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Seznam zkratek 
 

AIDS   Acquired Immunodeficiency Syndrome 
AST   Antimycotic Sensitivity Test agar 
ATCC   American Type Culture Collection 
CFU   Colony Forming Unit 
CLSI   Clinical Laboratory Standard Institute 
CS   CandiSelct (chromogenní médium) 
DMSO   dimethylsulfoxid 
HCA   HiCrome Candida agar 
HIV   Human Immunodeficiency Virus 
I   intermediární 
IC80 /IC95 nejnižší koncentrace antimykotika v jamce, kde došlo k alespoň 80% 

resp. 95% inhibici růstu houby oproti kontrole 
JIP   jednotka intenzívní péče 
MH   Mueller-Hintonův agar 
MIC   minimální inhibiční koncentrace 
MOPS   morfolinopropansufonová kyselina 
NCCLS  National Committee on Clinical Laboratory Standards 
NYP   syntetické médium pro indukci tvorby klíčních hyf  
R   resistant (rezistentní) 
RPMI 1640  Roswell Park Memorial Institute médium 1640 (růstové médium) 
S   susceptible (citlivý) 
SDD   Susceptible Dose Dependent (citlivý v závislosti na dávce) 
SGA   Sabouraudův glukózový agar 
YNB   Yeast Nitrogen Base (základ pro kvasinky s dusíkem)
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2 Souhrn 
V současnosti představují kvasinky rodu Candida nejběžnější původce oportunních 

infekcí člověka způsobených houbami, zvláště v nemocničním prostředí. Zatímco celkový 
podíl kvasinkových infekcí v posledních letech se již nezvyšuje, významně se mění spektrum 
původců. Vedle dominantního druhu C. albicans, přibývá non-albicans druhů, zejména 
C. glabrata a C. tropicalis. To klade nové a náročnější požadavky na přesnost a rychlost 
detekce a identifikace houbových původců, včetně podkladů pro výběr adekvátní terapie.  

Cílem práce bylo ověřit hodnotu rychlých testů v laboratorní diagnostice C. albicans a 
vypracovat alternativní metodu klasické metody indukce tvorby klíčních hyf v séru. Výsledky 
pokusů potvrdily, že vzhledem ke své vysoké specificitě i senzitivitě představují chromogenní 
média a test indukce tvorby klíčních hyf u C. albicans jednoduchý, spolehlivý a ekonomický 
způsob prozatímní identifikaci C. albicans, popř. i některých dalších druhů kandid 
(C. tropicalis). Jako plnohodnotnou alternativu k séru u testu klíčních hyf lze použít chemicky 
definované médium NYP. 

Hlavní část experimentů byla věnována optimalizaci metodiky testování citlivosti hub 
k antimykotikům. E-test a diskový test lze s vysokou spolehlivostí použít pro testování 
citlivosti houbových izolátů k vorikonazolu a flukonazolu. Disková metoda je vhodnější pro 
rutinní skríning, zatímco E-test poskytuje kvantitativní data citlivosti (MIC) srovnatelná 
pokud jde o shodu výsledků v kategoriích citlivý, citlivý v závislosti na dávce a rezistentní s 
mikrodilučním bujónovým standardem M27-A2. Navíc u druhů hub citlivých k flukonazolu 
lze využít stanovení citlivosti k flukonazolu pro predikci in vitro citlivosti k vorikonazolu 
(tzv. surrogate factor). 

Součástí práce bylo rovněž vyhodnocení pěti metod pro testování antifungální 
citlivosti (mikrodiluční bujónová metoda, E-test, diskový difúzní test, Fungitest a ATB 
fungus) k šesti antimykotikům (flukonazolu, itrakonazolu, ketokonazolu, vorikonazolu, 
amfotericinu B a flucytosinu). Pro stanovení citlivosti lze použít všechny námi testované 
metody, ačkoliv u některých antimykotik resp. hub jsou výsledky ovlivněny řadou faktorů. 
Mezi nejvýznamnější náleží druh a rozsah koncentrací testovaného antimykotika, kritéria pro 
stanovení end-point, druh mykotického agens a testovací podmínky. 
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3 Summary 
 

Pathogenic Candida species represent the most common fungal etiology of human 
opportunistic infections, particularly among hospitalized patients. After decades of increasing 
morbidity and mortality of candidiasis, the proportion of Candida infections had become to 
stop and the shift of spectrum of Candida species has started to be evident. Apart from a 
predominating position of C. albicans, there is a growing number of non-albicans Candida 
species (e.g. C. glabrata, C. tropicalis) as causative agents of yeast infections. 

Mycologists are faced up new challenges of rapid detection and precise identification 
of fungal isolates including antifungal susceptibility evaluation. 

Goal of the study was to confirm usefulness of rapid tests in laboratory diagnostics of 
C. albicans and elaborate an alternative method of classical germ tubes test in serum. The 
results of experiments showed the use of chromogenic media useful and reliable as well as the 
test of induction of germ tubes. The comparative tests showed that serum can be replaced with 
chemically defined NYP medium without loss of high of specificity and sensitivity of the test. 
Main part of experiments was focused on optimalization of methodology of in vitro antifungal 
susceptibility testing. Etest and disk diffusion test are very reliable tests for routine testing of 
susceptibility of yeasts to voriconazole and fluconazole. Disk test is more suitable for 
screening susceptibility, while Etest provides MIC values which are in agreement with results 
of a reference microbroth dilution method M27-A2 in terms of categories susceptible, 
susceptible dose-dependent and resistant. In addition, fluconazole can be used as a surrogate 
factor to predict voriconazole susceptibility in yeast species susceptible to fluconazole. 

Another aim of the study was to evaluate five methods of antifungal susceptibility 
(microbroth dilution methods, Etest, disk test, Fungitest, and ATB Fungus) to six 
antimycotics (fluconazole, itraconazole, ketoconazole, voriconazole, amphotericin B, and 
flucytosine). All of five methods are useful in mycology laboratory with specific 
shortcomings due to some factors affecting their results such as a drug tested, range of drug 
concentrations tested, feasibility of end-point establishment, yeast tested, and some other test 
conditions. 
 



7 
 

4 Úvod do problematiky 
 

Kvasinky patří v současnosti, mezi nejčastější původce oportunních infekcí houbového 
původu. V etiologii dominují druhy rodu Candida, zvláště C. albicans. Klinicky představují 
jednak relativně nezávažné slizniční a kožní formy, jednak život ohrožující systémové 
kandidózy, se kterými se setkáváme zvláště v nemocničním prostředí u imunologicky 
oslabených pacientů. Závažnost celkových infekcí vyvolaných těmito mikromycetami zvyšuje 
jejich vysoká mortalita, která se běžně pohybuje mezi 20 až 50% (Gumbo et al. 1999, Viscoli 
et al. 1999, Steinbach 2005). Proto včasná a přesná diagnostika kvasinkových infekcí nabývá 
na stále větším významu a to především vzhledem k nárůstu incidence v posledních 
desetiletích. Příčin tohoto vývoje je několik: na jedné straně se zvyšuje povědomí o jejich 
výskytu a spolehlivost mykologické diagnostiky, na straně druhé přibývá počet pacientů s 
predispozičními a rizikovými faktory (širokospektrá antibiotika, kortikosteroidy, cytotoxická 
terapie, transplantace a složité, zejména břišní, operace, hemodialýza, diabetes mellitus, 
hormonální antikoncepce, HIV infekce, atd.), které je činí vůči kvasinkám snadněji 
zranitelnými. Od 90. let lze pozorovat významný trend rostoucího podílu méně do té doby 
běžných, tzv. non-albicans, druhů kandid (především C. tropicalis, C. glabrata a C. krusei) 
(Odds 1996, Krčméry a Kovačičová 2000, Chang et al. 2008). Předpokládá se, že jednou z 
možných příčin změny druhového spektra kandidózy, je široké používání antifungálních léků, 
zejména flukonazolu, dále narůstající počet katetrizovaných a transplantovaných pacientů 
(Fridkin a Jarvis 1996, Patel a Paya 1997). Samostatným problémem jsou nozokominální 
nákazy kvasinkového původu, zejména infekce krevního řečiště, u kterých představují 
kandidy společně s grampozitivními koky a gramnegativními tyčkami, jednoho z hlavních 
původců, navíc vyznačujícího se jednou z nejvyšších mortalit. Tyto infekce jsou téměř vždy 
spojeny s pobytem alterovaných pacientů v nemocničním prostředí, zvlášť na oddělení JIP a 
mají často iatrogenní původ. Četnost nozokominálních nákaz (zejména kandidémií) 
signifikantně roste, což potvrzují četné studie (Diekema et al. 2002, Asmundsdóttir et al. 
2002). 

Včasná diagnóza a zahájení adekvátní antifungální terapie nebo profylaxe hrají 
klíčovou roli v kontrole a úspěšném zvládnutí kandidových infekcí. Vzhledem k tomu, že 
citlivost k antimykotikům jednotlivých druhů kandid se může dost výrazně lišit, její stanovení 
spolu s druhovou determinací hrají stále významnější roli. 

