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 Rozwój współczesnej medycyny umożliwia leczenie wielu chorób uważanych 

do tej pory za nieuleczalne. Stały postęp metod diagnostycznych, farmakoterapii i 

procedur zabiegowych przesuwa granice możliwości pomocy pacjentom cierpiącym 

na choroby uznawane do tej pory za śmiertelne. Niewątpliwie jednym z największych 

osiągnięć współczesnej medycyny jest możliwość transplantacji skrajnie 

niewydolnych i nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek. Przeszczepianie 

narządów wymaga stosowania niezbędnej immunosupresji przeciwdziałającej 

procesowi reakcji układu immunologicznego biorcy, zmierzającego do odrzucenia 

przeszczepionego narządu. Jednakże niesie to ze sobą ryzyko poważnych powikłań 

w postaci oportunistycznych infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Z tego względu 

niezwykle istotne jest monitorowanie i eliminacja wszystkich czynników mogących 

mieć wpływ na rozwój takich zakażeń. 

Celem pracy była ocena flory grzybiczej u pacjentów poddanych 

immunosupresji po transplantacji wątroby. Materiałem do badań było 308 próbek 

materiału klinicznego w postaci 154 wymazów z jamy ustnej i 154 próbek moczu 

pobranych od 78 pacjentów. Grupę badaną stanowiło 38 chorych poddanych 

transplantacji wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala 

Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, w okresie od grudnia 2014 roku do 

grudnia 2016 roku, w tym 19 pacjentów użytkujących ruchome uzupełnienia 

protetyczne zakrywające ponad połowę powierzchni podniebienia (Ppr) oraz 19 

chorych bez ruchomych uzupełnień protetycznych (P). Grupę kontrolną stanowiło 40 

pacjentów ogólnie zdrowych, bez jawnych cech upośledzenia odporności, w tym 20 

pacjentów użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne (Kpr) i 20 osób bez protez 

ruchomych (K). 

W badaniu podmiotowym określano wiek chorego, płeć, stan ogólny, 

bezpośrednią przyczynę hospitalizacji, przyjmowane leki oraz okres oczekiwania na 

przeszczep wątroby. U użytkowników ruchomych uzupełnień protetycznych 

przeprowadzano wywiad dotyczący przyczyny utraty zębów oraz historię 

użytkowania uzupełnień protetycznych ze szczególnym uwzględnieniem objawów 

stomatopatii protetycznej, użytkowania całodobowego oraz nawyków higienicznych. 

W badaniu wewnątrzustnym oceniano higienę jamy ustnej i użytkowanych 



uzupełnień protetycznych, stan zachowanych zębów oraz wygląd błony śluzowej pod 

płytą protezy systematyzując obserwowane zmiany zgodnie z klasyfikacją 

stomatopatii protetycznej według Newtona.  

Materiał kliniczny w postaci wymazów z jamy ustnej i próbek moczu pobierano 

w grupie biorców wątroby w dniu przyjęcia do szpitala, w dniu wypisu z kliniki (21-30 

doba po zabiegu) oraz po 3 miesiącach od zabiegu podczas wizyty kontrolnej. W 

grupie porównawczej bez jawnych cech upośledzenia odporności  badany materiał 

kliniczny pobierano jednokrotnie. Uzyskane próbki biologiczne przekazywane były 

niezwłocznie do laboratorium mikologicznego. Identyfikację gatunkową izolatów 

uzyskanych z hodowli na podłożu Sabourauda przeprowadzano przy użyciu testów 

diagnostycznych ID 32C i automatycznego systemu ATB Expression. Aktywność 

enzymów hydrolitycznych oceniano z wykorzystaniem testu API-ZYM firmy 

bioMérieux. 

