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Assessment of the susceptibility of dematophytes to antifungal drugs by cylindel agar diIution method

Summary
The minimal inhibition concentration (MIC) and minimal fungicidal concentration (MFC) of fmaverol, an

antimycotic drug, against 38 strains of dermatophltes have been determined. With this intent the authors'
own modified cylinder agar dilution method developed by BuĘ was administered, and pur-
poses - the classic dilution technique. It was determined that MIC evaluated by the two days
of incubation ranged from I to 10 pg mI 1 depending on the strain under study.IIowever, the cylinder dilution
method made it possible to evaluate the drug activiĘ already at day 3, ,,l ,, |, .

That effect resulted from administering cut cylinders in an agar medium covered by a homogenou§ microcul-
ture of a fungus. This in turn enabled the preservation of an unchanged morphological structure and its vital
activity, as well as a rapid growth after its tiansferral to a new medium. After 3 days one could also get
preliminary results in respect to the MF'C assessment of Imaverol (r0-50 pg mr').

The applied method makes it possible to standardize a fungus inocu|um, ionduct a relatively,quick evalua-
tion of MIC and MFC of a drug under study and provides a sound basis for an easy and objective interpreta-
tion of the results. The cylinder agar dilution method is recommended for use in diagnostic mycologicatlabo-
ratories.

Kelrvords: MIC - Minimal inhibition concentration, MFC * Minimal fungicida| concentration, Imaverol;

W ostatnich latach obserwuje się gwałtowne nasi-
lenie chorób grzybiczych zarówno u ludzi jak i u zwie-
rząt, wywoływanych nie tylko przęz uznawane pato-
geny ale głównie przez grzyby oportunistyczne (I7).
Zjawisko to uwarunkowane jest przede wszystkim
w zr astaj ąc ą lic zb ą c zynn i k ó w immuno supre s yj nyc h,
obniżaj ących sprawność układu immunolo g iczne go
gospodarza (9,20). W takiej syfuacji niezmiernie waż-
na jest mozliwość dysponowania szerokim arsenałem
efektywnych leków przeclwgrzyblczych (2, l8, 19),
Niestety, mimo intensyfikacji badań w odniesieniu do
syntezy nowych preparatów anty grzybiczy ch, liczb a
ich jest stale wielokrotnie niższa niż leków przeciw-
bakteryjnych i wciąż nie nadĘa zawzrastającym za-
potrzebowaniem.

Wstępnym kryterium oceny przydatno ści preparatu
w terapii jest określenie jego aktywności w badaniach
in vitro. W tej dziedzinie pewne ograniczenie stanowi
brak szybkich i pewnych technik określających MIC
(Minimal inhibitory concentration) i MFC (Minimal

fungicidal concentration) leku w stosunku do bada-
ny ch grzybów. Celem obiektywizacj i uzyskiwanych
wartości MIC i MFC podejmowano próby standary-
zacji stosowanych metod. Ostatecznie określono od-
powiednie warunki oznaczania wrażliwości na leki
przeciwgrzybtcze w odniesieniu do grzybow drożdżo-
podobnych (13). Analogiczne place są prowadzone
również w stosunku do grzybów tworzących obok
konidiów także strzępki, przy czym największą trud-
ność w tymprzypadku stanowi właściwa standaryza-
cja inokulum (5). Stąd podejmowane są próby opra-
cowania metod niekonwencjonalnych, takich jak me-
toda mikrohodowli szkiełkowych (10, 15) czy cylin-
derkowa metoda rozcięńczeń wg Buttiego i wsp. (3).
Ta ostatnia wydaje się mieć szczegolne znaczenie przy
określaniu lekowrażliwości dermatofitów.

Celem badań była ocena wiarygodności i przydat-
ności cylinderkowej metody rozcięńczeń wg wersji
nieco zmodyfikowanej i uproszczonej w określaniu nie
tylko MIC dla preparatów przeciwgrzybiczych, ale
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Tab. l. Porównanie cylinderkowej i klasycznej metody rozcieńczeńw oznaczaniu wartości MIC Imaverolu
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T. mentagrophytes
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14
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1

1

1

1

5

1

1,0_10,0

0,1-1,0

10,0

0,1

1,0

1,0

0,1-1,0

1 0,0

14

1

1

1

1
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1
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1,0-10,0

10,0

1,0

1 0,0

1 0,0

1,0

1 0,0

1Ą

6

8

1

1

1

1

5

1

Objaśnienia: n - liczba szczepów; * wynik trudny do interyretacji.

równiez MFC. Jako preparat testowy zastosowano
Im avero l, 7ek pr zeznaczony do sto s owa nia zew nętr z -
nego w terapii dęrmatomikoz głównie u psów, koni i
bydła (I2, 16,2I) orazjako środek dezynfekcyjny do
o dkażania pomie szcze ń (2 l).

