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ÖZET

Giriş: “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” taraf›ndan Candida sufllar›nda standart anti-
fungal duyarl›l›k testi olarak M27-A yöntemi önerilmektedir. Bu çal›flmada ‹ngiliz Referans yöntemi ile CLSI
M27-A yönteminin karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.

Materyal ve Metod: ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar›na gelen,
hastanede yatan immün durumu bozulmufl hastalara ait örneklerden üretilen 75 Candida suflu çal›flmaya al›n-
m›flt›r. Sufllar›n 61 (%81.3)’i Candida albicans, 6 (%8)’s› Candida glabrata, 3 (%4)’ü Candida parapsilosis, 3
(%4)’ü Candida guilliermondii, 2 (%2.7)’si C. tropicalis fleklinde tiplendirilmifltir. Bu sufllar›n flukonazole du-
yarl›l›klar› iki ayr› mikrodilüsyon yöntemiyle de¤erlendirilmifl ve karfl›laflt›r›lm›flt›r. Standart mikrodilüsyon
yöntemi (CLSI M27-A) için RPMI 1640 besiyeri, alternatif yöntem (‹ngiliz Referans yöntemi) için Yeast Nitro-
jen Bazl› Buyyon kullan›lm›flt›r. 

Bulgular: Minimum inhibitör konsantrasyonu de¤erleri aras›nda ± 2 fark uyumlu kabul edildi¤inde iki yön-
tem aras›nda %84, ± 1 fark uyumlu kabul edildi¤inde ise %68 uyum bulunmufltur.

Sonuç: Candida sufllar›nda antifungal duyarl›l›¤›n saptanmas›nda ‹ngiliz Referans yöntemi iyi bir alternatif
gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Candida, Flukonazol, Antifungal duyarl›l›k testleri, Mikrodilüsyon, RPMI 1640, Yeast
nitrojen bazl› buyyon

SUMMARY
Determination and Comparison of Fluconazole Susceptibility by Two Different Microdilution

Methods in Candida Strains Isolated from Hospitalized Immunocompromised Patients 

Introduction: Clinical and Laboratory Standards (CLSI) Institute recommends CLSI M27-A method as a
standard antifungal susceptibility test for Candida strains. The aim of this study was to compare United King-
dom Reference method with CLSI M27-A method.

Materials and Methods: Seventy-five Candida species isolated from various clinical samples from the
hospitalized, immunocompromised patients were included in the study. Of the 75 Candida strains isolated,
61 (81.3%) were identified as Candida albicans, 6 (8%) as Candida glabrata, 3 (4%) as Candida parapsilosis, 3
(4%) as Candida guilliermondii and 2 (2.7%) as Candida tropicalis. The susceptibility of the identified species
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Son yıllarda, Candida suşları ile oluşan fungal in-
feksiyon insidansı artmıştır. Bunun nedenleri olarak,
daha yeni ve geniş spektrumlu antibakteriyel ajanla-
rın kullanımı, AIDS pandemisi ve tedaviye bağlı im-
münsüpresif hasta sayısının artışı gösterilmektedir[1].
Fungus infeksiyonlarından en sık izole edilen maya
Candida albicans olmakla birlikte, albikans dışı Can-
dida türlerinde de artış gözlenmektedir[2]. Candida
infeksiyonu insidansının yükselmesi, dirençli suşların
görülmeye başlaması ve sistemik etkili yeni antifungal
ajanların kullanıma girmesi, antifungal duyarlılık test-
lerine daha fazla ilgi gösterilmesine neden olmuştur[3-

6]. Testlerin standardizasyonu, kullanılacak besiyeri-
nin seçimi, inkübasyon zamanı ve inokülum hazırlan-
masına kadar pek çok ayrıntı tartışılmaktadır[7]. “Cli-
nical and Laboratory Standards Institute (CLSI)”
1997 yılında M27-A yöntemini önermiştir[8]. 

İngiliz Referans yöntemi; Johnson ve arkadaşları
tarafından belirlenen, Yeast Nitrojen Bazlı Buyyon
(YNBB) besiyerinin kullanıldığı alternatif bir mikrodi-
lüsyon yöntemidir[9,10]. M27-A’da kullanılması öneri-
len RPMI 1640, 3-N-morfolinopropanosülfonik asit
(MOPS) ile tamponlanarak hazırlanan, pahalı bir besi-
yeridir. Oysa İngiliz Referans yönteminde önerilen
YNBB, direkt olarak kullanılmakta olup, daha ucuz ve
kolay bulunabilir bir besiyeridir[10]. 

