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I. Bevezetés 

Az 1980-as évek óta a gombák egyre gyakrabban okoznak humán megbetegedést, az 

általuk okozta kórképek pedig fontos népegészségügyi problémává váltak világszerte. 

Irodalmi adatok szerint az USA-ban csupán az 1979-2000–es idıszakot felmérve, a 

gombák okozta évenkénti szepszisek száma kétszeresére emelkedett.  

A legújabb irodalmi adatok szerint a candidémiák kialakulásáért továbbra is a 

leggyakoribb C. albicans, C. glabrata, C. parapilosis, C. tropicalis és a C. krusei fajok 

tehetık felelıssé. Egyre gyakrabban fordulnak azonban elı olyan nehezen azonosítható 

gombafajok, mint a C. guilliermondii, C. lusitaniae, C. kefyr, C. rugosa, C. famata, C. 

inconspicua, C. norvegensis, C. dubliniensis is, melyeknek rezisztencia viszonyai egyes 

antifungális szerekkel szemben igen eltérık lehetnek a leggyakrabban elıforduló C. 

albicans-hoz képest. A Candida fajok epidemiológiájában bekövetkezı változás 

szükségessé tette a klinikai izolátumok fajszintő, pontos és gyors azonosítását, ami az 

elsı lépés az adekvát terápia elkezdéséhez. 

A korábban ritkán, de manapság egyre gyakrabban elıforduló sarjadzó gombák okozta 

fertızésekre jó példa a fenotípusosan hasonló megjelenéső, csökkent FLU-

érzékenységgel rendelkezı C. inconspicua és C. norvegensis izolátumok, melyeknek 

pontos azonosítását a rutin laboratóriumokban alkalmazott tesztek mindmáig nem teszik 

lehetıvé. 

Hasonló problémát jelentett hosszú idın át a C. dubliniensis, C. albicans egymástól való 

megkülönböztetése a rutin mikrobiológiai laboratóriumokban. 

Legújabban a C. orthopsilosis és a C. metapsilosis (korábban C. parapsilosis II, III. 

csoport) fajokat különítették el molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával a 

szoros értelemben vett C. parapsilosis-tól. Az eddigi epidemiológiai vizsgálatok azt 

mutatják, hogy a két új faj 1-2%-ban izolálható candidémiás betegekbıl, így faj szintig 

történı azonosításuk mindenképpen fontos a jövıben. 

A ritkábban izolálható Candida fajok in vitro farmakodinámiájának ismerete 

mindenképpen fontos az újabb antifungális szerek iránt. Bár a leggyakrabban 

alkalmazott flukonazol (FLU) in vitro és in vivo is hatékony a klinikailag jelentıs 

Candida fajok döntı többsége ellen, a primer FLU rezisztencia a C. inconspicua 

izolátumoknál is elıfordul, ami a FLU iránt csökkent érzékenységet mutató izolátumok 

irodalomból ismert MIC értékei alapján is látható.  
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A FLU iránt kezdetben érzékeny C. dubliniensis izolátumok könnyen rezisztenssé 

válhatnak a hosszan tartó kezelés során, ami a részleges vagy teljes keresztrezisztencia 

miatt a többi triazol típusú antifungális szer hatástalanságát eredményezheti. 

Az utóbbi években a terápiás gyakorlatba bevezetett echinocandinok, in vivo legalább 

olyan hatékonyak, mint az amphotericin B (AMB), és sokkal kevesebb a mellékhatásuk. 

Jelenleg elsıként választandó antifungális szerek neutropéniás, invaziv candidiázisban 

szenvedı betegek kezelése esetén. Figyelemre méltó azonban, hogy az újonnan 

elkülönített C. orthopsilosis és C. metapsilosis izolátumok echinocandinokkal szemben 

mutatott MIC értékei jelentısen alacsonyabbak a C. parapsilosis-szal összehasonlítva. 