Materiał imetody

Szczepy. Badaniom poddano 30 szczepów dermatofitów
stanowiących kliniczne izolaĘ ( 1 3 szczepow Micro sp orum
canis, 13 szczepów Trichophyton mentagrophytes i4 szcze-
py Trichophyton verrucosum oraz 8 szczepów referencyj-
nych: M. canis v 85128, T. mentagrophytes v B5/51, T. ver-
rLlcosum v 84/10, T. rubrum v 85/78, T. equinum v 85/66,
T. gallinaev 34lB0, M. g,lpseum v 85/5, M, nanumv 25l33a.

Prep arat pr zeciw grzybołvy. W b adaniach zasto s owa-
no Imaverol firmy Jansen, którego substancję czynną sta-
nowi enilkonazol (R ż39'/9), preparat syntetyczny z grupy
imudazoli, chemicznie określany 1ako r-Q-Q.4 dichloro-
fenyl) -2 - (2 -prop enyl - oksy) etyl ] - l H- imi dazol, C elem uzy-
skania odpowiedniego stęzenia, I0oń roztw ór wyj ściowy
preparatu rozcieńczano destylowaną wodą o temperaturze
ok. 30"C,

Metoda cylinderków agarowych. a) Inokulum. Szcze-
py namnażano na stałym podłożu Sabourauda z g7ukozą
(30 ml podłoża, średnica płytki 10 cm), o pH 6,0, przez
inokulację grzyba w centralnączęść płytki. W przypadku
T. veryucosulł posiew wykonl.wano rozprowadzając row-
nomiernie 0,2 ml zawiesiny grzyba (5x 103 jtk ml-]) na po-
wierzchni pĘtki

Po 14 dniach inkubacji w temp. 25"C lub 37"C (T. ver-
rucosum i T. mentagrophytes) uzyskiwano pojedyncze, o
kilkucentymetrowej średnicy, kolonie grzybow, z wyj ątkiem
T. veryucosum,którego drobne kolonie pokrywaĘ całąpo-

wierzchnię podłoza. Inokulum stanowiĘ wycięte przy po-
mocy korkoboru (średnica 5 mm), cylinderki podłoża aga-
rowego pokrytego homogfenną rnikrokulturą dermatofi ta
(ryc 1) Materiał pobierano z miejsc jednakowo oddalo-
nych od centnrm kolonii, co pozwalało uzyskać inoku]a
zawierające podobne jakościowo i ilościowo elemenĘ grzy-
ba, W przypadku szczepów T. yerrucosttlz cylinderki wy-
cinano z dowolnego miejsca hodowli.

b) Oznaczanie MIC. Badania wykonywano na płytkach
o średnicy 10 cm, na które wylewano 30 ml podłoźa Sabo-
urauda zawierającego 3 ml Imaverolu w takim stężeniu aby
w 1 ml podłożauzyskać: 100;50; 10; 1,0;0,1;0,01;0,001;
0,0001; 0,0000l pg ml ' substancji czynnej. W tak przygo-
towanych podłożach wycinano po trzy baseniki o średnicy
5 mm, w które inkorporowano (wg a) inokulum grzyba
(ryc. 1) Kontrolę stanowiły analogiczne posiewy na pod-
łoże Sabourauda bez dodatku preparatu.

Wyniki odczytyr;vano po 3 i 7 dniach inkubacjiw tempe-
raturze 25 lub 31"C (T. yewucosum i T. mentagrophytes).
Zawartość MlC (oceniano po 7 dniach) przyjmowano stę-
zenie leku ogranlczające wzrost kolonii grzyba do 7 mm tj.
2 mmpoza średnicę inkorporowanego inokulum.

c) Oznaczanie MFC, Inokula grzybalznane po 7 dniach
obserwacji za negatywne (brak wzrostu) w próbie MIC,
inkotp orowano anal o gi c znie j ak pr zy oznaczaniu warto ści
MIC, na stałe podłoże Sabourauda bez dodatku leku oraz
na podłoże płynne Sabourauda. Inkubację wszystkich po-
siewów prowadzono przez7 dni, a jako MFC przyjęto stę-
zenie preparatu powodujące całkowity brak wzrostu grzy-
ba (ocena makroskopowa).

