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Częstość występowania
oraz zróżnicowanie gatunkowe
grzybów z rodzaju Candida
w górnych drogach oddechowych
u osób w podeszłym wieku
Prevalence and diversity of Candida spp. in upper
respiratory tract of elderly people

Abstract
Background.     Respiratory tract infections, including candidiases, are important medical problem in elderly pe-
ople. Such infections are usually of endogenous origin and are preceded by colonization of upper respiratory
tract by Candida spp. The aim of the present paper was to evaluate the prevalence (colonization and carriage) of
Candida spp. in mucous membranes of throat and/or nose in elderly people staying in care center and people
living with families, in certain seasons of the year.
Material and methods.     Candida spp. were isolated from nasal and throat swabs collected from 110 elderly
(> 65 years) people and identified with a use of conventional diagnostic methods.
Results. Obtained results indicate that the prevalence rate of  Candida spp. in elderly people in certain seasons
was about 30–50%; during the overall period of the study, the rate of  Candida spp. colonization was about
70% while carriage rate — about 50%. The predominant species was C. albicans (about 70%). Among non-
-albicans Candida spp., the most frequently identified species were C. glabrata, C. tropicalis and C. kefyr.
Conclusions. Analysis of natural microflora of upper respiratory tract may provide valuable informations con-
cerning actual qualitative and quantitative changes within Candida spp., reflecting with large probability chan-
ges in candidiases etiology.
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Wstęp
Obecnie liczba osób w wieku podeszłym, zarówno
w Polsce, jak i na świecie, zwiększa się systematycz-
nie, a ich problemy stanowią i będą stanowiły w naj-
bliższym czasie jedno z ważniejszych zagadnień spo-
łecznych. Zakażenia w tym wieku są jedną z częst-
szych przyczyn leczenia oraz hospitalizacji. Wiąże się
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to zarówno ze wzrostem związanej z wiekiem po-
datności na infekcje, jak i z niedostateczną odpo-
wiedzią immunologiczną spowodowaną chorobą lub
stosowanymi lekami [1–6].
Wśród zakażeń występujących u osób starszych waż-
ny problem medyczny stanowią infekcje układu od-
dechowego. Dość charakterystyczne dla tej grupy
osób są nadkażenia grzybami, głównie z rodzaju
Candida. Wśród postaci klinicznych zakażeń drożdża-
kami ważne miejsce zajmują kandydozy górnych dróg
oddechowych, które mają zazwyczaj charakter en-
dogenny i są poprzedzone kolonizacją błon śluzo-
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wych gardła i/lub nosa przez grzyby z tego rodzaju
[7, 8].
Celem niniejszej pracy była ocena dynamiki wystę-
powania (kolonizacji i/lub nosicielstwa) Candida spp.
w obrębie błon śluzowych górnych dróg oddecho-
wych u osób starszych z domu opieki społecznej oraz
osób spoza zakładu opiekuńczego w 4 kolejnych ba-
daniach przeprowadzonych w poszczególnych po-
rach roku.

Materiał i metody
Przebadano wymazy z gardła i nosa pobrane od 110
osób w wieku powyżej 65 lat, spośród których 51
osób stanowili mieszkańcy jednego z lubelskich do-
mów opieki społecznej (grupa I), a pozostałe 59 osób
przebywało poza zakładem opiekuńczym (grupa II).
Badania te prowadzono w następujących okresach:
— badanie I — maj/czerwiec 2002 r.;
— badanie II — sierpień/wrzesień 2002 r.;

— badanie III — listopad/grudzień 2002 r.;
— badanie IV — marzec/kwiecień 2003 r.
Do izolacji grzybów z rodzaju Candida zastosowano
wybiórczo namnażające podłoże Sabourauda z chlo-
ramfenikolem (bioMerieux, Francja). Identyfikację
wyodrębnionych szczepów prowadzono, charakte-
ryzując wygląd morfologiczny kolonii, preparat mi-
kroskopowy wybarwiony metodą Grama oraz wyko-
rzystując mikrotesty ID 32 C i API 20 C AUX.

