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Kako je razsežnost spola vključena v raziskave gliv?

Glive imajo mnogo bolj raznoliko razmnoževanje kot človek, pa kaj potem?

Ko sem razmišljala globlje, sem zasledila vpletenost spola / družbenega spola v glivnih 
okužbah na več različnih ravneh:

I. Spol glivnih povzročiteljev

II. Spol / družbeni spol (človeškega) gostitelja

III. Učinki spola, starosti in rase / narodnosti udeležencev 
poskusov s protiglivnimi zdravili

IV. Spol raziskovalcev, ki preučujejo glivično okužbo

Ali v te študije dovolj vključujemo spremenljivke spola / družbenega spola?

UVOD
Pri glivnih okužbah je spol vključen na več ravneh 

Predstavljam svoj osebni pogled.
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• Spol se je pojavil zgodaj v evoluciji. Večina evkariontov preide v spolni cikel.

• Seks je drag in neučinkovit. 

• Potrebne so ne-identične haploidne gamete, kar pomeni, da sta za 1 potomstvo 
potrebna 2 starša. Vzdrževanje 2 paritvenih partnerjev zmanjšuje fitnes.

• Prednosti spola odtehtajo učinkovitost mitotične reprodukcije.

• Večina biologov meni, da je namen spola ustvariti raznolikost med potomci.

• Še pred desetletjem so mislili, da so patogene glive pretežno nespolne, mitotične in 
večinoma klonske.

• Kopičenje genetskih dokazov kaže, da je večina (človeških) glivnih patogenov 
obdržala mehanizme, potrebne za spolno reprodukcijo (skriti seks).

• Paraseksualno razmnoževanje ne potrebuje vzdrževanja paritvenih partnerjev. 
Prednosti parjenja istovrstnih celic niso takoj očitne, vendar že majhna količina 
navzkrižne oploditve zadostuje za ohranjanje raznolikosti.

• Sam proces spolnega razmnoževanja (vključno s paraseksualnim) lahko neposredno 
vpliva na virulenco, ustvarjanje odpornih spor in modulacijo interakcij s celicami 
gostiteljicami.

• Le približno 100 vrst od milijonov vrst je povezanih s človeškimi boleznimi       
(najbolj pogoste so glive iz rodu Cryprococcus, Candida in Aspergillus).

I. SPOL GLIVNIH POVZROČITELJEV

IV. Ene & RJ. Bennett. Nature Reviews Microbiology (2014) 10.1038/nrmicro3236
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O okužbi s kriptokoki

Možganske okužbe zaradi glive Cryptococcus imenujemo kriptokokni meningitis.

Večina primerov okužbe s C. neoformans se pojavi pri ljudeh z oslabljenim
imunskim sistemom, zlasti pri tistih, ki so napredovanim HIV/AIDS-om.

https://www.cdc.gov/fungal/diseases/cryptococcosis-neoformans/definition.html
https://microbiologysociety.org/resource_library/knowledge-search/cryptococcus-remains-a-deadly-threat-for-those-with-hiv-aids.html

Photomicrograph of the fungus Cryptococcus neoformans

Kriptokok je gliva, ki živi v okolju po vsem svetu (Cryptococcus neoformans).

Ljudje se lahko okužijo z vdihavanjem te mikroskopske glive.                              
Večina ljudi, ki so bili izpostavljeni glivi, nikoli ne zboli zaradi tega.

Kriptokokoza običajno prizadene pljuča ali osrednji živčni sistem,                        
lahko pa prizadene tudi druge dele telesa.
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Nespolno in (para)spolno razmnoževanje 
pri glivi Cryptococcus neoformans

Celice Cryptococcus neoformans so haploidne (1N) in se lahko razdelijo nespolno ali vstopijo v heterotalični ali homotalični cikel razmnoževanja. Pri
heterotaličnem parjenju feromonska signalizacija med celicami in α celicami povzroči zlitje med celicami. Jedri se ne zlijeta, ampak se tvori nitasti
dikarion. Konice nitastih celic se izoblikujejo v bazidije, v katerih pride do fuzije jeder in mejoze. Dodatni cikli mitotske delitve ustvarijo več haploidnih
bazidiospor, kar povzroči nastanek štirih dolgih verig.

IV. Ene & RJ. Bennett. Nature Reviews Microbiology (2014) 10.1038/nrmicro3236

Razlike paritvenih tipov: 
MATa je bolj virulenten od MATa 

Feromonsko signaliziranje: 
rast hif in tvorba titanskih celic

Tvorba bazidiospor: 
pot infekcije 

Hibridni in rekombinantni sevi: 
odpornost na protiglivna zdravila in fitnes
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O okužbi s kandido

• Kandidaza ust in žrela: razvije se v ustih ali grlu.