Meto d a r ozcieńczeń w agar ze. Równo l e gl e z b adaniem
okre ś1 aj ącym fungi statycz nę działanie Imavero lu metodą
cylinderków agarowych, przeprowadzono porównaw czo
b adania kl asyczne meto dą ro zc ieńczęń w agar ze. Ho dowle
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Tab. 2. Oznaczanie MFC I m averolu cylinderkową metod ą r ozcieficzeń

M. canis

T. mentagrophytes

T. equinum

T. gallinae

T. rubrum

T, nanum

T. verrucosum

M. gypseum

14

14

1

1

1

1

5

1

10,0-50,0

10,0

50,0

50,0

10,0

10,0

0,1-1,0

50,0

14

14

1

1

1

1

5

1

10,0-50,0

50,0-100,0

50,0

1 00,0

50,0

50,0

1 ,0-10,0

100,0

14

14

1

1

1

1

5

1

50,0

50,0

1 00,0

50,0

50,0

1 0,0

1,0

1 00,0

14

14

1

1

1

1

5

1

100,0- > 100,0

50,0-100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

1 ,0-50,0

>1 00,0

badanych szczepów zawierające około 103 jtl< ml r wysie-
wano w ilości po 30 pl na stałe podłoze Sabourauda z okle-
śloną koncentracją leku. Kontrolę stanowiły analogiczne
posiewy grzybow na podłoża bez dodatku preparatu. Przy-
gotowanie podłoża, stęzenia preparatu, temperatura i czas
inkubacji byĘ identyczne jak w rnetodzie cylinderkow aga-
rowych. Minimalne stęzenie hamujące (MlC) Imaverolu
określano na podstawie makroskopowej oceny wzrostu
grzyba. Wszystkie badania przeprowadzono w trzechróż-
nych terrninach kazdorazowo w trzech powtórzeniach.

Wyniki iomówienie
W b adani a ch oznaczano minimalne stęzenia hamu-

jące (MIC) i minimalne stężenie bojcze (MFC) Ima-
verolu w odniesieniu do 38 szczepów dermatofitóą
stosuj ąc metodę cylinderków oraz dla porównania kla-
syczną metodę rozctęńczęniową. Stwierdzono, że w
obydwóch metodach wartości MIC oceniane po 7

Ryc. 1. Cylinderkowa metoda rozcieńczeń w agarze
Objaśnienia: Uzyskiwanie inokuium z kolonii T. mentagrophy-
tes; a - basenik pusty; b cylinderek agarowy z mikrohodowlą
grzyba;c basenik z inokulum.

dniach inkubacji były bardzo zbliżonę i w zależności
od badanego szczepu grzyba wynosiły 1-10 pg ml1
(tab. 1, ryc,2).

Stosuj ąc j ednak metodę cylinderków, wstępną oce-
nę aktywności leku możnabyło przeprowadzlć jużpo
3 dniach (tab. 1). Metoda ta bowiem, zachowując nie-
zmienioną strukturę morfologic zną i nte zakło cając
procesÓw życiowych grzybaw obrębie inokulum, po-
zwala na szybką kontynuację wzrostu po przeniesie-
niu na nowe podłoże. Przygotowanie inokulum w
metodzie klasycznej (rozbita lub spłukiwana zawiesi-
na hodowli grzyba) wpływa ,,stresogennię" na zara-
zek, co wydłuża okres jego adaptacji do nowych wa-
runków i utrudnia w znacznym stopniu wcześniejsze
oznaczanię MIC, tj. po 3 dniach (tab. 1),

Ryc. 2. Fungistyczne działanie Imaverolu w stosunku do szcze-
pu T. mentagrophytes
Objaśnienia: Odczyt wyników po 7 dniach inkubacji w 37oC na
podłozu Sabourauda, Stężenia Imaverolu w 1 pg m1,1 podłoża:
1 : 10,0; 2 : 0,I;3 : 0,00l; 4 : 0,00001; 5 :kontrola-podłoże
bęz Imaverolu.
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Tab. 3. Ocena cylinderkowej metody rozcieńczefi pod kątem powtarzalności oznaczeń (wyniki po 7 dniach inkubacji)

ll

lll

Mlc

MFc

Mlc

MFc

Mlc

MFc

35*,36,35

32,31,32

36, 36, 37

32, 33, 33

35, 36, 36

32.33.32

5,5,5

5,5,5

5,5,5

5,5,5

5,5,5

5,5,5

5,5,5

5,5,5

5,5,5

5,5,5

5,5,5

5.5.5

5,5,5

9, 10, 9

5,5,5

10, 9, 9

5,5,5

9.9.9

6,5,6

20,20,21

5,5,5

20,19,20

6,5,5

21,21, 20

13

13

13

13

14

13

14,

nb.

