Resistensbestemmelse af gærsvampe
En metodesammenligning af Sensititre YeastOne og Epsilometer test.
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Indledning
Der ses en stigning af Candida infektioner i Danmark.1 Samtidig ses en stigende tendens til resistensudvikling overfor flere anvendte
antimykotika. Dette er med til, at øge behovet for en præcis og hurtig resistensbestemmelse.2 Epsilometer test (E-test) er en
agarbaseret gradientteknik til kvantitativ antifungal følsomhedstest. Den mindst inhiberende koncentration (MIC) kan bestemmes på
baggrund af en prædefineret koncentrationsgradient af 1 specifikt antimykotikum. Der findes flere semiautomatiserede metoder til
resistensbestemmelse af gærsvampe, heriblandt Sensititre YeastOne. Det er en mikrotiter bouillon metode, hvor MIC aflæses ved et
kolorimetrisk farveskift fra blå til rød. Sensititre YeastOne kan bestemme MIC for 9 forskellige antimykotika, ved samme analysekørsel
og gemmer resultaterne i en elektronisk database. Disse to metoder er sammenlignet, hvor E-test er benyttet, som den gyldne standard.

Materialer og Metode

Diskussion

54 gærstammer er benyttet til metodesammenligningen.
3 American Type Culture Collection (ATCC) stammer er
benyttet til kvalitetssikring. For hver stamme blev der udført
MIC bestemmelse overfor 9 forskellige antimykotika ved brug af
både Sensititre YeastOne og E-test. Der er udført et totalt antal
E-test på 513 stk. Følgende antimykotika er sammenlignet;
posaconazole, voriconazole, itraconazole, fluconazole og
amphotericin B. Den acceptable overensstemmelse er fastsat
til 95%. De opnåede MIC-værdier er sammenlignet efter
inddeling som værende Sensitiv, Intermediær eller Resistent
efter de af EUCAST (European Committee on Antimicrobial
Susceptibility Testing) fastsatte breakpoints.

Aflæsningen af E-test er i stor grad en subjektiv vurdering.3 Der
vil derfor forekomme variationer ved aflæsning af MIC ved brug
af E-test. Aflæsning af Sensititre YeastOne er i mindre grad en
subjektiv vurdering og er generelt nemmere at aflæse end Etest.3
MIC bestemmelse ved brug af E-test er præanalytisk mere
tidskrævende ift. brugen af Sensititre YeastOne. Da E-test er en
agarbaseret metode, kan der forekomme varierende vækst
egenskaber for de enkelte stammer. Dette kan besværliggøre
den manuelle aflæsning. Herunder ses en typisk aflæsning af
en Sensititre YeastOne fortyndingsrække.

Fordeling af gærsvampe arter
C. albicans
C. tropicalis
C. glabrata
C. parapsilosis
C. krusei

Resultater
Reproducerbarhed for Sensititre YeastOne, undersøgt overfor
benyttede ATCC-stammer: 100 %
De opnåede resultater for amphotericin B, voriconazole og
fluconazole var alle >95 %.
Der blev opnået en samlet overensstemmelse på 93,14%

Procentmæssig overensstemmelse
Amphotericin B
Fluconazole

I nogle tilfælde kan der dog opstå tvivl ved aflæsningen pga.
farveintensiteten i panelet. Et eksempel herpå er angivet
herunder.

En af fordelene ved Sensititre YeastOne er at der udføres MICbestemmelse for flere antimykotika på én gang og at MIC
værdierne automatisk gemmes i en elektronisk database. Dette
kan i nogle situationer betyde, at en optimal behandling
hurtigere kan påbegyndes end ved brug af E-test.

Konklusion
Der er påvist en god overensstemmelse ved sammenligning af
de to metoder, overfor de undersøgte antimykotika. Ydermere
kan Sensititre YeastOne i nogle situationer bestemme MIC
hurtigere end ved brug af E-test, desuden forekommer der
færre variationer ved aflæsningsreglerne.
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