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İnvazif Fungal Enfeksiyonlar (IFE)

• Kritik hastalar İFE 
açısından risk altında

• Tıptaki gelişmeler

– Hastaların ömrünü 
uzatmış 

– İFE riskini arttırmıştır 



İFE  Enfeksiyonlara En Sık Sebep Olan 
Etkenler

• Candida türleri
– C. albicans ∼ %50–%60
– Diğer 

• Aspergillus türleri
– En sık A. fumigatus

• Cryptococcus neoformans
• Mucorales takımı mantarlar
• Diğer nadir görülenler

– Aspergillus benzeri hiyalen küf mantarları (Fusarium türleri….vb)
– Candida benzeri maya mantarları (Trichosporon türleri …vb)
– Esmer mantarlar (Cladophiolophora türleri   vb)



Sistemik Etkili Antifungal Ajanlar

Alilaminler
Skualen epoksidaz

Azol grubu
14-α-demetilaz

Ekinokandinler
Β-1,3 glukan sentaz

Poliyen grubu
Hücre zarı stabilitesinin
bozulması

Primidin analogları
RNA ve DNA inhibisyon



ANTİFUNGAL DİRENÇ

• Mikrobiyolojik direnç:
– Bir türün suşlarının çoğunda gözlenen aralıktan 

daha yüksek bir antimikrobiyal ajan 
konsantrasyonunda üremenin inhibe olması
• Primer (intrensik)

• Sekonder (Kazanılmış)

• Klinik direnç:
– Uygun antimikrobiyal tedaviye rağmen 

enfeksiyonun tekrarlaması veya progresyon
göstermesi



A) Candida glabrata – Ekinokandin
Direnci

B) C. auris – Çoklu İlaç Direnci

C) Aspergillus fumigatus – Azol Direnci



Candida glabrata
Ekinokandin Direnci



Makale 1



Giriş ve Amaç

• Gastrointestinal (Gİ) kanal Candida türlerinin yoğun olarak 
kolonize olduğu ve sistemik enfeksiyona kaynak oluşturan bir 
bölgedir
– Çoğu enfeksiyon endojen

• Solid organ ve hematopoetik kök hücre nakli olanlar
• Kanser tedavisi  altında olan hastalar

– C. albicans en sık karşılaşılan etken olmakla beraber
– C. glabrata proflaktik veya terapötik antifungal tedavi alanlarda 

izolasyonu giderek artan bir tür

• Ekinokandinler, kandidozlarda ilk tercih edilen ilaçlar
– Hücre duvarı sentezinde rol alan β-1,3-glukan sentaz kompleks 

enzimini inhibe ederek etkili olurlar

• Ekinokandin direnci çeşitli mekanizmalarla olmakta
– En fazla glukan sentaz kompleks enzimini kodlayan FKS genlerindeki 

mutasyonlar sebep olmaktadır 

• Antifungal profilaksi ve tedavi uygulanan hastalarda Gİ 
kolonizasyon, dirençli suşların seçilmesi anlamında bir 
rezervuar oluşturur



Giriş ve Amaç

• Bu çalışma, Gİ kanalda, antifungal maruziyeti ile dirençli 
organizmaların seçilebileceğini ve bu organizmalarla 
sistemik enfeksiyonların gelişebileceğini göstermek için 
yapılmıştır

Antifungal maruziyetin etkilerini daha iyi anlayabilmek için bir 
fare modelinde C. glabrata ile Gİ kolonizasyon oluşturulmuş

1) Antifungal ajanın Gİ kanaldaki fungal yük seviyelerine etkisi
2) Antifungal ajanın Gİ kanal izolatlarının direnç gelişimine 

etkisi
3) Bağışıklığın baskılanması sonucu dirençli suşlarla

breakthrough gelişen kandidozun ve disseminasyonun
belirlenmesi amaçlanmıştır.



