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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Αυτή η διδακτορική διατριβή είναι καρπός της εργασίας πολλών ετών, όχι μόνο λόγω 

των πειραμάτων που περιγράφονται σε αυτήν και όσων χρειάστηκαν για να 

αποτυπωθεί στο χαρτί, αλλά πολύ περισσότερο για να μπορέσει ο άλλοτε διστακτικός 

και λιγομίλητος φοιτητής Ιατρικής, που ήταν κάποτε ο συγγραφέας της, να 

μετατραπεί σε έναν άνθρωπο ικανό να μπορέσει να τη φέρει εις πέρας. Αυτή η 

διαδικασία δε θα ήταν δυνατή δίχως τη συμβολή αρκετών ανθρώπων που με 

υποστήριξαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. 

Από τους πρώτους που συνέβαλλαν σε αυτή μου τη μεταμόρφωση ήταν οι 

καθηγητές κος Δημήτρης Μπούμπας και κος Βασίλης Ζαννής, καθώς και οι 

υπόλοιποι καθηγητές του προγράμματος ‘Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, 

Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου’ στο οποίο φοίτησα 

αμέσως μετά την αποφοίτησή μου από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. Στο μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους και 

επιστήμονες, και γνώρισα για πρώτη φορά συστηματικά το χώρο της βασικής 

έρευνας. 

Το επόμενο σημείο σταθμός στην πορεία για την έμπνευση και την υλοποίηση 

της διδακτορικής αυτής διατριβής ήταν η συνεργασία μου με τον Καθηγητή 

Παθολογίας κο Γεώργιο Σαμώνη, και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παρασιτολογίας 

κο.Γεώργιο  Χαμηλό στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Εκεί, γνώρισα για 

πρώτη φορά δια ζώσης την έρευνα στην Ιατρική Μυκητολογία και στην άμυνα του 

ξενιστή εναντίον του παθογόνου. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κος Χαμηλός, ο οποίος 
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ήταν ο επιβλέπων ερευνητής στη μεταπτυχιακή μου διατριβή, και στη συνέχεια 

επέβλεπε την πορεία μου στη διάρκεια της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία είναι 

συνέχεια της μεταπτυχιακής, μαζί με τον Καθηγητή κο Σαμώνη, με βοήθησε να 

εξελίξω την επιστημονική μου σκέψη, ενώ ήταν πάντα παρών με τις ευφυείς του 

συστάσεις στο σχεδιασμό των επόμενων πειραμάτων που χρειάζονταν στο 

εργαστήριο. Η τεράστια συμβολή του στη διδακτορική αυτή διατριβή μπορεί να 

συγκριθεί μόνο με την εξίσου μεγάλη συμβολή του επιβλέποντά μου αυτά τα χρόνια, 

του Καθηγητή κου Σαμώνη, ο οποίος με στήριξε υλικά αλλά και νοητικά με τις 

ώριμες συμβουλές του, προϊόν μακράς επιστημονικής πείρας, στο σχεδιασμό και την 

υλοποίηση αυτής της διατριβής. Η πολυσχιδής προσωπικότητά του σε συνδυασμό με 

τη μακρά εμπειρία του συνέβαλλαν στη διαμόρφωση τόσο αυτής της επιστημονικής 

δουλειάς, όσο ακόμα και της προσωπικότητάς μου. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Καθηγήτρια Αιματολογίας κα Ελένη 

Παπαδάκη αλλά και τον Επίκουρο Καθηγητή κο Διαμαντή Κοφτερίδη, οι οποίοι 

συνέβαλλαν στη βελτίωση αυτής της ερευνητικής εργασίας μέσα από τις συμβουλές 

και τα σχόλιά τους. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις συνεργάτιδές μου στο 

εργαστήριο, Αγγελική Ανδριανάκη, Τόνια Ακουμιανάκη και Ειρήνη Κυρμιζή, που με 

βοήθησαν αυτά τα χρόνια στο εργαστήριο, μέσα από την εμπειρία και την ψυχραιμία 

τους. 

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργαζόμενους ερευνητές στις 

ΗΠΑ, και συγκεκριμένα, τον καθηγητή κο Δημήτρη Κοντογιάννη, τον κο Nathaniel 

Albert αλλά και τον καθηγητή κο David Perlin, οι οποίοι συνέβαλλαν με τα σχόλιά 
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τους αλλά και έμπρακτα με υλικοτεχνική υποστήριξη, ή και με συμμετοχή στα 

πειράματα, στην ολοκλήρωση αυτού του ερευνητικού έργου. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που από την αρχή 

πίστεψαν σε εμένα και με υποστήριξαν στις επιλογές μου σε αυτό το δύσβατο 

μονοπάτι της έρευνας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μύκητες του γένους Aspergillus είναι σαπροφυτικοί υφομύκητες που 

αποτελούν δυνητικά θανάσιμο κίνδυνο για ασθενείς με ανοσοκαταστολή, όπως για 

τους πάσχοντες από αιματολογική ή συμπαγή κακοήθεια, ή αυτούς που λαμβάνουν 

ανοσοκατασταλτικά λόγω μεταμόσχευσης οργάνου. Οι εχινοκανδίνες αποτελούν μια 

νεότερη κατηγορία αντιμυκητικών φαρμάκων που έχει δείξει αξιόλογη in vivo 

δραστικότητα εναντίον των μυκήτων αυτών, αλλά μέτρια δράση εναντίον τους σε in 

vitro συνθήκες, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στα συνήθη test ευαισθησίας των 

εχινοκανδινών στο εργαστήριο. Η παρούσα διδακτορική διατριβή, προσπαθεί να 

διερευνήσει τους μηχανισμούς που προκαλούν αυτή τη διαφορά ανάμεσα στην in 

vitro και την in vivo δραστικότητα των εχινοκανδινών εναντίον των Ασπεργίλλων 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήθηκαν στελέχη διαφόρων μυκήτων του 

γένους Aspergillus καθώς και ορισμένα του γένους Candida ως μάρτυρες, και έγιναν 

test ευαισθησίας στις εχινοκανδίνες και στη βορικοναζόλη σε 6 διαφορετικά στελέχη 

του γένους Aspergillus σε συνθήκες σύμφωνα με τις προκαθορισμένες για τα test 

ευαισθησίας σε υφομύκητες, αλλά και σε θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών, ώστε 

να προσομοιάζει τις συνθήκες που υπάρχουν στους ανθρώπινους ιστούς που πάσχουν 

από Ασπεργίλλωση. Τα ίδια test επαναλήφθηκαν σε στέλεχος Aspergillus fumigatus 

με κασποφουγκίνη σε θρεπτικό υλικό τροποποιημένο ως προς τη σύστασή του 

(συγκέντρωση Hepes ή MOPS, pH, παρουσία CO2, περιεκτικότητα σε γλυκόζη) και 

στη συνέχεια ως προς το αν περιείχε ή όχι βόειο ορό, ή αν περιείχε βόειο αλβουμίνη ή 
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αλβουμίνη σεσημασμένη με το φθορίζον μόριο FITC  (Fluorescein isothiocyanate). 