Az említettek alapján a sarjadzó gombák epidemiológiájában bekövetkezett változás 

szükségessé teszi új diagnosztikai módszerek beállítását a rutin diagnosztikai módszerek 

közé, illetve a ritkábban elıforduló fajok érzékenységi-rezisztencia viszonyainak a 

pontosabb megismerését is.  
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II. Célkit őzések    

1. Munkánkban célul tőztük ki a DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében izolált, 

klinikai szempontból jelentısebb 264 Candida izolátum és több ATCC kontroll 

törzs összehasonlító vizsgálatát a Micronaut-Candida System azonosító rendszer 

és az API ID 32C segítségével. Rutint szerezve az új azonosító rendszer 

használatában, arra törekedtünk, hogy a rendszert a mindennapi gyakorlatba is 

bevezessük. 

2. További célunk volt a flukonazol és az amphotericin B in vitro 

farmakodinámiájának a tanulmányozása csökkent flukonazol-érzékenységő C. 

inconspicua izolátumokkal szemben idı-ölés görbék felvétele segítségével. 

3. Célul tőztük ki a „psilosis” - csoporton belül elkülönített C. metapsilosis és C. 

orthopsilosis törzsek viselkedésének tanulmányozását caspofungin jelenlétében az 

idı-ölés görbék felvétele segítségével RPMI-1640 és AM3 (Antibiotikum Médium 

3) tápközegben. 

4. Megvizsgáltuk a terápiában legrégebben használt amphotericin B és 5-

fluorocitozin, illetve három triazol, a flukonazol, a vorikonazol és a posakonazol 

in vitro aktivitását C. dubliniensis izolátumokkal szemben az idı-ölés görbék 

segítségével. 
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III. Anyagok és módszerek 

III. 1. A vizsgálatokhoz használt izolátumok származása 

 
Kísérleteinkben a DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézetében, a 2005-2006-ig terjedı 

idıszakban izolált sarjadzó gomba fajok győjteményét (255 izolátum) használtuk fel a 

MICRONAUT-Candida és az API ID 32 rendszerekkel végzett vizsgálatokhoz. Az 

izolátumok különbözı mintákból származtak (torok, köpet, vér, seb, vizelet, hüvely).  

Kilenc C. dubliniensis törzs a Szegedi Orvostudományi Egyetem Orvosi Mikrobiológiai 

Intézetébıl származott. Ezek az izolátumok már korábban, a magas variábilitású ITS2 

régió amplifikációján és az ezt követı olvadáspont görbe analízisen alapuló valós idejő 

PCR módszerrel voltak azonosítva. 

Kísérleteinkben 13 ATCC törzs (C. albicans 14053, C. albicans 10231, C. parapsilosis 

22019, C. tropicalis 750, C. krusei 6258, C. inconspicua 16783, C. norvegensis 22977, 

C. lusitaniae 38533, C. guilliermondii 6260, C. dubliniensis CD 36, C. pulcherrima 

18406, C. famata 36239, C. rugosa 2142) vizsgálatára is sor került. 

Az idı-ölés görbék felvételéhez is használt (8 izolátum) C. inconspicua izolátumok 

szintén a DEOEC Orvosi Mikrobiológia Intézetébe érkezett betegek mintáiból 

tenyésztek ki. 

A C. parapsilosis izolátumok esetében a szőkebb értelemben C. parapsilosis-nak 

azonosított törzseket használtuk fel az azonosítási vizsgálatainkhoz.  

Az idı-ölés görbék felvételéhez használt két C. parapsilosis, három C. orthopsilosis és 

három C. metapsilosis törzs Arianna Tavanti olaszországi kollekciójából származott. 

Négy C. parapsilosis és egy C. metapsilosis izolátumot pedig a DEOEC Orvosi 

Mikrobiológiai Intézet Diagnosztikai Laboratóriumában izoláltak. 

 

. 