Gereç ve Yöntem
GI kanal C. glabrata kolonizasyonu (Fare  modeli)

– (-2. gün) Piperasilin-tazobaktam (PTZ) = 320 mg/kg/gün (SC)
– (0. gün) C. glabrata = 1.5 x 108CFU/ 100 μl tuzlu su (oral sonda)

• ATCC 2001 (CBS 138)
• Mutant 2001Δmsh2 (DNA mismatched repair mutation)

– (+3. gün) Kaspofungin = 0,5, 5 veya 20 mg/kg intraperitoneal
– (+3. gün) Nikkomisin Z = 100 mg/kg oral
– (+12-14 gün) Deksametazon (DMX) = 2 X 100 mg/kg/gün 

intraperitoneal



• GI kanal kolonizasyonunu belirlemek için fekal
örneklerin günlük toplanması ve ekilmesi
• PTZ (16 μg/ml) ve kloramfenikollü (20 μg/ml) yeast ekstart

pepton dekstroz (YPD) = Mantar yükünü belirleme için

• PTZ (16 μg/ml), kloramfenikollü (20 μg/ml) ve kaspofunginli (2 
μg/ml) YPD = Kaspofungin dirençli C. glabrata suşlarını
belirlemek için

• Sistemik yayılımı belirlemek için örneklerin   
toplanması ve ekilmesi

• Kloramfenikollü (75 μg/ml) ve ampisilinli (50 μg/ml) YPD = 
Farelerin öldürüldüğü 15. günde toplanan kan, böbrek, 
karaciğer, dalak ve GI kanal örneklerini ekmek ve bu 
örneklerdeki kolonileri saymak için



FKS mutasyonunun belirlenmesi (WT=ATCC 2001 suşu)
– HS1 bölgesindeki FKS1/FKS2 genleri uygun primerler kullanarak PCR 

ile çoğaltılmış
– Çoğaltılan PCR ürünleri, suşuna uygun probe’larla real-time PCR ve 

melting curve analize alınmış
– WT olanlarla dirençli olanların ayırımı melting curve analizle sağlanmış
– Ayrımı yapılamayan durumlarda dizi analizi yapılmış

Kaspofungin farmakokinetik çalışmaları (WT=ATCC 2001 suşu)
Kaspofunginin barsak lümeni ve kandaki seviyelerini ölçmek 

için yapılmış
Yöntem: Sıvı Kromotografisi /Kütle/ Kütle (LC-MS/MS) tekniği

– ATCC 2001 kolonize olan farelere 5 veya 20 µg/ml tek doz kaspofungin
verilmiş. 

– Kaspofungin verildikten sonra 0, 1, 2, 4, 8, 16, 24 ve 48 saatlerde 
fareler öldürülerek  kan ve barsak lümenindeki kaspofungin
miktarlarına ve dışkıdaki koloni sayısına bakılmış



Bulgular 
Bağırsaktaki Mantar Yükü

Dirençli suşlarda Fks2-
S663P mutasyonu 

saptanmış

• Kaspofungin 20 mg/kg
• 10/10 farede 

dirençli suş (%100)
• Kaspofungin 5mg/kg

• 1/10 farede  dirençli 
suş (%10)



Bulgular 
Kaspofunginin Farmakokinetiği



Bulgular 
Kolonizasyonu Takiben Immunsupresyonla

Dissemine Enfeksiyonun gelişmesi



Bulgular
Kaspofungin-Nikkomisin Z Kombinasyonu

FKS1
L630R 



Bulgular
Direnç Gelişimi-Sistemik Yayılım



Tartışma ve Sonuç

• GI kanal Candida kolonizasyonu için ana bölge ve bu bölgede antifungal proflaksi ve 
tedavi sonucu dirençli suş görülebilir

• Bu suşlarla breakthrough enfeksiyon gelişebilir

Bu çalışmada bu bilgiler fare modeli ile kanıtlanmış

• Düşük doz (5mg/kg terapötik doz) 
– GI mantar yükünü azaltmıyor
– Breakthrough organ tutulumu kontrol grubundan farklı değil
– Düşük dirence (%0-10) sebep olmakta; bu da düşük klinik dirençle (%3-12) korele

• Yüksek doz (20mg/kg 4 kat insan dozu) 
– Gİ mantar yükünü azaltıyor ve dirençli suşların (FKS1/FKS2 mutantları) olması ile mantar yükü 

tekrar bazal seviyeye yükseliyor
– Breakthrough organ tutulumu kontrol grubundan az
– Ancak immun baskılanma sonunda bu dirençli suşlarla (FKS mutant suşlar) organ tutulumu oluyor

• Nikkomisin Z ile kombine kullanımı ile 
– GI mantar yükü azalması en fazla bu grupta oluyor. Ancak yine direnç gelişimi ile bazal seviyeye 

yükseliyor
– Breakthrough organ tutulumu anlamlı olarak en düşük seviyede
– Bu grupta daha önce tanımlanmamış bir direnç paterni tanımlanıyor (Fks1-L630R)



