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Zaka¿enia grzybiczne u pacjentów z chorobami
otolaryngologicznymi
Fungal infections with otolaryngological diseases patients
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Wprowadzenie. W ostatnim dziesiêcioleciu odnotowuje siê wzrost
czêstoci zaka¿eñ grzybiczych w narz¹dach otolaryngo-logicznych,
stanowi¹cych coraz powa¿niejszy problem kliniczny. Obraz kliniczny
infekcji mykologicznych w narz¹dach otolaryngologicznych bywa
bardzo ró¿ny, od ma³o nasilonych objawów zapalnych, po ciê¿kie
zara¿enia z powik³aniami oczodo³owymi i wewn¹trzczaszkowymi.
Cel pracy. Analiza mykologiczna materia³u pobranego z narz¹dów
otolaryngologicznych chorych leczonych w Klinice Otolaryngologicznej
w Krakowie.
Materia³ i metody. Badaniem objêto grupê 372 pacjentów
hospitalizowanych, jak równie¿ leczonych ambulatoryjnie w latach 20032006, u których podejrzewano grzybicze zaka¿enie w obrêbie
narz¹dów otolaryngologicznych. U wszystkich badanych wykonano
badanie mykologiczne i bakteriologiczne.
Wyniki. Stwierdzono 179 dodatnich badañ potwierdzaj¹cych grzybicze
t³o zapalenia, co stanowi 48% wszystkich kierowanych do badañ
pacjentów. W 85% przypadkach wyizolowanym patogenem by³y
grzyby z rodzaju Candida. Organizmy patogenne z rodzaju Aspergillus
wyhodowano w 15% posiewów. Stosunkowo czêsto wystêpowa³y
zaka¿enia mieszane grzybiczo-bakteryjne.
Wnioski. Rodzaj Candida nadal pozostaje najczêstsz¹ przyczyn¹ infekcji
grzybiczych w narz¹dach otolaryngologicznych. Wybór optymalnego
leczenia zaka¿enia mykologicznego powinien opieraæ siê na rozpoznaniu
patogenu, stopniu zaawansowania zaka¿enia, stanu chorego oraz
uwzglêdniaæ toksycznoæ leków przeciwgrzybicznych.