• Okužba s kandido: kandidiaza v nožnici.

• Invazivna kandidaza: Candida vstopijo v krvni obtok ali prizadenejo 
notranje organe, kot so ledvica, srce ali možgani.

https://www.cdc.gov/fungal/diseases/candidiasis/index.html

Photomicrograph of the fungus Candida albicans

Nekatere vrste Candida lahko pri ljudeh povzročijo okužbo (Candida albicans).

Kandida običajno živi na koži in v telesu, na mestih, kot so usta, grlo, črevesje in 
nožnica, ne da bi povzročala kakršne koli težave.

Kandida lahko povzroči okužbo, če pobegne iz nadzora ali če vstopi globlje v telo     
(krvni obtok ali notranje organe, kot so ledvica, srce ali možgani).
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Nespolno in (para)spolno razmnoževanje pri Candida albicans

Celice Candida albicans so diploidne (2N) in se lahko delijo nespolno ali pa se lahko parijo heterotalično ali homotalično. Paritvene celice MTLa in
MTLα celice morajo preiti iz bele v neprozorno fazo, da postanejo kompatibilne. Neprozorne celice izločajo feromone, ki povzročajo tvorbo
konjugacijskih cevk, nato pa pride do celične in jedrske fuzije, nastanejo tetraploidne (4N) celice. Pojavi se lahko tudi homotalično parjenje, lahko ga
poganja izguba proteaze Bar1 v celicah MTLa. Produkti parjenja lahko povzročijo izgubo kromosoma, da se vrnejo v diploidno stanje.

IV. Ene & RJ. Bennett. Nature Reviews Microbiology (2014) 10.1038/nrmicro3236

Razlike paritvenih tipov: 
MTLa/α je bolj virulenten od 
MTLa/a ali MTLα/α

Prehod iz bele v neprosojno: 
prednostni izbor niše, interakcija z 
imunskimi celicami, nitasta rast, 
tvorba biofilma

Feromonsko signaliziranje: 
tvorba biofilma

Tvorba rekombinantnih sevov:
odpornost na protiglivna zdravila, 
fitnes
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II. SPOL / DRUŽBENI SPOL (ČLOVEŠKEGA) GOSTITELJA

Kdo lahko dobi glivno okužbo?

Glive so pogoste v okolju in ljudje vsak dan vdihujejo ali pridejo v
stik z glivami, ne da bi zboleli.

Vsakdo lahko dobi glivno okužbo, tudi sicer zdravi ljudje.

Toda te glive pogosteje povzročajo okužbo pri ljudeh s šibkim
imunskim sistemom.

Do oportunističnih okužb pride, kadar je imunski sistem šibek.

Mnoge izmed glivnih okužb so oportunistične okužbe.

Kaj pa oslabi imunski sistem?

• Nekateri ljudje so rojeni s šibkim imunskim sistemom.

• Drugi imajo lahko bolezen, ki napade imunski sistem (HIV/AIDS).

• Nekatera zdravila lahko tudi zmanjšajo sposobnost telesa za boj
proti okužbam (kortikosteroidi ali kemoterapija z rakom).

Center for disease control and prevention (CDC) https://www.cdc.gov/fungal/infections/index.html

Ali dobimo glivno okužbo različno, glede na spol / družbeni spol?
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Zdi se, da je kožna kandidaza odvisna od 
različnega življenjskega sloga žensk in moških 

Peroralna kandidaza

Najpogostejša mikoza ustne votline je ustna kandidaza, ker je Candida spp. pogost
komenzalni organizem v ustni votlini. Ledvična odpoved, imunosupresija, malignost,
kserostomija, diabetes mellitus in nosečnost so dejavniki, ki povzročajo nagnjenost k ustni
kandidazi.

A. Shemer & M. Babaev. In: E. Tur & E. Maibach(eds) Gender and Dermatology. Springer, Cham. (2018)  https://doi.org/10.1007/978-3-319-72156-9_18

Candida folliculitis

Candida folliculitis je okužba lasnih mešičkov brade in brkov pri moških.

Kandidna onihomikoza

Pogost stik rok z vodo je povezan s paronihijo in kandidovo
onihomikozo, ki je pogostejša pri ženskah.

