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ABSTRACT: Candida albicans, Candida aquatica, Candida krusei and Candida tropicalis strains 
isolated from springs of Podlasie province. Species composition of yeast-like fungi was investiga- 
ted in 2001-2003 years. Four species from genus Candida were found: Candida albicans, Candida 
aquatica, Candida krusei and Candida tropicalis. The occurrence of yeast was investigated, using ba- 
it and the Sabouraud methods in the fresh waters of the six springs: Antoniuk, Cypisek, Sobolewo, 
Smolniki, Pólko and Rybnik of Podlasie Province. The fungi were found to be the most common at 
eutrophized sites of the spring Sobolewo. The spring Sobolewo, as compared to remaining springs, 
had a considerably higher concentrations of ammonium nitrogen, phosphates, and suspended substan- 
ces. 

Key words: Candida albicans, C. aquatica, C. krusei, C. tropicalis, Podlasie province, springs. 

WSTĘP 

Grzyby tworzą grupę organizmów wykrywanych w zróżnicowanych pod wzglę- 
dem właściwości wodach zarówno słodkich jak i morskich, albo w otoczeniu wil- 
gotnym. Pobierane przez nie związki węgla muszą być uprzednio zsyntetyzowane 
przez rośliny. Związki te są następnie rozkładane z uwolnieniem włożonej w nie 
energii. Azot, siarka, fosfor, jony magnezu i innych metali mogą być pobierane 
i wykorzystywane głównie w formie związków nieorganicznych. Intensywność 
wzrostu grzybów zależy między innymi od koncentracji związków odżywczych 
znajdujących się w podłożu. Obecności grzybów w środowisku nie wyklucza ani 
wysoka temperatura ani niska. W naturalnych warunkach w środowisku o wysokiej 
koncentracji jonów wodorowych grzyby rozwijają się lepiej niż bakterie. Minerali- 
zując substancję organiczną znajdującą się w wodzie znacząco przyczyniają się do 
jej samooczyszczania. Grzyby są bardzo wrażliwe na działanie substancji toksycz- 
nych i dlatego niektóre z nich stanowią bioindykatory czystości wód (Miiller i Lo- 
effler 1987, Mikulski 1982). 

Grzyby drożdżopodobne są bioindykatorami skażenia wód użytkowych ścieka- 
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mi komunalno-przemysłowymi (Dynowska 1995); mogą one zagrażać zdrowiu 

człowieka w przypadku obniżonej odporności immunologicznej (Cooke i wsp. 

1960, Gentles i La Touche 1969, Sowiński 1986, Maleszka 1 wsp. 1990, Dąbkow- 

ska i Dzierzanowska 1993, Kurnatowska 1997). 

Podstawowym problemem niniejszej pracy było ustalenie, czy w wodach źródeł 

o różnym stopniu czystości województwa podlaskiego występują grzyby z rodzaju 

Candida oraz czy na ich pojawianie się mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe. 

MATERIAŁ I METODY 

Badania dotyczące występowania grzybów anamorficznych prowadzono w la- 

tach 2001-2003 w źródłach Antoniuk, Cypisek, Smolniki, Sobolewo, Pólko, Ryb- 

nik w pobliżu miejscowości Rybniki, zlokalizowanych w Białymstoku i okolicach 

na terenie Puszczy Knyszyńskiej i na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. 

Sezonowo wiosną, latem, jesienią i zimą z każdego stanowiska pobierano każdora- 

zowo po 8 próbek wody. Do izolowania grzybów stosowana była metoda przynęty 

polegająca na wprowadzaniu do próbek wody małych fragmentów różnego rodza- 

ju substratów zwierzęcych: ikry karasia, skóry węża i skrzydeł owadów. Pojemniki 

przykrywano płytkami szklanymi, po to aby przynajmniej częściowo zabezpieczyć 

znajdującą się w nich wodę przed wnikaniem bakterii z otoczenia. Próbki przecho- 

wywano przez okres czterech tygodni w pracowni w temperaturze zbliżonej do tem- 

peratury wody w źródłach, rzekach, stawach i w jeziorze w danym miesiącu. W tym 

czasie regulowano oświetlenie i ogrzewanie. Stwierdzone mikroskopowo na przy- 

nętach grzybnie przenoszono do wysterylizowanych szalek Petriego z wodą desty- 

lowaną. Przynęty przeglądano pod mikroskopem optycznym codziennie, zaczyna- 

jąc od trzeciego dnia od założenia hodowli. Z każdej próby wykonywano kilkana- 

ście preparatów mikroskopowych. 