Σε κάθε περίπτωση εξεταζόταν στο απλό φωτονικό μικροσκόπιο η ελάχιστη 

συγκέντρωση στην οποία εμφανιζόταν η επίδραση του αντιμυκητικού φαρμάκου 

(δομικές βλάβες για τις εχινοκανδίνες και αναστολή ανάπτυξης για τη βορικοναζόλη 

– Minimum Effective/Inhibitory Concentration – MEC/MIC) καθώς και η μεταβολική 

δραστηριότητα του μύκητα με βάση την αναγωγή του αντιδραστηρίου XTT ((2,3)-bis 

(2-Methoxy 4-Nitro 5-Sulphenyl) (2H) Tetrazolium Carboxanilide), ή το φθορισμό 

που προέκυπτε μετά την προσθήκη του αντιδραστηρίου CFDA (6-carboxyfluorescein 

diacetate). Παρόμοια πειράματα έγιναν και με την ανιδουλαφουγκίνη και τη 

μικαφουγκίνη αλλά με μικρότερο αριθμό πειραμάτων, για επιβεβαίωση ή όχι του 

φαινοτύπου. Τα δεδομένα αναλύονταν στατιστικά και συγκρίνονταν οι διαφορετικές 

συνθήκες ως προς τη διαφορά της ελάχιστης συγκέντρωσης φαρμάκου για την 

εμφάνιση του φαινοτύπου (Minimum Effective Concentration – MEC), την ελάχιστη 

συγκέντρωση για να μειωθεί κατά 50% η μεταβολική δραστηριότητα του μύκητα 

(Effective Concentration 50 – EC50), και την κλίση των καμπύλων που προέκυπτε με 

ανασύνθεση με μη γραμμική παλινδρόμηση (Hill’s equation). Πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα ελεγχόμενα από συνεστιακό μικροσκόπιο με παρουσία και χωρίς παρουσία 

βόειου αλβουμίνης με φθορίζουσα χρωστική FITC σε μύκητες του είδους Aspergillus 

fumigatus α) σε διαφορετικά στάδια βλάστησής τους, β) με προηγούμενη και χωρίς 

προηγούμενη έκθεση σε κασποφουγκίνη γ) με προηγούμενη και χωρίς προηγούμενη 

έκθεση σε μεγάλες συγκεντρώσεις βόειου αλβουμίνης. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 

πειράματα ελεγχόμενα από συνεστιακό μικροσκόπιο σε μύκητες του είδους 

Aspergillus fumigatus παρουσία και απουσία βόειου αλβουμίνης, παρουσία 



 

 14  

σεσημασμένης με φθορίζουσα χρωστική κασποφουγκίνης, καθώς και πειράματα 

ελεγχόμενα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης με τον ίδιο μύκητα, παρουσία 

αλβουμίνης και ταυτόχρονα παρουσία ή απουσία κασποφουγκίνης. Τέλος, έγινε 

ανοσοφθορισμός με αντίσωμα ποντικού εναντίον β-γλουκάνης και δευτεροταγές 

φθορίζον αντίσωμα εναντίον ποντικού σε υφές μυκήτων που είχαν αναπτυχθεί σε 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης παρουσία και απουσία βόειου ορού και 

μελέτη των δειγμάτων σε συνεστιακό μικροσκόπιο. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα test ευαισθησίας στα αντιμυκητικά που 

πραγματοποιήθηκαν στα 6 στελέχη μυκήτων του γένους Aspergillus, παρατηρήθηκε 

πως η κασποφουγκίνη έχει αυξημένη δράση εναντίον των μυκήτων στο θρεπτικό 

υλικό κυτταροκαλλιεργειών που προσομοιάζει κατά προσέγγιση σε συνθήκες 

ανθρώπινου οργανισμού, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει με τη βορικοναζόλη. Αυτή η 

αυξημένη δράση συνίσταται σε μικρότερες MEC και EC50 για την κασποφουγκίνη. 

Σε μια σειρά πειραμάτων που έγιναν για να βρεθεί ποια ουσία εντός του θρεπτικού 

υλικού σχετίζεται με αυξημένη δραστικότητα της κασποφουγκίνης, βρέθηκε πως αυτή 

ήταν ο βόειος ορός, και πιο συγκεκριμένα, η βόειος αλβουμίνη, πράγμα το οποίο 

επιβεβαιώθηκε και με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όπου αναδείχθηκαν με λεπτομέρεια 

οι δομικές βλάβες στο τοίχωμα των μυκήτων. Στη συνέχεια έγιναν περαιτέρω 

πειράματα, αυτή τη φορά υπό συνεστιακό μικροσκόπιο, που έδειξαν πως η βόειος 

αλβουμίνη συνδέεται στους μύκητες του γένους Aspergillus, αλλά περισσότερο στις 

βλασταίνουσες μορφές του, και πως η κασποφουγκίνη συνδέεται περισσότερο στη 

επιφάνεια των μυκήτων παρουσία αλβουμίνης, ενώ και η αυξημένη έκθεση της β-
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γλουκάνης παρουσία κασποφουγκίνης είναι μεγαλύτερη όταν στο περιβάλλον υπάρχει 

και βόειος ορός. Παραδόξως, ο ανωτέρω περιγραφείς φαινότυπος δεν επιβεβαιώθηκε 

με την ανιδουλαφουγκίνη και τη μικαφουγκίνη. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Τα πειράματα που περιγράφονται στην παρούσα διδακτορική διατριβή 

δείχνουν πως η δράση της κασποφουγκίνης, αλλά παραδόξως όχι της 

ανιδουλαφουγκίνης και της μικαφουγκίνης, αυξάνεται περισσότερο σε θρεπτικό υλικό 

κυτταροκαλλιεργειών, που προσομοιάζει περισσότερο στις συνθήκες που επικρατούν 

στους ιστούς ασθενών με λοίμωξη από Ασπέργιλλο. Αυτή η αυξημένη δράση της 

κασποφουγκίνης, όπως προκύπτει από τα παρόντα πειράματα, σχετίζεται με την 

αυξημένη ικανότητα που έχει η αλβουμίνη να συνδέεται πάνω στο τοίχωμα του 

μύκητα Aspergillus, ιδίως όταν αυτός βρίσκεται σε φάση βλάστησης και όχι στο 

στάδιο των κονιδίων σε κατάσταση αδρανείας. Παρουσία κασποφουγκίνης, η 

πρόσδεση της αλβουμίνης είναι μεγαλύτερη, αλλά και παρουσία αλβουμίνης η 

πρόσδεση της κασποφουγκίνης είναι μεγαλύτερη, φαινόμενο που πιθανόν σημαίνει 

πως μπορεί η αλβουμίνη να δρα ως μόριο-μεταφορέας της κασποφουγκίνης πάνω στο 

τοίχωμα του μύκητα, αυξάνοντας έτσι τη δράση της και οδηγώντας σε έναν θετικά 

ανατροφοδοτούμενο κύκλο, εφόσον και η αυξημένη πρόσδεση και δράση της 

κασποφουγκίνης συνεπάγεται την περαιτέρω αύξηση της πρόσδεσης της αλβουμίνης 

στο τοίχωμα του Ασπεργίλλου. Επιπλέον, δεδομένου ότι στη βιβλιογραφία έχει 

προταθεί ως ερμηνεία της διαφοράς στην in vivo και την in vitro δράση των 

εχινοκανδινών η αυξημένη έκθεση της β-γλουκάνης στο τοίχωμα των μυκήτων του 

γένους Aspergillus μετά από έκθεση στις εχινοκανδίνες, πραγματοποιήθηκαν 
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πειράματα ελεγχόμενα με συνεστιακή μικροσκοπία σε Ασπέργιλλο που είχε εκτεθεί 

σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης και παρατηρήθηκε πως όταν ο 

μύκητας είχε εκτεθεί σε βόειο ορό, η έκθεση της β-γλουκάνης ήταν μεγαλύτερη. 

Αυτοί οι δύο μηχανισμοί θα μπορούσαν να εξηγούν τη διαφορά στην in vivo και την 

in vitro δραστικότητα της κασποφουγκίνης. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Aspergilli are saprophytic hyphomycetes that pose a lethal threat 

to the immunocompromised patients, such as patients with hematological or solid 

malignancies or organ recipients receiving immunosupression. Echinocandins are a 

new category of potent antifungal agents against Aspergilli in vivo; however they have 

mediocre in vitro activity against these fungi, such as in in vitro susceptibility studies. 

This dissertation is trying to dissect the mechanisms that cause this lag in the in vitro 

and the in vivo activity of these antifungal agents against Aspergilli. 