Wyniki
Częstość występowania Candida spp. w obrębie gór-
nych dróg oddechowych w obydwu grupach była
zbliżona we wszystkich badaniach (ryc. 1 i 2).
W grupie I wynosiła ogółem (ryc. 1A) od 39,22%
(badanie I) do 52,94% (badanie III), zaś w grupie II
(ryc. 2A) — odpowiednio 32,20–50,85%. Drożdżaki
zasiedlały głównie błonę śluzową gardła: 39,22–
52,94% i 30,51–50,85% odpowiednio w grupie

Rycina 1. Dynamika występowania Candida spp. w górnych drogach oddechowych u osób w wieku podeszłym z grupy
I w poszczególnych badaniach A. Candida spp. B. C. albicans C. nie-albicans Candida spp.; *liczba osób, u których grzyby
z rodzaju Candida występowały równocześnie w obrębie gardła i nosa
Figure 1.  Prevalence of Candida spp. in upper respiratory tract of  elderly people from group I in certain investigations
A. Candida spp. B. C. albicans C. non-albicans Candida spp.; *number of people with concurrent ocurrence of Candida spp.
in mucous membranes of throat and nose
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I i II. Znacznie rzadziej izolowano je ze śluzówki nosa:
1,96–3,92% w grupie I i 0–3,39% w grupie II.
U 7 (13,72%) i 3 (5,08%) osób, odpowiednio w gru-
pie I i II, stwierdzono występowanie Candida spp.
zarówno w gardle, jak i w nosie.
Błony śluzowe górnych dróg oddechowych zasiedlały
głównie drożdżaki z gatunku C. albicans — u 29,41–
–47,06% osób w grupie I oraz u 22,03–38,98% osób
w grupie II. Gatunki inne niż C. albicans obserwowa-
no znacznie rzadziej — u 11,76–19,61% i 10,17–
–20,34% osób, odpowiednio w grupie I i II.
Analizując dynamikę występowania Candida spp.
w obrębie górnych dróg oddechowych u osób starszych,
nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w czę-
stości izolacji drożdżaków między obiema grupami.
U osób z grupy II (w porównaniu z grupą I) wykazano
natomiast znamienne statystycznie różnice w często-
ści izolacji drożdżaków w poszczególnych badaniach.
Stwierdzono niższą częstość występowania Candida

spp. w badaniu II, a wyższą — w badaniu IV. Różnice
te okazały się istotne statystycznie [p = 0,04; ryzyko
względne (RR, relative risk) = 0,63; 95% CI = 0,40–
–0,99]. Ponadto w badaniu II izolowano mniej  szcze-
pów C. albicans w porównaniu z badaniem III, co rów-
nież było istotne statystycznie (p = 0,05; RR = 0,56;
95% CI = 0,32–1,01).
Uwzględniając częstość występowania drożdżaków
w obrębie górnych dróg oddechowych w poszczegól-
nych badaniach, przeanalizowano zjawiska koloniza-
cji i nosicielstwa tych drobnoustrojów. Przynajmniej
1-krotną izolację Candida spp. w trakcie 4 badań u tej
samej osoby określano jako kolonizację, natomiast
przynajmniej 2-krotną izolację drożdżaków u jednej
osoby — jako nosicielstwo.
Kolonizację błon śluzowych gardła przez Candida spp.
(tab. 1) stwierdzono u 37 (72,55%) osób w grupie I
oraz u 44 (74,58%) w grupie II. Drożdżaki znacznie
rzadziej kolonizowały błony śluzowe nosa — zaob-