W celu wyizolowania szczepów z rodzaju Candida z uzyskanych próbek wody 

posługiwano się także metodą hodowli grzybów na podłożach stałych. W tym celu 

posiewano lcm* wody ze zbiorników na podłoże Sabourauda z dodatkiem chloram- 

fenikolu oraz na podłoże Sabourauda bez antybiotyku wobec prób kontrolnych. Po- 

siewy inkubowano przez 24 godziny w temperaturze 37'C a następnie pozostawia- 

no w temperaturze 20'C-25'C. Po upływie 3-5 dni z wyrosłych na podłożu stałym 

kolonii grzybów sporządzono preparaty bezpośrednie w 0,9% roztworze chlorku 

sodowego a część preparatów barwiono metodą Gramma. Po stwierdzeniu w prepa- 

ratach bezpośrednich elementów morfologicznych grzybów, posiewano kolonie na 

świeże podłoże, co pozwoliło na wyizolowanie po kilku pasażach czystych bezbak- 

teryjnych szczepów grzybów. Diagnostykę mikologiczną grzybów przeprowadzono 

w sposób rutynowy. Przy oznaczaniu grzybów do gatunku posługiwano się praca- 

mi Batki 1975, Kowszyk-Gindifer i Sobiczewskiego (1986), Kurnatowskiej (1995), 

Zaremby i Borowskiego (2001). 
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Próbki przeznaczone do badań fizykochemicznych z ustalonych zbiorników 
wodnych pobierano około 0,20 m pod powierzchnią wody za pomocą aparatu Rutt- 
nera o pojemności 2,0 dm*. W laboratorium wykonywano analizę hydrochemiczną 
wody, w której oznaczano między innymi temperaturę, odczyn-pH, utlenialność, 
dwutlenek węgla, zasadowość ogólną, siarczany, azot amonowy, azot azotynowy, 
azot azotanowy, fosforany, żelazo całkowite, chlorki, wapń, magnez, suchą pozosta- 
łość, substancje rozpuszczone i zawiesiny. Badania fizykochemiczne wody wyko- 
nano metodami zalecanymi przez Standard Methods według Greenberga i wsp. 
(1992) oraz Dojlidy (1995). 

Wyniki badań poddano analizie statystycznej stosując metodę analizy skupień 
(Podani 2000). 

WYNIKI 

Podczas wieloletnich badań dotyczących składu gatunkowego grzybów w sze- 
Ściu źródłach: Antoniuk, Cypisek, Smolniki, Sobolewo, Pólko i Rybnik wojewódz- 
twa podlaskiego stwierdzono występowanie następujących gatunków grzybów z ro- 
dzaju Candida: C. aquatica, C. albicans, C. krusei i C. tropicalis. Grzyby te z r6z- 
ną częstością pojawiały się w próbkach wody pochodzącej ze źródeł. W wodzie 
Źródła Sobolewo oznaczono wszystkie wymienione gatunki grzybów. Candida al- 
bicans występowała we wszystkich żródłach, C. tropicalis w źródłach Cypisek, 
Smolniki, Sobolewo i Pólko, C. crusei w źródłach Antoniuk, Cypisek i Sobolewo, 
а С. aquatica również w źródłach Smolniki, Sobolewo i Rybnik. 