 

MATERIALS AND METHODS: Several Aspergilli strains were used, along with 

some Candida strains as controls, and susceptibility tests against echinocandins and 

voriconazole were done to 6 different Aspergillus strains in standard susceptibility 

conditions for hyphomycetes but also in cell culture medium in order to simulate the 

in vivo conditions in the tissues of patients infected with Aspergillus. The same tests 

were repeated with one Aspergillus fumigatus strain with caspofungin in several 

media (the media were different as to buffer content (Hepes or MOPS) and 

concentration, pH, CO2 and glucose concentration), and then in media with and 

without bovine serum (Fetal Calf Serum – FCS), with and without Bovine Serum 

Albumin (BSA) or BSA conjugated to FITC (Fluorescein isothiocyanate) – a 

fluorescent molecule. In every experiment the Minimum Effective (concentration of 

echinocandin that leads to production of short branched stubby hyphae) or Inhibitory 

Concentration (MEC or MIC respectively) was noted, and the metabolic activity of 
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the fungi was based on its ability to reduce XTT ((2,3)-bis (2-Methoxy 4-Nitro 5-

Sulphenyl) (2H) Tetrazolium Carboxanilide) to a chromogenic product or after 

addition of CFDA (6-carboxyfluorescein diacetate) and estimation of the fluorescence 

by the living biomass. Similar experiments were performed with anidulafungin and 

micafungin in a smaller extent, in order to check if the phenotype takes place with 

these echinocandins as well. The data were analyzed statistically and the different 

conditions were compared based on the MECs, the concentration needed to reduce the 

metabolic activity by 50% (Effective Concentration 50 – EC50), and the slope of the 

curves generated with a non-linear regression (Hill’s equation). Confocal microscopy 

experiments were performed with and without FITC-BSA in Aspergillus fumigatus a) 

in different stages of its germination, b) with and without previous exposure to 

caspofungin c) with and without previous exposure to high concentrations of BSA. 

Additional confocal microscopy experiments were performed in Aspergillus fumigatus 

with and without BSA, with caspofungin covalently bound to a fluorescent molecule 

as well as scanning electron microscopy experiments with the same fungus with and 

without BSA, with and without caspofungin. Finally, immunofluorescence confocal 

microscopy experiments were performed with Aspergillus fumigatus hyphae grown 

with different concentrations of caspofungin, with and without FCS, stained with a 

primary murine anti-b-glucan antibody and a secondary fluorescent anti-murine 

antibody. 

 

RESULTS: The susceptibility tests of 6 Aspergillus strains to antifungals showed that 

caspofungin demonstrates an increased activity in the cell culture medium that 
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resembles the conditions found in the organisms of patients infected with Aspergillus; 

this is not the case with voriconazole. This increased activity is documented by the 

smaller MECs and EC50s in those conditions. I a series of experiments performed in 

order to find the factor that mediates this lag in the caspofungin activity in the two 

different media, FCS and more specifically BSA was found to mediate this effect. 

This was confirmed with scanning electron microscopy experiments that extensively 

described the damage at the hyphae and the hyphal tips. Next, confocal microscopy 

experiments were performed, and showed that BSA is bound on Aspergilli, mostly at 

the germinating forms, and that caspofungin binds more at the surface of the fungi in 

the presence of BSA, while the increased caspofungin mediated b-glucan exposure is 

even higher when BSA is present in the medium. Surprisingly, the abovementioned 

phenotype was not confirmed with anidulafungin or micafungin. 

 

DISCUSSION: The experiments described in this dissertation show that caspofungin 

activity is increased in a cell culture medium that resembles more the physiologic 

conditions in the tissues of patients infected with Aspergilli. Surprisingly, this is not 

the case with anidulafungin or micafungin. This increased caspofungin activity, as 

shown in the experiments in this dissertation, is associated with the increased BSA 

binding on the fungal cell wall of Aspergillus, especially in the germinating forms of 

the fungus. In the presence of caspofungin, BSA binding on the fungal cell wall is 

even more increased and in the presence of BSA, caspofungin binding on the fungal 

cell wall is increased, implying the possibility of BSA acting as a carrier molecule for 

caspofungin, leading in a positive feedback loop, since the increased binding and 
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activity of caspofungin would lead to even higher binding of BSA on the fungal cell 

wall. Furthermore, since one of the current explanations of the lag in the in vivo and 

the in vitro activity of echinocandins in the literature is the caspofungin induced 

increased b-glucan exposure on the fungal cell wall surface, we performed confocal 

microscopy experiments to Aspergillus fumigatus exposed to increasing caspofungin 

concentrations and found that when the fungus had been exposed to BSA, b-glucan 

exposure was higher. These two mechanisms could explain the lag in the in vivo and 

the in vitro activity of echinocandins. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΑΒΠΑ – Αλλεργική Βρογχοπνευμονική Ασπεργίλλωση 

ΔΑ – Διεισδυτική Ασπεργίλλωση 

ΕΝΥ – Εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

ΕΠΟ – Εξωκυττάριες Παγίδες Ουδετεροφίλων 

ΜΣΙ – Μείζον Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας 

XKN – Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος 

BSA (Bovine Serum Albumin) –Αλβουμίνη σε βόειο ορό  

CFDA – Carboxyfluoroscein diacetate 

CLSI – Clinical and Laboratory Standards Institute 

DDAO – 7-amino-91f-(L3-dichloro-9;9-dimethyiacridm-2-one) (7-amino-DDAO) 

DIC (Differential Interference Contrast) – Αντίθεση Διαφορικής Συμβολής 

FDA (Food and Drug Administration) – Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων 

FCS (Fecal Calf Serum) – Εμβρυικός Βόειος Ορός 

FITC – Fluorescein isothiocyanate 

MEC (Minimum Effective Concentration) – Ελάχιστη Δραστική Συγκέντρωση 

MIC (Minimum Inhibitory Concentration) – Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση 

PRRs (Pattern Recognition Receptors) – Υποδοχείς αναγνώρισης μοτίβων 

PAMPs (Pathogen associated molecular patterns) – Μοριακά μοτίβα σχετιζόμενα με 

το παθογόνο 

XTT – (2,3)-bis (2-Methoxy 4-Nitro 5-Sulphenyl) (2H) Tetrazolium Carboxanilide 
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A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

A1: Οι μύκητες 

 

Οι μύκητες είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί που τρέφονται με απορρόφηση τροφικών 

ουσιών από το περιβάλλον, δεν είναι αυτότροφοι οργανισμοί, σε αντίθεση με τα φυτά, 

τα οποία περιέχουν χλωροφύλλη, και μπορούν να αναπαραχθούν με σεξουαλικό ή 

ασεξουαλικό τρόπο. Από φυλογενετικής άποψης βρίσκονται εγγύτερα των ζώων και 

των φυτών, σε σχέση με τους άλλους μονοκυττάριους οργανισμούς. Έως τώρα έχουν 

περιγραφεί περίπου 90.000 είδη μυκήτων, αν και υπάρχουν εκτιμήσεις πως συνολικά μπορεί 

να υπάρχουν έως και 1.500.000 διαφορετικά είδη. 