Introduction. Over the last decade there has been an increase in
frequency of fungal infections, also in the otolaryngological organs,
resulting in a serious clinical problem. The clinical picture of the fungal
infections varies widely, from mild inflammatory symptoms to severe
infections with occipital and intracranial complications.
Aim. Mycological analysis of the material collected from different
organs of the patients treated in the Otolaryngology Clinic in Cracow.
Matherial and methods. The study group consisted of the 372
hospitalized and ambulatory patients referred to the clinic for
suspected fungal infection within their otolaryngological organs since
2003 till 2006. Material for mycological and bacteriological
examinations was collected from all subjects.
Results. Positive results confirming the fungal character of the
infection were noted in 197 cases, representing 48% of all patients
referred for the examinations. Candida was isolated in 85% cases;
Aspergillus in 15% collected samples. Relatively frequent were mixed
(bacterial/fungal) infections.
Conclusions. Candida species continues to be the most frequent
cause of fungal infections in the otolaryngological organs. The choice
of optimal treatment should be based on identification of the pathogen,
inflammation severity, patients general condition and should take into
consideration the toxicity of antifungal drugs.
Key words: upper respiratory tract, ear,fungal infection, aspergillosis,
candidosis
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Wstêp
W przyrodzie wystêpuje oko³o 20000 gatunków grzybów, z czego blisko 300 znanych jest jako
chorobotwórcze dla cz³owieka. S¹ one obecne we
wszystkich sk³adnikach biosfery. Niektóre z grzybów wchodz¹ w sk³ad sta³ej, lub tak zwanej przej-
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ciowej prawid³owej mikroflory skóry i b³on luzowych. Mog¹ z ³atwoci¹ rozwijaæ siê w narz¹dach wewnêtrznych i wydzielinach oraz poza
ustrojem cz³owieka. Mimo tej powszechnoci gatunków chorobotwórczych w otoczeniu, do rozwoju grzybicy objawowej dochodzi dopiero w wy-
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niku zaburzenia równowagi pomiêdzy rodowiskiem, a uk³adem odpornociowym cz³owieka,
g³ównie w zakresie odpowiedzi komórkowej. Choæ
wiadomo o silnych w³aciwociach antygenowych
ciany grzybów, odpowiedzialnej za reakcje alergiczne gospodarza, uruchamianej przez nie alternatywnej kaskadzie dope³niacza oraz produkcji
toksyn przez niektóre gatunki, pe³ny mechanizm
ich dzia³ania nie zosta³ do koñca poznany.
Nienaruszona struktura b³on luzowych oraz
skóry stanowi naturaln¹ barierê zabezpieczaj¹c¹
przed inwazj¹ grzybicz¹. Dlatego te¿ wszystkie stany chorobowe lub dzia³ania medyczne przebiegaj¹ce z przerwaniem ci¹g³oci lub zaburzeniem integralnoci luzówki czy skóry u³atwiaj¹ inwazjê
grzybów [1-3].
Infekcje grzybicze stanowi¹ coraz powa¿niejszy problem kliniczny. W ostatnim dziesiêcioleciu
odnotowuje siê wzrost czêstoci ich wystêpowania równie¿ w narz¹dach otolaryngologicznych.
Na epidemiologiê grzybic wp³ywa kilka czynników. Pierwszym, byæ mo¿e najwa¿niejszym, jest
postêp metodologiczny w dziedzinie badañ mykologicznych, serologicznych i histopatologicznych, przyczyniaj¹cy siê do zwiêkszenia czu³oci
metod stosowanych w diagnostyce chorób. Kolejnym czynnikiem wydaje siê byæ coraz czêstsze stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum dzia³ania, które zaburzaj¹ fizjologiczn¹ florê bakteryjn¹. Po trzecie, inwazyjne grzybice s¹ konsekwencj¹ zwiêkszaj¹cej siê liczby chorych z upoledzon¹ odpornoci¹ tj. u chorych podawanych przewlek³ej steroidoterapii, radio- i chemioterapii, czy
transplantacji narz¹dowej [4-7].
Czêstoæ zapaleñ zatok przynosowych o etiologii grzybiczej, podawana przez ró¿nych autorów, mieci siê w szerokich granicach od 9% wg
Karci [8] do 49% wg Jiang [9] wszystkich zapaleñ