Ve své dizertační práci jsem se zaměřila na možnosti rychlé laboratorní diagnostiky 
kandid a metody laboratorního testování antifungálních léků a interpretace jejich výsledků 
směrem do klinické praxe. 
 

5 Cíle a hypotéza disertační práce 

5.1 Rychlé diagnostické testy 

H1: Klasické metoda indukce tvorby klíčních hyf Candida albicans v séru má srovnatelnou 
senzitivitu a specificitu s alternativní metodou využívající definované médium NYP. 
Hlavní druhy kandid mají srovnatelný potenciál tvořit mycelium a pseudomycelium. 

 
H2: Standardní biochemická identifikace C. albicans resp. C. tropicalis pomocí auxanogramů 

či komerčně dodávaných testů může být nahrazena využitím chromogenních médií. 
Stanovení specificity a senzitivity těchto médií. 
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5.2 Testování antifungální citlivosti 

H3: Vyhodnocení praktické použitelnosti E-testu a diskového difúzního testu pro testování 
citlivosti kvasinkových izolátů k vorikonazolu a flukonazolu. Agarovou difúzní metodu 
(diskový test a E-test) lze použít k rutinnímu testování houbových izolátů k flukonazolu a 
vorikonazolu. 

 
H4: Ověření predikční hodnoty (surrogate factor) citlivosti houbových izolátů k flukonazolu 

pomocí diskového difúzního testu pro rutinní skríning  vorikonazolu. Citlivost k 
flukonazolu lze použít jako tzv „surrogate factor“ k predikci ciltivosti k vorikonazolu. 

 
H5: Optimalizace metodiky laboratorního testování antifungální citlivosti agarovým difúzním 

testem na základě vyhodnocení vlivu kultivačního média (Mueller-Hintonova agaru s 2% 
glukózy a methylenovou modří a Antimycotic Sensitivity Test agaru) Výsledky testování 
citlivosti na antimykotika jsou ovlivněny složením testovacího média. 

 
H6: Vliv metody stanovení antifungální citlivosti in vitro na výsledky testování patogenních 

hub. Výběr metody může ovlivnit výsledky a interpretaci výsledků testování antifungální 
citlivosti. 

 

6 Materiál a metodika 

6.1 Houbové kmeny 

Všechny primoizoláty kvasinek a vláknitých mikromycet byly kultivovány a 
pasážovány na Sabouraudově glukózovém agaru (Difco) s přídavkem chloramfenikolu při 
35°C po 24 h u kvasinek resp. při 27°C po dobu 2 – 4 dnů u plísní.  

Do studie zaměřené na testování antifungální citlivosti byly zařazeny referenční 
kmeny z americké sbírky ATCC (American Type Culture Collection): C. albicans ATCC 
44859, C. albicans ATCC 90028, C. glabrata ATCC 90030, C. krusei ATCC 6258, 
C. parapsilosis ATCC 22019 a Aspergillus fumigatus ATCC 36607. 

Testované kmeny zařazené do studií zaměřených na rychlé diagnostické testy byly 
izoláty kvasinek z různých klinických materiálů (sputa, bronchoalveolární laváže, stěry z 
jazyka, dutiny ústní, krku, rány, vaginální výtěry, moče, aspiráty aj.) zpracovaných v 
mykologické laboratoři Ústavu klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové 
(viz Tab 1). 
Tabulka 1. Spektrum a počet kvasinek zahrnutých do studií zaměřených na rychlé 
diagnostické testy 

Druh 
Počet 

(studie 1)* 
Počet 

(studie 2)** 

C. albicans 100 810 
C. famata 0 1 
C. glabrata 10 165 
C. guilliermondii 4 5 
C. inconspicua 5 39 
C. intermedia 0 1 
C. krusei 10 96 
C. kefyr 10 29 
C. lusitaniae 10 29 
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C. norvegensis 10 8 
C. parapsilosis 14 21 
C. pelliculosa 2 17 
C. rugosa 0 2 
C. tropicalis 15 185 
C. utilis 0 1 
C. zeylanoides 0 1 
Geotrichum candidum 0 2 
Hansenula saturnus 0 1 
Saccharomyces cerevisiae 10 32 
Trichosporon asahii 0 1 

Celkem 200 1438 
* Studie 1. Test klíčních hyf a hodnocení růstu na chromogenních médiích CandiSelect a HiCrome Candida agar 
** Studie 2. Hodnocení růstu na chromogenních médiích CandiSelect a HiCrome Candida agar 
 

Do studií zaměřených na testování citlivosti byly zahrnuty izoláty kvasinek a 
vláknitých hub z různých klinických materiálů zpracovaných v mykologické laboratoři 
Ústavu klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové, které byly následně 
zařazeny do sbírky mykologické laboratoře Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy Hradec 
Králové (Tab. 2). Uchovávány byly v konzervačním mléčném médiu (Becton Dickinson) při -
40°C. 
Tabulka 2. Spektrum a počet kvasinek zahrnutých do studií zaměřených na testování citlivosti 

Druh 
Počet 

(studie 3)* 
Počet 

(studie 4)** 

C. albicans 17 17 
C. tropicalis 12 12 
C. glabrata 12 12 
C. krusei 12 12 
C. parapsilosis 11 11 
C. lusitaniae 12 11 
C. inconspicua 10 10 
C. norvegensis 9 10 
C. kefyr 9 9 
Saccharomyces cerevisiae 10 10 
Blastoschizomyces capitatus 3 7 
Trichosporon spp. 4 7 
Aspergillus fumigatus 13 13 
A. niger 7 7 
A. flavus 6 6 
A. terreus 2 2 

Celkem 149 156 
* Studie 3. Srovnání diskového difúzního testu a E-testu pro testování citlivosti k flukonazolu a vorikonazolu 
** Studie 4. Srovnání mikrodiluční metody, E-testu, diskového difúzního testu, Fungitestu a ATB fugus testu 
pro testování citlivosti k flukonazolu, itrakonazolu, ketokonazolu, vorikonazolu, amfotericinu B a flucytosinu 
 

Ve studii srovnávající mikrodiluční metodu, E-test, diskový difúzní test, Fungitest a 
ATB fugus pro testování citlivosti k flukonazolu, itrakonazolu, ketokonazolu, vorikonazolu, 
amfotericinu B a flucytosinu byla naměřená data zpracována jak pro celý soubor testovaných 
hub tak pro zvolené podskupiny hub: 
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• Aspergillus spp: Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger, A. terreus 
• Candida albicans 
• non-albicans Candida druhy se sníženou citlivostí k flukonazolu: Candida glabrata, 

C. inconspicua, C. norvegensis, C. krusei 
• non-albicans Candida druhy citlivé k flukonazolu: C. lusitaniae, C. kefyr, C. 

papapsilosis, C. tropicalis 
• ostatní kvasinky (a kvasinkové organizmy): Saccharomyces cerevisiae, 

Blastoschizomyces capitatus, Trichosporon spp. 
 

6.2 Média 

6.2.1 Kultivační média 
Všechny primoizoláty jak z klinických materiálů, tak z konzervačního média byly 

kultivovány na Sabouraudůvě glukózovém agar (Difco), který byl připraven dle instrukcí 
výrobce a byl rozplněn do 90 mm Petriho misek (tloušťka agaru cca 4±0,2 mm). 

6.2.2 Média pro indukci tvorby klíčních hyf 
Pro test indukce tvorby klíčních hyf bylo použito čištěné bovinní sérum a definované 

syntetické médium NYP (Marichal et al.1986). Médium obsahuje N acetylglukosamin (10-3 
M), Yeast nitrogen base (3,35 g), L-prolin (10-3 M) a NaCl (4,5 g), pH = 6,7. 

6.2.3 Chromogenní média 
CandiSelect (Bio-Rad) je dodáván ve formě hotových agarových ploten. Médium 

obsahuje růstový základ (pepton, kvasničný extrakt, glukóza), chromogenní substrát, dvě 
antibiotika k potlačení růstu bakteriální flóry (chloramfenikol, gentamicin) a skladuje se při 
4°C. Inokulovaná plotna se inkubuje 24–48 h při 35-37°C. Princip média CandiSelect spočívá 
v průkazu aktivity specifického enzymu C. albicans, N-acetyl-β-D-galaktosaminázy, který 
hydrolyzuje chromogenní substrát obsažený v médiu, což má za následek modré zbarvení 
kolonií. Ostatní druhy kvasinek rostou na CandiSelectu v bílých koloniích. 

HiCrome Candida Agar (HiMedia) se připravuje podle instrukcí výrobce z polotovaru 
ve formě prášku. Médium obsahuje pepticky natrávené zvířecí tkáně, kvasničný extrakt, 
sladový extrakt, glukózu, chromogenní substrát a chloramfenikol. Inokulovaná plotna se 
inkubuje 24–48 h při 30°C. Pomocí HiCrome Candida Agaru, jenž je založen na podobném 
principu jako CandiSelect, lze navíc identifikovat kromě C. albicans (kovově zelené kolonie) 
také kmeny C. tropicalis (modrozelené kolonie). 