Çalışmamızda, hastanede yatan, immün durumu
bozulmuş hastalardan izole edilen Candida suşlarının
flukonazole duyarlılıklarının iki ayrı mikrodilüsyon
yöntemiyle saptanması ve sonuçların karşılaştırılması
amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Suşlar

Araştırmamızda; Şubat 2003-Kasım 2003 tarih-
leri arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına gelen, hastanede
yatmakta olan ve immün durumu bozulmuş hastala-

rın (AIDS, kronik böbrek yetmezliği, diabetes melli-
tus, malignite hastaları, kronik yatağa bağımlı hasta-
lıklar, yoğun bakım ünitesinde tedavi, kortikosteroid-
lerle tedavi, septik şok gibi durumlar) çeşitli örnekle-
rinden soyutlanan 75 Candida suşuyla çalışıldı. Ça-
lışmaya alınan 75 Candida suşunun, 31’i idrar, 10’u
balgam, 8’i orofarenks sürüntüsü, 7’si kan, 5’i son-
da, 3’ü trakeostomi sürüntüsü, 3’ü dren sıvısı, 3’ü
biyopsi, 2’si kateter ucu, 1’i yara sürüntüsü, 1’i tra-
keal aspirat ve 1’i dışkı kültüründen izole edildi. So-
yutlanan Candida suşlarında geleneksel yöntemlerle
(germ tüp oluşumu ve karbonhidrat fermentasyonu
gibi) tür tayini yapıldı. Suşların 61 (%81.3)’i C. albi-
cans, 6 (%8)’sı Candida glabrata, 3 (%4)’ü Candida
parapsilosis, 3 (%4)’ü Candida guilliermondii, 2
(%2.7)’si Candida tropicalis olarak tanımlandı.

Kontrol Suşu

C. parapsilosis ATCC 22019 suşu duyarlılık
testlerinde kalite kontrolü amacıyla kullanıldı.

Besiyerleri

CLSI M27-A Broth mikrodilüsyon yönteminde
önerilen bikarbonatsız L-glutaminli RPMI 1640
(PAA Lab. GmbH®, Avusturya), 3-N-MOPS (Sigma
Chemical Co., ABD®) ile tamponlandı ve 25°C’de 1
mol/L NaOH ile pH 7.0’a ayarlandı. 

İngiliz Referans yönteminde besiyeri olarak
YNBB (Difco Lab.®, ABD) kullanıldı. 6.7 g toz
YNBB ve 5 g glikoz tartılarak 100 mL distile suda
eritildi ve 25°C’de, 1 mol/L NaOH ile pH 7.0’a
ayarlandı. Böylece 10 kat konsantrasyonda stok so-
lüsyonu elde edildi. 

Antifungal Madde

Flukonazolün aktif maddesi sağlandı (Abdi İbra-
him®). Her iki besiyeri için, son ilaç konsantrasyon-
ları 128-0.25 µg/mL olacak şekilde iki kat seri dilüs-
yonlar hazırlandı.
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to fluconazole was evaluated by two different microdilution methods and the results were compared. For
the standard microdilution method (CLSI M27-A) RPMI 1640 medium and for the alternative method (Uni-
ted Kingdom Reference method) Yeast Nitrogen Base Broth were used. 

Results: When ± 2 difference in minimal inhibitory concentration (MIC) values was used for evalution
of agreement between the two media, the percent agreement rate was found as 84%. When ± 1 difference
in MIC values was used for evalution of agreement between the two media, the percent agreement rate was
found as 68%.

Conclusion: United Kingdom Reference method seems as a good alternative testing of antifungal sus-
ceptibility for Candida strains.

Key Words: Candida, Fluconazole, Antifungal susceptibility testing, Microdilution, RPMI 1640, Yeast nit-
rogen base broth



Maya Süspansiyonları

Yirmi dört saatlik taze kültürden, inokülum son
konsantrasyonu 0.5-2.5 x 103 hücre/mL olacak şe-
kilde hazırlandı. İlk olarak ≥ 1 mm çapında beş koloni
toplandı, 5 mL %0.85’lik serum fizyolojik içinde süs-
panse edildi. Süspansiyon bulanıklığı 0.5 McFarland
(1-5 x 106 hücre/mL) bulanıklığa ayarlandı. %0.85’lik
serum fizyolojik ile 1/50 oranında sulandırıldı. Hem
YNBB ile hem de RPMI 1640 ile 1/20 oranında tek-
rar sulandırımları hazırlandı. Sonuçta 1/1000 oranın-
da sulandırımla, istenilen maya inokülum (0.5-2.5 x
103 hücre/mL), iki katı olan 1-5 x 103 hücre/mL
konsantrasyonunda besiyeri hazırlanmış oldu.