 

 

 



 5 

 III. 2. A sarjadzó gombák izolálása és azonosítása 

Kereskedelmi forgalomban használt kitek segítségével 

 

A Sabouraud agar táptalajon frissen nıtt tenyészetek közvetlen vizsgálatára került sor 

mindkét azonosító rendszerrel. A klinikai mintákból származó sarjadzó gomba 

izolátumok azonosítása érdekében az új MICRONAUT-Candida azonosító rendszert 

(Merlin Diagnostika, Gmbh, Borhneim, Germany) használtuk. Összehasonlítás céljából 

az izolátumok egyidejő azonosítása az asszimilációs teszteken alapuló API ID 32C 

(BioMérieux, Marcy l’Etoile, France) rendszerrel is megtörtént. 

A vizsgálatot mindkét esetben szigorúan a gyártó leírása szerint végeztük.  

Ha az eredmények között nem volt eltérés, akkor a kapott eredményt véglegesnek 

tekintettük. Amennyiben a két módszerrel kapott eredmények között eltérés 

mutatkozott, akkor mindkét módszerrel a vizsgálatot az adott izolátum esetén 

megismételtük, és ha szükséges volt kiegészítı teszteket is (mikroszkópos vizsgálatok, 

nitrát-asszimiláció, eszkulin-hidrolízis, 45 0C-on való növekedés vizsgálata) végeztünk.  

Amennyiben az eredmények továbbra sem voltak egyértelmőek, vagy a két rendszer 

által kapott eredmények különböztek, akkor PCR alapú ribotipizálásra került sor a 

vizsgálat eredményeinek megerısítése céljából.  

 Statisztikai elemzés 

Az azonosítási vizsgálataink során kapott adatainkat Fisher-egzakt teszttel hasonlítottuk 

össze. A statisztikai elemzéshez GraphPad Prism 4.03 for Windows programot 

használtuk. 

 

III. 3. Érzékenység meghatározását szolgáló módszerek 

 Leveshígításos módszer az érzékenység meghatározására 

 
A MIC meghatározásokat a standard mikrodilúciós módszert alkalmazva végeztük el a 

CLSI M27-A2 (2002) dokumentum ajánlása szerint (NCCLS 2002). Vizsgálatainkat az 

amphotericin B(AMB), az 5-fluorocitozin (5-FC) (Sigma, Budapest, Hungary), a 

flukonazol (FLU), a vorikonazol (VOR) (Pfizer, Groton, CT, USA), a posakonazol 
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(POS) (Schering-Plough, Kenilworth, NJ, USA) és a caspofungin (CAS) (Merck-

Research Laboratories, Rahway, NJ, USA) antifungális szerekkel állítottuk be. 

Minıségi kontrollként a C. parapsilosis ATCC 22019, illetve a C. krusei ATCC 6258 

törzseket használtuk. 

A vizsgálatok végzésénél az egyes törzsek gombaszuszpenzióinak elkészítése során a 24 

órás Sabouraud agaron nıtt tenyészetekbıl 0,85 %-os fiziológiás sóoldat segítségével a 

sőrőséget 0,5 McFarland-ra állítottuk be. A végleges csíraszám (103CFU/mL) 

beállításához RPMI-1640 (Sigma, Budapest, Hungary), illetve szükség esetén AM3 

(Fluka, Budapest, Hungary) táptalajt használtunk fel. A mikrodilúciós vizsgálatokhoz 

használt táplemezeket házilag készítettük el, melyeket felhasználásukig -20 0C-on 

tároltunk (legfeljebb 1 hónapig). 

Minden 96 üregő ELISA lemezen beállítottunk antifungális szert (gombakontroll), 

illetve sarjadzó gombát (táptalajkontroll) nem tartalmazó kontroll üregeket is. 

A triazolok, amphotericin B és az 5-fluorocitozin esetében a leolvasás 48 órás 

inkubálást követıen vizuálisan történt a prominens és a teljes gátlás kritériumai alapján 

(NCCLS 2002). A caspofungin esetében a MIC érték a 24 óra utáni részleges gátlás 

alapján leolvasott érték volt.  

Idı-ölés görbék felvétele (time-kill kísérletek) 

 

A kísérleteket a Klepser és munkatársai (1998) által leírtak szerint végeztük el. A 

kísérleti paramétereket az általuk megadott módon állítottuk be és minden vizsgált 

izolátummal legalább kétszer végeztük el.  

