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CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA SPECIILOR DE CANDIDA
IMPLICATE ÎN ETIOLOGIA INFECȚIOR MICOTICE
Rezumat. Infecțiile oportuniste de origine fungică sunt o provocare a secolului XXI. Identificarea
corectă a speciilor Candida implicate în dezvoltarea micozelor umane, determinarea sensibilității
la antifungice sunt elemente cheie în gestionarea acestor infecții, în special în cazul rezistenței
antifungice. Autorii acestei lucrări și-au propus drept scop studierea spectrului de specii patogene
de Candida, aprecierea sensibilității la preparate antimicotice pe baza datelor de laborator. Sunt
prezentate și patternurile de sensibilitate la antifungice a tulpinilor izolate pe parcusul anului
2020. A fost realizat un studiu descriptiv a distribuției speciilor de Candida și profilului de
sensibilitate la antifungice. Identificarea speciilor de Candida izolate a fost realizată prin sistemul
Vitek 2 cu cardurile YST pentru identificarea levurilor, la fel și profilurile de sensibilitate
antifungică cu ajutorul cardurilor AST YS-08 pentru testarea sensibilitatii fungilor la sistemul
Vitek 2 Compact. Din 169 tulpini recuperate, au predominat speciile Candida albicans cu 86,4%
iar Candida non-albicans a constituit 13,6%. Din speciile de Candida non albicans, cele mai
frecvente au fost C. glabrata (4,1%) și C. krusei (3,6%). Analizând rezultatele testării către
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preparatele antifungice a tulpinilor recuperate s-a observat că 85,5% izolatele au fost sensibile
la amfotericina B și 82,2% - la fluconazol. Speciile de Candida au fost rezistente la micafungin în
16% cazuri, în 15,4% cazuri la voriconazole, urmat de amfotericina B cu 13,6% cazuri și
fluconazol cu 12,4% cazuri. C.albicans reprezintă specia fungică cel mai frecvent izolată, însă se
observă și creșterea ponderii specilor de Candida non-albicans precum C. glabrata.
Cuvinte-cheie: Candida non-albicans, Candida albicans, preparate antifungice, micoze.