W hodowli z wymazów z jamy ustnej uzyskano 105 izolatów szczepów 

grzybów drożdżopodobnych. Nie stwierdzono wzrostu kolonii drożdżaków w 

posiewach próbek moczu, za wyjątkiem 1 kolonii C.albicans w grupie pacjentów 

przygotowywanych do transplantacji wątroby bez protez ruchomych w dniu przyjęcia 

do szpitala. Dominującym gatunkiem wyizolowanym z hodowli z wymazów z jamy 

ustnej był Candida albicans stwierdzony w 80% u osób zdrowych bez jawnych cech 

osłabienia odporności użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne (Kpr) i w 75% 

u osób zdrowych nie użytkujących protez (K). U użytkowników protez 

zaobserwowano również występowanie w 25% przypadków wzrost kolonii Candida 

.tropicalis.  

W grupie pacjentów przygotowywanych do zabiegu przeszczepienia wątroby 

kolonie Candida .albicans odnotowano u 57,9% pacjentów użytkujących ruchome 

uzupełnienia protetyczne (Ppr) i u 52,6% pacjentów bez tych uzupełnień (P). Wśród 

pacjentów transplantacyjnych obserwowano również wzrost gatunków non-albicans 

takich jak: C.glabrata, C.sake, C.kefyr, C. pulcherrima, C.lypolytica, C.inconspicua i 

Geotrichum supp.  

Rozkład koncentracji kolonii grzybów drożdżopodobnych w badanych grupach 

ujawnił występowanie największej liczby kolonii licznych i bardzo licznych w grupie 

osób bez jawnych cech upośledzenia odporności użytkujących ruchome uzupełnienia 

protetyczne (Kpr),  a najsłabszą koncentrację (kolonie pojedyncze i brak wzrostu) u 

osób ogólnie zdrowych nie użytkujących protez (K). Koncentracja kolonii drożdżaków 



w grupie pacjentów przygotowywanych do zabiegu przeszczepienia wątroby była 

porównywalna w grupie użytkowników ruchomych uzupełnień protetycznych (Ppr) i w 

grupie bez tych uzupełnień (P). W dalszym etapie badania w 21-30 dobie po zabiegu 

transplantacji wątroby (dzień wypisu ze szpitala) obserwowano spadek liczby 

wyhodowanych kolonii Candida albicans, przy czym spadek ten był wyraźniejszy w 

grupie pacjentów bez ruchomych uzupełnień protetycznych (P). Podczas kolejnego 

etapu badania w 3 miesiącu od przeszczepu wątroby odnotowano wzrost 

wyhodowanych kolonii Candida albicans, lecz nie osiągał on poziomu 

obserwowanego w pierwszym etapie badania.  

Oceniając aktywność enzymów hydrolitycznych C.albicans uzyskanych z 

hodowli z wymazów z jamy ustnej w poszczególnych badanych grupach 

zaobserwowano istnienie statystycznie istotnych różnic w poziomach aktywności 

wszystkich badanych hydrolaz za wyjątkiem arylamidazy leucyny (E6), arylamidazy 

waliny (E7) i N-acetylo-β-glukozaminidazy (E18). Analiza median aktywności 

enzymów hydrolitycznych w badanych próbkach moczu ujawniła istnienie 

statystycznie istotnych różnic w ich poziomach za wyjątkiem fosfatazy alkalicznej 

(E2), esterazy lipazy C8 (E4), arylamidazy leucyny (E6), arylamidazy waliny (E7) i 

fosfatazy kwaśnej (E11).  

W okresie obserwacji (od przyjęcia do szpitala do 3 miesiąca po zabiegu) 

najwyższy poziom median aktywności enzymatycznej wybranych, istotnych 

patognomonicznie enzymów hydrolitycznych (arylamidaza waliny, fosfohydrolaza 

naftylo-AS-BI, α-glukozydaza, N-acetylo-β-glukozaminidaza) u pacjentów 

przeszczepowych bez protez ruchomych (P) obserwowano w trzecim pobraniu (3 

miesiące po zabiegu). W grupie pacjentów poddanych zabiegowi przeszczepienia 

wątroby użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne (Ppr) najwyższe wartości 

median aktywności enzymatycznej wybranych hydrolaz odnotowywano w drugim 

pobraniu wymazu z jamy ustnej (dzień wypisu ze szpitala w 21-30 dobie). 