Antifungal Duyarlılık Testleri

U tabanlı, 96 kuyucuklu mikroplaklar kullanıldı
ve 48 saat inkübasyona bırakıldı.

Değerlendirme

Sonuçlar gözle okunarak kontrol kuyucuğa göre
2 skorunu veren konsantrasyon minimum inhibitör
konsantrasyonu (MİK) olarak kaydedildi (0: Hiç bula-
nıklık yok, 1: Hafif bulanıklık, 2: Kontrol üreme ku-

yucuğuna göre bulanıklıkta belirgin azalma, 3: Kont-
rol üreme kuyucuğuna göre bulanıklıkta hafif azal-
ma, 4: Kontrol üreme kuyucuğuna göre bulanıklıkta
azalma yok).

64 µg/mL ve üzeri MİK değerleri dirençli, 32-16
µg/mL MİK değerleri doza bağlı duyarlı, 8 µg/mL ve
altındaki MİK değerleri duyarlı olarak değerlendirildi.

BULGULAR

Duyarlılığının değerlendirilmesi sonucunda her
iki yöntemle de, MİK aralığı 128-0.25 µg/mL ara-
sında, MİK50 8 µg/mL, MİK90 64 µg/mL olarak
saptandı. CLSI M27-A yöntemiyle saptanan MİK
değerlerinin türlere göre dağılımı Tablo 1’de, İngiliz
Referans yöntemiyle saptanan MİK değerlerinin tür-
lere göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.

CLSI M27-A yöntemiyle, 23 (%30.6) suşun di-
rençli, 11 (%14.6) suşun doza bağlı duyarlı ve 41
(%54.6) suşun duyarlı olduğu bulundu.

İngiliz Referans yöntemiyle 21 (%28) suşun di-
rençli, 10 (%13.3) suşun doza bağlı duyarlı ve 44
(%58.7) suşun duyarlı olduğu bulundu.
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Tablo 1. CLSI M27-A yöntemiyle saptanan MİK değerlerinin türlere göre dağılımı

MİK değerleri (µg/mL)

Tür 128 64 32 16 8 4 2 1 0.5 0.25

C. albicans 2 20 3 2 6 4 17 4 1 2

C. glabrata 2 3 1

C. parapsilosis 1 2

C. guilliermondii 1 1 1

C. tropicalis 1 1

Toplam 3 20 5 6 7 4 20 7 1 2

CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute, MİK: Minimum inhibitör konsantrasyonu.

Tablo 2. İngiliz Referans yöntemiyle saptanan MİK değerlerinin türlere göre dağılımı

MİK değerleri (µg/mL)

Tür 128 64 32 16 8 4 2 1 0.5 0.25

C. albicans 3 17 3 5 4 4 14 7 1 3

C. glabrata 2 3 1

C. parapsilosis 1 1 1

C. guilliermondii 1 1 1

C. tropicalis 1 1

Toplam 3 18 3 7 9 6 15 8 3 3

MİK: Minimum inhibitör konsantrasyonu.



İki yöntem arasında MİK değerleri karşılaştırıldı-
ğında, ± 2 dilüsyon farkı uyumlu kabul edildi ve 75
suşun, 12’si uyumsuz, 63’ü uyumlu bulundu. Buna
göre uyum oranı %84 olarak saptandı.

± 1 dilüsyon farkı uyumlu kabul edildiğinde ise
75 suşun 24’ü uyumsuz, 51’i uyumlu bulundu. Bu
durumda uyum oranının %68’e düştüğü saptandı.

TARTIŞMA

Kandidozlu hastalardan en sık soyutlanan etken
C. albicans iken, antifungal ilaçların profilaktik
amaçla kullanılmasıyla hem albikans dışı Candi-
da’lara kayış, hem de özellikle azol türevi antifungal
ilaçlara direnç saptanmıştır[11-13]. Artık önemli bir
halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen invaziv fungal
infeksiyonların insidansındaki artış ve antifungal
tedavideki farklı seçenekler yanında, fungal etkenle-
rin spektrumundaki değişim ve fungal patojenler
arasında antifungal ilaçlara direncin yaygınlaşması,
antifungal duyarlılık testlerine gereksinimi arttırmış-
tır[14].