Rycina 2. Dynamika występowania Candida spp. w górnych drogach oddechowych u osób w wieku podeszłym z grupy
II w poszczególnych badaniach; A. Candida spp. B. C. albicans C. nie-albicans Candida spp. *liczba osób, u których grzyby
z rodzaju Candida występowały równocześnie w obrębie gardła i nosa
Figure 2. Prevalence of Candida spp. in upper respiratory tract of  elderly people from group II in certain investigations;
A. Candida spp. B. C. albicans C. non-albicans Candida spp. *number of people  with concurrent ocurrence of Candida spp.
in mucous membranes of throat and nose
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serwowano je u 6 (11,76%) i 3 (5,08%) osób, odpo-
wiednio w grupie I i II. Nosicielstwo drożdżaków
w obrębie gardła wykazano u 28 (54,90%) i 31
(52,54%) osób, odpowiednio w grupie I i II. Ponadto
u 1 (1,96%) osoby z grupy I stwierdzono nosiciel-
stwo Candida spp. w nosie (tab. 1).
Kolonizację błon śluzowych gardła przez C. albicans
(tab. 2) wykazano u 32 (62,75%) osób w grupie I
oraz u 39 (66,10%) w grupie II. Zasiedlały one także
błony śluzowe nosa u 3 (5,88%) i 2 (3,39%) osób,
odpowiednio w grupie I i II. Nosicielstwo C. albicans
wykazano jedynie w obrębie błon śluzowych gardła
u 20 (39,22%) osób z grupy I i 23 (38,98%) z grupy
II. Nie stwierdzono przypadku nosicielstwa tych grzy-
bów w nosie (tab. 2).
Znacznie niższą częstością kolonizacji gardła charak-
teryzowały się drożdżaki nie-albicans Candida spp.

(tab. 3) — zaobserwowano je u 16 (31,37%) i 22
(37,29%) osób, odpowiednio w grupie I i II. Nato-
miast w obrębie błon śluzowych nosa występowały
one u 3 (5,88%) osób w grupie I i u 1 (1,69%)
w grupie II. Nosicielstwo nie-albicans Candida spp.
w grupie I wykazano u 7 (13,72%) i 1 (1,96%) osoby,
odpowiednio w obrębie błon śluzowych gardła i nosa,
zaś w grupie II nosicielami drożdżaków innych niż C.
albicans w gardle było 6 (10,17%) osób (tab. 3).
Wśród wszystkich wyizolowanych z górnych dróg
oddechowych gatunków z rodzaju Candida u oby-
dwu grup dominował C. albicans. W grupie I izolo-
wano 75 (67,57%) szczepów tego gatunku i 36
(32,43%) izolatów innych niż C. albicans. Spośród
nich z największą częstością izolowano C. glabrata
(38,9%), C. tropicalis (19,44%) i C. kefyr (19,44%).
Inne gatunki, takie jak C. inconspicua/norvegensis

Tabela 3. Częstość kolonizacji i nosicielstwa nie-albicans Candida spp. w górnych drogach oddechowych
u osób w wieku podeszłym w ciągu całego cyklu badań
Table 3. The prevalence of colonization and carriage of non-albicans Candida spp. in upper respiratory
tract in elderly people during the overall period of investigations

Grupa osób Liczba (odsetek) osób
Kolonizacja Nosicielstwo

Gardło Nos Gardło Nos

Grupa I (n = 51) 16 (31,37%) 3 (5,88%) 7 (13,72%) 1 (1,96%)
Grupa II (n = 59) 22 (37,29%) 1 (1,69%) 6 (10,17%) 0 (0%)

Tabela 1. Częstość kolonizacji i nosicielstwa Candida spp. w górnych drogach oddechowych u osób
w wieku podeszłym w ciągu całego cyklu badań
Table 1.  Prevalence of Candida spp. colonization and carriage in upper respiratory tract of elderly people
during the overall period of investigations

Grupa osób Liczba (odsetek) osób
Kolonizacja Nosicielstwo

Gardło Nos Gardło Nos

Grupa I (n = 51) 37 (72,55%) 6 (11,76%) 28 (54,90%) 1 (1,96%)
Grupa II (n = 59) 44 (74,58%) 3 (5,08%) 31 (52,54%) 0 (0%)