Az idı-ölés görbék felvétele esetén a kezdı csíraszám 105 CFU/mL volt. Az 

antifungális szer koncentrációja a fajtól és a MIC értéktıl függıen változott (0,5-16 x 

MIC). A csöveket folyamatos rázatás mellett 35 0C-os termosztátban inkubáltuk, majd 

100-100 µl-eket vettünk ki elıre meghatározott idıpontokban (2, 4, 6, 8, 12, 24, 48). Az 

idıpontok a vizsgált fajtól és az alkalmazott antifungális szertıl függıen alakultak. A 

100 µl-nek megfelelı mennyiségő mintákat, tízes léptékő sorozathígítással steril 

fiziológiás sóoldatban hígítottuk, majd ezt követıen 4×30 µl-t cseppentettünk pipettával 

a Sabouraud agarok felszínére. A cseppek megszáradásáig a lemezeket 

szobahımérsékleten állni hagytuk, majd 48 órán át 35 0C-on inkubáltuk. Leolvasáskor 
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megszámoltuk a telepeket az egyes lemezeken és a hígítást is figyelembe véve 

meghatároztuk az élı gombasejtek számát. 

Az eredmények interpretálása leveshigításos módszer esetén 

 
Az AMB esetében a MIC érték az a legkisebb koncentráció volt, amelynél a lemez 

üregeiben már nem volt tapasztalható szemmel látható növekedés. Triazoloknál és az 5-

FC-nál pedig azt az értéket tekintettük MIC értéknek, amelyen prominens csökkenés 

volt tapasztalható a gomba sejtek növekedését illetıen a kontroll üregekhez képest 

(NCCLS 2002). 

A CLSI (2008) alapján VOR esetében a ≤ 1 mg/L-es MIC értékkel rendelkezı 

izolátumok az érzékeny (É), az 1-2 mg/L-es a dózisfüggıen érzékeny (DÉ), míg a ≥ 4 

mg/L-es MIC értéket jelzık a rezisztens (R) kategóriákba sorolhatók.  

A CAS MIC meghatározásánál a szakirodalom által javasolt ≤ 2 mg/L-es érzékenységi 

határt alkalmaztuk. 

 A POS MIC értékei az irodalmi adatok szerint a ≤ 1 mg/L-es MIC értékkel rendelkezı 

izolátumok érzékenynek (É), a ≥ 8 mg/L-es MIC értékkel rendelkezı izolátumok pedig 

rezisztensnek (R) tekinthetık.  

Az AMB esetében a legjobban elfogadott > 1 mg/L MIC értéket adtuk meg a 

rezisztencia határértéknek (NCCLS 2002). 

 Az eredmények interpretálása idı-ölés görbék felvételével végzett vizsgálatok esetén 

Az idı-ölés görbéket a Microsoft Excel 2003 program segítségével ábrázoltuk. 

Fungicid hatásúnak akkor tekintettünk egy antifungális szert, amikor a csíraszám 

változásban a kezdeti csíraszámhoz képest ≥ 99,9 %-os (vagy ezzel egyenértékő 3log10 

egységnek megfelelı) sejtszámcsökkenést tapasztaltunk. Ezzel ellentétben a < 99,9%-os 

(vagy < 3log10 egység alatti) csíraszám változás a kezdeti csíraszámhoz képest a szer 

fungisztatikus hatását jelentette. Paradox növekedést akkor írtunk le, amikor az 

antifungális szer a MIC értéknél alacsonyabb vagy magasabb koncentráció értékein 

növekedést (fungisztatikus hatás) észleltünk, de a köztes koncentráció értéken nem volt 

észlelhetı az izolátum növekedése (fungicid hatás). 
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IV. Eredmények 

IV.1. Az azonosítási vizsgálatok  

A MICRONAUT-Candida System azonosító rendszerrel és az API ID 32C-vel végzett 

vizsgálatok eredményei 

Az API ID 32C rendszer az összes ATCC referencia törzset 48 órára helyesen 

azonosította. A MICRONAUT-Candida tesztrendszer 24 órán belül helyesen 

azonosította az ATCC törzsek többségét. A C. norvegensis és C. rugosa ATCC 

törzseket tévesen C. valida-ként ismerte fel. A C. pulcherrima ATCC törzs 

azonosítására nem volt képes, mivel nem található meg az új tesztrendszer 

adatbázisában. 