Zobozdravstveni stomatitis

Zobozdravstveni stomatitis je druga oblika kronične ustne kandidaze, za katero je
značilna razpršena rdečina in otekanje območja, kjer nosimo protezo. Nekatere
raziskave so pokazale, da so ženske z stomatitisom proteze bolj prizadete kot moški.

Candida balanitis

Candida balanitis naj bi bil pridobljen s spolnim stikom s partnerjem, ki ima candido
vulvovaginitis. Neobrezani moški imajo večjo pogostost balanitisa.

Candida vulvovaginitis

Drugi najpogostejši vzrok vaginitisa je candida vulvovaginitis, stanje, ki bo vsaj enkrat v življenju prizadelo 75
% žensk, medtem ko bo pri 10 % žensk ponavljajoč dogodek. Candida vulvovaginitis je povezana s povečano
ravnijo estrogena, zaradi uporabe peroralnih kontracepcijskih sredstev in nosečnosti.
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Moški spol velja za dejavnik tveganja za kriptokokozo.

Moški, ki trpijo zaradi bolezni, imajo hujše simptome in slabše rezultate zdravljenja.

Obstajajo številne opazovalne, klinične in epidemiološke študije, ki dokumentirajo
večjo prizadetost moških pri okužbi z C. neoformans, vendar nimajo nadaljnje
razlage vzroka ali mehanizma.

Zelo omejene primarne raziskave kažejo, da so verjetno vzrok spolni hormoni.

Glede na to, da razlike med spoloma prevladujejo in jih sprejemajo številni 
raziskovalci, preseneča, da ni znano več.

Nagnjenost k okužbam z glivo Cryprococcus neoformans
glede na spol

TE Guess et al. J. Fungi (2018) doi:10.3390/jof4020049

Za kriptokokozo vsako leto zboli četrt milijona ljudi,                                                              
kar ima za posledico več kot 180.000 smrti.

Moški prizadene kriptokokoza pogosteje kot ženske,                                                         
pojav so opazili že več kot pol stoletja.

V neokuženi populaciji (HIV-), kjer  je razmerje ~ 3 moški : 1 ženska,                                   
v primerjavi s HIV+ populacijo, kjer je razmerje ~ 8 moških : 2 ženski.
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III. UČINKI SPOLA, STAROSTI IN RASE / NARODNOSTI UDELEŽENCEV 
PRESKUŠANJA PROTIGLIVNIH ZDRAVIL

Posakonazol je triazolna protiglivna učinkovina za zdravljenje invazivne glivne okužbe in 
zdravljenje orofaringealne kandidaze.
V dveh študijah na zdravih odraslih osebah (> 18 let) so bili ocenjeni učinki spola, starosti in 
rase / etnične pripadnosti (črni ali beli) na stanje farmakokinetike posakonazola v stanju 
dinamičnega ravnovesja.
Starost, spol in rasa / narodnost niso imeli klinično pomembnih učinkov na farmakokinetiko
posakonazola.
Posakonazol je varen in se dobro prenaša ne glede na starost, spol ali raso / narodnost.

Pri zdravih odraslih odmerjanje na podlagi starosti, spola in rase / narodnosti                    
ni potrebno.

A. Sansone-Parsons, et al. Antimicrobial agents and chemotherapy (2007) 10.1128/AAC.00472-06

By Fvasconcellos - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1332022

Posakonazol
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Flukonazol naredi glive spolno aktivne

C. Popp, B. Ramírez-Zavala, S. Schwanfelder, I. Krüger, J. Morschhäuser. mBio (2019) mBio 10:e02740-18

Glivne okužbe običajno zdravimo z zdravilom flukonazol, ki
zavira sintezo ergosterola pri kandidi.

Ergosterol je enakovreden holesterolu pri ljudeh.

Glavne mehanizme odpornosti proti flukonazolu so že odkrili.

Gliva uspe z več različnimi mehanizmi postati odporna.

Zelo odporni sevi C. albicans, pri katerih zdravljenje s
flukonazolom ni uspešno, običajno uporabljajo kombinacijo več
mehanizmov odpornosti.

Običajno se sev C. albicans razmnožuje nespolno z delitvijo celic.

V prisotnosti flukonazola lahko odporne glivne celice hitro preidejo v spolno razmnoževanje.

V nastalih potomcih se na novo kombinirajo različni mehanizmi odpornosti in tako populacija 
gliv postane še manj občutljiva na flukonazol.

Flukonazol ne samo, da izbira mutacije odpornosti, ampak lahko privede tudi do sprememb 
v genomu, zaradi katerih je običajno nespolna gliva "paritveno kompetentna".

