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Ocena aktywności in vitro pozakonazolu w stosunku do klinicznych szczepów nie-albicans 

Candida spp. izolowanych z jamy ustnej od pacjentów dorosłych z grup ryzyka 

 

STRESZCZENIE 

 

Kandydoza jamy ustnej stanowi ważny problem współczesnej medycyny z uwagi na 

wysoką częstość kolonizacji błon śluzowych w obrębie tej struktury anatomicznej przez 

Candida spp. (nawet do 70% u zdrowych osób) oraz rozpowszechnienie w populacji 

czynników predysponujących do nadmiernej proliferacji drożdżaków. Najczęstszym 

czynnikiem etiologicznym tej choroby jest C. albicans. Ostatnio obserwowany jest znaczący 

wzrost udziału gatunków innych niż C. albicans (nie-albicans Candida spp.) jako czynników 

powodujących kandydozę jamy ustnej, zwłaszcza C. glabrata, C. krusei czy C. tropicalis. 

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej była ocena aktywności pozakonazolu w 

warunkach in vitro wobec klinicznych szczepów należących do nie-albicans Candida spp. 

izolowanych z jamy ustnej od pacjentów z wybranych grup ryzyka rozwoju kandydozy jamy 

ustnej. Należy zaznaczyć, że pozakonazol, lek azolowy II generacji, należący do pochodnych 

triazolu, jest wskazany nie tylko w profilaktyce i terapii inwazyjnej kandydozy, ale również w 

terapii kandydozy jamy ustnej, zwłaszcza o przewlekłym lub nawracającym przebiegu, 

niepodatnej na leczenie innymi antymikotykami. 

Do badań włączono 92 kliniczne szczepy należące do następujących gatunków nie-

albicans Candida spp.: C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, C. guilliermondii, C. lusitaniae, 

C. famata i C. kefyr. Szczepy te izolowane z jamy ustnej od pacjentów 

hematoonkologicznych (42 szczepy), pacjentów w wieku podeszłym (34 szczepy) oraz 

pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (16 szczepów) pochodziły z kolekcji 

Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Największa grupa izolatów należała do C. glabrata (61,96%), a nieco mniejsza do C. krusei 

(23,91%). Ponadto, w badaniach wykorzystywano 3 referencyjne szczepy drożdżaków z 

kolekcji American Type Culture Collection (ATCC): C. glabrata ATCC 90030, C. krusei 

ATCC 14243 i C. parapsilosis ATCC 22019 . 



W toku pracy określano wartości minimalnego stężenia hamującego – MIC (ang. 

Minimum Inhibitory Concentration) dla pozakonazolu z zastosowaniem mikrometody 

seryjnych rozcieńczeń leku w podłożu płynnym (RPMI/MOPS) zgodnie z aktualnymi 

rekomendacjami EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). 

Obliczano również wartości MIC50 oraz MIC90, czyli najmniejszego stężenia leku, 

hamującego wzrost odpowiednio 50% i 90% badanych izolatów. Określano także wartości 

minimalnego stężenia grzybobójczego – MFC (ang. Minimum Fungicidal Concentration) dla 

tego leku. Obliczano również MFC50 i MFC90, czyli najmniejsze stężenie posakonazolu 

działające grzybobójczo odpowiednio w stosunku do 50% oraz 90% badanych szczepów. 

Dodatkowo, w ocenie i analizie uzyskanych wyników wzięto pod uwagę stosunek MFC/MIC, 

pozwalający na ocenę działania pozakonazolu – grzybobójcze (MFC/MIC ≤ 4) vs 

grzybostatyczne (MFC/MIC > 4) oraz obliczano (MFC/MIC)50 i (MFC/MIC)90, czyli wartości 

tego współczynnika odpowiednio dla 50% oraz 90% badanych szczepów. 

W badaniach wykorzystywano 42 kliniczne szczepy nie-albicans Candida spp. 

izolowane z jamy ustnej od pacjentów hematoonkologicznych, należące do 6 gatunków: C. 

glabrata, C. krusei, C. tropicalis, C. guilliermondii, C. lusitaniae i C. kefyr. Izolaty zaliczane 

do gatunków C. glabrata i C. krusei stanowiły odpowiednio 61,90% i 26,19% badanych 

szczepów. Udział procentowy pozostałych gatunków mieścił się w granicach 2,38%  – 4,76%. 