zatok. Najczêciej wywo³uj¹ j¹ grzyby z gromady
Zygomycota  Sprzê¿niaki (rodzina  Mucoraceae;
Mucor, Rhizopus) oraz z gromady Ascomycota 
Workowce (rodzina  Trichocomaceae; Aspergillus
falvus), rzadziej dro¿d¿e (Candida albicans). Do zaka¿enia dochodzi g³ównie drog¹ inhalacji, rzadziej
reinfekcji (grzybica p³uc). Istnieje kilka klasyfikacji grzybic zatok przynosowych (Henicka i Kennedyego, Blitzera i Lowsona, Fergusona). We wszystkich kluczowymi s¹ dwa pojêcia: inwazyjnoæ
i czas trwania choroby.
Wed³ug klasyfikacji zaproponowanej przez
Fergusona wyró¿nia siê inwazyjne zapalenie zatok o przebiegu ostrym lub przewlek³ym (histologicznie forma ziarninuj¹ca i nieziarninuj¹ca), grzybicê nieinwazyjn¹ pod postaci¹ saprofitycznej kolonizacji, kuli grzybiczej oraz alergicznego grzybiczego zapalenia zatok [10-13].
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Najczêstsz¹ grzybic¹ b³ony luzowej jamy ustnej i gard³a jest kandydoza. Wed³ug badañ Kurnatowskiej w ok. 60% przypadków szczepem chorobotwórczym jest Candida albicans, rzadziej
stwierdza siê grzyby z rodziny Mucoraceae i Aspergillaceae, których obecnoæ mo¿e sugerowaæ wspó³istniej¹c¹ grzybicê zatok przynosowych.
Ze wzglêdu na czas trwania objawów wyró¿nia siê dwie postacie kliniczne:
 kandydozê ostr¹ (rzekomob³oniast¹ i zanikow¹),
 kandydozê przewlek³¹ (rozrostow¹ i zanikow¹).
Rozwój pe³noobjawowej kandydozy mo¿e byæ
sygna³em zaburzeñ ogólnoustrojowych, jak
w przypadkach grzybic o innej lokalizacji, ale
przede wszystkim efektem miejscowych patologii
(z³ej higieny jamy ustnej, zmniejszenia wydzielania liny).
Izolowane grzybica krtani nale¿y do rzadkoci. Zazwyczaj wspó³istnieje ona z rozsian¹ grzybic¹ krwiopochodn¹ lub grzybic¹ p³uc [14-19].
W omawianych przypadkach czynnikami predysponuj¹cymi by³a przewlek³a steroidoterapia,
cukrzyca oraz potwierdzony badaniami immunologicznymi niedobór limfocytów CD4.
Wed³ug badañ Kurnatowskiego grzybica przewodu s³uchowego zewnêtrznego wywo³ana jest
najczêciej przez grzyby z rodzaju Aspergillus
i Candida, rzadziej - Mucor. Do czynników sprzyjaj¹cych nale¿¹ ³ojotokowe i atypowe zapalenie
skóry, przewlek³e ropne wycieki z ucha rodkowego, uszkodzenia mechaniczne skóry. Rzadziej
w praktyce otolaryngologicznej mamy do czynienia z zaka¿eniami grzybiczymi ucha rodkowego,
które mog¹ byæ wynikiem rozwoju grzybicy w jamach pooperacyjnych lub konsekwencj¹ przejcia
zaka¿enia przez ubytek w b³onie bêbenkowej
z przewodu s³uchowego zewnêtrznego. Przebieg
zaka¿enia i powik³ania s¹ podobne do przewlek³ego zapalenia ucha rodkowego o pod³o¿u bakteryjnym z tworzeniem polipów, ziarniny i wyciekiem luzowo-ropnym [2,20,21].
Celem pracy by³a analiza mikrobiologiczna
(bakteriologiczna i mykologiczna) materia³ów pobranych od chorych leczonych w Klinice Otolaryngologicznej w Krakowie.
MATERIA£ I METODY
Analizie poddano wyniki hodowli mikrobiologicznych uzyskanych z materia³u pobranego od
372 chorych leczonych ambulatoryjnie i hospitalizowanych w Klinice ORL w Krakowie w latach
2003-2006. W grupie badanych by³o 90 mê¿czyzn
oraz 89 kobiet w wieku 1767 lat; rednia wieku
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pacjentów wynios³a 35 lat. W ka¿dym przypadku
otrzymany materia³ oceniano pod mikroskopem
w preparatach bezporednich i barwionych. Z pobranego materia³u zak³adano równie¿ hodowle na
pod³o¿ach p³ynnych i sta³ych, które umo¿liwi³y
identyfikacjê gatunku oraz ocenê wra¿liwoci na
lek.
Materia³em do badañ by³a: wydzielina z jam
nosa, pop³uczyny z zatok, wymazy z b³ony luzowej jamy ustnej, gard³a, krtani, jamy nosowej, skóry przewodu s³uchowego zewnêtrznego. Materia³
pobrany zosta³ od pacjentów, u których na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego
podejrzewano zaka¿enie grzybami.
Równolegle pobrano niezale¿ne próbki tego samego materia³u do badania bakteriologicznego.