6.2.4 Média pro testování antifungální citlivosti 
Pro diskový difúzní test a E-test byl použit Mueller-Hintonův agar (Difco) se 2% 

glukózy a 0,5 µg/ml methylenové modři (pH 7,3±0,1). Jeden litr agarové báze (38 g na litr) 
bylo doplněno o 100 µl MB roztoku (0,1 g ve 20 ml destilované vody) a 20 g glukózy. Po 
autoklávování se nechalo médium vychladnout a rozplnilo se do plastikových Petriho misek o 
průměru 90 mm (výška agaru 4±0,2 mm). Ve studii 3 byl použit také Antimycotic Sensitivity 
Test (AST) agar (HiMedia, BioVendor), který byl připraven dle instrukcí výrobce, pH media 
bylo 6,6±0,2. 

Pro mikrodiluční bujónovou metodu byla použita dvě média. Pro testování azolů a 
flucytosinu bylo použito médium RPMI 1640 s L-glutaminem, bez bikarbonátů, obohacené 
0,2% glukózy (Sevapharma, Praha). RPMI 1640 je přesně chemicky definované 5x 
koncentrované růstové médium, které se ředí vhodným pufrem (0,165 M 
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morfolinpropansulfonová kyselina – MOPS, Sigma). pH bylo upraveno pomocí 10M NaOH 
na 7,0±0,1. Pro amfotericin B bylo použito Antibiotic 3 médium (Becton Dickinson, USA), 
které není přesně chemicky definované (obsahuje pepton, hovězí extrakt, kvasničný extrakt 
atd.) 
 

6.3 Antifungální látky 

6.3.1 Diskový difúzní test 
Pro testování byly použity papírové disky (ITESTplus, Hradec Králové) obsahující 25 

µg flukonazolu, 1 µg vorikonazolu, 30 µg itrakonazolu, 30 µg ketokonazolu, 50 µg 
amfotericinu B a 5 µg flucytosinu. 

6.3.2 E-test 
Ve studii byly použity E-testové proužky AB Biodisk (Solna, Švédsko) s následujícími 

antimykotiky (koncentrační rozmezí): flukonazol (0,016 - 256 µg/ml), vorikonazol (0,002 - 32 
µg/ml), itrakonazol (0,002 - 32 µg/ml), ketokonazol (0,002 - 32 µg/ml), amfotericin B (0,002 - 
32 µg/ml) a flucytosin (0,002 - 32 µg/ml). 

6.3.3 Mikrodiluční bujónová metoda 
Všechny zásobní roztoky testovaných antimykotik byly připraveny rozpuštěním jejich 

práškových forem v dimetylsulfoxidu (DMSO, Sigma, Německo) - amfotericin B (Sigma, 
Německo), itrakonazol (Sigma, Německo), ketokonazol (Sigma, Německo) resp. ve sterilní 
vodě – flukonazol (Sigma, Německo), vorikonazol (Toronto Research Chemicals Inc., 
Kanada), flucytosin (Fluka, Německo). Testovaná koncentrační rozmezí: flukonazol (0,063 – 
64 µg/ml), vorikonazol (0,031 - 32 µg/ml), itrakonazol (0,016 – 16 µg/ml), ketokonazol 
(0,016 – 16 µg/ml), amfotericin B (0,031 – 32 µg/ml) a flucytosin (0,063 – 64 µg/ml). 

 

6.4 Metody 

6.4.1 Druhová identifikace kvasinek 
 Standardní druhová identifikace kvasinkových izolátů byla provedena pomocí 
cukerných auxanogramů (ITESTplus, Hradec Králové), růstu na kukuřičném agaru (Corn-
Meal Agar, Difco). 
 
Auxanogram 
 Cukerný auxanogram se připravuje z izolovaných kolonií kvasinek narostlých na 
SGA. V Petriho misce o průměru 90 mm se připraví suspenze daného kmene kvasinky v 1,5 
ml YNB média (Yeast Nitrogen Base, Difco) a následně se zalije čistým agarem o teplotě 40 
až 50°C tak, aby celkový objem média byl 15 ml (ředění 10×). Přitom se miskou intenzívně 
krouží a pohupuje, aby se inokulum rozptýlilo po celé misce. Po ztuhnutí agaru se na povrch 
položí disky (5 na misku) obsahující jednotlivé cukry nebo cukerné alkoholy. Po 24 h – 72 h 
inkubaci ve 26 ± 1°C se odečítá výsledek – nárůst kvasinky se projeví kruhovitým mléčným 
zakalením v okolí disku. Zastoupení utilizovaných cukrů je pro jednotlivé druhy kvasinek 
charakteristické. 
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Hodnocení morfologie na kukuřičném agaru 
 Testovaná kultura se naočkuje na povrch kukuřičného agaru (Corn-Meal Agar, Difco) 
v Petriho misce a inkubuje se v termostatu při 27°C po dobu 24 – 72 h. Přítomnost a charakter 
tvorby pseudomycelia resp. chlamydospor se zjišťuje přímou mikroskopií kultury (zvětšení 
200 – 400x).  

6.4.2 Test klíčních hyf 
 K testování indukce tvorby klíčních hyf bylo použito jednak bovinní sérum a jednak 
definované syntetické médium NYP. Z každého testovaného izolátu byly připraveny suspenze 
v 0,5 ml séra resp. v 0,5 ml NYP média, které byly následně inkubovány 3-4 hodiny při 37°C. 
Schopnost indukovat tvorbu klíčních hyf resp. pseudohyf byla hodnocena mikroskopicky. 
Kvantita jednotlivých morfologických forem byla hodnocena na 1 až 4 kříže: 

0-25%   + 
26-50%   ++ 
51-75%   +++ 
76-100%   ++++ 
 

6.4.3 Testování antifungální citlivosti 
Příprava suspenzí 
 Suspenze kvasinek byly připraveny z 24 h starých kolonií narostlých na SGA 
homogenizací malého inokula ve sterilním fyziologickém roztoku. Suspenze vláknitých 
mikromycet  byly připraveny ze 3 až 5 dnů starých kolonií narostlých na SGA resuspendací 
konidií ve sterilním fyziologickém roztoku s kapkou Tweenu 80 (Sigma). Velikost inokula 
pro diskový difúzní test a E-test byla nastavena na 0,5 stupně McFarlandovy zákalové 
stupnice s využitím denzitometru (Densi-La-Metr, Lachema-Pliva). Pro mikrodiluční 
bujónovou metodu byla velikost inokula určena pomocí Bűrkerovy komůrky na 0,5 x 103 – 
2,5 x 103 kvasinkových buněk/ml resp. 0,5 x 104 – 5 x 104 konidií /ml. 
 
Diskový difúzní test 
 Plotny s MH resp. AST agarem byly inokulovány přelitím suspenzí testované houby a 
přebytek suspenze odsán. Na jednu misku s MH agarem byly položeny vždy 3 disky od 
jednoho antimykotika. Plotny byly inkubovány při 35°C po dobu 48 h. Průměr inhibiční zóny 
byl odečítán po 24 h a 48 h v místě, kde došlo k náhlému poklesu (přibližně o 80% a více) 
růstu projevujícím se snížením velikosti, počtu a hustoty kolonií. Z každého tripletu 
naměřených průměrů inhibičních zón u diskového testu byl vypočten geometrický průměr, 
který byl použit ke statistickým výpočtům. 
 
E-test 
 Plotny s MH agarem byly inokulovány přelitím suspenzí testované houby a přebytek 
suspenze odsán. E-testové proužky byly asepticky pokládány vždy po jednom na povrch 
agarové plotny. Inkubace probíhala v humidní atmosféře při 35°C po dobu 48 h. Hodnota 
MIC byla odečítána dle kritérií stanovených výrobcem (ERG 002, AB Biodisk) po 24 a 48 h. 
 
Mikrodiluční bujónová metoda 
  Finální koncentrační řada testovaného antimykotika byla připravena v RPMI 1640 
pufrovaném 0,165M MOPS. Pro testování byly použity mikrotitrační destičky s 96 ti jamkami 
s plochým dnem (typ P). Do každé jamky bylo pipetováno 200 µl naředěného antimykotika 
resp. samotného RPMI s MOPS (kontrola) a 10 µl suspenze. Inkubace probíhala 48 h při 
35°C. Hodnota MIC byla odečítána dle stupně zákalu v jamce (jak vizuálně tak pomocí 
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spektrofotometru (iEMS Reader, Labsystems) při 540 nm) a byla stanovena jako nejnižší 
koncentrace antimykotika v jamce, kde došlo k alespoň 80% inhibici růstu houby oproti 
kontrole (IC80) resp. 95% inhibici u amfotericinu B (IC95). 
 
ATB fungus 
 Strip byl inokulován a dle instrukcí výrobce. Do suspenzního média (0,85 % NaCl) 
byla připravena suspenze testované kvasinky resp. plísně o zákalu stupně 2 podle 
McFarlanda, z něho bylo přeneseno 20 µl do ATB F2 média (polotuhé živné médium) a po 
důkladném protřepání bylo 135 µl média napipetováno do každé jamky stripu. Po inkubaci 
(24 h při 35±2°C v humidní atmosféře) byl odečten nárůst kvasinky resp. plísně oproti 
kontrole. Výsledkem byla hodnota MIC pro dané antimykotikum. V naší studii byl použit 
strip ATB fungus 2 obsahující flucytosin, amfotericin B, flukonazol a itrakonazol. V 
současnosti firma vyrábí ATB fungus 3, který navíc obsahuje vorikonazol. 
 
