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Zwiększa się liczba ognisk 
zakażeń grzybiczych

● CDC The Mycotic Diseases Branch 
– raportuje 3-6 ognisk epidemicznych 
grzybic na rok

– wzrost w porównaniu do lat 90. XX w., 
gdy odnotowywano 1-2 szpitalne ogniska 
epidemiczne grzybic na rok

– zwykle rzadkie gatunki sprawiające 
kłopot diagnostyczny i terapeutyczny

– przyczyna zwiększenia częstości nie 
jest znana - sugeruje się wzrost 
liczby pacjentów w immunosupresji

https://www.cdc.gov/fungal/



czynniki etiologiczne 
grzybic szpitalnych

● Drożdże
– Candida sp. (wszystkie oddziały szczególnie OITy)
– Pneumocystis jirovecii (HIV, noworodki, biorcy przeszczepów nerek)
– Malassezia sp. (wcześniaki i pacjenci w żywieniu pozajelitowym)
– i wiele wiele innych (m.in. Rhodotorula, Cryptococcus)

● Grzyby strzępkowe - pleśnie „przejrzystostrzępkowe”
– Aspergillus sp. (pacjenci onkohematolgoiczni, po przeszczepach głównie 

serca)
– Fusarium sp. (pacjencji onkohematologiczni, okulistyka)
– i wiele wiele innych ( np. Scedosporium, Acremonium)

● Grzyby strzępkowe - pleśniaki
– Mucorales sp. (skażona pościel – noworodki, szpatułki laryngologiczne)

● Dermatofity
– antropofilne Trichophyton rubrum

(domy opieki)

pleśń ≠ pleśniak
pleśń – nazwa potoczna nalot grzybowy 
na produktach i grzyby go powodujące
pleśniak – łac. Mucor rodzaj grzyba z 

grupy sprzężniaków
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HSCT – przeszczep komórek krwiotwórczych, SOT – przeszczep organów litych

Występowanie IZG



Zakażenia krwi Candida

Kandydemia szpitalna

Pacjenci wysokiego ryzyka

Wszystkie
przyjęcia do szpitala

Przeżycie
hospitalizacji

(30-50%) Śmierć 
z powodu 
zakażenia
 Candida
(20-50%)

Śmierć 
z powodu
choroby 

podstawowej
(10-40%)

Anaissie EJ, McGinnis MR, Pfaller MA: Clinical Mycology 2ed.Elsevier 2009

● nowotwory (np. białaczka)
● niewydolność nerek
● leukopenia
● oparzenia
● choroby przewodu pokarmowego
● wcześniactwo

● Narażenie:
● antybiotyki
● żywienie pozajelitowe
● wejście żylne
● hemodializa
● kolonizacja Candida
● czas przebywania na OIT



Kandydemie

● najczęściej związana z wejściami centralnymi (CVC)
● zakażenia endogenne

– źródło skóra i błony śluzowe pacjenta 
● ale również egzogenne:

– u noworodków
● stwierdzono do 30% skolonizowanego personelu 
na oddziałach chirurgicznych i noworodkowych 
OIT), 

– oddziały oparzeniowe 
– i krótkoterminowe geriatryczne



Źródła zakażeń Candida



Źródła kandydemii na Oit



Kolonizacja vs zakażenie
 C. albicans

Nature Reviews. 2012;10:112:122

Cell Death Discovery volume 2, Article number: 16035 (2016) |



Biofilm

Finkel i Mitchell Nature Rev. Microbiol. 2011; 9:109-118



Kandydoza inwazyjna

Kandydemia

Zajęcie narządów

czas

Kandydemia
związana

z wejściem
 centralnym

Ostra
 rozsiana

kandydoza

Przewlekła
rozsiana

kandydoza

Kandydoza
narządów

wewnętrznych



Ciemna strona kandydoz

kandydemia
bez zajęcia

organów 
wewnętrznych

kandydoza
organów 

wewnętrznych

kandydoza
organów 

wewnętrznych
z 

kandydemią

Clancy i Nguyen. Clin. Infect. Dis. (2013):56(9):1284-92 

Fot. Paweł Krzyściak



Hodowla nie wykrywa ~60% 
zakażeń inwazyjnych
Czułość hodowli to 21-71% (śr 43%) względem autopsji