 

 

Εικόνα A.1: Παγκόσμιο φυλογενετικό δέντρο. Οι σχέσεις μεταξύ των οργανισμών όπως προέκυψαν 

από σύγκριση του ριβοσωμικού RNA. Τροποποιημένη από [1]. 
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Οι περισσότεροι μύκητες είναι οργανισμοί που βρίσκονται στο έδαφος, αν και 

μερικοί βρίσκονται σε υδάτινα περιβάλλοντα. Μερικοί μύκητες είναι παθογόνοι, και 

είναι ικανοί να προκαλούν νόσους σε φυτά, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους. Οι νόσοι 

που προκαλούνται από τους μύκητες ονομάζονται μυκητιάσεις. Παρόλα αυτά, οι 

μύκητες αναπτύσσουν συχνά αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με άλλους οργανισμούς, 

όπως για παράδειγμα συμβαίνει με πολλά φυτά, τα οποία αναπτύσσουν σχέσεις με 

μύκητες στις ρίζες τους (τα μυκορρίζια). Οι μύκητες είναι πολύ σημαντικοί και για 

τους ανθρώπους, καθώς πέρα από επιζήμιοι που μπορεί να αποβούν μέσω των νόσων 

που μπορεί να προκαλέσουν, μπορούν να είναι ιδιαίτερα επωφελείς με την παρουσία 

τους. Οι μύκητες μαζί με κάποια βακτήρια και μερικούς ακόμα ετερότροφους 

οργανισμούς, δρουν ως αποικοδομητές, συμβάλλοντας στην ανακύκλωση περίπλοκων 

οργανικών και άλλων ενώσεων τις οποίες οι μύκητες αποδομούν σε πολύ 

απλούστερες οργανικές και ανόργανες ενώσεις, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει 

να χρησιμοποιηθεί ξανά ο άνθρακας, το άζωτο, ο φώσφορος και άλλες ουσίες από τις 

οποίες αυτές οι περίπλοκες ουσίες απαρτίζονται. Επίσης, οι μύκητες 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανία για την παραγωγή προϊόντων 

όπως το ψωμί, η μπύρα, το κρασί, μερικά τυριά, φάρμακα και άλλα προϊόντα, ενώ 

χρησιμοποιούνται επίσης και στην έρευνα για τη μελέτη βασικών βιολογικών 

διεργασιών [2, 3]. 

Το σώμα ή η βλασταίνουσα μορφή των μυκήτων ονομάζεται θαλλός, και 

ποικίλλει σε πολυπλοκότητα και μέγεθος, ξεκινώντας από μονοκυττάριες 

μικροσκοπικές μορφές ζυμομύκητα έως και πολύπλοκους υφομύκητες ή τα 

μανιτάρια. Το μυκητιακό κύτταρο συνήθως περιβάλλεται από ένα κυτταρικό τοίχωμα 
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χιτίνης. Η χιτίνη είναι ένας ισχυρός αλλά εύκαμπτος πολυσακχαρίτης αποτελούμενος 

από κατάλοιπα Ν-ακετυλογλυκοζαμίνης. 

Οι ζυμομύκητες είναι μονοκυττάριες μορφές μύκητα που έχουν έναν πυρήνα 

και μπορούν και αναπαράγονται είτε ασεξουαλικά μέσω εκβλάστησης ή εγκάρσιας 

διαίρεσης είτε σεξουαλικά μέσω παραγωγής σπορίων. Τα κύτταρα του ζυμομύκητα 

είναι μεγαλύτερα από τα βακτήρια σε μέγεθος, ποικίλλουν σε μέγεθος και έχουν 

σφαιρικό ή ωοειδές σχήμα. Δεν έχουν μαστίγια αλλά έχουν τα περισσότερα από τα 

οργανίδια που έχουν τα υπόλοιπα ευκαρυωτικά κύτταρα [2] 

Οι υφομύκητες αποτελούνται από μακριές, διακλαδούμενες ίνες που 

ονομάζονται υφές, που δομούν μυκήλια, τα οποία είναι ανακατωμένες σαν κουβάρι 

δομές, που δομούν αθροίσεις μυκητιακού ιστού. Σε μερικούς μύκητες το 

πρωτόπλασμα διατρέχει τις υφές δίχως ενδιάμεσες διακοπές. Αυτοί οι μύκητες 

ονομάζονται κοινοκύτια. Σε άλλους μύκητες, οι υφές διακόπτονται από 

διαφραγμάτια, τα οποία μπορεί να περιέχουν έναν ή περισσότερους πόρους που να 

επιτρέπουν, έτσι, την επικοινωνία μεταξύ των πρωτοπλασμάτων. Αυτοί οι μύκητες 

ονομάζονται διαφραγματώδεις. Σε κάθε περίπτωση, οι υφές αποτελούνται από ένα 

εξωτερικό κυτταρικό τοίχωμα, μια πρωτοπλασματική μεμβράνη, ενώ στο εσωτερικό 

βρίσκεται το πρωτόπλασμα που περιέχει το κυτοσόλιο και τα οργανίδια [2]. 

Πολλοί μύκητες, ιδίως αυτοί που προκαλούν νόσο στους ανθρώπους, είναι 

διμορφικοί, δηλαδή μπορεί να ανευρεθούν σε δύο διαφορετικές μορφές. Οι 

διμορφικοί μύκητες μπορεί να αλλάξουν μορφή από ζυμομύκητα στην οποία μπορεί 

να βρίσκονται μέσα στον ξενιστή, στη μορφή του υφομύκητα, μόλις βρεθούν εκτός 

του ξενιστή, σε ένα περιβάλλον κατάλληλο όσον αφορά την περιεκτικότητα σε 
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διοξείδιο του άνθρακα (CO2), σε θρεπτικά συστατικά, την οξειδοαναγωγική 

ισορροπία, και τη θερμοκρασία, ενώ σε μερικούς μύκητες, ιδίως μύκητες που 

προκαλούν νόσο σε φυτά, είναι δυνατό να παρατηρηθεί το ανάποδο, δηλαδή ο 

μύκητας να ανευρίσκεται σε μορφή ζυμομύκητα στο περιβάλλον, και σε μορφή 

υφομύκητα στο φυτό. 

Οι μύκητες αναπτύσσονται ιδανικά σε σκοτεινά και υγρά περιβάλλοντα, αλλά 

μπορεί να ανευρεθούν πρακτικά οπουδήποτε υπάρχει οργανική ύλη. Οι περισσότεροι 

μύκητες είναι σαπρόφυτα, δηλαδή αποκτούν την τροφή τους από αποσυντιθέμενους 

νεκρούς οργανισμούς, αποδομώντας τους μέσω παραγωγής εξωκυττάριων ενζύμων 

που τους αποδομούν, ενώ μετά απορροφούν τα προϊόντα της πέψης των ενζύμων 

τους. Οι περισσότεροι μύκητες είναι αερόβιοι, αν και μερικοί ζυμομύκητες είναι 

δυνητικά αναερόβιοι, και τρέφονται μέσω ζύμωσης [2]. 

Η αναπαραγωγή των μυκήτων γίνεται είτε σεξουαλικά, είτε ασεξουαλικά. Ο 

ασεξουαλικός τρόπος αναπαραγωγής γίνεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για 

παράδειγμα ένα μυκητιακό κύτταρο μπορεί να παράξει δύο θυγατρικά κύτταρα με μια 

διαδικασία σαν τη διχοτόμηση, στην οποία παράγει ένα κυτταρικό τοίχωμα εντός του, 

με αποτέλεσμα να παραχθούν δύο θυγατρικά κύτταρα από το μητρικό. Άλλο 

παράδειγμα είναι μέσω εκβλάστησης, η οποία είναι ιδιαίτερα κοινή στους 

ζυμομύκητες, και στην οποία στο τοίχωμα ενός μυκητιακού κυττάρου αρχίζει να 

εκβλαστάνει ένα άλλο κύτταρο το οποίο στη συνέχεια μπορεί να αποκολληθεί από το 

μητρικό ή να παραμείνει προσκολλημένο σε αυτό. Ο πιο κοινός, όμως, ασεξουαλικός 

τρόπος αναπαραγωγής των μυκήτων είναι μέσω παραγωγής σπορίων, η οποία μπορεί 

να γίνει με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μια υφή μπορεί να  
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Εικόνα A.2: Διαγραμματική απεικόνιση της ασεξουαλικής αναπαραγωγής των μυκήτων και 

απεικόνιση ορισμένων αντιπροσωπευτικών σπορίων. α) Εγκάρσια διαίρεση / διχοτόμηση, β) 

Κατακερματισμός μιας υφής αποτέλεσμα την παραγωγή αρθροσπορίων / αρθροκονιδίων, γ) 

Παρόμοια κατακερματισμός υφής με αποτέλεσμα την παραγωγή χλαμυδοσπορίων, δ) Δημιουργία 

σποραγγειοσπόρων εντός του σπαραγγείου, ε) Κονιδιόσπορα τοποθετημένα γραμμικά σα σε αλυσίδες 

σε ένα κονιδιοφόρο, στ) Δημιουργία βλαστοσπορίων μέσω εκβλάστησης από ένα μητρικό κύτταρο. 