Tabela 2. Częstość kolonizacji i nosicielstwa C. albicans w górnych drogach oddechowych u osób w wieku
podeszłym w ciągu całego cyklu badań
Table 2.  Prevalence of C. albicans colonization and carriage in upper respiratory tract of elderly people
during the overall period of investigations

Grupa osób Liczba (odsetek) osób
Kolonizacja Nosicielstwo

Gardło Nos Gardło Nos

Grupa I (n = 51) 32 (62,75%) 3 (5,88%) 20 (39,22%) 0 (0%)
Grupa II (n = 59) 39 (66,10%) 2 (3,39%) 23 (38,98%) 0 (0%)
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(8,3%), C. sake (5,5%), C. famata, C. parapsilosis
i C. lusitaniae izolowano sporadycznie (po 2,7%).
W grupie II liczba szczepów C. albicans wynosiła 78
(70,27%), a nie-albicans Candida spp. — 33
(29,73%). Spośród grzybów innych niż C. albicans
najczęściej izolowano C. tropicalis (30,3%), C. gla-
brata (24,24%) i C. dubliniensis (15,15%). Sporadycz-
nie stwierdzano także obecność gatunków, takich
jak: C. parapsilosis, C. famata, C. lambica, C. lipolyti-
ca, C. inconspicua/norvegensis, C. sake, C. holmii,
C. kefyr i C. pulcherrima (3–6,1%).
Zaobserwowano również mieszane hodowle Candi-
da spp. w obrębie błon śluzowych gardła i/lub nosa
u osób w wieku podeszłym. Dwa różne gatunki
drożdżaków, przynajmniej w jednym z badań, stwier-
dzono u 9 (17,65%) osób w grupie I i u 6 osób
(10,17%) w grupie II. Najczęściej były to szczepy:
C. albicans w połączeniu z C. tropicalis. Ponadto
u 1 (1,96%) osoby z grupy badanej z błony śluzowej
gardła wyizolowano 3 różne gatunki Candida spp.
(C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata).

Dyskusja
Drogi oddechowe, ze względu na umiejscowienie
i pełnione funkcje, są stale i najbardziej spośród wszyst-
kich układów narażone na kontakt ze środowiskiem
zewnętrznym. Większość wnikających drobnoustro-
jów jest zatrzymywana przez bariery fizjologiczne,
niemniej jednak zakażenia układu oddechowego sta-
nowią najczęstszy powód wizyt chorych wszystkich
grup wiekowych u lekarzy rodzinnych oraz drugą co
do częstości występowania przyczynę zakażeń szpi-
talnych [9].     Osoby w wieku podeszłym są szczegól-
nie podatne na infekcje górnych dróg oddechowych
wywołane mieszaną florą bakteryjną oraz grzybiczą,
głównie z rodzaju Candida. Zgodnie z danymi z pi-
śmiennictwa [10] drożdżaki z rodzaju Candida mogą
występować u około 10–100% zdrowych osób
w obrębie błon śluzowych górnych dróg oddechowych.
Rozbieżności te mogą zależeć od różnych czynników:
środowiskowych, pory roku czy doby, diety, higieny
oraz wieku badanej populacji, a także od obecności
czynników predysponujących [11, 12].
W niniejszej pracy dokonano oceny występowania
grzybów z rodzaju Candida w obrębie błon śluzo-
wych górnych dróg oddechowych u osób w wieku
podeszłym na podstawie kilkukrotnego pobrania
materiału do badań od tej samej osoby, w określo-
nych odstępach czasu. Uzyskane w ten sposób wyni-
ki pozwoliły nie tylko na określenie dynamiki wystę-
powania drożdżaków w poszczególnych badaniach,
ale również w ciągu całorocznego ich cyklu. Umożli-