Tabela II. Czêstoæ wystêpowania poszczególnych gatunków grzybów
z rodzaju Candida

WYNIKI

A. niger
A. fumigatus
A. flavus
A. nidulans
Razem

Na 372 zbadanych u 179 osób (48,1%) stwierdzono obecnoæ grzybów w pobranym materiale.
Najm³odszy chory mia³ 17 lat, najstarszy 67 lat.
Najwiêcej zaka¿eñ dotyczy³o gard³a (24%) oraz
ucha (23%), w nastêpnej kolejnoci jam nosa (18%)
i zatok przynosowych (12%), najrzadziej  jamy
ustnej, krtani, okolicy otworu tracheotomijnego,
drzewa oskrzelowego i innych (1,6-10%). Szczegó³owe dane na ten temat zestawiono w tabeli I.
Tabela I. Ilociowy i procentowy rozk³ad zara¿eñ grzybami w poszczególnych narz¹dach
Narz¹d
Gard³o
Ucho
Jama nosowa
Zatoki oboczne nosa
Jama ustna
Krtañ
Drzewo oskrzelowe
Okolica tracheotomijna
Nieokrelone
Razem

N (%)
43 (24)
41 (23)
33 (18)
21 (12)
18 (10)
12 (7)
4 (2,2)
4 (2,2)
3 (1,6)
179 (100)

Najczêstszym czynnikiem etiologicznym by³y
grzyby z rodzaju Candida; stwierdzono je w 152
przypadkach (84,9%). Znacznie rzadziej  26 chorych (14,5%)  izolowano grzyby z rodzaju Aspergillus. W jednym przypadku wykazano obecnoæ
Mucor.
Procentowy i ilociowy rozk³ad poszczególnych
gatunków z rodzajów Candida i Aspergillus przedstawiono w tabelach II i III.
W materiale pobranym od chorych z przewlek³ym lub nawracaj¹cym zapaleniem ucha ze-

Gatunek
C. albicans
C. glabrata
C. guillermondii
C. inconspicua
C. kefyr
C. tropicalis
C. lambica
C. parapsilosis
Razem

N (%)
83 (55)
20 (13)
6 (4)
5 (3)
3 (2)
5 (3)
3 (2)
27 (18)
152 (100)

Tabela III. Czêstoæ wystêpowania grzybów z rodzaju Aspergillus
Gatunek

N (%)
11 (41)
9 (34)
4 (17)
2 (8)
26 (100)

wnêtrznego lub rodkowego u 41 osób wyizolowano grzyby. Najczêstszymi patogenami by³y Candida parapsilosis oraz Candida albicans. W równolegle wykonanych badaniach bakteriologicznych
stwierdzono 36 przypadków wspó³istnienia zaka¿enia ucha bakteriami. Szczegó³owe dane na ten
temat zawieraj¹ tabele IV i V.
W materiale pobranym z jamy ustnej stwierdzono w 12 przypadkach Candida albicans, za w 6
 Candida glabrata. Badanie bakteriologiczne w 11
posiewach wykaza³o zaka¿enie mieszane i wzrost
Staphylococcus aureus, Escherichia colli oraz Enterobacter cloacae.
W ocenie mikrobiologicznej materia³u pobranego z gard³a najczêciej wyhodowano Candida
albicans (12 przypadków), rzadziej Candida glabrata (3 przypadki) oraz w pojedynczych przypadkach C. kefyr, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. inconspicua oraz C. lambica. U 12 chorych stwierdzono
dodatkowo wspó³istnienie infekcji bakteryjnej
wywo³anej przez Staphyloccocus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, a tak¿e Enterobacter cloacae.
W materiale pobranym z jam nosa grzyby wyhodowano u 33 chorych, w tym u 16  Candida
albicans, u 11  Aspergillus fumigatus, u 3  Candida glabrata oraz u 3 pozosta³ych  Aspergillus niger. W 20 przypadkach wykryto flor¹ bakteryjn¹:
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Klebsiella oxytocea, a tak¿e Citrobacter koseri.
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Tabela IV. Czêstoæ wystêpowania poszczególnych gatunków grzybów izolowanych z ucha zewnêtrznego
Gatunek
Candida parapsilosis
Candida albicans
Aspergillus niger
Candida glabrata
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Candida tropicalis
Candida kefyr
Razem

N (%)
18 (45)
10 (24)
5 (11)
3 (6)
2 (5)
1 (3)
1 (3)
1 (3)
41 (100)

Tabela V. Czêstoæ wystêpowania bakterii izolowanych z ucha zewnêtrznego
Gatunek
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
P.aeruginosa + S.aureus
Escherichia colli
Razem

N (%)
14 (39)
10 (28)
8 (22)
4 (11)
36 (100)