Candida auris
Çoklu İlaç Direnci
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Giriş ve Amaç

Candida auris

• İlk kez 2009 yılında Japonya’da bir hastanın dış 
kulak yolundan izole edilmiş

• 2011 yılında Güney Kore’de 3 hastada fungemi
etkeni olduğu görülmüş

Satoh K, Makimura K, Hasumi Y, Nishiyama Y, Uchida K, Yamaguchi H. Candida
auris sp. nov., a novel ascomycetous yeast isolated from the external ear canal of 
an inpatient in a Japanese hospital. Microbiol Immunol 2009; 53:41–4.

Lee WG, Shin JH, Uh Y, et al. First three reported cases of nosocomial fungemia

caused by Candida auris. J Clin Microbiol 2011; 49:3139–42.



• C. auris’e bağlı fungemi

Chakrabarti A, Sood P, Rudramurthy SM, et al. Incidence, characteristics 
and outcome of ICU-acquired candidemia in India. Intensive Care Med 
2015; 41:285–95.

Magobo RE, Corcoran C, Seetharam S, Govender NP. Candida auris-
associated candidemia, South Africa. Emerg Infect Dis 2014; 20:1250–1.

Emara M, Ahmad S, Khan Z, et al. Candida auris candidemia in Kuwait, 
2014. Emerg Infect Dis 2015; 21:1091–2

Calvo B, Melo AS, Perozo-Mena A, et al. First report of Candida auris in America: 
clinical and microbiological aspects of 18 episodes of candidemia. J Infect 2016; 
73:369–74



• C. auris flukonazole dirençli, diğer antifungallere değişken duyarlılık 
gösterir

• C. haemulonii ile fenotipik benzerlik gösterir
– Moleküler metotlar ile ayırım

• Pakistan’da 2015 yılında kan ve idrar kültürlerinde salgın 
– İzolatlar CDC’ye gönderiliyor

• C. auris olarak tanımlanıyor 
– Pakistan’da ilk kez!

• C. auris enfeksiyonlarındaki belirgin artış CDC’nin konuya eğilmesine 
sebep oluyor ve 
– Epidemiyolojiyi daha iyi anlamak
– Direncin boyutunu belirlemek
– Bu organizmanın çeşitli ülkelerde bağımsız olarak mı ortaya çıktığını 

yoksa bir salgın sonucunda mı ortaya çıkıp yayılmış olduğunu

belirlemek için uluslararası çok merkezli çalışmalar planlıyor . Bu çalışma 
da bu amaca uygun olarak yapılmış çok merkezli bir çalışmadır. 



Gereç ve Yöntem
• İzolatlar: 

– 54 C. auris klinik izolatları (2012-2015 yılları arasında 54 hastadan izole edilmiş)

• Pakistan: 18 izolat
• Hindistan: 19 izolat
• Güney Afrika: 10 izolat
• Venezüella: 5 izolat

– Özellikleri belirlenmiş izolatlar (referans izolatlar=2 adet): Japonya’da 
saptanan ilk izolat ile Pakistan’da saptanan bir izolat

• Hastaların demografik ve klinik bilgileri
– C. auris üremesi olan 54 hastanın 41 tanesinin demografik ve klinik 

bilgileri incelenmiş

• Antifungal duyarlılık testi
– CLSI göre çalışılmış
– Eşik değerler;

• Flukonazol ≥32  µg/mL
• Vorikonazol ≥2  µg/ml
• Ekinokandin ≥8  µg/mL
• Flusitozin ≥128 µg/mL
• Amfoterisin B ≥2 µg/ml olarak alınmış

52 izolat



• DNA pürifikasyonu: ZYMO Research ZR 
Fungal/Bacterial DNA MiniPrep kit

– Tüm izolatların tür tanımlaması: rDNA’nın 28S alt 
ünitesinin D1-D2 bölgesi ile yapılmış

– Tüm genom sekans analizi: Tek nükleotid polimorfizm
(SNP)  tanımlama ve izolatları gruplama amacıyla 47 
izolatta bakılmış

• Referans izolat: B8441 suşu (Pakistan’da 2010 yıllında izole 
edilmiş)

– Azol direnç mutasyonu tanımlanması: ERG11 genindeki 
mutasyonlar için

• Candida albicans SC5314 suşunun ERG11 ile karşılaştırılmış

Gereç ve Yöntem



• C.auris’in yanlış tanımlandığı için mi yoksa 
nadir görüldüğü için mi daha önce 
saptanmadığını anlamak adına