14

nb.

13

nb.

22,23,22

nb.

23,23,23

nb.

22,2=3,23

nb.

30, 30, 31

nb.

31, 32, 31

nb.

32,31, 31

nb.

35, 34, 34

nb.

35, 35, 35

nb.

35, 33, 35

nb.

35, 36, 35

nb.

36, 35, 36

nb.

35, 35, 36

nb.

Objaśnienia: * średnica kolonii w mm ; nb. - nie badano; K kontrola.

Cylinderkowa metoda rozciehczęń okazała się rów-
nież przydatna przy oznaczaniu minimalnego stęże-
nia bójczego (MFC) Imaverolu i to zarówno w wersji
inkorporow,ania materiału w podło że stałe, jak i prze-
noszenia go na podłoże płynne. W obydwoch przy-
padkach uzywano takie sanie inokula grzyba, co w
istotny sposób wpływało na powtarzalność wyników.
P odo bni e j ak pr zy oznaczaniu MIC, orientac yj ną o c e-
nę MFC mozna było uzyskać już po 3 dniach (tab.2).
Warlości odczytywane bowiem po 7 dniach inkubacji
nie ulegały zmianie lub wzrastały o jedno rozcieńcze-
nie preparatu w stosunku do odczytu wcześniejszego
(tab. 2). Dodatkowo, podjęto wstępne badania ozna-
czania stężenia bójczego preparatu już po 3-dniowyffi,
a nie jak dotychczas 7-dniowym, okresie inkubacji
inokulum grzyba na podłożu z lekiem. Uzyskane wy-
niki sugerują mozliwośc dalszego przyspieszenia oce-
ny aktywności preparatu.

Nowa metoda daje możliwośó nie tylko szybkiej
oceny MIC i MFC leku, ale również charakteryzuje
się wysoką powtarzalnością uzyskiwanych wyników,
przy czymdotyczy to zarówno tej samej serii doświad-
czeń jaki badań wykonywanych w rożnychterminach
(tab. 3). Tę istotnąwłaściwość zapewnia dobrze wy-
standaryzowane inokulu m gr zyba cze go wynikiern j e st
tworzenie kolonii o bardzo zbliżonych średnicach
wzrostu (ryc.2).

W dotychczas stosowanych metodach punktem
wyjścia była zwykle mechanicznierozbita lub spłuki-
wana zawiesina hodowli grzyba, której gęstośó ozna-
czano spektrofotometrycznie (1, 11) wg skali McFar-
landa (8), ewentualnie metodą bezpośredniego licze-
nia elementow grzyba w hemocytometrze (6,7, I4),
Biorąc j ednak pod uwagę sp ecyficzną morfolo gię der-
matofitów, przy tak przygotowanym inokulum dość
trudno uzyskac dokładną powtarzalność wyników. Na
w y r ażnąw sp ółzależnoś ć mi ę dzy wi e lk o ś c i ą ino kulum
grzyba a warlością MIC badanego preparatu, zwraca
uwagę praca Norris i wsp. (14). Autorzy vłykazaltnp.,

Ryc. 3. Ocena wrażliwości pięciu różnych izo|atów cylinder-
kową metodą rozcieńczeńw agarze
Objaśnienia: M.c. Microspcrrum canis;T,r, Trichcphyton ru-
Lrum; T.eq, Triche4hyton equinum;T.g. Trichophyte,,n galli-
nae;M.g. Micrrrsp,lrum gypseum.

ze warlość MIC flukonazoluw stosunku do badanych
szazep ow dermato fitów ule gała 3 - 6 -krotnemu obni że -

niu wraz ze spadkiem liczby zarodników w inokulum
z 105 do 103 komórek w ml.

Na podkreślenie zasługuje również znaczna ekono-
miczność omawianej metody. Na jednej płytce Petrie-
go, z podłozem o określonym stęzeniem leku, można
bowiem równocześnie testować kilka różnych szczę-
pów dermatofitów (ryc. 3), podczas gdy klasyczna
metoda rozcięńczeń wymaga nakażdy szczep odręb-
nej płytki.

Badania in vitrc-, z zastosowaniem metody cylinder-
kowej wykazały, ze Imaverol jest preparatem o znacz-
nej aktywności w stosunku do dermatofitów. Ozna-
czony zakres jego minimalnego stężenia hamującego
dla badanych gatunków grzybów wahał się od 1,0 do
10 pg ml-l, za wyjątkiem szczepów T. verrucosum,
których wrazliwość byŁa jeszcze nieco wyższa - MIC
nie przekraczał I,0 pg m1-' (ab. 1).