Fungitest 
 Strip byl inokulován a dle instrukcí výrobce. Do sterilní destilované vody byla 
připravena suspenze testovaného kmene houby o zákalu stupně 1 podle McFarlanda. 100 µl 
této suspenze bylo přidáno do 1,9 ml do sterilní destilované vody a po promíchání bylo 20 µl 
napipetováno do 3 ml předpřipraveného RPMI 1640 suspenzního media. Takto získané finální 
inokulum o koncentraci 103 CFU/ml bylo pipetováno v množství 100 µl do každé jamky. 
Strip byl inkubován při 37°C a výsledek byl odečítán po 48 h. Ačkoliv se jedná o test 
semikvantitativní a výsledkem je zařazení citlivosti dané houby do kategorií citlivý, citlivý v 
závislosti na dávce a rezistentní, v naší studii jsme přiřadili těmto kategoriím hodnoty dle 
následujícího schématu: 

• výsledek v kategorii rezistentní – hodnota vyšší testované koncentrace (flukonazol – 
64 µg/ml, itrakonazol – 4 µg/ml, ketokonazol – 4 µg/ml, mikonazol – 8 µg/ml, 
amfotericin B – 8 µg/ml, flucytosin – 32 µg/ml) 

• výsledek v kategorii citlivý - hodnota nižší testované koncentrace (flukonazol – 8 
µg/ml, itrakonazol – 0,5 µg/ml, ketokonazol – 0,5 µg/ml, mikonazol – 0,5 µg/ml, 
amfotericin B – 2 µg/ml, flucytosin – 2 µg/ml) 

• výsledek v kategorii citlivý v závislosti na dávce (SDD) – hodnota v polovině mezi 
testovanými koncentracemi (flukonazol - 24 µg/ml,  itrakonazol – 2 µg/ml, 
ketokonazol – 2 µg/ml, mikonazol – 4 µg/ml, amfotericin B – 4 µg/ml, flucytosin – 16 
µg/ml) 
 

6.5 Interpretační kritéria a statistické hodnocení testů citlivosti k 
antifungálním látkám 

Pro jednotlivá antimykotika a druhy testovaných hub nebo jejich skupiny (viz výše) 
byly stanoveny, pokud to počty testovaných kmenů dovolovaly, základní statistické parametry 
jako geometrický průměr MIC resp. inhibičních zón, rozsah jejich hodnot (maximální a 
minimální hodnota) a indexy IC50 a IC90, které určovaly maximální hodnotu MIC (v µg/ml) 
pro 50% resp. 90% testovaných kmenů u kvantitativních testů nebo minimální velikost 
inhibiční zóny (v mm) pro stejný počet kmenů u diskového testu. 

Tam, kde to bylo možné a vhodné, byl rovněž kalkulován Spearmanův korelační 
koeficient, koeficient vyjadřující míru lineární souvislosti mezi jednotlivými metodami 
testování antifungální citlivosti. 

Výsledky testů citlivosti byly interpretovány podle mezinárodně doporučovaných 
kritérií (break-points) nebo arbitrálně na základě předchozích vlastních zkušeností v 
mykologické laboratoři Ústavu klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové 
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(Tab. 3). Každý kmen tak byl zařazen do jedné ze tří kategorií: citlivý (S), citlivý v závislosti 
na dávce (SDD) resp. intermediární (I) nebo rezistentní (R).  

Výsledky testování antifungální citlivosti mezi jednotlivými metodami ve smyslu výše 
uvedených kategorií byly hodnoceny jako: 

• shoda 
• malá neshoda* (angl. minor error) výsledky jednotlivých metod se liší o jednu 

kategorii, tj. S-SDD/I nebo SDD/I-R 
• velká neshoda* (angl. major error): výsledek referenční metody (bujónová diluce) 

spadá do kategorie citlivý a výsledek testované metody je v kategorii rezistentní 
(falešná rezistence) 

• velmi velká neshoda* (angl. very major error): výsledek referenční metody je v 
kategorii rezistentní a výsledek testované metody je v kategorii citlivý (falešná 
citlivost) 

Dále byla stanovena: 
• prediktivní hodnota - predikce shody diskového difúzního testu s E testem (%) 
• celková shoda - % shody testů pro všechny tři kategorie 

 
K základní statistické analýze byl použit program Excel. 
Pro vyhodnocení dat získaných porovnáním metod testování antifungální citlivosti k 
antimykotikům byl použit program NCSS 2007, Statistica. 
 
*pozn. Pro stanovení tzv. surrogate faktoru (predikce citlivosti vorikonazolu podle výsledku 
citlivosti k flukonazolu) byly neshody definovány následovně: 

• malá neshoda (angl. minor error) výsledky stanovení citlivosti k flukonazolu a 
vorikonazolu se liší o jednu kategorii, tj. S-SDD/I nebo SDD/I-R 

• velká neshoda (angl. major error): výsledek citlivosti k flukonazolu spadá do kategorie 
rezistentní a výsledek citlivosti k vorikonazolu je v kategorii citlivý 

• velmi velká neshoda (angl. very major error): výsledek citlivosti k flukonazolu je v 
kategorii citlivý a výsledek citlivosti k vorikonazolu je v kategorii rezistentní 
 

Tabulka 3. Interpretační kritéria pro testované antifungální látky 

ATM 
Mikrodiluce (µg/ml) E-test (µg/ml) Diskový difúzní test (mm) 

S I R S I/ SDD* R R I S 

FLZ ≤ 8 16 - 32* ≥ 64 ≤ 8 12 - 48* ≥ 64 ≤ 14 14,5 -18,5 ≥ 19 

VOR ≤ 1 1,5 - 3* ≥ 4 ≤ 1 1,5 - 3* ≥ 4 ≤ 13 13,5 -16,5 ≥ 17 

ITR ≤ 0,125 0,25-0,5* ≥ 1 ≤ 0,125 0,19-0,75* ≥ 1 ≤ 11,5 12 - 13,5 ≥ 14 

KET ≤ 0,5 1 - 3 ≥ 4 ≤ 0,5 0,75 - 3 ≥ 4 ≤ 14,5 15 - 19,5 ≥ 20 

AmB ≤ 0,5 1 ≥ 2 ≤ 0,5 0,75 -1,5 ≥ 2 ≤ 8 8,5 - 9,5 ≥ 10 

5FC ≤ 4 8 - 16 ≥ 32 ≤ 4 6 - 24 ≥ 32 ≤ 14,5 15 - 19,5 ≥ 20 

ATM – antimykotikum, FLZ – flukonazol, VOR – vorikonazol, ITR – itrakonazol, KET – ketokonazol, AmB – 
amfotericin B, 5FC – flucytosin 
S – citlivý, I – intermediárně citlivý, R – rezistentní, * - SDD (citlivost závislá na dávce) 
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7 Výsledky 

7.1 Rychlé diagnostické testy 

7.1.1 Test tvorby klíčních hyf 
Všechny kmeny C. albicans tvořily klí ční hyfy jak v séru, tak v médiu NYP. Tvorba  

pseudohyf byla u C. albicans pozorována u přibližně 1/3 izolátů, zatímco v případě 
C. tropicalis, C. parapsilosis, C. lusitaniae a C. kefyr dominovala u převážné většiny kmenů. 
U dvou kmenů C. tropicalis (13,3%) byla v séru zaznamenána tvorba klíčních hyf, nikoliv 
však v médiu NYP. Bližší vyhodnocení ukázalo kvantitativní rozdíly v proporčním výskytu 
jak klíčních hyf, tak jednotlivých pseudohyf a v médiu NYP. V séru u 91% testovaných 
kmenů C. albicans konvertovala většina blastospor (>75%) v klíční hyfy, zatímco v NYP 
médiu jen u 10% kmenů. 

7.1.2 Růst na chromogenních médiích I 
 Všech 100 izolátů C. albicans narostlo na CandiSelectu v charakteristických modrých 
koloniích, ostatní kvasinky narostly v koloniích bílých. Specifita i senzitivita identifikace 
C. albicans na CandiSelectu byla 100%.  
 Na HiCrome Candida Agaru narostlo všech 100 izolátů C. albicans uniformně jako 
světle zelené kolonie s kovovým leskem. Všechny kmeny C. tropicalis (n=15) vytvářely 
modrozelené matné kolonie. Specificita i senzitivita tohoto agaru pro stanovení C. albicans i 
C. tropicalis byla 100%. 