Clancy i Nguyen. Clin. Infect. Dis. (2013):56(9):1284-92 



wpływ diagnostyki

Kędzierska, J., Węgrzyn, J., Kędzierska, A., & Pietrzyk, A. 
(2003). Bakteryjne i grzybicze zakażenia krwi u chorych w 
oddziałach klinicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. 
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 55, 259–270.

4656 chorych SU UJCM
1993-1999
2,6% kliniczne wskazania 
krew na posiew
z 178733 osób leczonych
91,5% krew żylna

BacT/Alert od 1996



BACTEC 9240 

Średni czas uzyskania dodatniego 
wyniku  hodowli dla Candida albicans 
to ok 42h +/- 19h

Ponad połowę (56%) wyników 
uzyskiwano do 36h.

Opóźnienie w rozpoznaniu wiąże 
się ze zwiększeniem ryzyka śmierci 
o 4% z każdą godziną opóźnienia.

Tempus fugit...

Nunes i wsp.  BMC Inf. Dis. 2013;13:486

BACTEC - czas potrzebny 
do stwierdzenia pozytywnej hodowli 

w zależności od stężenia (cfu/ml)
grzybów we krwi

Maaroufi i wsp. J Mol. Diag. 2004; 6:2



Grzybice na OIT w Europie

European Centre for Disease Prevention and Control. Incidence and attributable mortality of healthcare-
associated infections in intensive care units in Europe, 2008-2012. Stockholm: ECDC; 2018. 

opublikowany 3 maja 2018 (dotyczy 2008-2012)
obejmuje: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, 
Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, 
Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, 
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy,



Zakażenia krwi (BSI) na OIT

dla Europy = 8,2%



Fungemie w OIT w PL

Kubler, A., Adamik, B., Durek, G., Mayzner-Zawadzka, E., Gaszynski, W., Karpel, E., & Duszynska, W. (2015). Results of the severe sepsis registry in intensive care 
units in Poland from 2003-2009. Anaesthesiology Intensive Therapy, 47(1), 7–13. https://doi.org/10.5603/AIT.2015.0002 

7-year period (2003−2009), 4999 cases of severe sepsis

https://doi.org/10.5603/AIT.2015.0002


Fungemie w OIT w PL

● OIT pacjenci nie neutropeniczni
● 943 pacjentów 22-83 lata, 5 lat: 2012-2016, 
BacT/AlertaFA / FN, po 72 h od przyjęcia

● u 430 pacjentów stwierdzono zakażenie krwi (45,6%); 
w tym u 59 (13,7%) było ono wywołane przez Candida.

● Rozkład gatunków: 
Candida albicans – 45.0%, 
C. glabrata (31.7%)
C. parapsilosis (10.0%)

Mnichowska-Polanowska, M., Adamowicz, M., Jarosz, K., Bilska, I., Wilk, M., & Dołęgowska, B. (2018). 
Prevalence and characteristics of Candida bloodstream infection in non-neutropenic patients of intensive 
care unit in West Pomeranian region. Int J Inf Control, 14(Supplement 1), 54–55.



Fungemie w OIT w PL

Wałaszek, Michał, Anna 
Różańska, Małgorzata Bulanda, 
and Jadwiga Wójkowska-Mach. 
“Alarming Results of Nosocomial 
Infections in a Multicenter 
Program of Surveillance in 
Polish Intensive Care Units.” 
Przegląd Epidemiologiczny 72, 
no. 1 (2018): 33–44.



Kandydoza inwazyjna
w Polsce

Nawrot i wsp. Mycoses; 2013, 56, 576–81

● Badanie retrospektywne
● 2006-2007
● Zamknięte systemy 

izolacji

częstość kandydemii osobodni
OIT>neonatol.>hematol.>chirurgia

częstość Candida jako patogenu
OIT>chirurgia>hematol.>neonatol.