– SENTRY Global kandidemi sürveyans
programındaki izolatlarda C. auris’in aranması

• Dünyanın birçok yerinden toplanan 15 271 izolat

• 2004-2015 arasını kapsamakta
– Seyrek görülen türler  DNA dizi analizi ve/veya MALDİ-TOF ile 

tanımlama yapılmış

Gereç ve Yöntem



Bulgular



• 50 izolat (%93) flukonazol dirençli
• 29 izolat (%54) vorikonazole dirençli
• 19 izolat (%35) amfoterisin B’ye dirençli

– Pakistan (7), Hindistan (12)

• 4 izolat (%7) ekinokandinlere dirençli
– Hindistan (2),  Güney Afrika (2)

• 3 izolat (%6) flusitozine dirençli
– Hindistan (3)

• 2 izolat flukonazol, vorikonazol, ekinokandinler ve amfoterisinB’ye dirençli
– Hindistan

• 22 izolat (%41) ‘ta 2’den fazla antifungale direnç



ERG 11 Mutasyonu ve Tüm Genom Analizi



SENTRY Kandidemi Sürveyans Sonuç

• Dört izolat C. auris olarak tanımlanmış

• 2009 yıllından öncekilerde görülmemiş



Tartışma ve Sonuç
C. auris, MDR ve yüksek mortalite oluşturması nedeniyle 
global bir tehdit
• Bu çalışmada filogenetik olarak 

– Dört bölge izolatları arasında çok fazla SNP 
– Aynı bölgeden izolatları arasında az sayıda SNP
olduğu gösterilmiştir. Bu da C. auris suşlarının aynı anda farklı 
bölgelerde oluştuğunun kanıtı
– Oluşmasına sebep olan faktör ? Antifungallerin seçici baskısı ?

• Sentry sürveyans izolatlarında 2009’dan önce  C.auris’in
görülmemesi yeni olduğunu ve kaçırılmadığını 
düşündürmektedir. Diğer kültür koleksiyonlarına bakılması 
gerekir

• C. auris filogenetik olarak C. krusei, C. lusitaniae ve C. 
haemulonii benzemektedir. Bu çalışmada C. auris’de bu 
türler gibi flukonazole dirençli görülmüştür.



Aspergillus fumigatus
Azol Direnci



Aspergillus fumigatus’da Azol Direnci



• Aspergillus fumigatus’da 
görülen en önemli direnç 
mekanizması

İlacın Hedef Bölgesini 
kodlayan gendeki (cyp51A)

değişimler



AVRUPA ÜLKE/ 
SENE

İZOLAT R % TR34 TR46

Nationwide survey of in vitro activities of itraconazole and 
voriconazole against clinical Aspergillus fumigatus isolates cultured 
between 1945 and 1998
J Clin Microbiol

Hollanda
2002 170 1.7 – –

Emergence of azole resistance in Aspergillus fumigatus and spread of a 
single resistance mechanism
PLoS Med

Hollanda
2008

1912 1.7–6 94 0

Novel mixed-format real-time PCR assay to detect mutations
conferring resistance to triazoles in Aspergillus fumigatus and
prevalence of multi-triazole resistance among clinical isolates in the
Netherlands. 
J Antimicrob Chemother

Hollanda 
2010 209 1.9 100 0

Clinical implications of azole resistance in Aspergillus fumigatus, The 
Netherlands, 2007–2009. 
Emerg Infect Dis. 

Hollanda
2011

2062 4.6 90.2 0

Aspergillosis due to voriconazole highly resistant Aspergillus fumigatus
and recovery of genetically related resistant isolates from domiciles. 
Clin Infect Dis. 

Hollanda
2013 1315 6.8 74.6 20.6

High prevalence of azole resistance in Aspergillus fumigatus isolates 
from high-risk patients. 
J Antimicrob Chemother. 

Hollanda 
2015 105 20 62.0 14.3

Prospective multicenter international surveillance of azole resistance in 
Aspergillus fumigatus. 

Emerg Infect Dis.