W materiale uzyskanym bezporednio z zatok
przynosowych w czasie operacji endoskopowej
stwierdzono 21 dodatnich posiewów mykologicznych, w których stwierdzono 12 przypadków Candida albicans, 4  Candida parapsilosis, 4  Aspergillus nidulans oraz 1  Mucor. W czterech badaniach
mikrobiologicznych wyhodowano: Escherichia colli, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus.
W ocenie mikrobiologicznej materia³u pobranego z okolicy tracheotomijnej stwierdzono w 2
przypadkach zaka¿enie mieszane: Candida glabrata, Candida albicans oraz po jednym przypadku
zara¿enie grzybami z rodzaju Aspergillus: A. fumigatus, A. flavus.
W drzewie oskrzelowym przewa¿a³a Candida
albicans (N=2), w pojedynczych przypadkach wyhodowano Candida parapsilosis oraz Aspergillus
niger.
W grupie analizowanych chorych stwierdzono
pojedynczy przypadek mukormykozy, rzadkiej
choroby wywo³anej przez grzyby rodzaju Rhizopus, Mucor. Pacjent przyjêty by³ do Kliniki w ramach ostrego dy¿uru z powodu ostrego zapalenia
zatok powik³anego ropniem oczodo³u ze wspó³istniej¹cym pora¿eniem nerwów czaszkowych II, III,
IV, V i VI. W trakcie hospitalizacji wykonano chirurgiczne odbarczenie zatok obocznych nosa i ropnia oczodo³u oraz drena¿ ww. struktur. Równoczenie w³¹czono leczenie zachowawcze: do¿ylny
wlew amfoterycyny B przez 26 dni. U pacjenta
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pomimo cofniêcia wytrzeszczu, a tak¿e objawów
ogólnych zaka¿enia  nie dosz³o do cofniêcia upoledzenia wzroku zajêtej procesem chorobowym
ga³ki ocznej.
DYSKUSJA
Grzybice narz¹dów otolaryngologicznych obejmuj¹ szerokie spektrum stanów zapalnych zwi¹zanych z kolonizacj¹ przez grzyby najczêciej z gatunku Candida i Aspergillus.
W pimiennictwie zwraca uwagê fakt, i¿ jeszcze do niedawna zdecydowanie najczêstszym czynnikiem etiologicznym zaka¿eñ by³a Candida albicans oraz kolejno Candida tropicalis, Candida parapsilosis; obecnie obserwuje siê wzrost innych
opornych szczepów, w tym Candida krusei i Candida glabrata. W materiale Candida albicans odpowiedzialna jest nadal za 55-70% zaka¿eñ. Kolejne
miejsca zajmuj¹ Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida inconspicua. Grzyby z gatunku
Aspergillus odpowiedzialne s¹ za 15% zaka¿eñ mykologicznych w analizowanym materiale [22,23].
W wykonanych dodatkowo badaniach bakteriologicznych wykazano wspó³istnienie w 30-40% zara¿enia mieszanego bakteriami: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Citrobacter kosei. Udowodniono, ¿e bakterie z rodzaju
Escherichia, Streptococcus hamuj¹ adhezjê grzybów
przez wypieranie ich z miejsca przylegania na b³onie luzowej oraz przez stymuluj¹ce dzia³anie na
produkcjê endogennych inhibitorów. W dostêpnym pimiennictwie zwraca siê równie¿ uwagê na
inny rodzaj zale¿noci biochemicznej i ekologicznej, miêdzy bakteriami posiadaj¹cymi na swej
powierzchni pile (Pseudomnas aeruginosa, Moraxella, Neisseria, Vibrio) a grzybami. Bakterie te
mog¹ nasilaæ adherencjê grzyba, umo¿liwiaj¹ tworzenie pseudostrzêpek oraz u³atwiaj¹ jego wnikanie do komórek gospodarza. W naszym materiale
zara¿enia mieszane dotyczy³y przede wszystkim
ucha a najczêciej izolowanymi patogenami by³
rodzaj Candida oraz równoczenie Pseudomonas
aeruginosa [21,24].
Mieszane zara¿enia bakteriami i grzybami
mog¹ poprzez swoje dzia³anie synergiczne nasilaæ stan zapalany objêtego narz¹du a równoczenie przyczyniaæ siê do nieskutecznoci powszechnie stosowanych leków.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wyniki badañ mykologicznych musz¹ byæ zawsze rozpatrywane w cis³ym,
indywidualnym powi¹zaniu z badanie podmiotowym oraz przedmiotowym chorego oraz danymi
klinicznymi [25].
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WNIOSKI
1. Rodzaj Candida nadal pozostaje najczêstsz¹
przyczyn¹ infekcji mykologicznych w narz¹dach otolaryngologicznych.
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2. Obraz kliniczny infekcji mykologicznych w narz¹dach otolaryngologicznych, bywa bardzo
ró¿ny od ma³o nasilonych objawów zapalnych, po ciê¿kie zara¿enia z powik³aniami
oczodo³owymi i wewn¹trzczaszkowymi.
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