Kandydoza inwazyjna 
w Polsce - dzieci

Dzierżanowska-Fangrat i wsp. Mycoses, 2014, 57:105-9

0,35 przypadków kandydemii u dzieci / 1000 przyjęć / rok
Śmiertelność 8,5%
C. albicans 39,8%
C. parapsilosis 35,6%
Gatunki inne niż C. albicans z 12% w 2000 r. do 70% w 

2010 r.

Małafiej i wsp. Mycoses 2008; 52:149–53

Łódź lata 1996-2006

Bactec

195 Candida / 31066 krwi (0,62%)



ZUM w OIT

2 1
3



Cauti na OITach

Duszyńska, W., Rosenthal, V. D., Szczęsny, A., Woźnica, E., Ulfik, K., Ostrowska, E., … Kubler, A. (2016). Zakażenia dróg moczowych u chorych leczonych na oddziale 
intensywnej terapii — trzyletnie jednoośrodkowe badanie obserwacyjne według projektu INICC. Anestezjologia Intensywna Terapia, 48(1), 1–7. 
https://doi.org/10.5603/AIT.2016.0001.1

● Badanie prospektywne w okresie 3 lat (2012 - 
2014) na liczącym 20 łóżek OIT o profilu 
chirurgiczno-internistycznym

● Włączono wszystkich chorych z założonym 
cewnikiem moczowym i hospitalizowanych dłużej 
niż 48 godzin

● Wśród 1261 chorych leczonych na OIT podczas 
14006 osobo-dni hospitalizacji, zakażenie dróg 
moczowych rozpoznano u 91 chorych (7%). 

● Wskaźnik zapadalności wynosił 7,22/100 
chorych przyjętych na OIT.

● Zakażenia dróg moczowych stanowiły 36% 
ogólnej liczby zakażeń szpitalnych (n = 255) w 
obserwowanym przedziale czasowym.



Zapalenie płuc

E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp, Serratia sp., 
Proteus sp., Citrobacter sp., Morganella sp.

P. aeruginosa, A. baumannii, S. maltophilia, 
Haemophilus sp, Burkholderia sp.

 S.aureus, Enterococcus sp., Streptococcus sp.

Candida – „nadzgłaszana” w 
Austria, Niemcy, Słowacja, UK 10-
16% (mediana średnich 5,1%)
Aspergillus sp. 1%

ICD 10 B37.1
Istnienie kandydozy płuc jako 

jednostki chorobowej jest 
dyskusyjne i kwestionowane 
przez niektórych badaczy. 

Rozstrzygająca jest biopsja 
z histpatem.

Np. w szpitalu w Maastricht na 
701 BAL ty 5 pacjentów (0,7%) 

Schnabel, R. i wsp. Open Forum Infect. 
Dis. 1,2014: ofu026. 

https://doi.org/10.1093/ofid/ofu026.
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czy jest sens u 
pacjentów na 
OIT oznaczać 
galaktomannan?

?



Czy czas przebywania na OIT 
sprzyja epizodom grzybicy?



Wrażliwość na 
antymykotyki





Candida auris

wg CDC stan na 31.10.2018

J. Antimicrob. Chem. 2018 73 (4): 891–899

Microbiologyopen. 2018 Aug; 7(4): e00578

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6079168/#


C. auris

Epidemiologic links between healthcare 
facilities affected by Candida auris, New 
York, USA, 2013–2017. Arrows between 
facilities denote transfer of case-patients 
from one facility to the other within 90 
days before collection date of first positive 
culture. Bold arrows indicate transfer of 
>1 case-patient. Bold boxes indicate 
hospitals; nonbold boxes indicate long-
term care facilities; boxes with roofs 
indicate private residences. Numbers 
indicate numbers of clinical cases (C) and 
screening cases (S) at that facility. 
Screening cases are placed at the facility 
of diagnosis. Clinical cases are also 
shown at the facility of diagnosis unless 
the specimen was collected during the 
first week of admission at the diagnosing 
facility; in such situations, the cases are 
shown at the previous facility.

