tygodni, wykorzystując tylko własne 
materiały zapasowe czy substancje organiczne zawieszo-
ne w powietrzu (12). Zachowują one wszystkie czynno-
ści życiowe i zdolności do infekcji nawet w szybko zmie-
niających się dobowo warunkach wilgotności względnej 
powietrza wewnętrznego, która oprócz temperatury 
w zasadniczy sposób wpływa na ich fi zjologię. 

Pośród znanych mikroorganizmów to właśnie droż-
dże i grzyby drożdżopodobne mają największe zdol-
ności do rozwoju przy minimalnym współczynniku 

Przez pierwsze 4 miesiące średnia przeżywalność 
komórek grzybów z rodzaju Candida w rozmazie była 
wprost proporcjonalna do liczby osób pracujących w la-
boratorium i do czasu ich pracy, od 5. miesiąca relacja 
ta uległa odwróceniu (ryc. 3). Z kolei w przypadku ko-
mórek grzybowych pozostających w zwartej strukturze 

Ryc. 1. Przeżywalność poszczególnych gatunków grzybów 
w zależności od liczby osób i czasu pracy — technika kropli.
Fig. 1. Survivability of individual species of fungi, depending on 
the number of people and working time — drop technique.

Ryc. 2. Przeżywalność poszczególnych gatunków grzybów 
w zależności od liczby osób i czasu pracy — technika rozmazu.
Fig. 2. Survivability of individual species of fungi, depending 
on the number of people and working time — smear technique.

Ryc. 3. Łączna przeżywalność badanych grzybów w zależności od 
liczby osób i czasu pracy.
Fig. 3. Total survivability of the examined fungi, depending 
on the number of people and working time.
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mogą rozłożyć środek dezynfekcyjny i wykorzystać go 
jako źródło węgla (12), a tym samym doprowadzić do 
uzależnienia się grzybów od tego środka.

Innym niepokojącym zjawiskiem jest możliwość 
indukcji oporności u grzybów z rodzaju Candida na 
stosowany środek dezynfekcyjny. Ponieważ plazmidy 
oporności mogą być transferowane między drożdżaka-
mi a bakteriami, cechy oporności mogą wystąpić u bio-
ty bakteryjnej występującej w laboratorium lub wcho-
dzącej w skład ontocenoz narządowych pracowników. 
Zjawisko to jest bardzo prawdopodobne, zważywszy na 
ponad 5-miesięczny okres inkubacji badanych izolatów 
grzybów w pomieszczeniu laboratorium.

Skład gatunkowy i ilościowy organizmów zasie-
dlających narządy człowieka ma kluczowe znaczenie 
w patomechanizmie zakażenia grzybiczego. Symbio-
tyczna biota błon śluzowych uniemożliwia adherencję 
komórek grzybów z rodzaju Candida, a tym samym 
zapoczątkowanie procesu chorobowego. Problemy 
z obroną symbiotyczną na początku skutkują zasie-
dlaniem błon śluzowych przez grzyby na zasadzie ko-
mensalizmu. Komensalizm w tym ujęciu jest stanem 
infekcji, w którym nie ma żadnej manifestacji klinicz-
nej u gospodarza, ale mogą ujawniać się reakcje immu-
nologiczne (23). W tym stadium uszkodzenia tkanek 
są na bieżąco kompensowane przez organizm ludzki 
i nie zauważa się symptomów chorobowych. Na bło-
nach śluzowych jamy ustnej grzyby drożdżopodobne 
mogą występować u około 1/3 zdrowych osób (24), 
w niektórych populacjach nawet u 2/3 (9), a w innych 
sięgać nawet 82% (25). 