Introducere
Un număr tot mai mare de infecții fungice sunt înregistrate anual la nivel
global. În ultimii 20 de ani, întreaga lume a înregistrat o creștere semnificativă a
infecțiilor cauzate de Candida spp. Acest lucru ridică o problemă importantă de
sănătate publică, deoarece crește perioada de spitalizare ceea ce reprezintă o cauză
relevantă a morbidității și mortalității în rândul pacienților. [1, 7, 15, 34]
Studiile analizate descriu Candida spp. ca specii ce fac parte din microflora
comensale a organismului uman, dar în anumite condiții - mai ales la pacienții
imunocompromiși – acestea reprezintă agenți patogeni capabili să determine infecții
severe care implică organelor chiar și de importanță vitală ale corpului uman. [8, 24,
30, 34]
Genul constă dintr-un grup eterogen de organisme și aproximativ 20 de specii
diferite de Candida sunt cunoscute ca fiind agenți etiologici ai infecției umane. [2,
6, 19, 30, 34]
Candida albicans este specia care cauzează în principal infecții nosocomiale,
deși au fost raportate și unele specii de C. non-albicans ca agenți cauzali. Printre
cele mai recurente specii de Candida non-albicans predomină C. tropicalis,
C. parapsilosis, C. krusei și C. glabrata. [16, 17, 20, 28]
Până de curând, C. albicans a fost recunoscută ca fiind cea mai comună specie
care cauzează majoritatea cazurilor de candidoză. [3, 5, 10, 16]
Cu toate acestea, în ultimele decenii, mai multe studii au raportat că a existat o
trecere progresivă de la o predominanță a C. albicans la C. non-albicans, cum ar fi
C. tropicalis, C. glabrata și C. krusei. [4, 9, 11, 14] S-a raportat că speciile de
C. non-albicans sunt o cauză majoră a infecției fungice oportuniste, care s-au
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intensificat în rezultatul creșterii numărului de pacienți imunocompromiși.
Utilizarea excesivă a antibioticelor cu spectru larg, catetere intravenoase, catetere
ale tractului urinar, insuficiență renală, insuficiență hepatică, perioadă prelungită de
spitalizare, chimioterapii citotoxice și transplanturi, tulburările metabolice și apariția
SIDA sunt printre varietatea factorilor semnificativi care contribuie la creșterea
infecțiilor fungice oportuniste. [30, 32, 35, 37]
Alte studii au demonstat că diabetul zaharat, oferă un suport puternic pentru
infecția fungică. De ademenea, au înregistrat o asociere specifică între pacienții cu
leucemie și infecții cu C. tropicalis și pacienții cu transplant de măduvă osoasă și
infecții cu C. krusei. [12, 18, 19, 24, 29]
În candidozele mixte umane, speciile de Candida non-albicans determină un
profil rezistent ridicat la preparatele antifungice, ceea ce a crescut interesul față de
aceste specii în scopul dezvoltării de noi stategii pentru eradicarea infecției. [13, 21,
25, 31]
Numeroase studii evidențiază C. glabrata ca fiind agent patogen nosocomial în
infecțiile mucoasei și sistemice iar incidența sa majoră poate fi corelată cu
tratamentele imunosupresoare și antimicrobiene. Din studiile epidemiologice,
C. albicans și C. glabrata reprezintă speciile cele mai comune întâlnite în diferite
biosubstrate. [22, 26, 36]
Numeroase studii evidențiază candidoza ca o problemă medicală în creștere,
care necesită un diagnostic prompt și un tratament precoce. În acest context
laboratoarele clinice pot avea nevoie de consolidarea capacităților de identificare a
fungilor pentru a detecta simultan C. albicans și celelalte specii de Candida spp. în
biosubstratele clinice. [23, 32, 33, 36]
Evidențele științifice din ultimii ani demonstrează importanță identificării
corecte a speciilor Candida implicate în dezvoltarea micozelor umane și a
determinării profilului de sensibilitate la antifungice. Astfel, identificarea corectă, în
timp util a speciilor de Candida și determinarea printr-o metodă standardizată a
sensibilităţii la antifungice este esențială, mai ales în contextul emergenţei speciilor
rezistente la antifungice și constituie elemente cheie, în managementul infecțiilor
fungice invazive. [1, 12, 24, 33, 36]
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Scopul prezentei lucrări constă în izolarea, studierea spectrului de specii
patogene de Candida și caracterizarea profilului antifungic al speciilor de Candida
isolate din diferite biosubstrate ale corpului uman.
Materiale și Metode
A fost realizat un studiu descriptiv a distribuției speciilor de Candida și
profilului de sensibilitate la antifungice. Toate izolatele provin din laboratorul
instituției private Invitro Diagnostics.
Microorganismele cercetate.
Au fost evaluate 169 de tulpini de Candida spp. recuperate din diverse
biosubstrate clinice (secret vaginal, mase fecale, faringe, amigdale, ureche), pe
parcursul anului 2020.
Izolarea și identificarea speciilor de Candida.
Prelevatele destinate investigării microbiologice au fost inoculate pe mediul
Sabouraud Dextroză Agar cu cloramfenicol (Oxoid) în scopul izolării tulpinilor de
Candida spp. Plăcile au fost incubate la 37°C timp de 48 de ore, cu examinarea
vizuală a proprietăților culturale (prezența sau lipsa coloniilor specifice). Din
coloniile specifice genului Candida au fost preparate frotiuri, colorate după Gram,
cercetate aspectele morfologice și identificate microscopic. Concomitent cu acest
test, din aceleași colonii a fost efectuată identificarea speciilor de Candida prin
analiza la sistemul Vitek 2 cu Cardurile YST pentru identificarea levurilor.
Determinarea sensibilității la preparatele la antifungice
Prepararea inoculului. Din coloniile izolate ale tulpinilor identificate a fost
pregătit un inoculum prin suspendarea acestora în 3 ml de soluție salină sterilă
(soluție apoasă de 0,50% NaCl, pH - 7,0) pentru a obține o turbiditate echivalentă
cu cea a standardului McFarland 0,5. Ulterior, a fost montat testul pentru
determinarea sensibilității la antifungice prin inocularea microplăcilor AST YS-08
– Card pentru testarea sensibilitatii fungilor la sistemul Vitek 2.
Interpretarea rezultatelor. Rezultatele au fost interpretate în baza standardului
EUCAST. Izolatele cu concentratie minimă inhibitorie (CMI): < 2 µg/ml pentru
amfotericina B, < 2 µg/ml - 5 flucitozină, < 0,5 µg/ml -miconazol, < 0,5 µg/ml -
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ketoconazol, < 0,5 µg/ml -intraconazol, < 8 µg/ml -fluconazol) au fost considerate
sensibile.
Controlul de calitate. Tulpina de referință C. albicans ATCC 10231 a fost
utilizată pentru controlul intern al calității investigațiilor efectuate.
Rezultate și discuții
În studiul curent, analizând diversitatea speciilor de Candida din numărul total
de tulpini recuperate și identificate (tabelul 1) până la nivel de specie (n=169), s-a
constatat o predominare a speciilor de C. albicans (n = 146; 86,4%) comparativ cu
Candida non-albicans (n = 23; 13,6%).
Tabelul 1
Ponderea speciilor Candida albicans și Candida non-albicans
în funcție de biosubstrat
Secret
vaginal