Hollanda
2015

2941 3.2 48.9 6.4



AVRUPA ÜLKE/ SENE İZOLAT R % TR34 TR46

Nationwide surveillance of azole resistance in Aspergillus diseases. 
Antimicrob Agents Chemother

Belçika
2015 192 5.7 54.5 9.1

Aspergillus species and other molds in respiratory samples from
patients with cystic fibrosis: a laboratory-based study with focus on 
Aspergillus fumigatus azole resistance.
J Clin Microbiol

Danimarka
2011 413 4.5 33.3 0

Azole-resistant Aspergillus fumigatus in Denmark: a laboratory-based 
study on resistance mechanisms and genotypes.

Clin Microbiol Infect. 

Danimarka
2016 1162 2.6 57.0

Low prevalence of resistance to azoles in Aspergillus fumigatus in a 
French cohort of patients treated for haematological malignancies.
J Antimicrob Chemother

Fransa 
2011 118 0.85 0 0

High prevalence of azole-resistant Aspergillus fumigatus in adults with 
cystic fibrosis exposed to itraconazole. 
Antimicrob Agents Chemother. 

Fransa
2012 125 4.6 16.6 0

High prevalence of triazole resistance in Aspergillus fumigatus, 
especially mediated by TR34/L98H, in a French cohort of patients with 
cystic fibrosis
.J Antimicrob

Fransa
2012 85 8 55.6 0

Susceptibility to five antifungals of Aspergillus fumigatus strains
isolated from chronically colonised cystic fibrosis patients receiving
azole therapy. 
Int J Antimicrob Agents

Portekiz
2010 159 0 0 0



AVRUPA ÜLKE/ 
SENE

İZOLAT R % TR34 TR46

cyp51A-based mechanisms of Aspergillus fumigatus azole drug 
resistance present in clinical samples from Germany.

Antimicrob Agents Chemother. 

Almanya
2013 527 3.2 35.3 0

Prevalence and molecular characterization of azole resistance in 
Aspergillus spp. Isolates from German cystic fibrosis patients.
J Antimicrob Chemother. 

Almanya
2014 119 5 66.7 16.7

Emergence of azole-resistant invasive aspergillosis in HSCT recipients 
in Germany.

J Antimicrob Chemother. 

Almanya
2015 27 30 71.4 28.5

Population-based survey of filamentous fungi and antifungal 
resistance in Spain (FILPOP study).

Antimicrob Agents Chemother. 

İspanya
2013 156 0.6 0 0

Is azole resistance in Aspergillus fumigatus a problem in Spain?
Antimicrob Agents Chemother. 

İspanya
2013 362 1.8 0 0

Frequency and evolution of azole resistance in Aspergillus fumigatus
associated with treatment failure. 
Emerg Infect Dis. 

İngiltere
2009 519 6.6 5.9 0

First determination of azole resistance in Aspergillus fumigatus strains 
carrying the TR34/L98H mutations in Turkey.

J Infect Chemother. 

Türkiye
2015 746 10.2 86.8 0



ASYA ÜLKE/ 
SENE

İZOLAT R % TR34 TR46

Multiple cyp51A-based mechanisms identified in azole-resistant isolates of 
Aspergillus fumigatus from China. Antimicrob Agents Chemother. 

Çin
2015

72 5.5 75 0

Isolation of multiple-triazole-resistant Aspergillus fumigatus strains 
carrying the TR34/L98H mutations in the cyp51A gene in India.
J Antimicrob Chemother. 

Hindistan
2012

103 1.94 100 0

Prevalence and mechanism of triazole resistance in Aspergillus fumigatus
in a referral chest hospital in Delhi, India and an update of the situation in 
Asia.
Front Microbiol. 

Hindistan
2015 685 1.75 83.3 0

Azole-resistant Aspergillus fumigatus, Iran. 
Emerg Infect Dis.

İran
2013

103 1.94 100 0

Prevalence and mechanism of triazole resistance in Aspergillus fumigatus
in a referral chest hospital in Delhi, India and an update of the situation in 
Asia.
Front Microbiol.

İran
2015 124 3.2 75 0

Correlation between triazole treatment history and susceptibility in 
clinically isolated Aspergillus fumigatus.
Antimicrob Agents Chemother

Japonya
2012

196 11.2 0 0

Antifungal susceptibility of Aspergillus fumigatus clinical isolates collected 
from various areas in Japan. 
J Infect Chemother.

Japonya
2014

171 1.75 – –

Concomitant occurrence of itraconazole-resistant and -susceptible strains
of Aspergillus fumigatus in routine cultures. 
J Antimicrob Chemother.