wiły także ocenę dwóch zjawisk: kolonizacji, czyli
przejściowego występowania Candida spp., oraz
nosicielstwa, oznaczającego długotrwałą obecność
tych drobnoustrojów w obrębie górnych dróg odde-
chowych. Częstość występowania grzybów z rodza-
ju Candida w obrębie błon śluzowych górnych dróg
oddechowych u osób w wieku podeszłym w poszcze-
gólnych badaniach wynosiła około 30–50%.
Uwzględniając natomiast całoroczny cykl badań,
wykazano wysoki odsetek kolonizacji (ok. 70%) oraz
nosicielstwa (ok. 50%) drożdżaków w obrębie błon
śluzowych górnych dróg oddechowych u badanych
osób. Drożdżaki zasiedlały głównie śluzówkę gardła,
sporadycznie nosa, co jest zgodne z danymi z pi-
śmiennictwa [13–15], wskazującymi, że preferowaną
niszą ekologiczną dla grzybów z rodzaju Candida jest
ontocenoza gardła i jamy ustnej. W obrębie błon ślu-
zowych nosa w badanej populacji osób starszych izo-
lowano pojedyncze szczepy C. albicans, C. glabrata,
C. kefyr i C. parapsilosis. Należy zaznaczyć, że ostat-
nio coraz częściej stwierdza się infekcje pochodzenia
grzybiczego dotyczące nosa i zatok przynosowych,
a najczęstszą ich przyczyną są grzyby z rodzaju Asper-
gillus oraz Candida, głównie C. albicans, C. parapsi-
losis, C. krusei i C. pseudotropicalis [16].
Dominującym gatunkiem kolonizującym górne dro-
gi oddechowe w badanej populacji osób starszych
był C. albicans, który stanowił około 70% wszystkich
wyizolowanych szczepów Candida spp. Z danych
z piśmiennictwa [9, 13, 17, 18] wynika, że drożdżak
ten jest najczęściej izolowanym gatunkiem zarówno
w obrębie naturalnej mikroflory, jak i z materiałów
klinicznych. Wyniki badań Kahanpää wykazały, że
wśród 212 szczepów Candida spp. wyhodowanych
z różnych materiałów klinicznych pobranych od pa-
cjentów ze szpitala geriatrycznego również najczę-
ściej izolowanym gatunkiem był C. albicans, który
stanowił 78% wszystkich izolatów [17]. Niektórzy
autorzy [15] uważają, że C. albicans stanowi główny
składnik ontocenozy jamy ustnej i górnych dróg od-
dechowych u około 3/4 mieszkańców Europy.
Warto podkreślić, że coraz częściej obserwuje się
znacznie większą różnorodność gatunkową wśród
szczepów Candida spp. zarówno w obrębie flory fi-
zjologicznej, jak i izolowanych z różnych materiałów
klinicznych [9, 15, 19, 20].     Wyniki uzyskane w ni-
niejszej pracy wskazują, że w obrębie górnych dróg
oddechowych osób starszych drożdżaki inne niż
C. albicans, określane jako nie-albicans Candida spp.,
stanowiły około 30% wszystkich wyizolowanych grzy-
bów z rodzaju Candida. Spośród nich zidentyfiko-
wano najwięcej C. glabrata, C. tropicalis oraz C. ke-
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Streszczenie
Wstęp. Zakażenia układu oddechowego stanowią ważny problem medyczny u osób w wieku podeszłym. Wśród
postaci klinicznych tych zakażeń występują kandydozy górnych dróg oddechowych, które mają zazwyczaj cha-
rakter endogenny i są poprzedzone kolonizacją błon śluzowych gardła i/lub nosa przez grzyby z rodzaju Candi-
da. Celem pracy była ocena dynamiki występowania (kolonizacji i nosicielstwa) Candida spp. w obrębie błon
śluzowych górnych dróg oddechowych u osób starszych z domu opieki społecznej oraz osób spoza zakładu
opiekuńczego w poszczególnych porach roku.
Materiał i metody.     Izolacji grzybów z rodzaju Candida z wymazów z gardła i nosa u 110 osób starszych (> 65. rż.)
oraz ich identyfikacji dokonano za pomocą klasycznych metod diagnostycznych.
Wyniki. Częstość występowania grzybów z rodzaju Candida w obrębie błon śluzowych górnych dróg oddecho-
wych u osób w wieku podeszłym w poszczególnych badaniach wynosiła około 30–50%. Uwzględniając nato-
miast całoroczny cykl badań, wykazano wysoki odsetek kolonizacji (ok. 70%) oraz nosicielstwa (ok. 50%) drożdża-
ków. Stwierdzono, że zasiedlały one głównie śluzówkę gardła, zaś dominującym gatunkiem, stanowiącym około
70% wszystkich wyizolowanych szczepów, był C. albicans. Spośród drożdżaków innych niż C. albicans (nie-
-albicans Candida spp.) zidentyfikowano najwięcej C. glabrata, C. tropicalis oraz C. kefyr.
Wnioski. Analiza naturalnej mikroflory grzybiczej ontocenozy górnych dróg oddechowych u osób w wieku
podeszłym może dostarczyć cennych informacji dotyczących aktualnych tendencji w zmianach składu jakościo-
wego i ilościowego w obrębie Candida spp. w tej grupie wiekowej, co z kolei może wpływać na ich udział
w etiologii kandydoz.