Mase fecale

Amigdale

Faringe

Ureche

Biosubstrat/ Specia
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

104

61,5

14

8,3

8

4,7

20

11,8

-

-

C. kefyr

1

4,3

-

-

-

-

-

-

-

-

C. krusei

5

21,7

1

4,3

-

-

-

-

-

-

C. glabrata

5

21,7

1

4,3

1

4,3

-

-

-

-

C. dublinensic

2

8,7

-

-

-

-

-

-

-

-

C. famata

2

8,7

1

4,3

-

-

-

-

-

-

C. ciferii

1

4,3

1

4,3

-

-

-

-

-

-

C. parapsilosis

1

4,3

-

-

-

-

-

-

1

4,3

121

71,6

18

10,7

9

5,3

20

11,8

1

0,6

C. non-albicans

C. albicans

Total

Diversitatea speciilor de Candida non-albicans în acest studiu (figura 1), atestă
predominarea, C. glabrata (n = 7; 4,1%), urmată C. krusei (n = 6; 3,6 %), C. famata
(n = 3; 1,8%), C. parapsilosis (n = 2; 1,2%), C. dublinensis (n = 2; 1,2%), C. ciferii
(n = 2; 1,2%), C. kefyr (n = 1; 0,6%).
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Fig. 1. Spectrul speciilor de Candida izolate din diverse biosubstate
În această lucrare, datele obținute în funcție de biosubstratele din care au fost
recuperate tulpinile de Candida spp., cele mai multe izolate de C. albicans au fost
din secret vaginal, cu o pondere de 71,2 % (n=104), urmate de cele din faringe –
13,7 % (n=20), mase fecale – 9,6% (n=14), amigdale – 5,5% (n=8), în timp ce din
ureche nu a fost izolată nici o tulpină de C. albicans.
Distribuția speciilor de Candida non-albicans în funcție de biosubstratul din
care au fost izolate este următoarea: din secret vaginal – 73,9% (n=17), mase fecale
– 17,4% (n=4), amigdale – 4,3% (n=), ureche – 4,3% (n=1), iar din faringe nu a fost
izolată nici o tulpină de Candida non-albicans (figura 2).

5,3 0,6
11,8
10,1
72,2

Secret vaginal

Mase fecale

Faringe

Amigdale

Ureche

Fig. 2. Ponderea speciilor de Candida izolate din diverse biosubstrate, %
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Paralel cu aceste evidențe, majoritatea izolatelor de Candida spp.au fost
recuperate din prelevatele vaginale, urmate de probele de mase fecale, probe din
faringe, amigdale și ureche. Cu toate acestea, C. albicans a fost identificată ca fiind
cea mai frecventă specie de Candida izolată din secretul vaginal, faringe și mase
fecale.
Suportul laboratorului microbiologic în alegerea terapiei este decesiv prin
precizarea sensibilităţii tulpinii de Candida la antifungicul administrat. Rezultatele
testării sensibilității la antifungice atestă că majoritatea izolatelor au fost sensibile la
preparatele antifungice testate (fluconazole – 82,2; voriconazole – 79,9; micafungin
– 78,1; amfotericina B – 85,2) și au demonstrat rezistență moderată la aceste
preparate (tabelul 2, figura 3).
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Fig. 3. Distribuția speciilor de Candida în funcție de sensibilitatea
la antifungice
Astfel, rata susceptibilității tulpinilor de Candida albicans a constituit 89%
pentru fluconazol, 84,2% pentru voriconazole, 82,9% pentru micafungin și 76,5%
pentru amfotericina B. În cazul tulpinilor de Candida non-albicans cea mai mare
rată a sensibilității se atestă la amfotericina B – 78,3%, urmată de voriconazol –
52,2%, și fluconazole, micafungin – câte 43,5% (figura 2).
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Tabelul 2
Sensibilitatea tulpinilor de Candida spp. izolate la preparatele antifungice
S