Kuveyt
2015

16 12.5 100 0

Antifungal susceptibilities of clinical isolates of Candida species, 
Cryptococcus neoformans, and Aspergillus species from Taiwan: surveillance
of multicenter antimicrobial resistance in Taiwan program data from 2003. 
Antimicrob Agents Chemother. 

Tayvan
2005 40 5 – –



AMERİKA-AVUSTRALYA ÜLKE/ 
SENE

İZOLAT R % TR34 TR46

Patterns of susceptibility of 
Aspergillus isolates recovered from 
patients enrolled in the transplant-
associated infection surveillance 
network.
J Clin Microbiol

Amerika
2009

181 0.55 – –

First detection of TR34/L98H and 
TR46/Y121F/T289A cyp51 
mutations in Aspergillus fumigatus
isolates in the United States. 
J Clin Microbiol

Amerika
2016

220 9.1 10 10

Multi-triazole-resistant Aspergillus
fumigatus infections in Australia.
Mycoses

Avusturalya
2015 418 2.1 22.2 0
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• Aspergillozun birincil tedavisi triazollerdir. Azol direnci olan 
invazif aspergilloz hastalarında yüksek mortalite oranları 
raporlanmıştır

• Klinikte ve zirai mücadelede azollerin yaygın kullanımı çok 
sayıda dirençli suşun ortaya çıkmasına neden olmuştur



• Kompostlar zirai atıklardaki azol artıklarının biriktiği, A. fumigatus için  
önemli bir biyolojik niştir

• A. fumigatus’un yaşam döngüsünde kullandığı farklı çoğalma metotları 
direncin gelişmesi ve yayılmasını sağlar
– Aseksüel çoğalma
– Seksüel çoğalma:

A. fumigatus’da lab koşullarında oluşturulmuş
Doğal ortam ? Kompost ? 

– Paraseksüel çoğalma

• Eşeyli üreme sonunda mayoz bölünme ile artan genetik çeşitlilik değişen 
çevresel ortama adaptasyonu arttırır 

• Doğada azol dirençli A. fumigatus suşlarının seçilmesinin dinamiğini 
anlamak, azol direncini  azaltmak veya engellemek açısından anlamlıdır  

• Hipotetik olarak;
– Azol baskısı altındaki kompostta üreyen A. fumigatus suşlarında dirençli 

genotiplerin seçileceği
– Azol içermeyen kompostta üreyen A. fumigatus suşlarının da sıklıkla azol 

duyarlı olacağı
düşünülebilir. Bu çalışmada bu hipotez seksüel üreme esas alınarak gösterilmeye 
çalışılmış



Azol İçeren ve İçermeyen Kompostlardaki
Fungisit Analizi

• İki farklı bölgedeki kompostlardan örnekler alınmış
• W ile gösterilenler azol içeremeyen kompost
• H ile gösterilenler azol içeren kompost

• Her iki kompostan da ikişer örnek alınarak içindeki fungisit oranına 
«GC-MS/MS» ve «LC-MS/MS» yöntemleri ile bakılmış

• Tabloda görüldüğü gibi azol bulundurmayan kompostta gerçekten 
fungisite rastlanmamış

• Azol bulunan kompostta ise dört çeşit fungisit ve bir insektisit
saptanmış. Dört fungisitin üçü medikal azoller ile benzer olanlarmış



Azol İçeren ve İçermeyen Kompostlardan Isı Şoku 
Öncesi ve Sonrasında A. fumigatus izolasyonu

• Her iki kompostun 6 bölgesinden 1 gr örnek alınmış
• Örneklerin üzerine 10ml  %0.05 tween içeren sterile 

tuzlu su konmuş ve iyice karıştırılmış
• Karışımdan 50µl alınarak antibiyotikli MEA’a pasaj 

yapılmış

Örneklerde eşeyli üremenin ve askosporların olduğunu 
göstermek için
• Her iki kompostun 6 bölgesinden 1 gr örnek alınmış
• Örneklerin üzerine 10ml  %0.05 tween içeren sterile 

tuzlu su konmuş ve iyice karıştırılmış
• Örnekler 1 saat 70oC’da tutulmuş ve sonra MEA ekilmiş



Bu çalışmada, direnç gelişiminde seksüel üremenin 
önemine odaklanıldığından;