W momencie spadku odporności lub zaistnienia 
innych czynników zaburzających homeostazę ustro-
ju bytowanie Candida w organizmie człowieka może 
przejść w pełnoobjawową kandydozę. U osób doro-
słych, u których nie ma zmian patologicznych zwią-
zanych z przebytymi chorobami i urazami, czynników 
predysponujących do wystąpienia grzybic należy szu-
kać między innymi w środowisku pracy. Ogromny, ne-
gatywny wpływ odegrał postęp w medycynie związany 
ze stosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum 
działania czy wysoce inwazyjnych technik leczenia 
lub diagnozowania, z czego wynikają zagrożenia dla 
poszczególnych grup zawodowych, np. pracowników 
szpitala (26) czy techników laboratoryjnych (27). Z ko-
lei poszerzenie naturalnych rezerwuarów grzybów, 
wynikające z nowych technik laboratoryjnych i dia-
gnostycznych, zwiększa zagrożenie zdrowia poprzez 
maksymalizację bezpośredniego kontaktu człowieka 
z potencjalnymi patogenami.

aktywności wody, równym 0,6, podczas gdy dla bakterii 
wynosi on 0,85 (10).

Nawet rozproszone komórki grzybów wykazują 
zdolność przylegania i przeżywania ponad 22 tygo-
dnie, chociaż wielkość ich populacji jest ściśle powią-
zana z liczbą osób pracujących w laboratorium i z cza-
sem ich pracy. Komórki te, pozbawione ochronnej 
funkcji biofi lmu, wykazują niską przeżywalność i ży-
wotność. Dostępne dla nich substancje odżywcze to 
zarówno składniki podłóż naważane w pracowni, jak 
i związki organiczne oraz mikroorganizmy związane 
z pracownikami. Jedna osoba, nawet przy niewielkiej 
aktywności fi zycznej, może wprowadzić do otoczenia 
nawet 12 tys. cząstek bioaerozolu (4). Rozmiary tych 
cząstek różnią się znacznie i mogą mieć do 2000 μm, 
ale mimo to większość z nich jest w stanie utrzymywać 
się w powietrzu przez dłuższy czas. Co więcej, kropel-
ki poniżej 1 μm podlegają ruchom Browna i dyfundują 
w powietrzu we wszystkich kierunkach. W momencie 
zwiększenia wilgotności powietrza, z jego równocze-
snym ochłodzeniem, wszystkie frakcje cząstek bioaero-
zoli opadają jednak szybciej. Podobne zjawisko wystę-
puje po naświetlaniu lampą UV. 

Dzięki kondensacji potencjalnych substancji po-
karmowych na powierzchniach możliwe jest utrzy-
manie się badanych komórek Candida przy życiu 
przez 4 miesiące. Znaczne zwiększenie liczby osób 
przebywających w laboratorium w 5. i 6. miesiącu ob-
serwacji spowodowało efekt odwrotny — osłabione 
trudnymi warunkami komórki grzybów mogły zostać 
zaatakowane przez wirusy (20), bakterie mikolityczne 
bądź „szczepy killerowe” (21) drożdżaków, wniesione 
przez studentów. Podobne obniżenie przeżywalności 
zaobserwowano również w biofi lmie Candida. Para-
doksalnie, mała liczba pracowników w laboratorium 
gwarantuje idealne warunki do, co najmniej, 6-mie-
sięcznej obecności grzybów. Zbyt duża liczba osób 
może nie tylko zniszczyć zbędną mikobiotę, ale rów-
nież zagrozić izolatom wchodzącym w skład materia-
łu badawczego i prowadzić do zafałszowania wyników 
badań laboratoryjnych.

Wcześniejsze badania własne (12) wykazały potrze-
bę stosowania nieco innych zabiegów higienizacyjnych 
w stosunku do grzybów niż bakterii czy wirusów. Lepsze 
wyniki bójcze uzyskano, stosując detergenty niż alko-
hol etylowy czy monorapid (2-propanol, 1,3-butadiol). 
Najważniejszą cechą strukturalną grzybów z rodzaju 
Candida umożliwiającą przeżywanie zabiegów higieni-
zacyjnych jest wytwarzanie polisacharydowej otoczki 
śluzowej (17,22). Zawiera ona zestawy enzymów, które 

Medycyna_1_2009.indb   4Medycyna_1_2009.indb   4 2009-03-11   11:44:412009-03-11   11:44:41



Nr 1 Przeżywalność grzybów z rodzaju Candida 5

wodnych [studia i materiały WSP nr 77]. Wydawnictwo 
WSP, Olsztyn 1995

12.  Ejdys E.: Zasady biobezpieczeństwa i higieny pracy w la-
boratorium badawczym a przeżywalność grzybów poten-
cjalnie chorobotwórczych. W: Garbacz J. [red.]. Diagnozo-
wanie stanu środowiska. Metody badawcze — prognozy. 
Multi-Prezentacja, Bydgoszcz 2008, ss. 63–70