Τροποποιημένη από [2]. 

 

διασπαστεί μέσω σχηματισμού τοιχωμάτων στο εσωτερικό της, με αποτέλεσμα να 

παραχθούν έτσι πολλά διαφορετικά σπόρια κατά τη διάσπαση της υφής, τα 
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αποκαλούμενα και αρθροσπόρια ή αρθροκονίδια. Κατά τη διαδικασία αυτή, μπορεί, 

σε άλλους μύκητες, τα σπόρια να περιβάλλονται από μια μεμβράνη πριν την 

αποκόλλησή τους, οπότε και αποκαλούνται χλαμυδοσπόρια. Άλλος τρόπος 

παραγωγής σπορίων από κάποιους μύκητες είναι όταν στο άκρο της υφής ενός 

μύκητα δημιουργηθούν σπόρια που περιβάλλονται από μεμβράνη, σαν να 

περιβάλλονται από σάκο (σποράγγειο), οπότε και αποκαλούνται σποραγγειόσπορα, 

ενώ αν ο μύκητας παράγει τα σπόρια στο άκρο της υφής δίχως τα σπόρια να 

περιβάλλονται από μεμβράνη, τότε αυτά ονομάζονται κονιδιόσπορα. Τέλος, τα 

σπόρια που παράγονται μέσω εκβλάστησης από ένα μητρικό κύτταρο υφομύκητα 

ονομάζονται βλαστοσπόρια [2]. 

 Ο σεξουαλικός τρόπος αναπαραγωγής των μυκήτων περιλαμβάνει τη 

συνένωση δύο παρόμοιων πυρήνων. Ορισμένοι μύκητες μπορούν και γονιμοποιούνται 

από μόνοι τους παράγοντας σεξουαλικώς κατάλληλους γαμέτες στο ίδιο μυκήλιο και 

ονομάζονται ομοθαλλικοί, ενώ άλλοι μύκητες για να αναπαραχθούν σεξουαλικά 

απαιτούν την ένωση κυττάρων από διαφορετικά αλλά σεξουαλικά κατάλληλα 

μυκήλια και ονομάζονται ετεροθαλλικοί. Αναλόγως του είδους, η σεξουαλική ένωση 

μπορεί να συμβεί μεταξύ απλοειδών γαμετών, μεταξύ σωμάτων που παράγουν 

γαμέτες, τα λεγόμενα γαμετάγγεια ή μεταξύ υφών. Ορισμένες φορές τόσο το 

κυτταρόπλασμα όσο και οι πυρήνες συντήκονται αμέσως προς παραγωγή ενός 

διπλοειδούς ζυγώτη, αλλά συνήθως υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ της 

κυτταροπλασματικής και της πυρηνικής σύντηξης. Αυτό οδηγεί στην ύπαρξη ενός 

δικαρυωτικού σταδίου, στο οποίο τα κύτταρα περιέχουν δύο διαφορετικούς 

απλοειδείς πυρήνες, έναν από κάθε έναν από τους δύο γονικούς οργανισμούς. Μετά 
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από αυτό το στάδιο, αυτοί οι δύο πυρήνες συντήκονται. Αυτή η σεξουαλική 

αναπαραγωγή οδηγεί στην παραγωγή σπορίων [2]. 

 

A1.1: Μύκητες του γένους Aspergillus 

  

Το γένος των μυκήτων Aspergillus περιγράφηκε και πήρε το όνομά του για πρώτη 

φορά από τον Micheli το 1729 από το ‘aspergillum’, το οποίο είναι μια συσκευή που 

χρησιμοποιείται σε  ορισμένες λειτουργίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από τους 

ιερείς για να ραίνει με αγιασμό, λόγω της ομοιότητάς του με τη μικροσκοπική δομή 

του μύκητα [4]. Οι μύκητες, περιλαμβανομένων και εκείνων του γένους Aspergillus, 

είναι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί που εμφανίστηκαν νωρίς στην πορεία της 

εξέλιξης, περιλαμβάνοντας εκατοντάδες μέλη, μερικά από τα οποία είναι παθογόνα 

για τους ανθρώπους. Οι μύκητες του γένους Aspergillus είναι σαπροφυτικοί 

οργανισμοί, που μπορούν να αναπτυχθούν σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα 

αποσυντιθέμενης χλωρίδας, όπως σε χόρτα, ή σε σανό, αλλά μπορούν επίσης να 

ανευρεθούν και σε ζωικά περιττώματα, ή ακόμα και σε ανθρώπινους ιστούς [4]. Οι 

μύκητες του γένους Aspergillus χρησιμοποιούνται συχνά στη βιομηχανία για 

παραγωγή φαγητού αλλά και ποτού (όπως για παράδειγμα για παραγωγή του 

ιαπωνικού ποτού ‘σακέ’ (sake) από τον Aspergillus oryzae), ενζύμων (όπως για 

παράδειγμα για παραγωγή της οξειδάσης της γλυκόζης), χημικών ουσιών (όπως για 

παράδειγμα για παραγωγή κιτρικού οξέως ή γλυκονικού οξέος) αλλά και φαρμάκων 

(όπως για παράδειγμα για παραγωγή των στατινών) [4]. 
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 Τα σπόρια του γένους Aspergillus έχουν μικρό μέγεθος και μάζα, αλλά και 

φυσικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα υδρόφοβο εξωτερικό περίβλημα, που 

τους επιτρέπει να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις μέσα σε αερολύματα μέσω 

ρευμάτων αέρα. Όταν τα σπόρια φτάσουν σε μια στερεή ή σε μια υγρή επιφάνεια, και 

εφόσον η υγρασία του περιβάλλοντος αλλά και τα θρεπτικά συστατικά είναι 

κατάλληλα, αρχίζουν να βλασταίνουν [4]. Η ικανότητά τους να παρασύρονται από 

ρεύματα αέρα αλλά και το σχετικά μικρό τους μέγεθος έχουν επιτρέψει στα σπόρια 

των μυκήτων του γένους Aspergillus να έχουν εξαπλωθεί παγκοσμίως. 

 Οι μύκητες του γένους Aspergillus, όπως και οι υπόλοιποι μύκητες αλλά και τα 

ζώα, είναι ετερότροφοι οργανισμοί, δηλαδή χρησιμοποιούν οργανικό άνθρακα για την 

ανάπτυξή τους. Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με τα ετερότροφα ζώα, αντί να λαμβάνουν 

τροφή και να την αποδομούν, οι Ασπέργιλλοι εκκρίνουν ένζυμα καθώς και οξέα στο 

περιβάλλον τους και αποδομούν τα πολυμερή μόρια σε μικρότερα και εν συνεχεία τα 

προσλαμβάνουν και τα χρησιμοποιούν ως πηγές αζώτου και άνθρακα. Η ικανότητα 

των βλαστανόντων μυκήτων του γένους Aspergillus να αναπτύσσονται προς την 

κατεύθυνση του φαγητού τους, αλλά και μέσα σε αυτό, την ίδια στιγμή που το 

αποδομούν, τους καθιστά ιδιαίτερα σημαντικούς από οικολογικής πλευράς, καθώς 

έτσι συμμετέχουν στην ανακύκλωση του διοξειδίου του άνθρακα αλλά και άλλων 

ανόργανων ουσιών [4, 5].  