A klinikai rutinban leggyakrabban elıforduló C. albicans-t, C. parapsilosis-t és a C. 

tropicalis-t a MICRONAUT-Candida rendszer 24 órán belül kiegészítı tesztek nélkül 

helyesen azonosította. A C. krusei és C. glabrata törzsek azonosítását is egy 

munkanapon belül elvégezte a rendszer. Ez különösen fontos, mivel mindkét faj esetén 

megfigyelhetı a FLU-lal szemben elıforduló primer- és szekunder rezisztencia. 

Kiegészítı tesztek nélkül pontosan azonosította a rendszer a C. dubliniensis- t is.  

A C. famata, C. guilliermondii, C. lusitaniae, C. kefyr és a C. lypolitica klinikai 

izolátumokat kiegészítı tesztek nélkül is már 24 órára helyesen azonosította az új 

tesztrendszer. A C. famata is pontosan elkülöníthetı volt a C. lusitaniae és a C. 

guilliermondii fajoktól. Ez igencsak elınyére írható a tesztrendszernek, hiszen úgy a 

környezeti, mint klinikai mintákból származó izolátumoknál komoly feladatot jelentett 

eddig is a mikológusok számára az azonosításuk. A klinikai izolátumok esetében pedig 

különösen jelentıs ennek a három fajnak az azonosítása, mivel változó mértékben 

mutatnak érzékenységet a különbözı antifungális szerekkel szemben. 

Kiegészítı tesztek (mikroszkópos vizsgálatok, nitrát-asszimiláció) segítségével az új 

rendszer a C. rugosa és a Rhodotorula glutinis fajok azonosítását is összhangban 

végezte el az API ID 32C azonosító rendszerrel, ami szintén fontos, mivel a véráramból 

származó C. rugosa izolátumoknál már leírtak AMB-, nystatin- és FLU-rezisztenciát is. 

Míg az API ID 32C rendszer egy kiegészítı teszt, az eszkulin-hidrolízist használva is az 

összes vizsgált C. inconspicua izolátumot (n=12) tévesen C. norvegensis-nek 

azonosította, a MICRONAUT-Candida azonosító rendszer mikroszkópos vizsgálatok 
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kiegészítésével képes volt a helyes azonosításra. A vizsgálatok eredményeit a 

ribotipizálási vizsgálatok is megerısítették. 

Az újonnan használt tesztrendszer hátránya az ID 32C azonosító rendszerrel szemben a 

C. pulcherrima és a C. sake izolátumok esetében jelentkezett, melyek egyike sem 

található meg a tesztrendszer adatbázisában. Az utóbbi faj klinikai szerepe 

vulvovaginitisz, endokarditisz és perikarditisz kapcsán merül fel, így faj szintig történı 

azonosításuk semmiképpen nem hanyagolható el. 

 Az azonosítások statisztikai értékelése 

 
A vizsgált 264 izolátumból kiegészítı tesztek nélkül, 241 (91,3%) izolátum esetében a 

MICRONAUT-Candida rendszer összhangban lévı eredményeket adott az API ID 32C 

teszt segítségével kapott eredményekkel. Az újonnan alkalmazott módszer mindössze 2 

(2/264, 0,76%) izolátum azonosítását nem tudta elvégezni, míg az API ID 32C 

azonosító rendszer 18 (18/264, 6,82%) izolátumot azonosított tévesen (0,76% vs.6,82%, 

p <0,001).  