Nozokomiyal kandidoz etkenleri içinde, C. albi-
cans en büyük dilimi oluştururken, diğer Candida
türlerinin oranı %25-50 arasında değişmektedir.
Candida türleri arasında C. albicans oranının gittik-
çe azaldığı kabul edilmektedir. Bu oran 1980’li yılla-
rın başında %80’lerdeyken, bazı hastanelerde
%50’lere inmiştir[15,16]. Albikans dışı türler arasında
en sık görülen türler C. tropicalis, C. parapsilosis
ve C. glabrata’dır[17].

Çalışmamızda, soyutladığımız 75 Candida suşu-
nu, 61 (%81.3)’i C. albicans, 6 (%8)’sı C. glabrata,
3 (%4)’ü C. parapsilosis, 3 (%4)’ü C. guilliermondii
ve 2 (%2.7)’si C. tropicalis olarak tanımlandı. Albi-
kans dışı Candida’ların oranı 14 (%18.7) olarak bu-
lundu. Çalışmamızda yer alan hasta profili nedeniyle
daha yüksek olmasını beklediğimiz, albikans dışı Can-
dida oranının %18.7 olarak bulunması şaşırtıcıdır.

Yine çalışmamızın sonucunda, flukonazole diren-
cin önemli boyutta olduğu ortaya konulmuştur. An-
cak saptadığımız dirençli suşların, özellikle doğal di-
rencin ön planda olduğu albikans dışı Candida’lar-
dan daha çok, kazanılmış direncin söz konusu oldu-
ğu C. albicans türünde olması, yurdumuzda uygun-
suz ve sık ilaç kullanımının boyutunu göstermektedir.

Hasta profilinin, hastanede yatan ve immünsüp-
resyona yol açan durumu olan (AIDS, kanser, diyabet
gibi) hastalardan seçilmiş olması, direnç oranının çok
yüksek bulunmasının nedeni olarak gösterilebilir.

Diğer yandan, Rex ve arkadaşları CLSI’nın aksi-
ne test sonuçlarının 48 saat yerine 24 saatlik inkü-
basyon sonrasında değerlendirilmesinin in vivo uyu-
mu daha iyi yansıttığını belirtmişlerdir[18]. Yirmi dör-
düncü saatte duyarlı olan C. albicans suşlarının “tra-
iling end point” nedeniyle 48. saatte dirençli olarak
saptanabildiği bildirilmektedir. Çalışmamızın sınırla-
yıcı yönü 24. saat MİK değerleri konusunda elimiz-
de veri olmamasıdır. Çalışmamızda bulunan yüksek
direnç oranı, sonuçların 48 saat sonunda değerlen-
dirilmiş olmasına da bağlanabilir.

Johnson ve arkadaşları 1984 yılında yayınlanan
çalışmalarında, YNBB besiyerini kullanarak uygula-
dıkları mikrodilüsyon testlerinde farklı inokülum mik-
tarlarını kullanarak 96 saatlik inkübasyon izlemi yap-
mışlar ve belirli C. albicans suşlarında çeşitli imida-
zol duyarlılıklarını kaydetmişlerdir. Sonuçta İngiliz
Referans yöntemi olarak bilinen mikrodilüsyon yön-
temini belirleyip önermişlerdir[9].

Troillet ve arkadaşları, 1993 yılında yayınlanan,
HIV infekte orofarengeal kandidozlu hastalarda, flu-
konazolün in vitro ve in vivo duyarlılığı arasındaki
korelasyonu inceledikleri çalışmalarında, İngiliz Re-
ferans mikrodilüsyon yöntemini kullanmışlardır[19].

Rex ve arkadaşları 1993 yılında yayınladıkları
antifungal duyarlılık testleri konusundaki derlemele-
rinde, in vitro-in vivo uyumunu araştıran üç ayrı hay-
van deneyine yer vermişlerdir[20]. Bu çalışmalarda
YNBB kullanılarak makrodilüsyon yöntemi, in vitro
duyarlılık testi olarak uygulanmıştır. Stiller ve arkadaş-
ları farelerle 5-flusitozin duyarlılıklarını, Hughes ve ar-
kadaşları tavşanlarla ketokonazol ve flukonazol du-
yarlılıklarını, Boyle ve arkadaşları yine farelerle mul-
tipl azollerin duyarlılıklarını araştırmışlar ve in vivo-in
vitro uyumunun iyi olduğunu belirtmişlerdir[21-23].

May ve arkadaşları yayınlanan bir çalışmalarında
MİK tayini için, bu yöntemi kullanmışlar ve alterna-
tif yöntem olarak önermişlerdir[24].