7.1.3 Růst na chromogenních médiích II 
 Na základě výsledků získaných v předchozí studii, jsme se rozhodli otestovat 
chromogenní média na větším (reprezentativnějším) počtu kvasinek. 
 V této studii jsme opět použili chromogenní agary CandiSelect a HiCrome a to k 
identifikaci jednotlivých kvasinkových izolátů narostlých v čisté kultuře, nikoliv k 
primoizolaci. Agarová plotna byla rozdělena na 16 dílů. Na jeden díl plotny byly vždy 
inokulovány 3-4 kolonie jednoho izolátu formou krátké inokulační čáry. Tímto způsobem 
jsme na jednom chromogenním agaru otestovali až 16 různých kvasinkových izolátů. Barva 
byla hodnocena po 24, 48 a 72 h. 
 Z 810 izolátů C. albicans bylo 98,27% modrých na CandiSelectu (CS) a 99,87% 
zelených s kovovým leskem na HiCrome agaru (HCA). Na CS narostlo v bílých koloniích 13 
izolátů a jeden izolát narostl v bílých koloniích jak na CS, tak na HCA. Kromě těchto 14 
falešně negativních izolátů (1,33%) byl na CS zaznamenán i jeden falešně pozitivní (0,16%). 
Jednalo se o jeden izolát C. tropicalis, který narostl na CS v modrých koloniích. Na HCA lze 
identifikovat i C. tropicalis. Ze 185 testovaných izolátů C. tropicalis narostlo na HCA 
97,30% v modrozelených koloniích. Pět izolátů (0,16%) tvořilo kolonie bílé barvy. Kromě 
těchto pěti falešně negativních izolátů byly nalezeny i dva (2,7%) falešně pozitivní. Jeden 
izolát C. famata a jeden C. kefyr narostly na HCA rovněž v modrozelených koloniích. 

Součástí experimentů bylo studium vlivu délky a teploty inkubace na zbarvení kolonií 
kvasinek na obou chromogenních agarech. Délka inkubace na obou mediích nehrála roli, k 
významné změně barvy během prodloužené inkubace nedocházelo. Zvýšení teploty z 30°C na 
37°C u HiCrome Candida Agaru nemělo viditelný vliv na zbarvení kolonií. Naproti tomu, u 
CandiSelect média, pokud byla doporučená teplota (35-37°C) snížena na 28°C, 
charakteristické modré zbarvení C. albicans se změnilo na nespecifické odstíny bělošedé 
barvy. Kontrola inkubační teploty u CandiSelect média je proto důležitá pro správný odečet 
testu. 
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7.2 Testování antifungální citlivosti 

7.2.1 Srovnání diskového difúzního testu a E-testu pro testování citlivosti k 
flukonazolu a vorikonazolu 
Cílem bylo srovnat praktickou použitelnost E-testu a diskového testu pro testování 

citlivosti houbových izolátů k vorikonazolu ve srovnání s flukonazolem. 
 Po stanovení hodnot MIC a průměrů inhibičních zón u jednotlivých kmenů hub byly 
výsledky testů citlivosti zařazeny dle interpretačních kritérií (Tab. 3) do kategorií citlivý, 
citlivý v závislosti na dávce (SDD) nebo rezistentní. Data byla dále porovnávána s následným 
stanovením parametrů ukazujících vzájemné vztahy mezi metodami: neshody (malá, velká, 
velmi velká), prediktivní hodnota, celková shoda. 
 Výsledky studie odpovídaly typickému in vitro spektru aktivity vorikonazolu, který 
zahrnuje aspergily a vzácnější rody vláknitých hub (Fusarium, Scedosporium) a kvasinky, 
včetně druhů s primárně sníženou nebo variabilní citlivostí k flukonazolu (Candida glabrata, 
C. krusei, C. inconspicua, C. norvegensis, Saccharomyces cerevisae) (Jeu et al. 2003, Johnson 
a Kauffman 2003, Perfect et al. 2003). 
 Porovnání diskového testu a E-testu ukázalo u našeho souboru kvasinek a vláknitých 
hub velmi dobrou celkovou shodu v citlivosti většiny kmenů testovaných hub k vorikonazolu 
(pokud jde o jednotlivé kategorie). U flukonazolu bylo procento celkové shody o něco nižší, s 
čímž koresponduje i větší výskyt chyb u všech kategorií. 

Vyhodnocení možnosti využít flukonazol jako tzv. surrogate faktor předjímající in 
vitro citlivost resp. rezistenci k vorikonazolu ukázalo velmi dobrou predikční hodnotu pro 
flukonazol v kategorii citlivý a citlivý v závislosti na dávce, avšak ne pro kategorii rezistentní. 
 

7.2.2 Srovnání mikrodiluční metody, E-testu, diskového difúzního testu, 
Fungitestu a ATB fugus testu pro testování citlivosti k flukonazolu, 
itrakonazolu, ketokonazolu, vorikonazolu, amfotericinu B a 
flucytosinu 
Výsledky testování referenčních kmenů C. albicans ATCC 44859, C. albicans ATCC 

90028, C. glabrata ATCC 90030, C. krusei ATCC 6258, C. parapsilosis ATCC 22019 a 
Aspergillus fumigatus ATCC 36607 byly v rozmezí publikovaných limitů (NCCLS 2004, 
Barry et al. 2003, Pfaller et al. 2004). 

Základní statistické údaje (geometrický průměr, směrodatná odchylka, minimální a 
maximální hodnota, medián (IC50) a 0,9 percentil (IC90) naměřených dat byly zpracovány 
pro jak pro celý soubor testovaných kmenů hub pro 24 h a pro 48 h, tak pro definované 
kategorie hub pro 24 h a pro 48 h. 

Pro zjištění lineární závislosti hodnot naměřených jednotlivými metodami byly 
stanoveny Spearmanovy korelační koeficienty. Metody byly porovnávány jak vzájemně mezi 
sebou po 24 h resp. po 48 h tak „křížem“ 24 h vs. 48 h.  

Srovnání výsledků jednotlivých metod po 24 h a 48 h u celého souboru testovaných 
kvasinek a plísní ukázalo významnou lineární souvislost všech metod zejména u flukonazolu 
a vorikonazolu. Vysoké korelační koeficienty byly zjištěny při porovnání stejné metody po 24 
h a 48 h především u mikrodiluční bujónové metody, E-testu a diskového testu (kolem 
hodnoty 0,9). U komerčních stripů (Fungitest, ATB fungus) byly korelace pro některá 
antimykotika i skupiny hub nižší. Velmi dobrých korelací bylo dosaženo srovnáním 
diskového difúzního testu po 24 h a E-testu po 48 h (inverzní závislost) u všech antimykotik 
kromě flucytosinu a u všech podskupin testovaných hub kromě aspergilů a non-albicans 
kandid se sníženou citlivostí k flukonazolu. 
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Při porovnání jednotlivých metod pro celý soubor testovaných kvasinek a plísní po 24 
h byly nejlepší korelace zjištěny pro flukonazol a to pro všechny kombinace metod. U 
ostatních antimykotik vykazovalo nejlepší lineární souvislost srovnání E-testu a diskového 
difúzního testu s vyjimkou flucytosinu, u kterého byla nejlepší souvislost mezi ATB fungus 
testem a mikrodilucí a ATB fungus testem a E-testem. 

Výsledky porovnání jednotlivých metod pro celý soubor testovaných kvasinek a plísní 
po 48 h byly podobné jako po 24 h - nejlepší korelace byly zjištěny pro flukonazol. U 
ostatních antimykotik vykazovalo nejlepší lineární souvislost srovnání E-testu a diskového 
difúzního testu s vyjimkou flucytosinu, u kterého byla nejlepší souvislost u dilučních metod 
(mezi ATB fungus testem a mikrodilucí a ATB fungus testem a Fungitestem). 

Další částí studie bylo porovnávání jednotlivých metod stanovení antifungální 
citlivosti v rámci kategorií citlivý, citlivý v závislosti na dávce (SDD) nebo rezistentní vůči 
standardní metodice (mikrodiluční bujónové metodě, M27-A2). Po srovnání metod po 24 h 
pro celý soubor testovaných hub byla nejlepší celková shoda zaznamenána u vorikonazolu, 
amfotericinu B a flukonazolu, s čímž souvisí i velmi nízké procento výskytu falešných 
rezistencí i citlivostí. Nejvyšší procento velké neshody (falešná rezistence) bylo nalezeno při 
srovnání E-testu a mikrodiluce u flucytosinu. Podobných výsledků bylo dosaženo i při 
srovnání testovaných metod s mikrodilucí po 48 h pro celý soubor testovaných hub, ačkoliv 
procento celkové shody je téměř u všech metod nižší.  
 