A Fisher-féle egzakt teszten alapuló statisztikai értékelés szerint tehát a MICRONAUT-

Candida rendszer pontosabban azonosította a 264 sarjadzó gombát, mint az API ID 

32C. 
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IV. 2. A C. inconspicua izolátumokkal végzett vizsgálatok eredményei 

 A C. inconspicua FLU-lal és AM B-vel végzett mikrodilúciós vizsgálatok MIC értékei 

Az általunk vizsgált ATCC 16783 referencia törzs, valamint a klinikai izolátumok FLU 

MIC értékei a DÉ (dózisfüggıen érzékeny, MIC:16-32 mg/L), illetve a R (rezisztens, 

MIC ≥ 64 mg/L) kategóriákba kerültek. 

 Az idı-ölés görbe vizsgálatok során kapott eredmények 

 
A C. inconspicua izolátumokkal felvett idı-ölés görbék eredményei szerint a FLU 24 

órás inkubációs idı után az összes vizsgált izolátummal, így az ATCC 16783 referencia 

törzzsel szemben is, 1-16 x MIC értéken fungisztatikus hatást mutatott. Az összes 

vizsgált izolátummal szemben 48 órára a FLU-nak ≥ 4 x MIC koncentrációkon fungicid 

hatása volt tapasztalható. Ennek a fungicid hatásnak klinikai jelentıség nem 

tulajdonítható, ugyanis a terápiás siker szempontjából kedvezı AUC/MIC érték (≥100) 

eléréséhez a FLU-t igen magas koncentrációban kellene alkalmazni. 

Az AMB 24 óra elteltével széles koncentráció tartományon belül az összes vizsgált 

izolátummal, így az ATCC 16783 izolátummal szemben is fungicid hatást mutatott. 

Az izolátumok többségénél (62,5%) a gyógyszer 1 mg/L koncentráció mellett, már 2-24 

óra elteltével kiváló fungicid hatásúnak mutatkozott. Az AMB 0,5 mg/L koncentráció 

értéken (0,5 x MIC) csupán fungisztatikus hatást fejtett ki az összes vizsgált 

izolátummal szemben. 
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IV. 3. A „ psilosis ”- csoportba tartozó izolátumokkal végzett vizsgálatok 

 Caspofungin MIC értékek meghatározása RPMI-1640 és AM3 táptalajokban 

 

A CAS-t 0,015-8 mg/L koncentrációtartományban használtuk.  

Paradox növekedés nem volt tapasztalható sem az RPMI-1640, sem az AM3 

táptalajban.  

AM3 közegben a MIC értékek alacsonyabbak voltak mindhárom fajnál (MIC C. 

parapsilosis: 0,25-0,5 mg/L, MIC C. orthopsilosis: 0,06 mg/L, MIC C. metapsilosis: 0,03-0,06 mg/L), 

mint RPMI-1640-ben (MIC C. parapsilosis: 0,5-2 mg/L, MIC C. orthopsilosis: 0,12-0,25 mg/L, 

MIC C. metapsilosis: 0,12-0,25 mg/L). A C. orthopsilosis és a C. metapsilosis MIC értékei 

2-3 hígítási fokkal (a kettes léptékő hígításnak megfelelıen) alacsonyabbak voltak, mint 

a C. parapsilosis izolátumok esetén, jelezve, hogy a két új faj kevésbé rezisztens a CAS 

iránt, mint a C. parapsilosis. Mindkét tesztközegben a CAS a C. metapsilosis 

izolátumok ellen bizonyult a leghatásosabbnak. 

 A „psilosis”- csoportba tartozó fajok CAS jelenlétében felvett idı-ölés görbék 

eredményei 

 
Az idı-ölés görbék felvétele során, a használt táptalajtól függetlenül a C. orthopsilosis és 

C. parapsilosis izolátumok hasonlóan viselkedtek, a CAS-nak fungisztatikus vagy 

paradox hatása volt megfigyelhetı. 