13.  Drewniak E., Drewniak T.: Mikrobiologia żywności. 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, 
ss. 110–140

14.  Mackenzie D.W.: Eff ect of relative humidity on survi-
val of Candida albicans and other yeasts. Appl. Mikro-
biol. 1971;22(4):678–682

15.  Papas A.A., Ray T.L.: Kandydoza skórna oraz objawy 
skórne kandydozy układowej. W: Elewski B.E. [red.]. 
Grzybicze zakażenia skóry. Alfa-Medica Press, Bielsko-
Biała 2000

16.  Seneviratne C.J., Jin L., Samaranayake L.P.: Biofi lm lifestyle 
of Candida: a mini review. Oral Dis. 2008;14(7):582–590

17.  Macura A.B.: Przyleganie grzybów z rodzaju Candida do 
komórek ssaków. Postępy Mikrobiol. 1993;32(4):321–336

18.  Lugauskas A., Levinskaite L., Peciulyte D.: Micromycetes 
as deterioration agents of polymeric materials. Int. Biote-
rior. Biodegrad. 2003;52(4):233–242

19.  Drewello R., Weissmann R.: Microbially infl uenced cor-
rosion of glass. Appl. Mikrobiol. Biotechnol. 1997;47: 
337–346

20.  Wickner R.B.: Double-stranded RNA viruses of Saccharo-
myces cerevisiae. Microbiol. Rev. 1996;60(1):250–265

21.  Middelbeek E.J., Hermans J.M., Stumm C., Muytjens H.L.: 
High Incidens of Sensitivity to yeast killer toxins among 
Candida and Toluropsis isolates of human origin. Antimi-
crob. Agents Chemother. 1980;17(3):350–354

22.  Ruiz-Herrera J., Victoria Elorza M.,Valentin E., Sentan-
dreu R.: Molecular organization of the cell wall of Candi-
da albicans and its relation to pathogenicity. FEMS Yeast 
Res. 2006;6:14–29

23.  Casadeval A., Pirovski L.: Host-pathogen interactions: 
the atributes of virulence. J. Infect. Dis. 2001;1183: 
337–344

24.  Ejdys E.: Fungal infection risk groups among school chil-
dren. Acta Mikol. 2003;38(1/2):71–87

25.  Szymaniak L., Wojciechowska-Koszko I., Klimo-
wicz B., Giedrys-Kalemba S.: Non-lipophilic yeast fl o-
ra from selected body sites in healthy subjects. Mikol. 
Pol. 2005;12(4):291–295

26.  Bilski B.: Szkodliwe czynniki biologiczne — ryzyko za-
wodowe na stanowisku pracy pielęgniarki. Materiały 
z Konferencji Szkoleniowej dla Kadry Kierowniczej Pie-
lęgniarek i Położnych nt. „Zagrożenia Zdrowia Personelu 
Medycznego”. 8 października 2004, Poznań, Polska. Adres: 
http://www.oipip-poznan.pl/zagroz1.htm

27.  Pepłońska B., Szeszenia-Dąbrowska N.: Choroby zawo-
dowe pracowników szpitali, 2001. Med. Pr. 2002;53(5): 
369–374

WNIOSKI

Transfer oporności na środki dezynfekcyjne między 1. 
materiałem badawczym a biotą endogenną pracow-
ników można zminimalizować, wprowadzając limit 
liczby osób wchodzących do laboratorium. W tym 
samym celu zasadne jest stosowanie maseczek 
ochronnych.
Należy również ograniczyć częstość odświeżania 2. 
archiwalnych izolatów grzybów drożdżoidalnych 
do 2 razy w roku, aby uniknąć niebezpieczeństwa 
modyfi kacji mikrobioty fi zjologicznej pracowników.
Wskazany jest stały monitoring procedur higieniza-3. 
cyjnych w laboratorium, w zależności od częstości 
zmian obiektów badawczych i zespołu badawczego.
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