• Isı şokundan sonra askosporlardan gelişen 
izolatlardan, random olarak 50 tanesi azol 
içermeyen komposttan (W); 45 tanesi ise azol 
içeren komposttan seçilmiş (H)
– Seçilen suşların direnç fenotipleri cyp51A geni ve 

promotor bölgesi incelenerek

– Seçilen izolatların genotipleri 6 mikrosatellit marker 
ile 

– Seçilen izolatların MAT tipi ise MAT genlerinin 
sekansları ile 

belirlenmiş

Azol Direnç Fenotip ve Genotipi



Azol Direnç Fenotip ve Genotipi
• Azol içermeyen kompost

• %98 WT (49/50)
• %2 R (1/50)

– TR34/L98H

• Azol içeren kompost
• %9 WT (4)
• %91 R (41/45)

– %80 (36/45)  TR46/Y121F/T289A
– %2 (1/45) TR46/Y121F/M172I/T289A/G448S
– %9 (4/45)      TR463/Y121F/M172I/T289A/G448 Yeni bir pan

triazol dirençli fenotip

• Mikrosatellit analiz ile azol içeren kompostan 26, azol 
içermeyen kompostan 39 farklı genotip bulunmuş

• MAT1-1 ve MAT1-2 beklendiği üzere 1:1 oranına uymuş 
(11:15 azol içeren ve 15:21 azol içermeyen) (P = 0.432 
ve P = 0.317).



TR34, TR46, ve TR463 Direnç 
Genotiplerinin İn vitro Antifungal

Duyarlılığı

• Küfler için hazırlanmış olan EUCAST E.DEF 9.2 
standardı ile değişik direnç genotiplerine
duyarlılık bakılmış



Hollanda Ulusal Sürveyans Programı Dahilinde 
Toplanan Klinik İzolatların Analizi

• Hollanda’da ulusal direnç sürveyans programı 
kapsamında 2012-2015 yılları arasında toplanan ve 
Y121F mutasyonu olan dirençli A. fumigatus klinik 
izolatlarında TR463 olup olmadığına PCR ile bakılıyor

– Y121F bulunan 98 izolatta

• 3/98 izolatta TR463/Y121F/M172I/T289A/G448S

– Balgam örnekleri 

» Sinoviyal sarkom plevral met(2013)

» Astım, nefes darlığı (2015)

» KOAH, toplum kaynaklı pnömoni (2012)

• 1/98 izolatta TR₄₆⁴ /Y121F/M172I/T289A/G448S 

– Sağ kulaktan izole ediliyor  (2012)

» Kolesteatom hastası (İnvazyon bulgusu yok)



İki TR46 Suşundan Seksüel Üreme ile TR463 

Suşunun Oluşturulması

• Seksüel üremenin farklı TR mutasyonları oluşturduğunu 
kanıtlamak için laboratuvar ortamında azol içeren 
komposttan alınan ve farklı MAT tipine sahip iki 
TR₄₆/Y121F/T289A  suşu seksüel üreme ortamına alınmış 
ve dört ay sonra oluşan «cleistothecia» içinden 105

askospor toplanmış.  Isı şokundan sonra 2 mg/l 
posakonazol içeren MEA besiyerine ekilmiş. Üreyen 500 
koloniden
– 499’u TR46/ Y121F/T289A

– Bir tanesi TR463 /Y121F/T289A olarak bulunmuş ve seksüel 
üreme ile farklı direnç genotiplerinin olabileceği gösterilmiş



Tartışma-Sonuç 

• Azol içeren kompostlar ve buna benzer ortamlarda  dirençli A. 
fumigatus suşlarının olması çok büyük ihtimal ve bu bölgeler «sıcak 
noktalar» olarak tanımlanabilir

• Bu çalışmada eşeyli üreme yoluyla gelişen iki yeni  mutasyondan 
bahsediliyor
– TR463/Y121F/M172I/T289A/G448S (kompost ve klinik izolat)
– TR46⁴/Y121F/M172I/T289A/G448S (klinik izolat)
– Yazarlar azol fungisitler kullanıldığı sürece  farklı yeni mutasyonların 

beklenmesi gerektiğini vurgulamaktalar
• Bu çalışmada TR mutasyonların seksüel üreme ile oluştuğu 

vurgulanmaktadır. Bunun en önemli kanıtı mikrosatellit genotip
farklılığının yüksek olması ve eşit MAT tipi dağılımıdır.  Bu yeni direnç 
paterni eşit olmayan mayotik kros-over ile gelişmiş olabilir.