słowa kluczowe: osoby w wieku podeszłym, kolonizacja, nosicielstwo, Candida spp., górne
drogi oddechowe

fyr. Według danych z piśmiennictwa [17] najczęst-
szymi gatunkami spośród nie-albicans Candida spp.
izolowanymi z materiałów klinicznych są właśnie C.
glabrata i C. tropicalis.
Należy zaznaczyć, że nie wykazano istotnych różnic
w częstości kolonizacji oraz składzie gatunkowym
Candida spp. w obrębie błon śluzowych górnych dróg
oddechowych między mieszkańcami domu opieki
społecznej a osobami spoza zakładu opiekuńczego.
Wskazuje to, że głównym czynnikiem determinują-
cym kolonizację błon śluzowych gardła i/lub nosa
przez Candida spp. jest obniżenie skuteczności me-
chanizmów odporności nieswoistej i swoistej, zarów-
no miejscowych, jak i ogólnoustrojowych, związane
z procesem starzenia się organizmu. Niewielkie róż-
nice związane z dynamiką występowania drożdża-
ków w poszczególnych badaniach w przypadku osób
spoza zakładu opiekuńczego mogą się wiązać z częst-
szym kontaktem tych osób z otoczeniem.

Wnioski
1. W obrębie błon śluzowych górnych dróg odde-

chowych w populacji osób w wieku podeszłym
drożdżaki zasiedlały głównie śluzówkę gardła,
sporadycznie — nosa, a u pojedynczych osób

— zarówno gardła, jak i nosa. Wskazuje to, że pre-
ferowaną niszą ekologiczną dla tych drobnoustro-
jów jest błona śluzowa gardła.

2. Dominującym gatunkiem izolowanym z ontoce-
nozy górnych dróg oddechowych w populacji osób
starszych był Candida albicans. Rzadziej identyfi-
kowano drożdżaki określane jako nie-albicans Can-
dida spp. (głównie C. glabrata i C. tropicalis).

3. Grzyby z rodzaju Candida z błon śluzowych gór-
nych dróg oddechowych w populacji osób star-
szych, niezależnie, czy byli to mieszkańcy domu
opieki społecznej, czy też osoby spoza zakładu
opiekuńczego, izolowano z podobną częstością.
Świadczy to, że przebywanie w placówce opie-
kuńczej nie wpływa znacząco na częstość wystę-
powania Candida spp. w górnych drogach od-
dechowych osób w wieku podeszłym.

4. Analiza naturalnej mikroflory grzybiczej w obrę-
bie ontocenozy górnych dróg oddechowych
u osób starszych może dostarczyć cennych infor-
macji na temat aktualnych tendencji w zmianach
składu jakościowego i ilościowego w obrębie
Candida spp. w tej grupie wiekowej, co może
być cenną wskazówką dotyczącą udziału poszcze-
gólnych gatunków w etiologii kandydoz.
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