 Η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή των Ασπεργίλλων είναι αρκετά διαφορετική 

από τη στερεότυπη απλή διχοτόμηση που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους 

μονοκυττάριους μικροοργανισμούς. Όταν εξετάζονται στο μικροσκόπιο, οι αποικίες 

των μυκήτων του γένους Aspergillus αποτελούνται από μακριές, διακλαδωμένες και 
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αλληλοσυνδεόμενες δομές, οι οποίες ονομάζονται υφές, πράγμα το οποίο τους 

κατατάσσει στους νηματοειδείς μύκητες, ή υφομύκητες.  

 

Εικόνα A.3: Ασεξουαλική 

αναπαραγωγή των ειδών του 

μύκητα Aspergillus. Τα 

κονίδια που  

απελευθερώνονται από ένα 

κονιδιοφόρο, βλασταίνουν σε 

υφές που επεκτείνονται 

βλασταίνοντας αλλά 

παράγουν και κονιδιοφόρα ως 

κάθετες προσεκβολές τους. 

Τροποποιημένη από [6]. 

 

Στο κατάλληλο περιβάλλον, τα σπόρια των μυκήτων αυτών, τα οποία 

ονομάζονται κονίδια και αποτελούν τις μονοκυττάριες μορφές ζωής του μύκητα, 

μπορούν να βλαστήσουν, αναπτύσσοντας το κυτταρικό τους τοίχωμα προς μια 

κατεύθυνση, οδηγώντας έτσι στην ανάπτυξη των βλασταινόντων μυκηλίων και εν 

συνεχεία στην ανάπτυξη των υφών. Η κάθετη ανάπτυξη κλάδων των υφών οδηγεί σε 

ανάπτυξη κονιδιοφόρων, πράγμα το οποίο οδηγεί στη συνέχεια στην παραγωγή αλλά 

και απελευθέρωση των σπορίων του μύκητα, των κονιδίων. Αυτή η ασεξουαλική 

μορφή αναπαραγωγής οδηγεί στην ανάπτυξη των κονιδίων, τα οποία εν συνεχεία 

μπορούν να απελευθερωθούν στο περιβάλλον. Να σημειωθεί παρόλα αυτά, πως 

κάποια είδη του γένους Aspergillus, όπως ο Aspergillus fumigatus έχει επίσης τη 
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δυνατότητα σεξουαλικής αναπαραγωγής, μέσω της ανάπτυξης κλειστοθηκίων, οι 

οποίες είναι κλειστές και συνήθως στρογγυλές μορφές που περιέχουν μειωτικά 

ασκοσπόρια, τις σεξουαλικές μορφές αναπαραγωγής του μύκητα [4, 7]. 

 

A1.2: Aspergillus fumigatus 

 

Ο μύκητας Aspergillus fumigatus είναι ένας σαπροφυτικός ευκαρυωτικός 

μικροοργανισμός που ανήκει στο γένος μυκήτων Aspergillus. Όπως και οι άλλοι 

Ασπέργιλλοι είναι παρών στο χώμα, την αποσυντιθέμενη οργανική μάζα και είναι 

ικανός να αναπτυχθεί με ελάχιστες διατροφικές απαιτήσεις, αρκεί η υγρασία στο 

περιβάλλον να είναι πάνω από 15%. Ο Aspergillus fumigatus είναι ένας 

θερμοανθεκτικός μύκητας, ικανός να αναπτυχθεί σε εύρος θερμοκρασιών, από 12oC 

έως 52oC, ενώ είναι ικανός να επιβιώσει σε θερμοκρασίες έως και 70oC [8]. Η 

ικανότητά του να αναπτύσσεται ταχέως στις θερμοκρασίες όπου αναπτύσσονται εντός 

των θηλαστικών, στους 37oC, σε αντίθεση με τους περισσότερους άλλους 

περιβαλλοντικούς μύκητες, συμβάλλει στην ικανότητα του Aspergillus fumigatus να 

μολύνει αλλά και να προκαλεί νόσο στα θηλαστικά. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, ο Aspergillus fumigatus έχει αναδειχθεί στο πιο 

σημαντικό παθογόνο μύκητα που μεταδίδεται με τον αέρα που προσβάλλει τους 

ανθρώπους. Αποτελεί το πιο συχνό είδος μυκήτων του γένους Aspergillus που 

προκαλεί δυνητικά θανάσιμη πνευμονική λοίμωξη σε ανοσοκατεσταλμένους 

ασθενείς, γνωστή ως Διεισδυτική Ασπεργίλλωση (ΔΑ) [9]. Η Διεισδυτική 

Ασπεργίλλωση αποτελεί μια απειλητική για τη ζωή λοίμωξη των πνευμόνων, με τάση 
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για εισβολή του μύκητα στα αγγεία και διασπορά σε άλλα όργανα σε σοβαρά 

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες  παρατηρείται μια 

αύξηση στην επίπτωση της Διεισδυτικής Ασπεργίλλωσης, λόγω της αύξησης του 

αριθμού των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών που είναι σε κίνδυνο για να αναπτύξουν 

αυτή τη δυνητικά θανάσιμη λοίμωξη. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και 

λήπτες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων αλλά και ασθενείς που έχουν υποβληθεί 

σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο για Διεισδυτική 

Ασπεργίλλωση, με μια επίπτωση που κυμαίνεται από 1% έως 26%, και θνητότητα 

που αγγίζει το 90% σε περίπτωση λοίμωξης με διασπορά σε απομακρυσμένα όργανα 

[9, 10, 11]. Παρόλα αυτά, ο Aspergillus fumigatus μπορεί να προκαλέσει επίσης ένα 

φάσμα από μη διεισδυτικές νόσους σε ανθρώπους, περιλαμβανομένου του 

ασπεργιλλώματος, το οποίο αποτελεί ένα μυκήτωμα, μια μυκητιακή σφαίρα, η οποία 

αναπτύσσεται σε προϋπάρχουσες πνευμονικές κοιλότητες, και προκαλείται από 

υπερανάπτυξη μυκηλίων του μύκητα Aspergillus fumigatus [9]. Επιπλέον, ο 

Aspergillus fumigatus μπορεί επίσης να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας, 

όπως για παράδειγμα Αλλεργική Βρογχοπνευμονική Ασπεργίλλωση (ΑΒΠΑ), μια 

φλεγμονώδη πνευμονική νόσο σε ασθενείς με σοβαρό άσθμα, που εμφανίζεται με 

πνευμονικά διηθήματα και βρογχεκτασίες [12, 13]. 

 

A1.3: Παθογένεια του μύκητα Aspergillus fumigatus 

 

Κονίδια του μύκητα Aspergillus fumigatus εισέρχονται στο ανθρώπινο σώμα μέσω 

της εισπνοής, και εναποτίθεται στο βλεννογόνο της ρινικής κοιλότητας, των μεγάλων 
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αεραγωγών, ή λόγω του μικρού τους μεγέθους, στις κυψελίδες των πνευμόνων. Τα 

επιθηλιακά κύτταρα των κυψελίδων μπορούν να φαγοκυτταρώσουν ένα μέρος των 

εισπνεόμενων κονιδίων του μύκητα Aspergillus fumigatus [14, 15, 16]. Αφότου 

φαγοκυτταρωθούν από τα επιθηλιακά κύτταρα, τα σπόρια του μύκητα Aspergillus 

fumigatus μπορούν να διαφύγουν της θανάτωσής τους και να βλαστήσουν σε υφές. 

 

 

Εικόνα A.4: Εισπνοή κονιδίων του μύκητα Aspergillus fumigatus. Τα κονίδια μεταφέρονται με τον 

αέρα και λόγω του μικρού τους μεγέθους είναι ικανά να φτάσουν στις κυψελίδες των πνευμόνων. 

Τροποποιημένη από [17]. 