Wyznaczając biotypy szczepów Candida  albicans zgodnie z klasyfikacją 

Williamsona w modyfikacji Kurnatowskiej i Kurnatowskiego, w grupie osób 

użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne bez upośledzonej odporności (Kpr) 

stwierdzono dominację biotypu A (40%) i biotypu C (30%). U osób nie użytkujących 

protez (K) obserwowano biotypy B, C i D (po 25%). W grupie pacjentów 

przygotowywanych do przeszczepu wątroby (Ppr, P) obserwowano szczepy Candida 

albicans o biotypie A, B, C, D i E w porównywalnych ilościach z dominacją biotypu A i 



B (15,8-21%). W dalszym etapie badania w 21-30 dobie od przeszczepu wątroby 

obserwowano spadek występowania szczepów należących do biotypu A i B zarówno 

w grupie użytkowników ruchomych uzupełnień protetycznych (Ppr) jak i w grupie 

pacjentów bez protez ruchomych (P). W kolejnym etapie badania w 3 miesiącu od 

przeszczepu wątroby zaobserwowano ponowne pojawienie się szczepów Candida 

albicans o biotypie A i B , lecz w mniejszych ilościach niż na początku badania. 

W podsumowaniu wyników przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 

flora grzybicza jamy ustnej biorców wątroby (Ppr, P) nie różniła się w istotny sposób 

od flory grzybiczej osób ogólnie  zdrowych (Kpr, K),  lecz ze względu na częstsze 

hospitalizacje pojawiały się gatunki drożdżaków „ non-albicans”. Uzyskana wysoka 

aktywność  enzymów hydrolitycznych wskazywała na zwiększoną patogenność 

badanych szczepów Candida albicans. Szczepy Candida albicans zakwalifikowane w 

badaniu do biotypu A i B wykazywały najwyższą aktywność enzymatyczną i 

charakteryzowały się najwyższym potencjałem patogenności infekcji grzybiczych. 

Obserwowane zmiany biotypów o dużej wirulentności na biotypy o niższej aktywności 

enzymatycznej mogła świadczyć o skuteczności leczenia przeciwgrzybiczego. 

Stwierdzona zależność odwrotna mogła sugerować niepowodzenie terapeutyczne i 

gorsze rokowania. Obecność w badanych próbkach moczu arylamidazy waliny (E7), 

fosfohydrolazy naftylo-AS-BI (E12), α-glukozydazy (E16) i N-acetylo-β-

glukozaminidazy (E18) mogła być uważana jako wyznacznik zakażenia grzybiczego 

spowodowanego przez grzyby z rodzaju Candida. Obecność szczepów grzybów 

drożdżopodobnych w badanym materiale klinicznym przy braku obecności 

właściwych enzymów hydrolitycznych w próbkach moczu mogła być traktowana jako 

czynnik różnicujący kolonizację i zakażenie grzybicze. Zastosowana u badanych 

pacjentów profilaktyka przeciwgrzybicza po zabiegu przeszczepienia wątroby 

stanowiła skuteczną metodę ochrony  przed rozwojem infekcji grzybiczych jamy 

ustnej. Obecność  ruchomych uzupełnień protetycznych u biorców wątroby nie 

stanowiła istotnego czynnika zwiększającego częstość infekcji grzybiczych w jamie 

ustnej. 

Badanie aktywności enzymów hydrolitycznych grzybów drożdżopobobnych 

może stanowić ważny element diagnostyki zakażeń grzybiczych umożliwiający ocenę 

stopnia jej intensywności. Zastosowanie testu API-ZYM może być pomocne w 

różnicowaniu kolonizacji i inwazji grzybiczej. Umożliwia również monitorowanie 

efektów leczenia istniejących infekcji grzybiczych.  