8 Diskuze 
Rychlé testy dnes zaujímají významné místo v laboratorní diagnostice kvasinkových 

infekcí, zejména vzhledem k časovému a finančnímu hledisku (Pfaller et al. 1996, Campbell 
et al. 1998, Hoppe et al. 1999, Foongladda et al. 2002). Poskytují rychlé a účelné zhodnocení 
nálezů, při zachování relativní spolehlivosti výsledků s ohledem na hlavní zástupce 
kvasinkových mikroorganizmů. Zároveň umožňují podstatnou úsporu nákladů na zpracování 
klinických vzorků snížením počtu vzorků určených pro druhovou identifikaci pomocí časově 
náročnějších a nákladnějších diagnostických testů. Rychlá, prozatímní identifikace je 
především zaměřena na C. albicans, která zůstává nejčastěji izolovanou kvasinkou z 
klinických materiálů s podílem 60 až 80% všech izolátů v mikrobiologické laboratoři. 
Klasickým testem rychlé identifikace C. albicans je test tvorby klíčních hyf v séru - tzv. 
germinační test (Sudbery et al. 2004), jehož výsledek je k dispozici již po 2,5 až 4 hodinách. 
Tato metoda bývá doplněna o nenáročné fyziologické testy založené na pozorování druhově 
charakteristické morfologie na speciálních půdách (např. rýžový nebo kukuřičný agar). Na 
rozdíl od germinačního testu tyto testy mají spíše hodnotu pomocného kritéria (např. 
chlamydospory, které lze pozorovat na těchto agarech, tvoří v průměru jen 2/3 kmenů 
C. albicans), navíc výsledky jsou k dispozici nejdříve po 24 h, ale obvykle až po 48 až 72 h. 
 Výsledky naší studie potvrdily vysokou spolehlivost testu klíčních hyf u C. albicans 
ve smyslu jeho specificity a senzitivity, která se pohybovala kolem 99%. Z dlouhodobého 
hlediska při vyšších počtech testovaných kmenů se můžeme vzácně, ale pravidelně, setkat s 
kmeny, které klíční hyfy netvoří (Campbell et al. 1998, Foongladda et al. 2002, Cárdenes et 
al. 2002). Obvykle se jedná o falešně negativní výsledek, který má několik příčin. Jednou z 
nich může být použití séra z pacientů nebo zvířat, kteří přišli do bližšího kontaktu s 
kvasinkami a vytvořili si specifické protilátky, které inhibují konverzi z blastospóry do 
vláknité formy. To lze do značné míry eliminovat přechodem na telecí nebo kolostrální 
sérum. Dnes přichází v úvahu jako příčina předchozí nebo současná terapie antimykotiky. 
Podceňovat nelze ani technické nedostatky v provedení metody, zvláště příliš veliké inokulum 
(>106 CFU/ml), u kterého se negativně projevuje vliv tvorby quorum sensing (Hornby et al. 
2001). Méně častý problém představují falešně pozitivní výsledky, které tak snižují specifitu 
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testu (Foongladda et al. 2002, Cárdenes 2002). V našem souboru dva kmeny C. tropicalis 
tvořily klí ční hyfy v séru. Schopnost vytvářet klíční hyfy se týká i jiných non-albicans druhů 
(např. C. parapsilosis), zejména pokud není dodržen časový interval vymezený pro hodnocení 
testu. Z praktického hlediska hodnocení germinačního testu je největší komplikací tvorba 
pseudohyf, která se vyskytuje u velké části non-albicans druhů a které mohou být pro 
nezkušené oko při použití nižšího rozlišení často k nerozeznání od pravých hyf. To podpořily 
i výsledky testování růstu non-albicans Candida druhů v séru a NYP médiu, zvláště i 
C. tropicalis, C. krusei a C. lusitaniae. Tyto pokusy zároveň potvrdily známou skutečnost, že 
humanní izoláty C. glabrata a pivní kvasinky S. cerevisiae netvoří mycelium nebo 
pseudomycelium. Třetím druhem, který tak nečinil u našeho souboru, byla C. guilliermondii, 
o níž je známo, že má rovněž malý potenciál k filamentaci – na rýžovém agaru tvoří některé 
kmeny obvykle jen retardované mycelium. 
 Chromogenní média jsou obecně určena k prozatímní identifikaci daného mikroba na 
základě zbarvení kolonie vyrostlé na agaru. Tímto způsobem můžeme získat pohotové 
informace o potenciálním patogenu již v primokultivaci, tj. v převážné většině případů do 24 
h od vyočkování materiálu a to i ve směsné kultuře (Pfaller et al. 1996). V případě použití 
chromogenních agarů za účelem primoizolace jde však o způsob relativně nákladný, který 
obvykle vyžaduje předběžnou selekci klinického materiálu podle důležitosti a nepředpokládá 
již další dourčování pomocí jiných testů. V naší studii jsme se zaměřili na využití 
chromogenních půd k identifikaci již získaných primoizolátů kvasinek, což nám umožnilo 
testovat na jedné plotně až 16 izolátů. Na obou testovaných půdách byly spolehlivě 
identifikovány kmeny C. albicans (specificita 99,84 - 100%), v případě HiCrome Candida 
Agaru také C. tropicalis (specificita 99,84 - 100%). Ačkoliv výrobce HiCrome Candida 
Agaru udává možnost identifikace kvasinky C. glabrata, která by měla růst jako světle růžová 
kolonie, barva jejích kolonií však byla nerozeznatelná od ostatních kvasinek, a tedy prakticky 
nebylo možné tento druh identifikovat. Ukázalo se, že růžový odstín kolonie je u C. glabrata 
je závislý na hustotě nárůstu, tj. zřetelně patrný pouze v případě izolativního rozočkování, kdy 
lze pozorovat samostatné kolonie, což není případ inokulačních čar u námi modifikovaného 
designu testu. Záleží tedy i na finančních možnostech zdravotnického zařízení a na nákladové 
efektivitě identifikace kvasinek v dané laboratoři. 
  

Laboratorní testování citlivosti původců mykóz k antimykotikům se v současnosti 
stává nezbytností zejména u imunoalterovaných pacientů. Zvyšující se výskyt rezistentních 
kmenů a druhů hub a rozšiřující se možnosti terapie invazivních mykóz v posledním desetiletí 
vedou lékaře stále častěji k úvahám o výběru látky optimální terapie s maximálním účinkem 
proti původci infekce. Zároveň jsou od 90. let minulého století k dispozici standardizované 
testy, i když stále jejich využití k výběru adekvátní antimykotické terapie na základě 
stanovených interpretačních kritérií (angl. break-points) je omezené na flukonazol, 
itrakonazol, flucytosin a nejnověji na vorikonazol (Buchta 2002, NCCLS 2002, NCCLS 
2004). Metody testování antifungálních látek in vitro lze využít také při stanovení hladin 
antimykotik v tělních tekutinách. Získané výsledky testování však obvykle vedou jen k 
relativním, nikoliv absolutním závěrům o klinické použitelnosti daného preparátu. Potřebnější 
a perspektivnější je stanovení hladiny v tělních tekutinách u antimykotik s variabilní 
farmakokinetikou jako jsou triazolové preparáty vorikonazol nebo itrakonazol, které umožní 
nastavení individuálního a adekvátního dávkování. 

I přes značný pokrok na poli testování antifungální citlivosti, zůstává celá řada 
nevyřešených problémů, včetně absence standardizovaných testů pro všechna antimykotika. 
Např. dodnes není k dispozici spolehlivý test a interpretační kritéria pro amfotericin B a jeho 
lipidové formulace. Stávající testy se potýkají s deficitem detekce rezistence u tohoto polyenu 
(Buchta 2002). V našich pokusech jsme interpretaci výsledků řešili na základě vlastních 
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kritérií, která vycházela z několika publikovaných studií in vitro, které zahrnovaly rovněž 
srovnání s terapeutickým efektem (Lozano Chiu et al. 1997, Peyron et al. 2001, Nguyen et al. 
1998, Clancy a Nguyen 1999). V případě diskového testu byla interpretační kritéria pro 
všechna antimykotika, vyjma flukonazolu a vorikonazolu, stanovena na základě 
dlouhodobých zkušeností s testováním ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a doporučení 
některých výrobců antimykotických disků. 
 Při laboratorním testování citlivosti antimykotik in vitro mohou být výsledky 
ovlivněny mnoha faktory, např. velikostí inokula (se vzrůstající velikostí inokula roste 
hodnota MIC), pH (např. ve výrazně kyselém prostředí dochází ke ztrátě aktivity azolových 
antimykotik), prodlužování doby inkubace snižuje citlivost kmenů k většině antimykotik 
(Otčenášek et al., 1990, Buchta 2002). 

V první fázi experimentů in vitro, jsme se zaměřili na standardizaci metodiky 
testování citlivosti k vorikonazolu s ohledem na již standardizové metodiky používané u 
flukonazolu. Vorikonazol patří do druhé generace triazolových derivátů s velmi širokým 
spektrem účinku, který je dostupný v perorální i intravenózní formě a je primárně určený k 
léčbě invazivních houbových infekcí, zvláště aspergilózy (Herbrecht et al. 2002, Jeu et al. 
2003, Walsh et al. 2002, Sambatakou et al. 2006). V poslední době se úsilí klinických a 
laboratorních mykologů soustředilo na stanovení break-pointů vorikonazolu, které by 
zpřesnilo možnosti jeho výběru a zefektivnilo tak v konečném důsledku terapii. Pro kvasinky 
rodu Candida byly navrženy break-pointy pro MIC v kategorii citlivý ≤ 1 µg/ml, na dávce 
závislá citlivost (SDD) 2 µg/ml a rezistentní ≥ 4 µg/ml a tomu odpovídající hodnoty velikosti 
inhibiční zóny u diskového testu: ≥ 17 mm pro citlivý kmen, 14 až 16 mm pro kmen s SDD a 
pro rezistentní kmeny ≤ 13 mm (Pfaller et al. 2006). Porovnání výsledků standardů CLSI 
M27-A a M38-A s E-testem (Biodisk, Solna, Sweden) v předchozích studiích ukázalo vysoký 
stupeň shody výsledků dosažených oběma metodikami, a tedy E-test jako jejich 
plnohodnotnou alternativu (Matar et al. 2003, Morace a Polonelli 2005, Serrano et al. 2004). 

