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STRESZCZENIE 

 
Wstęp: Zakażenia wywołane przez grzyby chorobotwórcze stanowią jedną z najczęstszych chorób 

infekcyjnych w dermatologii. Zachorowalność na grzybice nie zależy od płci, czy statusu społecznego. 

Schorzenia te, mimo iż nie zagrażają życiu, bardzo często znacznie obniżają jakość życia pacjentów.  

Obecnie laboratoria diagnostyczne do rozpoznawania zakażeń grzybiczych wykonują badanie 

bezpośrednie mikroskopowe, badanie hodowlane oraz przeprowadzają dodatkowe testy fizjologiczne 

oraz biochemiczne dla identyfikowanych mikroorganizmów. Metodyka klasyczna ma pewne wady, 

takie jak: długi czas oczekiwania na wynik (dla dermatofitów wynosi on do 5 tygodni), czy możliwość 

zanieczyszczenia hodowli. W pewnym odsetku badań obserwuje się również brak wzrostu grzybów 

na pożywce pomimo istniejącego zakażenia, a także fałszywie ujemne lub dodatnie wyniki badań 

bezpośrednich. Makroskopowe oraz mikroskopowe podobieństwa niektórych patogenów grzybiczych 

utrudniają rozpoznanie gatunkowe mikroorganizmów. Natomiast prawidłowe oznaczenie gatunku 

odpowiedzialnego za zakażenie grzybicze ma duże znaczenie kliniczne, ponieważ pozwala na 

dobranie właściwego leczenia.  

Dzięki zastosowaniu metod biologii molekularnej pojawia się możliwość skrócenia czasu oczekiwania 

na wynik badania. Diagnostyka molekularna opiera się na reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) i dla 

odpowiednio przygotowanego laboratorium jest dosyć prosta do wykonania. Obecnie dąży się do 

opracowania metodyki szybkiej, specyficznej oraz czułej wobec rodzajów i gatunków patogenów 

grzybiczych.  

Cel pracy: Celem pracy było porównanie metody molekularnej z metodą klasyczną (badanie 

bezpośrednie, badanie hodowlane) - w diagnostyce powierzchownych zakażeń grzybiczych skóry i jej 

przydatków, pod względem ich czułości, czasu oczekiwania na wynik oraz zgodności w zakresie 

oznaczenia gatunku patogenu. 

Materiał i metody: Materiał do badań pobrany został od pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

grzybiczego. 225 próbek materiału biologicznego (włosy, zeskrobiny ze zmian na skórze gładkiej oraz 

owłosionej, zeskrobiny spod płytki paznokciowej) uzyskano od 201 pacjentów w wieku od 3 do 96 lat. 

Każdą z próbek przebadano metodą klasyczną oraz metodą molekularną. Na metodę klasyczną 

składało się badanie bezpośrednie oraz hodowlane, przeprowadzano także dodatkowe testy 

biochemiczne i fizjologiczne (test perforacji włosa, test ureazowy). Metoda nowoczesna obejmowała 

ekstrakcję grzybiczego DNA, amplifikację materiału genetycznego za pomocą reakcji PCR oraz 

elektroforezę w żelu agarozowym.  

Startery do reakcji PCR, specyficzne wobec rodzajów i gatunków patogenów, wyselekcjonowano na 

podstawie doniesień literaturowych.  

Początkowo wykonano badanie metodą PCR dla 225 próbek z parą starterów specyficzną wobec 

dermatofitów oraz z parą starterów specyficzną wobec grzybów drożdżakowych z rodzaju Candida, w 

celu ustalenia, czy, patogen będący przyczyną infekcji, należy do jednej bądź drugiej grupy grzybów 

chorobotwórczych.  

W kolejnym etapie w przypadku stwierdzenia infekcji grzybami dermatofitowymi (powstanie 

specyficznego produktu amplifikacji), wykonano kolejne badania z dwoma parami starterów, w tym z 



jedną parą specyficzną wobec dermatofitów, oraz z drugą parą, gatunkowo-specyficzną. W ten 

sposób przetestowano wszystkie dostępne pary starterów dla grzybów dermatofitowych. 

Ponadto wszystkie próbki, dla których zidentyfikowano produkty amplifikacji w opisanej powyżej 

reakcji (wynik badania metodą PCR był dodatni w kierunku obecności grzyba dermatofitowego lub 

drożdżakowego w materiale badanym), przeanalizowano za pomocą multipleksowej reakcji PCR, przy 

użyciu zestawu Mentype®Mycoderm
QS

 (Biotype). 

Wyniki: Przebadano 225 próbek materiału biologicznego. 73,78% (166) próbek dało ujemny wynik 

badania: bezpośredniego, hodowlanego oraz metodą PCR. 12,89% (29) próbek dało wynik dodatni 

we wszystkich badaniach. Dodatnie badanie bezpośrednie i metodą PCR, natomiast ujemną hodowlę 

obserwowano dla 8,89 % (20) próbek. Dodatni wynik hodowli i badania metodą PCR oraz negatywne 

badanie bezpośrednie, obserwowano jedynie dla 2,22% (5) próbek. Dodatnie badanie bezpośrednie, 

natomiast negatywny wynik badania metodą molekularną oraz hodowli obserwowano dla 1,33% (3) 

próbek, z kolei dodatnie badanie bezpośrednie i dodatnią hodowlę oraz ujemny wynik badania 

metodą PCR obserwowano dla 0,89% (2) próbek. Zastosowanie metody opartej na PCR zwiększyło 

wykrywalność grzybów patogennych w materiale biologicznym. Dla 20 (8,89%) próbek wynik badania 

molekularnego był dodatni, natomiast hodowla była ujemna. 

W przypadku dodatniej hodowli oraz dodatniego wyniku badania metodą PCR uzyskano 100% 

zgodność wyników w zakresie oznaczenia gatunku patogenu. 

Czas uzyskania wyniku dla próbek wynosił od 4 dni (drożdżaki) do 5 tygodni (dermatofity) dla metody 

klasycznej i od 3 do 4 dni dla metody nowoczesnej. 

Patogenami izolowanymi najczęściej był: dermatofit Trichophyton rubrum (66,08%), oraz drożdżaki z 

rodzaju Candida (17,85%).  

Najczęściej obserwowaną lokalizacją zakażenia grzybiczego u pacjentów była grzybica paznokci stóp. 

W najstarszej grupie wiekowej pacjentów (71-96 lat) obserwowano tylko ten rodzaj infekcji.  

Wnioski: 1. Metoda molekularna wykrywania grzybów w materiale biologicznym jest bardziej czuła 

niż klasyczna diagnostyka mikologiczna. 2. Metody badań mikologicznych: klasyczna oraz 

molekularna wykazują wysoką zbieżność w identyfikowaniu gatunków grzybów. 3. Badanie metodą 

molekularną jest mniej czasochłonne (3-4 dni) w porównaniu do metody klasycznej (4 dni-5 tygodni). 

 

  

 

 

 

 

 