Pozytywnącechę Imaverolu stanowi również fakt
zbliżony ch war1o ś ci minimalne go stężenia hamuj ąc e -
go i minimalnego stęzenia bójczego w odniesieniu do
badanych grzybow (tab.2). Warlość ta stanowi kolej-
ny Wznacznik określaj ący przydatność leku w terapii
i kształtuje sięw zależności od preparatu. Wyjątkową
zgodność warlości MIC i MFC wykazujenp. terbina-
fina (grupa alkilamin), lek cechujący się szczególną
efektywnością kliniczną (4, 8), natomiast itrakonazol
(grupa trlazoli) przy zbliżonym do terbinafiny działa-
niu grzybostatycznym ale stosunkowo słabym grzy-
b ob ój czym, wykazuj e niższą skute czno ś ć ter ap euty cz-
ną (8).

Reasumując należy stwierdzic, że zastosowana ille-
toda cylinderków wg Buttiego pozwalana,.

- standaryzację inokulum grzyba, a tym samym
umożliwi a m. in. znaczną p owtarzalność wyników,

stosunkowo szybką ocenę warlości MIC i MFC
badanego leku,

łatwą i obiektywną interpretacj ę uzyskanych wy-
ników,

- charakteryzuj e się także niską pracochłonno ścią i
j est wysoce ekonomiczna.

Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, ze metoda
ta może znalęźc praktyczne zastosowanie w diagno-
stycznych laboratoriach mikologicznych i pomóc le-
kar zom w wyb orze skute cznej terap i i pr zeciw gr zyb o -
Wej.
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SREENIVASULU S., SUBBA RAo M.V., GARD
G. P.: Izolacja wirusa choroby niebieskiego języka
serotyp 2 z rodzimych owiec w Indiach. (Isolation
of bluetongue virus serotype 2from native sheep in
India). Vet. Rec. I44,452-453,1999 (16)

Choroba niebieskiegojęzyka wystąpiła w Indiach po nzpierwszy w 1964 r
U rodzimych owiec zdiagnozowano ją w l 981 r Przy zachorowalności wyno-
szącej 9,8%, śmiertelność wynosiła 1,1% W epidemii w Andhva Pradesh za-
chorowalność wynosiła 30%, a śmiertelnośó 6,5%. W okresie l991-1995 169
próbek krwi heparynizowanej pochodzących od owiec rodzimych, u których
wystąpiła gorączka, użyto do zakażenla l 1 dniowych zarodków kurzych inku-
bowanych w 33"C. Zarodki zamarłe pomiędzy 24 a l20 godz. homogenizowano
i klarownym superTratantem zakażano hodowle ledes albopticus i następnie do-
konywano 2 pasaży przez hodowlęjednowarstwowąkomórek BHK 2l, w której
występował elekt cytopatyczny W homogerratach zarodków kurzych testem
ELISA wykryto antygen wirusa choroby niebieskicgo języka. Wszystkie izolaty
wirusa należaĘ do serotypu 

' a,

FosTER G., COLLINS M. D., LA\ilSoN P. A.,
BUXTON D., MURRAY F. J., SIME A.: Actinoba-
cillus seminis jako przyczyna ronienia w stadzie
owiec w Zj ednoczonym Królestwie . (A ctino b acill u s
seminis as a cause of abortion in a UK sheep flock).
Vet. Rec. I44,479-480,1999 (I7)

W l990 r opisano zapalenie najądrzy rr 3 tryków w Australii wy.wołane za-
każęniemActinobacillus seminis W stadzie liczącym 300 owiec w okresie wy-
kotów wystąpiły ronienia. Błony płodowe padłych jagn.iąt były zgrubiałe, wy-
stępowaĘ ogniska mańwicy na brodawkach Z treści żołądka uzyskano w at-

mosferze CO2 czystą hodowlę gram ujemnych fakultatywnych beztJenowców,
wytwarzających katalazę, nie produkujących oksydazy lzolaty nie produkowały
teżureazy, indolu, dihydrolazy argininy, dekarboksylazy lizyny, aprodukowały
dekarboksulaze oinityny, fermentowaĘ glukozę, l-naltozę, manrritol Nie stwier-
dzono fementacji adonitolu, dulcytolu, galaktozy, inozytolu, laktozy, melibio-
zy, rumnozy, salicyny, sorbitolu, sacharozy, trehalozy i ksylozy. W oparciu o
wyniki tych badań oraz analizy genomu 21 izolatów określono jako l ,semiń.