Výsledky pokusů potvrdily, že flukonazol a vorikonazol lze rutinně testovat nejenom 
standardní metodikou (M27-A), ale také alternativními testy, které lze snadno použít i v 
laboratoři – zejména E-test a diskový test. Vorikonazol vykazoval typické in vitro spektrem 
aktivity, které zahrnuje aspergily a vzácnější rody vláknitých hub (Fusarium, Scedosporium) 
a kvasinky, včetně druhů s primárně sníženou nebo variabilní citlivostí k flukonazolu 
(Candida glabrata, C. krusei, C. inconspicua, C. norvegensis, Saccharomyces cerevisae) (Jeu 
et al. 2003, Johnson a Kauffman 2003, Perfect et al. 2003). Porovnání diskového testu a 
E-testu ukázalo u našeho souboru kvasinek a vláknitých plísní, pokud jde o jednotlivé 
kategorie, velmi dobrou celkovou shodu v citlivosti většiny kmenů testovaných hub k 
flukonazolu i vorikonazolu, která nebyla významně ovlivněna délkou inkubace. V souladu s 
předchozími studiemi, stupeň shody byl nejvyšší u druhů univerzálně citlivých (Candida 
albicans, C. parapsilosis, C. kefyr, C. lusitaniae) resp. rezistentních (Aspergillus spp., C. 
krusei, C. norvegensis) k flukonazolu, problematičtější bylo srovnání u druhů s variabilní 
citlivostí k flukonazolu zvláště u kmenů C. glabrata, částečně i C. tropicalis. Celkově 
nejvyššího stupně shody výsledků – 90,5% a 89,2% - bylo dosaženo na MH agaru u E-testu 
po 48 h a diskového testu po 24 h a 48 h.  
 Do studie bylo zařazeno několik kmenů kandid se sekundárně sníženou citlivostí k 
flukonazolu (kategorie SDD nebo R). Tyto kmeny byly k vorikonazolu převážně citlivé nebo 
SDD (obvykle až po 48 h), což naznačuje jak rozdíly ve spektru in vitro a farmakodynamice 
(razantnější účinek), tak podobnost mechanizmů tolerance u triazolových antimykotik. Je 
pravděpodobné, s ohledem na stále širší používání vorikonazolu, zvyšující se reálné riziko 
vzniku zkřížené rezistence v budoucnosti. Relativně největší podíl kmenů se sníženou 
citlivostí k vorikonazolu měla C. glabrata, u které byly hodnoty MIC silně ovlivněny délkou 
inkubace a díky této variabilitě citlivosti a vlivům řady faktorů odpovídaly za většinu malých 
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a velkých neshod. Bližší analýza ukázala, že obě metody (jak E-test tak diskový difúzní test) 
nejsou schopny po 24 h zachytit většinu SDD resp. rezistentních kmenů C. glabrata, u našeho 
souboru prakticky obě metody detekovaly jeden rezistentní kmen, disková navíc jeden kmen 
SDD, ostatní kmeny (>90%) se jevily oběma metodami jako citlivé. Po 48 h však počet SDD 
kmenů C. glabrata vzrosl u E-testu i diskové metody na 5 resp. 7. I přes malý počet 
testovaných kmenů (n=12), nelze přehlédnout tendenci obou metod k falešné citlivosti u 
kmenů C. glabrata, zejména při odečtu po 24 h. Přinejmenším lze z toho usuzovat na značný 
potenciál části kmenů C. glabrata se rychle adaptovat k růstu v přítomnosti azolových 
antimykotik a na zvýšené riziko vývoje rezistence k novým triazolům ať už dílem jejich 
širšího používání v budoucnosti nebo implicitně sníženou citlivostí k většině triazolových 
antimykotik, zvláště flukonazolu (Pfaller et al. 2003, Burn et al. 2004). Odpovídají tomu 
relativně vyšší absolutní hodnoty MIC a menší velikosti inhibičních zón, které se u kmenů 
C. glabrata v kategorii citlivý blíží hodnotám pro hranici kategorie SDD, zvláště u 
flukonazolu, méně výrazně u vorikonazolu (Pfaller et al. 2003, Swine et al. 2004). Variabilní 
citlivost kmenů C. glabrata v rozmezí citlivý – citlivý v závislosti dávce se mohla projevit na 
relativně nízkém korelačním koeficientu v případě porovnání párových hodnot u obou testů 
pro daný kmen (r = 0,85). Avšak pokud byly zprůměrovány hodnoty inhibiční zóny u všech 
kmenů, nejen C. glabrata, které odpovídaly dané hodnotě MIC u E-testu, korelace byla 
podstatně vyšší (r = 0,98).  
 Změna kultivačního média, použití AST agaru (HiMedia), neměla dramatický vliv na 
shodu výsledků u obou metod, pokud byly inhibiční zóny u diskového testu měřeny po 24 h 
(celková shoda 89,9%), opět však s velmi nízkou shodou u C. glabrata (41,7%). Naproti tomu 
po 48 h již významně poklesla (79,9%) a to zejména díky, vedle C. glabrata (50,0%), velmi 
nízkým hodnotám shody u aspergilů - Aspergillus niger (42,9%) a A. flavus (33,3%). Přitom u 
všech testovaných kmenů aspergilů byla při odečtu diskového testu po 24 h shoda 100%. 
Analýza příčin nápadné diskrepance výsledků u aspergilů na AST agaru ukázala, že se 
jednalo u většiny kmenů o změny z kategorie citlivý do rezistentní, změny které nebyly na 
MH agaru pozorovány. Porovnáme-li E-test (po 48 h) a diskový test (po 24 h) na MH agaru a 
AST agaru ve smyslu interpretace jejich výsledků, byly rozdíly malé (SDD ± S / R) na obou 
médiích u 8,8% kmenů, s jedinou výjimkou velmi velké neshody u jednoho kmene 
C. tropicalis. 
 V případě flukonazolu byl stupeň shody výsledků E-testu a diskové metody oproti 
vorikonazolu nižší v průměru o 15% vzhledem k nízké shodě výsledků a k rezistenci nebo 
snížené citlivosti kmenů Aspergillus spp. a non-albicans Candida druhů, zvláště C. krusei, 
C. glabrata, C. inconspicua, C. norvegensis, částečně u C. parapsilosis a C. tropicalis. 
Celková shoda výsledků obou agarových difúzních metod nebyla podstatně ovlivněna časem 
odečtu (24 h vs. 48 h) průměru inihibiční zóny. Regresní analýza ukázala podobný korelační 
koeficient (r = 0,863) pro párové hodnoty jako u vorikonazolu a stejně jako pro průměry 
hodnot diskového testu u kmenů se stejnou hodnotou MIC u E-testu (r = 0,95). 