Do badań włączono również 34 kliniczne izolaty pochodzące z jamy ustnej od pacjentów w 

wieku podeszłym, które należały do 5 gatunków: C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, C. 

famata i C. kefyr. Najczęściej występowały szczepy C. glabrata i C. krusei, stanowiąc 

odpowiednio 64,71% i 23,53% izolatów. Częstość występowania innych gatunków wahała się 

w zakresie od 2,94% do 5,88%. Ponadto, w badaniach stosowano 16 klinicznych szczepów 

izolowanych z jamy ustnej od pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które 

były przedstawicielami 4 gatunków: C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis i C. kefyr. Izolaty 

należące do C. glabrata obejmowały 56,25% wszystkich badanych szczepów. Udział 

gatunków C. krusei i C. tropicalis wynosił 18,75%. Potwierdzono również obecność 1 

szczepu należącego do C. kefyr i stanowiącego 6,25% tego zbioru izolatów. 

 W pierwszym etapie określono wrażliwość na pozakonazol 57 klinicznych szczepów 

C. glabrata, uzyskując następujące wyniki: MIC = 0,03-32 mg/l, MIC50 = 0,5 mg/l, MIC90 = 4 

mg/l, MFC = 2-500 mg/l, MFC50 = 64 mg/l, MFC90 = 125 mg/l, MFC/MIC =  4-1067, 

(MFC/MIC)50 = 64, (MFC/MIC)90 = 256. Następnie przeanalizowano wrażliwość na 

pozakonazol w obrębie szczepów C. glabrata izolowanych od pacjentów 

hematoonkologiczych (MIC = 0,03-32 mg/l, MIC50 = 0,5 mg/l, MIC90 = 16 mg/l, MFC = 2-



500 mg/l, MFC50 = 16 mg/l, MFC90 = 500 mg/l, MFC/MIC =  4-267, (MFC/MIC)50 = 63, 

(MFC/MIC)90 = 133), pacjentów w wieku podeszłym (MIC = 0,12-4 mg/l, MIC50 = 0,5 mg/l, 

MIC90 = 2 mg/l, MFC = 4-250, MFC50 = 64 mg/l, MFC90 = 125 mg/l, MFC/MIC= 16-533, 

(MFC/MIC)50 = 128, (MFC/MIC)90 = 267) oraz pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby 

typu C (MIC = 0,03-2 mg/l, MIC50 = 0,5 mg/l, MIC90 = 2 mg/l, MFC = 2-125 mg/l, MFC50 = 

MFC90 = 125 mg/l, MFC/MIC= 8-1067, (MFC/MIC)50 = 64, (MFC/MIC)90 = 1067).  

Uwzględniając epidemiologiczne wartości graniczne (ECOFF) ≤ 1 mg/l dla 

pozakonazolu i C. glabrata, 75,44% izolatów zaklasyfikowano jako szczepy dzikie WT, 

reprezentujące populację drożdżaków wrażliwych na dany lek, czyli nie posiadających 

oporności nabytej, a 24,56% – jako szczepy nie-dzikie NWT, u których występują 

mechanizmy warunkujące oporność nabytą. Udział szczepów dzikich WT i nie-dzikich NWT 

wśród izolatów od pacjentów hematoonkologicznych wynosił odpowiednio 69,23% i 30,77%, 

a od pacjentów w wieku podeszłym – 77,27%  i 22,73%. Aż 88,89% szczepów dzikich WT 

wykazano wśród izolatów od pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C; 1 

(11,11%) szczep zaklasyfikowany został jako nie-dziki NWT. Jednak różnice te nie były 

istotne statystycznie (Chi
2
=1,459; p=0,482). Wartości MIC50 i MIC90 w obrębie szczepów 

dzikich WT izolowanych od wszystkich pacjentów były takie same, niezależnie od  grupy 

badanej i wynosiły odpowiednio 0,5 mg/l oraz 1 mg/l. Różnica dotyczyła jedynie zakresu 

MIC. W przypadku izolatów od pacjentów w wieku podeszłym wynosił on 0,12-1 mg/l, 

podczas gdy wśród pozostałych izolatów mieścił się w przedziale 0,06-1 mg/l; nie wykazano 

istotności statystycznej (H=0,123; p=0,940). Ponadto, porównanie wrażliwości na 

pozakonazol szczepów klinicznych C. glabrata w obrębie całej populacji oraz w populacji 

szczepów dzikich WT izolowanych z różnych grup pacjentów, wykazało różnice pewne w 

obrębie wszystkich parametrów poza wartością MIC50, która w każdym przypadku wynosiła 

0,5 mg/l.  