Kuştimur ve arkadaşları Candida suşlarının flu-
konazole duyarlılıklarını belirlemede, disk difüzyon
ve mikrodilüsyon yöntemlerini karşılaştırdıkları bir
çalışmalarında YNBB’yi kullanmışlardır[25].

Yine Kuştimur ve arkadaşları çeşitli klinik örnek-
lerden elde ettikleri 40 Candida suşunun flukonazo-
le duyarlılıklarını İngiliz Referans yöntemi ve CLSI
M27-A ile inceleyerek karşılaştırmışlardır. İngiliz Re-
ferans yöntemine göre direnç oranını %15, CLSI
M27-A ile %22.5 olarak tespit etmişlerdir. Her iki
yöntemle doza bağlı duyarlı bir suş bulunmuştur. ± 2
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dilüsyon farkını uyumlu kabul ederek, 3 uyumsuz,
37 uyumlu sonuç elde etmişler ve uyumluluğu
%92.5 olarak belirtmişlerdir. Sonuçta besiyeri olarak
YNBB kullanılmasını önermişlerdir. Aynı uyumluluk
oranı bizim çalışmamızda %84’tür. Aradaki farklılı-
ğın nedenleri olarak, çalışmamızda kullandığımız
suşların direnç oranı, doza bağlı duyarlı suşlar ve ça-
lışmaya alınan suş sayısının daha fazla olması düşü-
nülmüştür[11].

Kuştimur ve arkadaşları 150 Candida suşunun
flukonazole duyarlılığını araştırdıkları çalışmalarının
bir bölümünde, İngiliz Referans yöntemi ve CLSI
M27-A mikrodilüsyon yöntemleri arasında karşılaş-
tırma yapmışlardır. ± 2 dilüsyon farkını uyumlu ka-
bul ederek, uyum oranını bizim çalışmamızın sonu-
cuna oldukça yakın olarak %86 bulmuşlardır. Sonuç-
ta İngiliz Referans yöntemini alternatif bir mikrodi-
lüsyon yöntemi olarak önermişlerdir[26].

Flukonazol direncinin artan boyutu, halen rutin
laboratuvarların çoğunda uygulanmayan, in vitro du-
yarlılık testlerinin tür ayırımı ile birlikte yapılmasını
zorunlu kılmaktadır. Ancak bu testler, farklı laboratu-
varlarda farklı sonuçlar alınan, uygulanması zor ve
pahalı testlerdir. Antifungal duyarlılık testleri üzerin-
de yoğun çalışmalar yapılmakta olmasına rağmen,
in vitro standardizasyon ve in vitro-in vivo uyumu
halen tartışılmaktadır.

Bu nedenlerle, en iyi bilinen standart yöntem
olan CLSI M27-A mikrodilüsyon yöntemini, farklı
mikro-makrodilüsyon, agar dilüsyon, disk difüzyon, E-
test gibi yeni alternatif yöntemlerle karşılaştıran araş-
tırma ve geliştirmeler son yıllarda ağırlık kazanmıştır. 

Bizim çalışmamızda, İngiliz Referans yöntemi ola-
rak bilinen yöntem, standart mikrodilüsyon yönte-
miyle karşılaştırılmıştır. Bu yöntemde kullanılması
önerilen YNBB besiyeri, CLSI M27-A mikrodilüsyon
yönteminde kullanılan RPMI 1640 besiyerine göre
MİK ölçümü için rutin laboratuvarlarda kolay kullanı-
labilecek alternatif bir besiyeri olarak düşünülmüştür.

YNBB, RPMI 1640 gibi MOPS ile tamponlan-
ması gerekmeden direkt olarak kullanılabilen, kolay
bulunabilen ve maliyeti düşük olan, denenmeye de-
ğer bir besiyeridir. 

Sonuçlar irdelendiğinde İngiliz Referans yönte-
minin MİK değerlerinin diğer yönteme göre daha
düşük MİK değerlerine sahip olduğu görülmektedir.
Ancak bu durum yanıltıcı olabilir, klinik açıdan çok
daha değerli olan in vivo-in vitro uyum ölçümleri ya-
pılarak değerlendirilmesine gereksinim vardır.

Sonuç olarak; 48 saatlik inkübasyonda ve MİK
değerleri arasında ± 2 fark uyumlu kabul edildiğinde
iki yöntem arasında %84, ± 1 fark uyumlu kabul
edildiğinde ise %68 uyumun olması test edilen yön-
temin iyi bir alternatif olabileceğini düşündürme-
mektedir. Daha fazla sayıda örnekle ve 24. saatteki
MİK sonuçları da değerlendirilerek konunun araştırıl-
ması gerektiğini düşünmekteyiz.
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