Flukonazol
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Mehanizmi odpornosti

Konformacijska sprememba tarče

Povečano izražanje tarče

Odsotnost tarče

Povečano izčrpavanje črpalk

Regulacija stresnega odziva

Plastičnost genoma: aneuploidija/hipermutacije

Nepoznan mehanizem

Stanje glede odpornosti

Odpornost

Delna odpornost

Ni odpornosti
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4 razredi zdravil proti glivnim okužbam živali: azoli (tudi fungicidi) ciljajo na biosintetsko pot ergosterola; pirimidinski analogi
vplivajo na biosintezo nukleinskih kislin; ehinokandini, zavirajo biosintezo celične stene; in polieni vežejo ergosterol.
6 glavnih razredov fungicidov: morfolini zavirajo dve ciljni mesti znotraj biosintetske poti ergosterola, D14-reduktazo in D8-
D7-izomerazo; benzimidazoli (MBC) vplivajo na citoskelet z vezavo na b-tubulin, s čimer preprečujejo sestavljanje
mikrotubulov; strobilurini (QoIs) in inhibitorji sukcinat dehidrogenaze (SDHI) zavirajo prenos elektronov v mitohondrijski
dihalni verigi, z zaviranjem kompleksa II (sukcinat dehidrogenaza) in kompleks III (QoI); in anilinopirimidini verjetno ciljajo
mitohondrijske signalne poti.

M.C. Fisher et al. Science (2018) 10.1126/science.aap7999

Število mehanizmov odpornosti

Azoli

Pirimidinski analogi

Ehinokandini

Polieni

Živali  Azoli

Morfolini

Benzimidazoli

Strobilurini

Anilinopirimidini

Inhibitorji sukcinat dehidrogenaze

Rastline

Nabor učinkovin proti glivnim okužbam živali in rastlin
ter poznani mehanizmi odpornosti gliv
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• Kljub večjemu številu žensk na programih podiplomskega študija 
in enakega oz. večjega števila žensk, ki pridobijo magisterij in 
doktorat, ter kljub prizadevanjem za promocijo žensk v znanosti 
STEM, neskladje v plačah in akademskem napredovanju žensk 
ostaja.

• Manj je žensk na najvišjih znanstvenih in akademskih 
vodstvenih položajih.

• Ameriški konferenčni center, Gordon Research Conferences
(GRC), ki je znan po odličnih razpravah o vrhunski znanosti, je 
hkrati tudi primer dobre prakse.

• Poleg vrhunskega znanstvenega programa je GRC leta 2016 
predstavil »uro moči« (angl. power hour)*.

• Ta sekcija daje vsem udeležencem priložnost, da razpravljajo o 
izzivih, s katerimi se ženske srečujejo v znanosti (kakor tudi o 
drugih vprašanjih raznolikosti in vključenosti).

• Leta 2018 je konferenca »Molekularna in celična glivna 
biologija« prvič vključila »uro moči« v glivni skupnosti.

• V letu 2019 je na konferenci »Imunologija glivnih okužb« 
potekala še ena »ura moči«.

IV. SPOL RAZISKOVALCEV, KI PREUČUJEJO GLIVNE OKUŽBE

M. Riquelme et al. Fungal Genetics and Biology (2018) 10.1016/j.fgb.2018.09.007
ER. Ballou et al. Pathogens (2019) 10.3390/pathogens8030103

Razčlenitev spola med govorniki. Razčlenitev spola
vseh povabljenih in izbranih predavateljev na vseh
petih sestankih GRC IFI je prikazana kot funkcija
časa. Za vsako srečanje je predstavljena razčlenitev
spolov organizatorjev srečanj (predstavljena kot
odstotek moških, oranžni stolpci). Za vsako
srečanje skozi čas je prikazana razčlenitev spolov
med govorci (tako za moške kot ženske, oranžne in
modre črte). Skozi zgodovino srečanj se je pri
razčlenitvi govorcev pojavil trend k enakosti spolov.
Prikazana je tudi razčlenitev voditeljev razprav, ki
jih organizatorji izberejo na vsakem srečanju
(predstavljeni kot odstotek žensk, svetlo modri
stolpci).*ura za opolnomočenje
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• Nezavedna spolna pristranskost
(zastopanje v odborih, priporočila, upoštevanje pripomb in dodeljene naloge)

• Ravnovesje dela in zasebnega življenja
(fleksibilnost, recimo NE, premislek o vrzelih v življenjepisu)