Emerging Infectious Diseases, 2018 24(10), 1816–1824.



gatunki Candida  inne niż C. 
albicans „Candida non -albicans”

● C. glabrata – częściej u osób starszych, z rakiem, eksponowanych 
wcześniej na flukonazol, leczonych piperacyliną z tazobaktamem lub 
wankomycyną

● C. parapsilosis – b. ważny czynnik kandydozy w populacji 
noworodkowej i pacjentów po przeszczepach – przyczyną zakażeń 
personel medyczny

● C. tropicalis – izolowana u pacjentów z nowotworami krwi 
z zawaleniem błony śluzowej i neutropenii – kolonizacja czynnik 
predykcyjny wystąpienia zakażenia

● C. krusei – pacjenci z nowotworami krwi i HSCT ze wcześniejszą 
ekspozycją na FLU, najwyższa śmiertelność



Aspergiloza

Strzępki Aspergillus 
widoczne w preparacie 
histopatologicnzym nerki
 królika. Fot. P. Krzyściak

https://www.youtube.com/watch?time_continue=773&v=N2xfiT68dfg



http://www.lyprobio.com/

Aspergiloza
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Inwazyjna 
aspergilloza

neutropenia; 
przeszczepy; 

zaawansowany
 AIDS

Przewlekła
martwicza

aspergiloza
wcześniejsze
choroby płuc

Aspergilloma
wcześniejsze
 choroby  płuc

 jamy po gruźlicze

ABPA
nadmierna odp.
 limfocytów Th2

-astma

 Am J Respiratory Critical Car Med.2006; 173:707-717

postacie aspergilozy

Układ odpornościowy 
a postać aspergilozy



Aspergiloza inwazyjna 
i aspergilozy płuc

IA = inwazyjna aspergiloza
(63000 przypadków)

CPA  =przewlekła aspergiloza płuc
(240000 przypadkow)

ABPA = alergiczna aspergiloza pęcherzykowo-płucna
(887000 przypadków)

 Page i wsp. Med. Mycol. 2015, 53(5): 417-439



Aspergiloza u pacjentów HSCT

● 109  dorosłych pacjentów z non-Hodgkin’s lymphoma (NHL), Hodgkin’s 
disease (HD) multiple  myeloma  (MM) w Poznaniu

● styczeń 2005 - wrzesień 2007

1. Gil L i wsp. Increased risk for invasive aspergillosis in patients with lymphoproliferative diseases after autologous hematopoietic SCT. Bone Marrow Transplant  
2009;43(2):121–6

99 pacj. komplikacje zakażenie w czasie neutropenii 
67% nieznana przyczyna gorączki (32% odpowiedziało na leczenie 
antyb.
20% bakteryjne
1% kandydoza
8% potwierdzone IA
35% możliwe IA 



ONKOHEMATOLOGIA

● Warszawa chorzy po allo-HSCT:
● 83 chorych WUM 2002-2005 (18-62 lat, Me 31)
● 71 zakażeń bakteryjnych u 46 chorych (63,5% G+; 36,5% G-), 

zakażenia grzybicze u 22/83 chorych (26,5%): 
– 13/22 (59,1%) kropidlakowe zapalenie płuc, 
– u 12 fungemie o etiologii Candida, Fusarium, Pichia.

1. Karakulska-Prystopiuk E, Dwilewicz-Trojaczek J, Król M, Jędrzejczak W. Ocena występowania 
zakażeń u chorych po allo-HCT. In: Zakażenia w hematologii i transplantologii. 2015. p. 37. 



Aspergiloza w Polsce

● Wrocław 2011-2014 pacjenci hematologiczni
● 55 z IZG (?na ile hospitalizacji)
● 50 inwazyjna aspergiloza, 3 inwazyjna kandydoza 1, kryptokokoza i 1 mukormykoza
● śmiertelność 71% !!!
● Aspergillus fumigatus (21/55,38.2%),

Aspergillus flavus (2/55, 3.6%)
Aspergillus niger (1/55, 1.8%), 
Absidia (1/55, 1.8%), 
Mucor (1/55, 1.8%), 
Candida glabrata (3/55, 5.5%). 