Grzyby z rodzaju Candida występowały w źródłach w każdym sezonie badaw- 
czym, niezależnie od temperatury. Wyniki badań fizykochemicznych wody oraz 
skład gatunkowy grzybów przedstawiono w Tabeli 1. Źródło Sobolewo miało, 
w porównaniu z pozostałymi badanymi zbiornikami wodnymi, podwyższoną za- 
wartość biogenów: azotu amonowego, fosforanów rozpuszczonych oraz zawiesiny. 
Na rysunkach 1-6 przedstawiono wyniki analizy podobieństw wskazujące, że czyn- 
nikiem środowiskowym określającym liczbę gatunków grzybów w wodzie źródeł 
Antoniuk i Rybnik była alkaliczność, Cypisek i Sobolewo — azotany, Pólko — fosfo- 
rany, a Smolniki — żelazo. 

DYSKUSJA 

Z czterech gatunków grzybów z rodzaju Candida zarejestrowanych w źródłach 
województwa podlaskiego, trzy były wcześniej notowane w innych zbiornikach 
wodnych. 

Candida aquatica wykryto w pianie kilku jezior (Batko 1975) i w wodzie jezio- 
ra Mamry na materiale roslinnym i zwierzecym (Czeczuga i Woronowicz 1991- 
1992). W naszych badaniach stwierdzono jego obecność w wodzie trzech źródeł. 
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Tabela 1. Skład fizykochemiczny wody w mg I" i skład gatunkowy grzybów wyizolowanych 

  
  

    

  

z badanych źródeł 

Stanowisko 

Specyfikacja Antoniuk Cypisek Smolniki Sobolewo Pólko Rybnik 

Temperatura ('C) 10,5 11,0 7.3 105 8,8 8,3 

РН 7,6 tee 7,5 7,1 7,0 15 

Utlenialnosé 6,7 5,4 1,4 10,4 5,4 22$ 

|07) 8,4 22,4 11,7 14,3 10,6 9,2 

Alkaliczność 3,6 5,9 4,7 5,9 39 35 

(mval I") 

N-NH4 0,030 0,610 0,050 0,170 0,040 0,080 

N-NO> 0,029 0,047 0,010 0,521 0,002 0,060 

N-NO* 0,100 1,768 0,170 2,765 0,130 0,160 

P-PO4 0,259 0,235 0,270 1,251 0,750 0,490 

CI 11,40 27,20 22,65 43,10 16,50 17,24 

Twardość wapniowa 68,00 135,10 49,38 117,10 102,60 49,40 

Са 

Twardość magnezowa 14,51 23,70 AE 24,30 58,16 10,50 

Mg 
S-S04 54,80 61,20 34,61 78,90 29,73 32,00 

Fe 0,10 0,100, 56 0,49 0,19 0,12 

Sucha pozostałość 342 550 406 403 182 240 

Substancje 314 429 389 331 131 210 

rozpuszczone 

Zawiesina 28 21 17 72 51 30 

Nazwy gatunków Candida Candida Candida Candida Candida Candida 

grzybów albicans albicans albicans albicans albicans albicans 

Candida Candida Candida Candida Candida Candida 

krusei krusei aquatica aquatica tropicalis aquatica 

Candida Candida Candida 

tropicalis tropicalis krusei 

Candida 

tropicalis 

Ogólna liczba 

gatunków grzybów 4 3 3 4 + 2 

  

Candida albicans, który w naszych badaniach został stwierdzony we wszystkich 

źródłach, był wcześniej znajdowany również w leśnych strumieniach (Czeczuga 

i wsp. 1986) oraz w wodzie pochodzącej ze stawów (Czeczuga i Muszyńska 1999). 

Candida tropicalis wykrywany był na krewetkach (Batko 1975) oraz na liściach 

i nasionach roślin i na materiale zwierzęcym: skórze węża, włosach ludzkich, ścin- 

kach rogów w wodzie rzeki Biebrzy (Czeczuga i wsp. 1990), jeziora Łuknajno 

(Czeczuga 1990), jeziora Śniardwy (Czeczuga 1991) oraz jeziora Mamry (Czeczu- 

ga i Woronowicz 1991-1992). W naszych badaniach wystąpił w wodzie z czterech 

źródeł. 
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Źródło Antoniuk 

Temperatura 

с 

pH 

со. 