 

Η βλάστηση των ενδοκυττάριων και των εξωκυττάριων σπορίων σε υφές 

ευνοεί τη διείσδυση των μυκήτων στους ιστούς [18]. Η διάσπαση της πρώτης 

γραμμής άμυνας του ανθρώπου, δηλαδή της στοιβάδας του κυψελιδικού επιθηλίου 

από τις υφές του Ασπεργίλλου, επιτρέπει στο μύκητα να διεισδύσει στους ιστούς, 

γραμμής 
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Εικόνα A.5: Σχηματική αναπαράσταση της λοίμωξης των κυψελίδων του πνεύμονα, της διείσδυσης 

στα αγγεία και της διασποράς του μύκητα στη Διεισδυτική Ασπεργίλλωση. Η Διεισδυτική 

Ασπεργίλλωση αρχίζει με την εναπόθεση των κονιδίων στις κυψελίδες (1), προχωράει με την 

αλληλεπίδρασή τους με τα επιθηλιακά κύτταρα των κυψελίδων (2), την ενδοκυττάρωση των κονιδίων 

από τα επιθηλιακά κύτταρα (3), τη βλάστηση των κονιδίων εντός των ενδοσωμάτων που τα περιέχουν 

εντός των κυψελίδων (4) τη διαφυγή των μυκήτων από τα επιθηλιακά κύτταρα (5), τη διάσπαση των 

επιθηλιακών κυττάρων που περιβάλλουν τα πνευμονικά αγγεία (6), η οποία οδηγεί στη βλάβη των 

ενδοθηλιακών κυττάρων και δίνει πρόσβαση στις υφές στην κυκλοφορία του αίματος (7), και 

επιτρέπει σε τμήματα των υφών να διεισδύσουν στην κυκλοφορία (8), και μέσω αυτού να έχουν 

πρόσβαση σε περιφερικά αγγεία (9), ώστε να μπορούν εκεί να διασπάσουν τη βασική μεμβράνη των 

ενδοθηλιακών κυττάρων (10), να βλάψουν τα επιθηλιακά κύτταρα και να αποκτήσουν πρόσβαση 

στην αντίθετη πλευρά των επιθηλιακών κυττάρων (11) και να διεισδύσουν έτσι σε απομακρυσμένα 

όργανα (12). Τροποποιημένη από [18]. 
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διευκολύνει την εμφάνιση ενδοθηλιακής βλάβης και οδηγεί σε εισβολή του μύκητα 

στα αγγεία του οργανισμού και εν συνεχεία στη συστηματική διασπορά του μέσω της 

κυκλοφορίας του αίματος [18]. 

 

A2: Το ανοσοποιητικό σύστημα 

 

Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται από κύτταρα και χημικές ουσίες, που 

συνιστούν την κυτταρική και τη χυμική ανοσία αντίστοιχα, και είναι υπεύθυνο για την 

αντιμετώπιση των οργανισμών που προκαλούν νόσο, και οι οποίοι αποκαλούνται 

παθογόνα. Όταν ένα παθογόνο εισβάλλει σε ένα ξενιστή, προκαλεί μια συστηματική 

απάντηση σε δύο βήματα. Αρχικά αναπτύσσεται μια ταχεία, πολύπλευρη αλλά 

λιγότερο εξειδικευμένη απάντηση από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, που 

ονομάζεται ‘μη ειδική ανοσία’ και ενεργοποιείται μέσω της ανίχνευσης της βλάβης 

στον ξενιστή, η οποία είναι συνέπεια ενός λοιμώδους ή μη λοιμώδους παράγοντα. 

Αυτή η πρώτη απάντηση ακολουθείται από μια δεύτερη γραμμή εξειδικευμένης 

ανοσολογικής απάντησης, που αποκαλείται ‘επίκτητη ανοσία’. Η επίκτητη ανοσία 

χρησιμοποιεί κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία πολλαπλασιάζονται 

δημιουργώντας κλώνους τους και οδηγούν σε παραγωγή εξειδικευμένων πρωτεϊνών, 

που ονομάζονται αντισώματα, τα οποία αναγνωρίζουν συγκεκριμένα σημεία του 

επιτιθέμενου παθογόνου, που ονομάζονται αντιγονικοί επίτοποι, ενώ τα κύτταρα αυτά 

του ανοσοποιητικού συστήματος οδηγούν επίσης σε ανοσολογική μνήμη. 
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A2.1: Μη ειδική ανοσία – συνοπτικά 

 

Οι επιθηλιακοί φραγμοί αποτελούν ένα φυσικό φραγμό που ανθίσταται στην είσοδο 

των βακτηρίων, των ιών και των παρασίτων στους ιστούς. Μια ξεχωριστή, όχι 

ιδιαίτερα αναδεδειγμένη στρατηγική επιθηλιακής άμυνας περιλαμβάνει την 

επαγώγιμη απελευθέρωση αντιμικροβιακών μορίων μετά από την ανίχνευση κάποιου 

μικροβίου. Εάν ένα παθογόνο παραβιάσει τους επιθηλιακούς φραγμούς, 

ενεργοποιείται μια δεύτερη γραμμή της μη ειδικής άμυνας, αρχικά με τα ιστικά 

μακροφάγα, τα οποία είναι κύτταρα που αναγνωρίζουν τα παθογόνα μέσω υποδοχέων 

που βρίσκονται στην επιφάνεια των μακροφάγων, και εν συνεχεία, πραγματοποιείται 

η φαγοκυττάρωση των παθογόνων από τα μακροφάγα μέσα σε φαγοσώματα, τα οποία 

εν συνεχεία συντήκονται με λυσοσώματα με συνέπεια την ωρίμανση του 

φαγοσώματος σε φαγολυσόσωμα, και το θάνατο του παθογόνου [19]. 

Η ενεργοποίηση των μακροφάγων οδηγεί στην παραγωγή μιας πλειάδας 

προφλεγμονωδών μορίων, όπως οι χυμοκίνες και οι κυτταροκίνες, και οδηγεί στην 

έναρξη μιας σύνθετης φλεγμονώδους απάντησης που συνεπάγεται την επιστράτευση 

και ενεργοποίηση άλλων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, αλλαγές στο 

ενδοθήλιο και ενεργοποίηση του συμπληρώματος και άλλων παραγόντων της χυμικής 

ανοσίας. Σημαντικά κύτταρα της μη ειδικής ανοσίας τα οποία επιστρατεύονται ως 

συνέπεια της φλεγμονής αυτής είναι τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα αλλά και τα 

μονοπύρηνα, τα οποία διαφοροποιούνται σε μακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα μετά 

την άφιξή τους στον ιστό που φλεγμαίνει [19]. 
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Τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 

λευκών αιμοσφαιρίων (~60%) και είναι επαγγελματικά φαγοκύτταρα κύτταρα τα 

οποία φτάνουν πρώτα στους ιστούς που φλεγμαίνουν. Είναι ικανά να σκοτώσουν τους 

μικροοργανισμούς με πολλούς διαφορετικούς μηχανισμούς, όπως για παράδειγμα 

μέσω της φαγοκυττάρωσης και της αποδόμησης των παθογόνων μέσα στα 

φαγοσώματα, καθώς επίσης και μέσω της παραγωγής και απελευθέρωσης δραστικών 

μορφών οξυγόνου (reactive oxygen species – ROS) αλλά και αντιμικροβιακών 

μορίων. Ένας άλλος μηχανισμός που έχει περιγραφεί σχετικά πρόσφατα και ο οποίος 

παρατηρείται μετά την ενεργοποίησή των ουδετεροφίλων είναι η απελευθέρωση του 

δεοξυριβονουκλεϊκού οξέος του πυρήνα των ουδετεροφίλων (DNA) επενδεδυμένου 

με αντιμικροβιακά πεπτίδια, προς σχηματισμό των αποκαλούμενων και 

‘Εξωκυττάριων Παγίδων των Ουδετεροφίλων’ (ΕΠΟ), που είναι ικανές να 

παγιδεύουν και να σκοτώνουν τα παθογόνα [20]. 