 A 24 óra után kapott ölési görbék alapján az RPMI-1640-es tesztközegben a C. 

orthopsilosis és C. parapsilosis izolátumokkal szemben is a CAS-nak fungisztatikus 

hatása jelentkezett. Ugyancsak hasonlóan viselkedett a két faj abban is, hogy egy-egy 

izolátum 48 órára 2 mg/L CAS koncentrációnál 99,9 %-os csíraszám csökkenést 

mutatott. Tehát az RPMI-1640-ben inkább a csökkent ölés, mint fungisztatikus hatás volt 

tapasztalható, valószínőleg az Fks1-ben jelenlevı mutáció miatt. 

A C. metapsilosis izolátumokkal szemben a CAS 48 órára 1-8 mg/L (16-128 x MIC) 

értéken fungicid hatást mutatott. 

Az idı-ölés görbék felvételekor AM3 táptalajban 24 órás inkubációs idı után a C. 

parapsilosis izolátumokkal szemben a CAS fungisztatikus hatást mutatott, míg a C. 

orthopsilosis izolátumoknál inkább a paradox növekedés (PG: paradoxical growth) volt 
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megfigyelhetı. Negyvennyolc óra után a CAS a C. orthopsilosis izolátumokkal szemben 

fungicid hatást fejtett ki, az izolátumok mindegyike 99,9 %-os csíraszám csökkenést 

mutatott.  

Az AM3-ban 24-48 órára a C. orthopsilosis esetén megfigyelhetı paradox növekedés 

inkább a magas CAS koncentráció miatti stresszhatásnak, mint a genetikusan meglevı 

csökkent érzékenységnek tudható be. 

Említést érdemel, hogy 48 óra után, mind a C. orthopsilosis, mind, pedig a C. 

metapsilosis izolátumok a ≥ 1 mg/L, illetve ≥ 0,06 mg/L CAS koncentráción (2-16 x 

MIC) elpusztultak, paradox növekedés nem volt megfigyelhetı. 
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 IV. 4. Vizsgálatok C. dubliniensis izolátumokkal 

 A C. dubliniensis izolátumokkal végzett mikrodilúciós vizsgálatok MIC értékei 

Az in vitro mikodilúciós vizsgálatok során mindhárom triazol és az 5-fluorocitozin 

esetében a MIC értékek alacsonynak mutatkoztak (MIC FLU: 0,12-0,25 mg/L, MIC 

POS: 0,015-0,12 mg/L, MIC VOR: 0,015-0,03 mg/L, MIC 5-FC: ≤ 0,12 mg/L), tehát az 

összes vizsgált izolátum érzékenynek bizonyult. A triazolok közül leghatékonyabbnak a 

VOR tőnt. Az AMB-vel kapott MIC eredményeink a szérumban még biztonságosan 

elérhetı koncentráció tartományba kerültek (AMB MIC: 0,25-1 mg/L). 

 A C. dubliniensis izolátumokkal felvett idı-ölés görbék eredményei  

 

A triazolokkal felvett idı-ölés görbék eredményei azt mutatták, hogy a POS, a FLU és a 

VOR a szérumban még könnyen elérhetı koncentráció értéken gátolta a C. dubliniensis 

törzsek növekedését (fungisztatikus hatás). Fungicid hatást még magas koncentráció 

értékeken (4 mg/L, 8 mg/L, 4 mg/L) sem tapasztaltunk.  

Az AMB 48 órára 1 mg/L koncentráció értéken az összes izolátummal szemben 

fungicid hatást mutatott. 

Alacsony koncentráció értéken (0,25 mg/L) az AMB csupán egy klinikai izolátum (2-es 

jelzéső), illetve a CD36-os referencia törzzsel szemben mutatott fungicid hatást.  

Az 5-FC-nal felvett az idı-ölés görbék felvétele során az antifungális szert a 0,06-2 

mg/L koncentráció értéken (0,5-16 x MIC) alkalmazva fungisztatikus hatást váltott ki. 