Antimicotice

n
139
135
132
144

Fluconazol
Voriconazol
Micafingin
Amfotericina B

I
%
82,2
79,9
78,1
85,2

n
9
8
10
2

R
%
5,3
4,7
5,9
1,2

n
21
26
27
23

%
12,4
15,4
16,0
1,8

Rata rezistenței tulpinilor de Candida albicans pentru voriconazol și
micafungin a constituit 14,4% (n=21), urmată de 13% (n=19) pentru micafungin,
6,2% (n=9) pentru fluconazol. Cele mai multe izolate de Candida non-albicans sau
dovedit a fi rezistente la fluconazol cu o rată de 47,8% (n=11) (figura 4).
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Fig. 4. Paternuri de rezistență a tulpinilor de Candida spp. izolate
În rezultatul comparării pattern-urilor de rezistență înregistrate la speciile de
Candida izolate se atestă cea mai mare rată a sensibilității la amfotericina B – 85,2%
din tulpinile izolate (n=144), urmată de 82,2% (n=139) - la fluconazol și 79,9%
(n=135) - la voriconazol. Cea mai mică rată a fost înregistrată la micafingin – 78,1%
(n=132).
Cele mai multe tulpini de Candida spp. au fost rezistente la micafungin - 16%
(n=27), voriconazol - 15,4% (n=26). De asemenea, 5,9% din tulpini au fost raportate
intermediar la micafungin (n=10).
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Cele mai multe tulpini de Candida spp. au fost rezistente la micafungin - 16%
(n=27), voriconazol - 15,4% (n=26). De asemenea, 5,9% din tulpini au fost raportate
intermediar la micafungin (n=10).
Analizând fungigrama tulpinilor recuperate s-a observat că 97 tulpini de
C. albicans au fost sensibile la toate preparatele antifungice, 27 tulpini au prezentat
rezistență la un singur preparat antifungic, 4 tulpini au fost rezistente la 2 preparate
antifungice, 5 tulpini - la 3 preparate și 4 tulpini - la 4 preparate antifungice. Dintre
speciile de Candida non-albicans 2 au prezentat sensibilitate la toate preparatele
antifungice testate. La un singur preparat antifungic au fost rezistente 4 tulpini, la 2
preparate antifungice - 3 tulpini, la 3 preparate - 1 tulpină și la patru preparate – 3
tulpini de Candida non-albicans.
Rezultatele studiului curent este în conformitate cu multe alte studii realizate
la nivel

internațional, care au

demonstrat

modificarea

particularităților

epidemiologice a infecțiilor fungice, cu o predominare etiologică moderată sau mai
accentuată a speciilor de Candida albicans.
Totalizând cele relatate anterior reiterăm importanța realizării cu acuratețe a
testelor de identificare a speciilor de fungi și determinare a sensibilităii la preparatele
antimicotice pentru managementul eficient al infecțiilor fungice.
Concluzii
1. Ultimile decenii, se atestă majorarea considerabilă a incidenței infecţiilor
fungice pe motivul majorării numărului de pacienţi imunodeprimaţi, intervenţiilor
medicale invasive, utilizării abusive a antimicrobienelor.
2. Studiile analizate au demonstrat importanță implimentării metodelor
contemporane în identificarea speciilor Candida implicate în infecțiile date.
3. Totodată, se denotă necesitatea elucidării paternurilor de sensibilitate la
antifungice în scopul iniţierii unui tratament antifungic adecvat.
4. Studiul realizat a evidențiat predominarea specie Candida albicans că în
biosbstratele investigate, fenomen constatat și de alte cercetători
5. Rezultatele testării la antifungice denotă că majoritatea izolatelor au fost
sensibile la amfotericina B și fluconazol. Speciile de Candida au semnalat rezistență
moderată la micafungin și voriconazole.
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