Utlenialność 

Alkaliczność w CaCO3 

Liczba gatunków grzybów 

N-NI lą 

N-NO> 

N-NO3 

Fe 

P-PO, 

Twardosé magnezowa 

Zawiesina 

Twardość wapniowa 

S-S04 

Sucha pozostałość 

Substancje rozpuszczone 

  

    
U 100 200 300 400 500 

Odległość euklidesowa 

Rys. 1. Podobieństwo badanych parametrów fizykochemicznych oraz liczba gatunków grzybów 
w wodzie źródła Antoniuk (miara podobieństwa — odległość euklidesowa) 

źródła Cypisek 

Temperatura 

pH 

Litenialnoaść 

Akaiczrość w CaCQ3 

N-NH, 

N-NO2 

Fe 

PFO, 

N-NQą 

Liczba gatunków grzybów 

Со. 

Taardeść magnezowa 

Zawies ra 

Cl 

S-S0, 

Twardos¢ wanriowa 

Sucha pozoszełość 

substancje rozpuszczore 

A
A
     
  

D 100 200 330 450 530 600 

Qcległość euklidasowa 

Rys. 2. Podobieństwo badanych parametrów fizykochemicznych oraz liczba gatunków grzybów 
w wodzie źródła Cypisek (miara podobieństwa — odległość euklidesowa) 
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Źródło Pólko 

Temperatura 

CO, 

pH 

Utlenialność 

Alkaliczność w СаСО; 

N-NH, 

N-NO 

N-NO3 

Fe 

P-PO, 

Liczba gatunków grzybów | 

CI 4 

$-$04 | 

Twardość magnezowa 

Zawiesina | 

Twardość wapniowa 

Substancje rozpuszczone 

Sucha pozostałość 

  
0 20 40 60 80 100 

Odległość euklidesowa 

Rys. 3. Podobieństwo badanych parametrów fizykochemicznych oraz liczba gatunków grzybów 

w wodzie źródła Pólko (miara podobieństwa — odległość euklidesowa) 

Źródło Rybnik 

Temperatura 

pH 

CO, 

Twardosé magnezowa 

Alkaliczność w CaCO 

Liczba gatunkow grzybow 

N-NH, 

ММО. 

Fe | 

N-NO3 

Р-РО. 

Utlenialność 

Cl 

S-S04 

Zawiesina 

Twardość wapniowa 

Sucha pozostałość 

Substancje rozpuszczone 

  

  
0 50 100 150 200 250 300 350 

Odległość euklidesowa 

Rys. 4. Podobieństwo badanych parametrów fizykochemicznych oraz liczba gatunków grzybów 

w wodzie źródła Rybnik (miara podobieństwa — odległość euklidesowa) 
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Źródło Smolniki 

Temperatura 

pH 

Utlenialność 

N-NHg 

Liczba gatunków grzybów 

Alkaliczność w CaCO3 

Twardość magnezowa 

S-SO, 

Twardość wapniowa 

Sucha pozostałość 

Substancje rozpuszczone   

o
 100 200 300 400 500 600 700 

Odległość euklidesowa 

Rys. 5. Podobieństwo badanych parametrów fizykochemicznych oraz liczba gatunków grzybów 
w wodzie źródła Smolniki (miara podobieństwa — odległość euklidesowa) 

Źródło Sobolewo 

Temperatura 

Utlenialność 

pH 

Alkaliczność w CaCO3 

N-NH, 

N-NO> 

Fe 

P-PO, 

Liczba gatunków grzybów 

CO, 

Twardość magnezowa 

с 

S-SO, 

Zawiesina 

Twardość wapniowa 

Sucha pozostałość 

Substancje rozpuszczone BEC aa 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Odległość euklidesowa 

  

    
Rys. 6. Podobieństwo badanych parametrów fizykochemicznych oraz liczba gatunków grzybów 
w wodzie źródła Sobolewo (miara podobieństwa — odległość euklidesowa) 

 



  

542 B. KIZIEWICZ 
  

Solntzeva i Vinogradova (1989) podczas badań dotyczących różnorodności 

grzybów niektórych jezior Estonii wykazały, że Candida albicans i Candida tropi- 

calis występują w jeziorach o różnym stopniu zanieczyszczenia, znacznie częściej 

w wodach z dużą zawartością materii organicznej. 