Fungicid hatása csak magasabb koncentráció értéken (4-8 mg/L, 32-64 x MIC) volt 

elérhetı. 
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V. Következtetések 

1. 

a./ A Micronaut-Candida System azonosítós rendszer és API ID 32C segítségével 

végzett összehasonlító azonosító vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a 

Micronaut-Candida System 24 órára megbízhatóan azonosítja a klinikai gyakorlatban 

leggyakrabban elıforduló izolátumok közül a C. albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, 

C. glabrata és C. krusei fajokat. A rendszer számára a C. dubliniensis azonosítása sem 

jelent problémát.  

b./ Jól használható a teszt-rendszer a rutin gyakorlatban ritkábban elıforduló, de igen 

változatos antifungális-érzékenységi profillal rendelkezı fajok azonosítására is. Ilyenek 

a C. famata, C. guilliermondii, C. lusitaniae. 

c./ Míg egyes FLU-rezisztenciára hajlamos fajok (C. rugosa) azonosításában kiegészítı 

tesztek jelenlétében teljes megbízhatósággal mőködik a rendszer, addig más (C. 

inconspicua és C. norvegensis) fajok elkülönítésére legalább célravezetı útmutatót ad, 

ami a további vizsgálatok szempontjából nagy segítséget jelent a mikrobiológusoknak. 

d./ Munkánk eredményeként a MICRONAUT-tesztrendszer bevezetésére sor került a 

DEOEC Orvosi Mikrobiológiai Intézet Diagnosztikai Laboratóriumában, ahol a 

nagyszámú nem C. albicans izolátumok pontos, 24 óra alatti azonosítását teszi lehetıvé, 

illetve a kérdéses esetekben segíti a laboratórium munkáját.  

(Az ottani jelenlegi gyakorlat a következı: ha az azonosítás nem egyértelmő a 

valószínőségek alapján, akkor a módszerben leírtak szerint egyidıben elvégzik a 

vizsgálatot a MICRONAUT-Candida és az ID 32C rendszerekkel is. Ezzel a módszerrel 

lehetıség van a 24 óra alatti pontos azonosításra, illetve a kérdéses esetekben az ID 32C 

segítheti a laboratórium munkáját). 

2. 

a./ A C. inconspicua esetén, az idı-ölés görbék felvétele által megállapítható, hogy a 

flukonazolt igen magas koncentrációban lenne szükséges alkalmazni, így C. 

inconspicua okozta invazív candidiázis esetén a flukonazol terápiás célra nem 

javasolható.  

b./ Az amphotericin B-vel végzett in vitro vizsgálataink megerısítik a korábbi in vitro 

vizsgálatokkal szerzett tapasztalatokat, miszerint az amphotericin B hatásosnak tőnik.  
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3. 

a./ A genetikailag heterogén „psilosis” - csoporton belül elkülönített C. metapsilosis és 

C. orthopsilosis törzsek viselkedésének tanulmányozásával caspofungin jelenlétében az 

idı-ölés görbék eredményei alapján megállapítottuk, hogy a caspofungin hatékonyabb a 

C. orthopsilosis és a C. metapsilosis, mint a C. parapsilosis ellen.  

 

b./ Az AM3 és az RPMI-1640 tesztközegben a C. parapsilosis és C. orthopsilosis fajok 

ölési görbéinek hasonlósága alapján, az echinocandin terápia C. orthopsilosis okozta 

candidiázisok esetén nem tőnik biztonságosnak. Noha a C. metapsilosis izolátumokkal 

szemben a caspofungin jó in vitro aktivitást mutat, az Fks1 -ben levı prolin-alanin csere 

miatt további in vivo vizsgálatok dönthetik el a két újonnan leírt faj esetében az 

echinocandin terápia létjogosultságát C. metapsilosis esetén.   

4. 
 
a./ A terápiában legrégebben használt amphotericin B és 5-fluorocitozin, illetve három 

triazol, a flukonazol, a vorikonazol és a posakonazol a klinikailag még könnyen elérhetı 

koncentrációkon jó fungisztatikus vagy fungicid aktivitást mutatott a C. dubliniensis 

klinikai izolátumok ellen az idı-ölés görbék alapján. Az esetleges triazol (kereszt) 

rezisztencia esetén a fungicid hatású amphotericin B alkalmazása javasolható. 
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