• Pristranskost v plačilih
(zavedanje svoje vrednosti, pogajanje vnaprej)

• Spolno nadlegovanje
(poznavanje postopkov v ustanovi, sprejetje kodeksa ravnanja v primeru 
nadlegovanja in določitev zaupnih oseb, spodbujanje ljudi, da spregovorijo, 
kadar nadlegovanje zaznajo)

• Ozaveščenost
(recenzije, nominacije za nagrade, pisanje o razlikah med spoloma v znanosti)

• Mentorstvo
(raziskovalci na začetku kariere na splošno in zlasti ženske pri določanju 
mentorjev)

• Samopromocija in pogajanja, prakse zaposlovanja
(spolno slepo zaposlovanje, zavedanje o zaposlovanju manjšinskih kandidatov)

• Gradnja in vzdrževanje omrežij

Izzivi, s katerimi se ženske soočamo v (glivni) znanosti

M. Riquelme et al. Fungal Genetics and Biology (2018) 10.1016/j.fgb.2018.09.007
ER. Ballou et al. Pathogens (2019) 10.3390/pathogens8030103



Institucija (koda države)
Regija (geografska lokacija)
Raziskovalno področje (2 stolpca spustnega menija) (biokemija, biotehnologija, 
celična biologija, razvoj, ekologija, evolucija, genetika / genomika, medicinska 
mikologija, rastlinska patologija, signalizacija, imunologija)
Ključne besede (prosto)
Spletno mesto laboratorija (spletno mesto raziskav, ne LinkedIn itd.)
Karierna stopnja (Jr = asist. ali enakovredno; vmesna; Sr = prof. ali enakovredno)
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• Ohranjamo prepričanje, da je premajhna zastopanost žensk med povabljenimi 
govorkami in govorci posledica pomanjkanja dovolj kvalificiranih žensk.

• Glivna raziskovalna skupnost »Raziskovalke nitastih gliv in oomicet« je pripravila, v 
aprilu 2016, dokument, ki služi kot centraliziran vir za prepoznavanje možnih govork.

• Cilj je izboljšati ravnovesje med govorkami in govorci na konferencah, kar je mogoče 
doseči s spolno uravnoteženo komisijo za njihov izbor.

• Poudarek je na unverzitetnih oz. enakovrednih delovnih mestih, ker je tam podpora 
ženskam, ki začenjajo z neodvisnim raziskovalnim položajem, - z vabili v organizacijske 
odbore, na predavanja in z imenovanjem za nagrade, - najmanjša.

Ženske raziskovalke nitastih gliv in oomicet

301 po celem svetu
104 Evropa

Momany, M.; Jason, S. Women Researchers in Fungi & Oomycetes. Available online:http://fungalgenomes.org/blog/wrifo/
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Vključite spremenljivke spola / družbenega spola 
v prihodnje študije!

ZAKLJUČKI
Spol je pomemben

Spol glivnih povzročiteljev Spol / družbeni spol 
(človeškega) gostitelja

Učinki spola, starosti in rase / 
narodnosti udeležencev poskusov s 

protiglivnimi zdravili

Raziskovalke in raziskovalci, 
ki preučujejo glivno okužbo



Zaključna konferenca Plotina
Ospoliti znanost. Za vključujoče raziskovalno okolje 

1. Strukturne in kulturne spremembe: načrti in prizadevanja za enakost spolov
2. Vključitev spremenljivk spola / družbenega spola v raziskave
2.1 Vključevanje razlik v raziskave agroživilstva
2.2 Spol v družboslovju in humanistiki
2.3 Ekonomija, poslovanje in finance
2.4 Spol in psihologija: kako to storiti pravilno?
2.5 Oblikovanje in inženiring
2.6 Spolno vključujoče materialne vede in inženiring
2.7 Spol in (duševno) zdravje
3. Vključitev spremenljivk spola / spola in vprašanj enakosti spolov v učne načrte
4. Merjenje enakosti spolov v organizacijah: kazalniki in orodja za spremljanje
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Cilj projekta EU - PLOTINA 

Ustvariti pogoje, v katerih bodo lahko sodelujoče raziskovalne organizacije razvile, implementirale
in ovrednotile načrte za enakost spolov (angl. Gender Equality Plans), ki bodo doprinesli k
spremembam v delovnem okolju, da bomo imeli tako ženske kot moški enake možnosti in
priložnosti za uresničevanje svojih potencialov, ciljev in potreb v raziskavah in znanosti.
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Predhodna struktura OBZORJE EUROPA