● Najczęstszą lokalizację zakażenia stanowiły 
płuca (48/55,87.3%) i 
ośrodkowy układ nerwowy (4/55, 7.3%). 
Rozsiana postać u dwóch pacjentów (3/55, 5.5%). 

● ostrej białaczki szpikowej (27/55, 49%) 
● pacjentów poddawanych megachemioterapii wspomaganej allogenicznym 

przeszczepieniem komórek macierzystych szpiku (8/55, 14,5%)

1. Biernat MM, Urbaniak-Kujda D, Kapelko-Słowik K, Nawrot U, Laszkowska M, Wróbel T, et al. Czynniki ryzyka, epidemiologia oraz obraz kliniczny inwazyjnych zakażeń 
grzybiczych u pacjentów Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu. In: Roliński J, Hus I, editors. Zakażenia w hematologii i 
transplantologii. Kazimierz Dolny; 2015. p. 28–9. 



EUCAST
E.Def 10.1 

https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.09.008 Med. Mycol. 49 Suppl 1, S82-9 (2011).



Pneumocystoza

Pneumocystis jiroveci 
w preparacie BAL (barwienie 
H&E). Zdjęcie P. Krzyściak

 
 

 



Pneumocystoza

● oportunistyczne zapalenie płuc
– rekatywacja latentnej postaci podczas ciężkich 
niedoborów komórek T u biorców przeszczepów lub 
pacjentów z AIDS

– doniesienia wskazują na zakażenie drogą powietrzną 
z osoby na osobę

● Ogniska epidemiczne (outbreaks) u pacjentów po 
przeszczepach nerek, którzy nie otrzymują profilaktyki 
przeciw pneumocystozowemu zapaleniu płuc (PZP)

● kolonizacja Pneumocystis u HIV 30-70%, u chorych z 
przewlekłymi ch. ukł. oddechowego lub ostrymi 
zapaleniami dróg oddechowych w czasie leczenia 
immunosupresyjnego nie przekracza 10%, 

● noworodki 15% zakażeń dolnych dróg oddechowych – 
leczenia na OIT

● nie działają leki przeciwgrzybicze
● stosuje się kotrimoksazol, (pentamidyna, klindamycyna)

Objawy
gorączka, suchy 

kaszel, duszność, 
↑LDH w surowicy, 

RTG – 
symetryczny 

obraz mlecznej 
szyby
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Szpitalne mukormykozy

● 2014 skażony Rhizopus oryzae suplement diety 
spowodował mukormykozę przewodu pokarmowego u 
wcześniaka

● 2008-2009 skórna mukormykoza u 5 dzieci (35 dni -13 
lat) przebywających łącznie na 7 różnych oddziałach 
związana ze skażoną pościelą (Rhizopus delemar)

● 2003 Hiszpanii w ciągu 14 tyg. u 5 pacjentów ICU 
mukormykoza przewodu pokarmowego po zastosowaniu 
drewnianych szpatułek laryngologicznych skażonych 
Rhizopus microsporus

Czynniki ryzyka: SOT;  cukrzyca, wcześniactwo
Najczęstsze lokalizacje zakażenia: skóra, przewód pokarmowy
Wrota: związane z operacją, wejścia naczyniowe i przylepce\

Rhizopus arrhizus (fot. P. Krzyściak)



OGNISKA EPIDEMICZNE
ZWIĄZANE Z REMONTAMI



● Analiza 49 wyselekcjonowanych opisów ognisk 
epidemicznych związanych z remontami od 
1974-2014 r.

● Lokalne epidemie zwykle na oddziałach onko-
hematologicznych. Zakażenia powodowane 
przez Aspergillus ale także przedstawicieli 
Zygomycota.

● Głownie aspergiloza płuc. Ogólna śmiertelność 
50%.