Wysokie stężenia utlenowania, biogenów i zawiesiny mają wpływ na rozwój 

grzybów w wodzie (Mikulski 1974, Greenberg i wsp. 1992). Grzyby mineralizują 

związki organiczne, co wpływa na obieg pierwiastków w zbiornikach wodnych oraz 

na ich wzrost. W wodach obciążonych w znacznym stopniu związkami organiczny- 

mi wykrywano je częściej niż w wodach względnie czystych. Źródło Sobolewo 

o najbardziej eutroficznym charakterze uznano za pozaklasowe, ze względu na wy- 

sokie poziomy biogenów: azotu amonowego, fosforanów rozpuszczonych i zawie- 

siny. W wodzie tego zbiornika wykryto wszystkie gatunki grzybów. Grzyby izolo- 

wane z wody badanych źródeł województwa podlaskiego należą do grzybów poten- 

cjalnie chorobotwórczych. W sprzyjających dla siebie warunkach mogą, jako pato- 

geny, powodować grzybice u ludzi i zwierząt. Chorobotwórcze grzyby drozdzopo- 

dobne obserwowali również w różnego typu zbiornikach i ciekach wodnych Cze- 

czuga (1994), Ulfig (1995, 1996, 1998), Dynowska (1997), Rózga i wsp. (1999), 

Kiziewicz i Czeczuga (2001). 

Temperatura wody może mieć istotny wpływ na biocenozy wód i na przebieg 

w nich procesów chemicznych. Grzyby z rodzaju Candida występowały w źródłach 

we wszystkich sezonach badawczych. Oznacza to, że wykazują one szeroki zakres 

tolerancji na temperaturę. 

Odczyn wody tj. pH zależy od aktywności jonów wodorowych. W wodach po- 

wierzchniowych waha się w granicach pH 4-9, jednak większość tych wód ma pH 

6,5-8,5 (Dojlido 1996). Stpiczyńska-Tober (1965) i Zaborowska (1965) wykazały, 

że grzyby mogą występować w zbiornikach wodnych o szerokim spektrum pH, zaś 

Candida albicans dobrze rozwija się w wodzie o pH od 7 do 8. Roberts (1963) po- 

daje, że grzyby występujące w wodach kwaśnych wykazują zdolność do rozkładu 

trudno rozszczepialnych związków organicznych zawartych w podłożach takich jak 

błonnik, chityna oraz keratyna. W badanych zbiornikach jedynie woda w źródle 

Pólko posiadała odczyn obojętny (pH 7), zaś woda pozostałych źródeł wykazywa- 

ła odczyn zasadowy (pH powyżej 7). 

Korniłłowicz (1994) stwierdziła, że na właściwości keratynolityczne saprofi- 

tycznych grzybów wpływa alkalizacja podłoża. W badanych źródłach alkaliczność 

wynosiła od 0,030 do 0,610 mval T'. 

Woda badanych przez nas źródeł, z wyjątkiem źródła w Sobolewie, na podsta- 

wie zawartości fosforanów rozpuszczonych, zawiesiny odpowiadała II klasie, nato- 

miast ze względu na pozostałe wskaźniki przeważnie I klasie czystości. Źródło So- 

bolewo wykazywało najbardziej eutroficzne właściwości. Oznaczono w nim wyso- 

kie poziomy biogenów: azotu amonowego i fosforanów rozpuszczonych oraz za- 

wiesiny i na tej podstawie uznano je za pozaklasowe (Dziennik Ustaw 1991). 
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Przeprowadzona przez nas analiza podobieństw wykazała, że w poszczególnych 
źródłach inne czynniki środowiskowe (alkaliczność, azotany, fosforany, żelazo) 
określają liczbę występujących tam gatunków grzybów. 
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