Celkově bylo dosaženo u flukonazolu vyšší hodnoty predikce výsledků mezi 
diskovým testem a E-testem u kategorie rezistentní (88,7% po 24 h vs. 81,0% po 48 h), 
zatímco u vorikonazolu u kategorie citlivý (91,5% po 24 h vs. 93,9 po 48 h). Jednou z příčin 
může být všeobecně vyšší antifungální účinek vorikonazolu na kvasinky (a zvláště aspergily), 
včetně non-albicans druhů, které mají často k flukonazolu sníženou citlivost. Vorikonazol tak 
vykazuje razantnější účinek, a tedy z hlediska odečtu spolehlivější výsledek, tam kde je 
účinek flukonazolu slabší anebo variabilní. Výjimkou je neúčinnost flukonazolu na aspergily, 
což je zřejmě v pozadí velmi dobré predikce v kategorii rezistentní. 
 Z hlediska praxe rozdíly ve výsledcích diskového testu na AST médiu nejsou 
dramatické vzhledem k tomu, že se jedná o test, který slouží k prozatímnímu stanovení 
citlivosti, kterou je nutné v případě potřeby potvrdit kvantitativní metodou, tj. stanovením 
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MIC. Výhoda AST agaru spočívala v možnosti rychlejšího odečtu – výsledky jsou k dispozici 
po 24 h, zatímco použití MH agaru posouvalo hodnocení u diskového testu stejně jako E-testu 
o dalších 24 h. Na druhé straně zůstává otázkou, zda výsledky diskového testu na AST agaru 
lépe vystihují sníženou citlivost resp. rezistenci k vorikonazolu u kmenů non-fumigatus 
aspergilů a non-albicans kandid. To by mohlo nepříznivě ovlivnit rozhodování o volbě 
primární terapie přinejmenším do doby, než budou k dispozici relevantní výsledky dosažené 
některou ze standardních kvantitativních metod. 
 Vyhodnocení možnosti využít flukonazol jako tzv. surrogate faktor předjímající in 
vitro citlivost resp. rezistenci k vorikonazolu ukázalo velmi dobrou predikční hodnotu pro 
flukonazol v kategorii citlivý a citlivý v závislosti na dávce, avšak ne pro kategorii rezistentní. 
Tato nízká shoda v kategorii rezistentní je způsobena přítomností primárně rezistentních 
druhů nebo druhů se sníženou citlivostí k flukonazolu (Aspergillus spp., C. krusei, C. 
glabrata, C. inconspicua, C. norvegensis) v testovaném souboru, na které naopak velmi dobře 
působí vorikonazol. 
 Výsledky testování citlivosti k antimykotikům (flukonazolu, itrakonazolu, 
ketokonazolu, vorikonazolu, amfotericinu B a flucytosinu) různými metodami (mikrodiluční 
bujónové metoda,  E-test, diskový difúzní test, Fungitest ATB fungus) odpovídaly obecně 
známé citlivosti většiny testovaných druhů kvasinek a plísní. Metodiky lze rozdělit na 
kvantitativní (standardní mikrodiluční bujónové metody a zní vycházejících komerčních testů, 
včetně E-testu) stanovující hodnotu MIC a kvalitativní zařazující testovaný izolát do kategorie 
citlivý (S), citlivý v závislosti na dávce (SDD) a rezistentní (R) (diskový difúzní test). 
Kvantitativní stanovení citlivosti k antimykotikům je však, nejenom ekonomicky žádoucí u 
izolátů, u kterých je vysoce pravděpodobné, že se jedná o kauzální agens invazivní, 
systémové nebo lokalizované infekce s chronickým průběhem. U ostatních houbových 
kmenů, zejména u rizikových pacientů, obvykle stačí pouze jejich monitorování založené na 
druhové identifikaci a prozatímním určení antifungální citlivosti. V těchto případech je pro 
rutinní laboratorní praxi mnohem vhodnější diskový difúzní test, který představuje levnou a 
nenáročnou alternativu ke kvantitativním metodám. 
 Při srovnávání a interpretaci výsledků jednotlivých metod testování antifungální 
citlivosti musí být brán v úvahu fakt, že jsou porovnávány odlišné testovací systémy 
(bujónová diluce vs. agarová difúze) a také, že jednotlivé metody se liší v rozsahu 
testovaných koncentrací, a tedy i hodnotách podle kterých budou zařazeny do interpretačních 
kategorií. Např. u Fungitestu (ačkoliv se jedná o metodu vycházející ze standardní bujónové 
mikrodiluce) se testují jen dvě hraniční koncentrace (v podstatě odpovídající navrženým 
break-pointům), což má vliv nejen na hodnoty korelačních koeficientů vůči ostatním 
metodám ale i na hodnoty základních statistických údajů (především geometrického průměru 
a směrodatné odchylky) testovaného souboru hub touto metodou. Z tohoto důvodů je 
vhodnější, a proto jsme se tak nakonec rozhodli, porovnávat naměřené výsledky v rámci 
kategorií (S, SDD/I, R) než jako hodnoty MIC. 

Dalším problémem vyskytující při odečítání testů je stanovení end-pointu, tedy 
konktrétní testované koncentrace u bujónových dilučních technik, která je odečítána jako 
MIC, nebo místa sníženého nárůstu u agarové difúze, kde se odečítá okraj inhibiční zóny. U 
mikrodilučních metod může být problematické stanovit MIC zejména kvůli tzv. trailing 
efektu, kdy je obtížné stanovit hranici inhibice růstu vzhledem k tomu, že je obvykle patrný 
ve všech testovaných koncentracích. Také v případě diskového testu či E-testu může být 
výsledek zatížen subjektivní chybou vyplývající ze špatné rozlišitelnosti, a tedy i možnosti 
nesprávného odečtu zóny růstové inhibice. S tímto problémem jsme se setkali zejména u 
flucytosinu a ketokonazolu. U Fungitestu byl v některých případech sporný odečet zabarvení 
média (zejména u itrakonazolu), což mohlo ovlivnit zařazení testovaného izolátu do 
interpretačních kategorií.  
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 Rozdíly v interpretaci výsledků dále vyplývají z nastavení interpretačních kritérií u 
antimykotik (a metod), která doposud nebyla mezinárodně stanovena. Porovnání shody 
výsledků jednotlivých metod v rámci kategorií (S, SDD/I, R) se lišilo u některých 
antimykotik poměrně významně. Nejlepší shoda všech metod byla zaznamenána u 
vorikonazolu a flukonazolu jak po 24 h tak po 48 h. Stejně tak tomu bylo i u amfotericinu B 
po 24 h, ale po 48 h byl u diskového testu vyšší podíl citlivých kmenů a u Fungitestu byly 
všechny izoláty v kategorii citlivý. U ketokonazolu vykazovaly lepší vzájemnou shodu (po 24 
h i 48 h) E-test a diskový test než v porovnání s mikrodiluční metodou a zároveň i větší podíl 
citlivých kmenů. Nejhorší shody výsledků bylo dosaženo u itrakonazolu, který oproti 
mikrodiluční metodě detekoval velké množství kmenů jako citlivé. V případě itrakonazolu se 
pravděpodobně jednalo o falešnou citlivost vyplývající z neadekvátního nastavení hraničních 
hodnot pro diskový test. U flucytosinu byla shoda nejvyšší u mikrodiluční metody a ATB 
fungus testu (po 24 h i 48 h). Po 48 h byl u E-testu vysoký podíl rezistentních izolátů, což je 
patrně důsledek problematického hodnocení okraje inhibiční zóny bez zřetelného ohraničení 
přecházející plynule v normální nárůst.  

Srovnání výsledků jednotlivých metod po 24 h a 48 h u celého souboru testovaných 
kvasinek a plísní ukázalo významnou lineární souvislost všech metod zejména u flukonazolu 
a vorikonazolu. Vysoké korelační koeficienty byly zjištěny při porovnání stejné metody po 24 
h a 48 h především u mikrodiluční bujónové metody, E-testu a diskového testu (kolem 
hodnoty 0,9), což významně zvyšuje spolehlivost na výsledek testu již po 24 h (u mikrodiluce 
a E-testu). U komerčních stripů (Fungitest, ATB fungus) byly korelace pro některá 
antimykotika i skupiny hub nižší, proto by měl být dodržen čas pro odečet daného 
komerčního testu dle instrukcí výrobce (tj. 48 h). Velmi dobrých korelací bylo dosaženo 
srovnáním diskového difúzního testu po 24 h a E-testu po 48 h u všech antimykotik kromě 
flucytosinu (příčinou může být již zmíněné problematické hodnocení okraje zóny u E-testu a 
tedy i hodnoty MIC) u všech podskupin testovaných hub kromě aspergilů a non-albicans 
kandid se sníženou citlivostí k flukonazolu. Výborné korelace těchto dvou testů ve výše 
uvedených časech podporují fakt, že diskového difúzního testu lze využít jako skríningového 
testu pro zjištění citlivosti daného kmene houby k antimykotikům. 
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9 Závěry 
• Pro test indukce tvorby klíčních hyf u Candida albicans lze jako alternativu k séru 

použít chemicky definované syntetické médium NYP. S výjimkou C. glabrata, 
všechny významné humánně patogenní kvasinky měly výraznou tendenci tvořit 
pseudomycelium. 
 

• Chromogenní média poskytují dostatečně vysokou specificitu i senzitivitu k jejich 
využití k prozatímní identifikaci C. albicans a C. tropicalis. 

 
• Agarové difúzní metody (diskový difúzní test a E-test) jsou vhodným skríningovým 

testem ke zjištění citlivosti houbových izolátů k flukonazolu a vorikonazolu. 
Výjimkou jsou některé druhy s variabilní vnitrodruhovou citlivostí k flukonazolu, 
zejména C. glabrata. 

 
• U flukonazol citlivých druhů humánně patogenních hub lze využít stanovení citlivosti 

k flukonazolu pro predikci in vitro citlivosti k vorikonazolu (tzv. surrogate factor). 
 

• Složení kultivačního media (MH agar vs. AST agar) nemělo dramatický vliv na shodu 
výsledků u agarové difúzní metody (E-testu a diskový test). Změna shody se 
neprojevila při odečtu inhibiční zóny u diskového testu po 24 h, ale významně 
poklesla po 48 h odečtu. Použití AST agaru poskytovalo konzistentnější, méně 
variabilní výsledky již po 24 h, zatímco u MH agaru optimální shody výsledků u 
diskového testu stejně jako E-testu bylo dosaženo až 48 h. 

 
• Pro stanovení antifungální citlivosti lze použít všechny námi testované metody 

(mikrodiluční bujónovou metodu, E-test, diskový difúzní test, Fungitest a ATB 
fungus). U některých antimykotik je však třeba větší obezřetnosti vyplývající z 
technického nastavení metod (interpretační kritéria, stanovení end-pointu). Shoda 
výsledků s referenční mikrodiluční metodou je do jisté míry ovlivněna testovaným 
antimykotikem, druhem mykotického agens, testovacími podmínkami a hraničními 
hodnotami pro interpretaci výsledků. Nejlepší korelace byla zjištěna mezi stanovením 
citlivosti pomocí E-testu po 48 h a diskového difúzního testu po 24 h a to pro všechna 
testovaná antimykotika kromě flucytosinu. 
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