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*-Sıvı makro ve  mikodilüsyon yöntemleri

*Agar difüzyon 

*Agar dilüsyon

*Akım sitometrisi

*Moleküler yöntemler

*MALDI-TOF MS

*Bu fenotipik yöntemlerle Candida türleri için antifungal duyarlılık

testleri 24-48 saat arası sürmekte, kısa sürede sonuç verenlerin ise

maaliyeti yüksek olduğu için yaygın kullanıma girememektedir.
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SDB besiyerinde 0.5 MCF
bulanıklıkta hazırlanmış
Candida türlerine son
derişimi 0,2 μM olacak

şekilde ATP eklendi.

Bu hazırlanan süspansiyon
çözeltisi mikrosantrifüj
tüplerine dağıtıldıktan sonra
biri üreme kontrolü olarak
bırakıldı, diğerlerine
antifungal ilaçlar eklendi.

Tüpler 2-6 saat arasında
37oC de inkübe edildi.



İnkübasyon süresi sonunda
tüplerden 50’şer mikrolitre
alınarak 96 kuyucuklu plaklara
kondu, üzerlerine lusiferaz enzimi
ve lusiferin substratı içeren bir
tepkime karışımı eklendi.

Lüsiferinin ATP varlığında lüsiferaz
enzimi tarafından okside
edilmesiyle ortaya çıkan ışıma bir
kemolüminesans okuma sistemi ile
görüntülendi.

Duyarlılık çalışmasına
başlanmadan önce deneyde
kullanılması gereken ATP miktarı
farklı derişimlerde biyoışıma
deneyleri yapılarak belirlendi.
Ayrıca, üreme kontrolü ile
antifungal içeren çukurlardaki farkın
gözlenmesi için geçmesi gereken
süre araştırıldı.



C.albicans’ta üreme kontrolü ile antifungal içeren besiyeri arasındaki 

biyoışıma farkının gözlenebildiği sürenin belirlenmesi



C.albicans ATCC 10231

C: Üreme kontrolü

A: 1 µg/ml Amfoterisin B

F :4 µg/ml Flukonazol

V : 0.125 µg/ml Vorikonazol

C



C.krusei ATCC 6258

C+:Üreme kontrolü

A: 1 µg/ml Amfoterisin B

F :4 µg/ml Flukonazol

V : 0.125 µg/ml  Vorikonazol



*Üreme kontrolü antifungal ilaç içeren tüplere

göre daha az ışıma gösterdi.

*Üreme kontrolü ve antifungal ilaç içeren

tüpler arasındaki ışıma farkı Candida türüne

göre değişmekte, C.albicans’ta ışıma 2

saatte, C. krusei’de 6 saatte belirgin hale

geldi.



*Farklı maya türlerinin biyoışıma deneylerinde üreme 

koşulları ve sürelerinin belirlenmesi,

*Antifungallere dirençli ve duyarlı çok sayıda klinik

suşun biyoışıma deneyi ile duyarlılıklarının

belirlenmesi ve standart yöntemlerle belirlenen

değerlerle karşılaştırılması; koşulların %95’in üzerinde

uygunluk gösterecek hale getirilmesi.

*Yöntemin kolay uygulanabilen kullanıma hazır bir kit

haline getirilmesi.

*Biyoışıma okuma aygıtının otomatik yorumlanması

için geliştirmekte olduğumuz bilgisayar yazılımının

tamamlanması.