W kolejnym etapie określono wrażliwość na pozakonazol 22 klinicznych szczepów C. 

krusei. Ze względu na niewielką liczbę tych szczepów uzyskane wyniki analizowano łącznie, 

bez podziału na grupy pacjentów. Uzyskano następujące rezultaty: MIC = 0,007-1 mg/l, 

MIC50 = 0,5 mg/l, MIC90 = 1 mg/l, MFC = 0,12-8 mg/l, MFC50 = 4, MFC90 = 8 mg/l, 

MFC/MIC= 4-36 , (MFC/MIC)50 = 8, (MFC/MIC)90 = 17. Uwzględniając ECOFF ≤ 0,5 mg/l 

dla pozakonazolu i C. krusei, 63,64% izolatów zaklasyfikowano jako szczepy dzikie WT, a 

36,36% jako szczepy nie-dzikie NWT. W porównaniu do izolatów C. krusei ogółem, szczepy 



dzikie WT wykazywały różnice w obrębie takich parametrów, jak zakres MIC = 0,007-0,5 

mg/l, MIC50 = 0,25 mg/l, MIC90 = 0,5 mg/l, MFC90 = 4 mg/l i (MFC/MIC)90 = 32. 

Biorąc pod uwagę dostępne kliniczne wartości graniczne dla pozakonazolu i C. 

tropicalis (szczepy oporne O > 0,06 mg/l), wszystkie badane izolaty należące do tego gatunku 

zaklasyfikowano jako wykazujące oporność (MIC = 0,12 - 0,5 mg/l). W oparciu o dostępne 

wartości ECOFF dla pozakonazolu ≤ 0,25 mg/l w przypadku C. guilliermondii, badane  

izolaty zaklasyfikowano jako szczepy nie-dzikie NWT. Dla pozakonazolu oraz C. famata, C. 

kefyr i C. lusitaniae nie są dostępne ani wartości ECOFF ani kliniczne wartości graniczne 

(breakpoints), co uniemożliwiło interpretację uzyskanych wyników w kategoriach 

odpowiednio szczepów dzikich WT/nie-dzikich NWT czy wrażliwych W/opornych R. 

W niniejszej pracy wybrano współczynnik MFC/MIC do oceny działania 

pozakonazolu – grzybobójcze vs grzybostatyczne wobec nie-albicans Candida spp. 

Wykazano, że w przypadku wszystkich lub zdecydowanej większości badanych szczepów C. 

glabrata, C. krusei, C. famata, C. kefyr i C. tropicalis współczynniki te osiągały wartości > 4, 

co świadczy o efekcie pozakonazolu polegającym na hamowaniu wzrostu drożdżaków. Tylko 

w przypadku pojedynczych szczepów C. glabrata i C. krusei oraz szczepów C. guilliermondii 

i C. lusitaniae wykazano współczynniki MFC/MIC ≤ 4, co wskazuje na działanie 

grzybobójcze tego leku.  

Podsumowując, zaobserwowany w niniejszej pracy wysoki odsetek szczepów nie-

dzikich NWT, niewrażliwych na pozakonazol, należących do C. glabrata i C. krusei, jak 

również obecność szczepów nie-dzikich NWT C. guilliermondii i szczepów C. tropicalis 

opornych na pozakonazol potwierdza, że lek ten powinien być stosowany tylko w terapii 

celowanej, opartej o wynik badania mikrobiologicznego. Badanie to umożliwia identyfikację 

gatunku drożdżaka oraz ocenę wrażliwości izolatu na pozakonazol wraz z interpretacją 

uzyskanych wyników na podstawie epidemiologicznych lub klinicznych wartości 

granicznych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi rekomendacjami. 

 

 

 

 

 

 