● Wymagana ocena minimalnej ilości zarodników 
w powietrzu do oceny ryzyka zakażenia.





Problem fałszywych 
ognisk epidemicznych

unikatowy 
„patogen”

różnorodni pacjenci
 = niepowiązane przypadki



Prawdopodobnie związany ze zwilżaniem 
rękawiczek wodą wodociągową przez personel 
pobierający materiał 
Johns Hopkins Bayview Medical Center 400 łóżek / 
14000 pacjentów rocznie



Wnętrza dwóch endoskopów 
skontaminowane Fusarium sp.

26 pacjentów powiązanych z pseudo-
ogniskiem epidemicznym wywołanym 
przez Fusarium verticilloides. Badania 
wykazały zanieczyszczenie jałowych 
pojemników na materiał biologiczny. 
Infect Control Hosp Epidemiol 2000;21:50-52

Zarodniki Fusarium
solani COMPLEX.
Fot. P. Krzyściak



POZASZPITALNE ZAKAŻENIA GRZYBICZE 
ZWIĄZANE  ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA



Skażone leki

● octan metyloprednizolonu (MPA) zanieczyszczony Exserohilum 
rostratum i kilkoma innymi mikrorganizmami

● rozprowadzone do 23 stanów – narażonych prawie 14 tys. osób

● 752 osoby rozwinęły ZOMR, zapalenie pajęczynówki, owrzodzenia 
okołordzeniowe i rdzenia kręgowego

● 64 pacjentów zmarło – było to najbardziej śmiertelne grzybicze 
ognisko epidemiczne

Fot.: P. Krzyściak



FUZARIOZA GAŁKI OCZNEJ

Mycoses 2016, 60(4), 230–233. doi:10.1111/myc.12578

2005-2006 epidemia zakażeń rogówki wywołanych
przez Fusarium związanych z używaniem soczewek
i płynów do soczewek ReNu z MoistureLoc (Bausch 
& Lomb).

Serie publikacji opisujących ogniska epidemiczne 
z USA i Azji (Singapuru, Hong-Kongu), ale także 
z Francji





AUTOREKLAMA
2019-2020

● DWA PROJEKTY w ZAKŁADZIE MYKOLOGII UJCM:
– Epidemiologia zakażeń inwazyjnych wywołanych przez drożdże

● oficjalny kierownik dr Magdalena Skóra
– Epidemiologia zakażeń inwazyjnych wywołanych przez pleśnie

● oficjalny kierownik dr Paweł Krzyściak

– DZIAŁAJMY RAZEM:
● wniosek do komisji bioetycznej
● zgody kierowników szpitali poparte przez kierowników 
laboratoriów i zespołów ds zakażeń szpitalnych

● analiza retrospektywna 5 lat (?dokumentacja medyczna, raporty)
● analiza prospektywna 2 lata (rejestr przypadków)
● kolekcja szczepów

– PO OTRZYMANIU ŚRODKÓW
● lekowrażliwość metodą mikrorozcieńczeń wg EUCAST
● identyfikacja metodami morfologicznymi i molekularnymi



AUTOREKLAMA

● bezpłatne szkolenia i wykłady
● potwierdzenie wyników identyfikacji i oceny 
wrażliwości na leki

● wspólne publikacje
● wymiana doświadczeń

CEL: Małopolski Ośrodek Referencyjny ds Zakażeń Grzybiczych i Lekowrażliwości Grzybów



AUTOREKLAMA
wrzesień 2020

● Planowany Ogólnopolski Zjazd Mykologów Medycznych 
z okazji 50-lecia istnienia Zakładu Mykologii UJCM w  Krakowie

●



Fot. Konidiofory 
Aspergillus „namalowane”
za pomocą Candida na podłożu 
chromogennym autor E. Niedźwiedzka 
Fot. P. Krzyściak

Myślmy o grzybicach!

pawel.krzysciak@uj.edu.pl

Zakład Mykologii Katedra Mikrobiologii

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

ul. Czysta 18 | 31-121 Kraków

http://www.km.cm-uj.krakow.pl/