Τα μακροφάγα είναι τελικά διαφοροποιημένα κύτταρα τα οποία αφότου 

προκύψουν από διαφοροποίηση των μονοπύρηνων, εξέρχονται στους ιστούς του 

σώματος, ακόμα και δίχως την ύπαρξη φλεγμονής, και μάλιστα σε πάρα πολύ μεγάλο 

αριθμό ιδιαίτερα στο σπλήνα, το ήπαρ, τους πνεύμονες, το γαστρεντερικό σύστημα 

αλλά και στο συνδετικό ιστό. 

Τα δενδριτικά κύτταρα είναι επαγγελματικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα 

τα οποία αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της μη ειδικής και της ειδικής 

ανοσίας, μέσω της φαγοκυττάρωσης παθογόνων, της επεξεργασίας τους, μετά την 

πέψη τους στα φαγοσώματα, και εν συνεχεία την ανάδειξη τμημάτων των παθογόνων, 

ικανών να εκκινήσουν μια εξειδικευμένη αντίδραση της ειδικής ανοσίας. Αυτό 
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επιτυγχάνεται μέσω της σύνδεσής των τμημάτων αυτών των παθογόνων, τα οποία 

ονομάζονται αντιγόνα, σε πρωτεΐνες του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας 

(ΜΣΙ) που υπάρχουν στα δενδριτικά κύτταρα, και έκθεση του συμπλέγματος των 

πρωτεϊνών αυτών μαζί με τα αντιγόνα στην επιφάνεια των δενδριτικών κυττάρων. Τα 

δενδριτικά κύτταρα αυτά, μεταναστεύουν από τους φλεγμαίνοντες ιστούς όπου έχει 

λάβει χώρα η φαγοκυττάρωση τμημάτων του παθογόνου, στους λεμφαδένες, μέσω 

των λεμφαγγείων, και εκεί, κύτταρα της ειδικής ανοσίας, που ονομάζονται Τ 

λεμφοκύτταρα, έρχονται σε επαφή με τα δενδριτικά κύτταρα και αναγνωρίζουν το 

σύμπλοκο των πρωτεϊνών του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας και του 

αντιγόνου, και αρχίζει έτσι η ειδική ανοσολογική απάντηση. Παρόλο που και άλλα 

κύτταρα είναι επίσης ικανά να παρουσιάζουν αντιγόνα στα Τ λεμφοκύτταρα, τα 

δενδριτικά κύτταρα είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα και μοναδικά μεταξύ όλων των 

άλλων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος ως προς την ικανότητά τους να 

παρουσιάζουν αντιγόνα στα Τ λεμφοκύτταρα και να τα ενεργοποιούν ώστε να 

ξεκινήσει μια ειδική ανοσολογική απάντηση [19]. 

 

A2.2: Μη ειδική ανοσία εναντίον του Aspergillus fumigatus 

 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπου και του Aspergillus fumigatus μπορεί να 

οδηγήσει σε πολλούς διαφορετικούς φαινοτύπους που κυμαίνονται από την απουσία 

συμπτωμάτων, την εμφάνιση αντιδράσεων υπερευαισθησίας που οδηγούν σε 

αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση σε ανοσοϊκανούς ξενιστές, έως ακόμα 

και θανάσιμη διεισδυτική νόσο σε σοβαρά ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. 
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Στις κυψελίδες, τα κονίδια του μύκητα Aspergillus fumigatus παγιδεύονται από 

το αναπνευστικό επιθήλιο ενώ βρίσκονται επίσης εκτεθειμένα και στη δράση 

διαλυτών υποδοχέων αναγνώρισης και αντιμικροβιακών πεπτιδίων τα οποία 

βρίσκονται επίσης πάνω στο επιθήλιο των κυψελίδων [17].  

  

 

Εικόνα A.6: Διαγραμματική αναπαράσταση του εύρους των φαινοτύπων που προκύπτουν από την 

αλληλεπίδραση του Aspergillus fumigatus με το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. 

Τροποποιημένη από [17]. 

 

 Η ανοσολογική απάντηση αρχίζει με την ενεργοποίηση των επιτόπιων 

κυψελιδικών μακροφάγων τα οποία φαγοκυτταρώνουν τα κονίδια καθώς επίσης και 

με τα δενδριτικά κύτταρα που βρίσκονται στους μολυσμένους ιστούς και τα οποία 

επίσης φαγοκυτταρώνουν τα κονίδια. Μετά την απελευθέρωση των επιτόπιων 

κυττάρων του ανοσοποιητικού, παράγονται και απελευθερώνονται στο περιβάλλον 
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κυτταροκίνες και χυμοκίνες οι οποίες οδηγούν στην προσέλευση άλλων λευκών 

αιμοσφαιρίων από τα παρακείμενα αιμοφόρα αγγεία. Στο ενδιάμεσο, μερικές ώρες 

μετά από την εγκατάσταση των κονιδίων στις κυψελίδες, αυτά αρχίζουν να 

βλασταίνουν, διαδικασία η οποία αρχίζει με την εμφάνιση διόγκωσής τους, ως επί 

οιδήματός τους. Γενικά, τα επιτόπια μακροφάγα των κυψελίδων είναι ικανά να 

εξουδετερώσουν το μεγαλύτερο ποσοστό από τα κονίδια τα οποία εισπνέει ένας 

άνθρωπος σε μια τυπική ημέρα, αλλά ακόμα κι εάν αυτό δεν είναι αρκετό, τα 

πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα και τα μονοπύρηνα τα οποία προσελκύονται από τη 

διαδικασία της φλεγμονής είναι ικανά να εξουδετερώσουν τη μαζική πλειοψηφία των 

εναπομεινάντων κονιδίων [17, 21, 22]. Τα δενδριτικά κύτταρα είναι ικανά να 

φαγοκυτταρώσουν τα κονίδια και τα βλασταίνοντα κονίδια και να τα επεξεργαστούν 

έτσι ώστε να εκθέσουν αντιγόνα του μύκητα στην επιφάνειά τους και να τα 

παρουσιάσουν στους επιχώριους λεμφαδένες έτσι ώστε να ξεκινήσει μια ανοσολογική 

απάντηση από την ειδική ανοσία [17, 21]. Ελλιπής ανοσολογική απάντηση, όπως στις 

περιπτώσεις σοβαρής ανοσοκαταστολής, επιτρέπει τη βλάστηση των κονιδίων του 

Aspergillus fumigatus, τη διείσδυση των ιστών από τις βλασταίνουσες υφές, και έτσι 

την ανάπτυξη διεισδυτικής μυκητίασης. Συγκεκριμένα, ασθενείς με παρατεταμένη 

ουδετεροπενία ή ποιοτικές διαταραχές στη λειτουργία των φαγοκυττάρων, όπως για 

παράδειγμα λόγω παρατεταμένης χορήγησης γλυκοκορτικοειδών ή λόγω γενετικών 

ελλειμμάτων στην παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου μέσω του ενζύμου οξειδάση 

του NADPH (Χρόνια Κοκκιωματώδης Νόσος– ΧΚΝ), έχουν εξαιρετική προδιάθεση 

στην ανάπτυξη διεισδυτικής νόσου από το μύκητα Aspergillus fumigatus [23, 24, 25, 

26]. 
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 ονομάζονται 

 

Εικόνα A.7: Η ανοσολογική απάντηση της μη ειδικής ανοσίας εναντίον του Aspergillus fumigatus 

στους πνεύμονες. Τα κονίδια που βρίσκονται σε κατάσταση αδρανείας εισπνέονται και εναποτίθενται 

στους πνεύμονες όπου τα επιτόπια μακροφάγα αναγνωρίζουν τα κονίδια με υποδοχείς της κυτταρικής 

τους επιφανείας και τα φαγοκυτταρώνουν, ενώ πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα και μονοπύρηνα 

προσελκύονται από τα αιμοφόρα αγγεία και επίσης επιτίθεται στα κονίδια μέσω φαγοκυττάρωσης, 

εκκρινόμενων αντιμικροβιακών πεπτιδίων και απελευθέρωσης Εξωκυττάριων Παγίδων 

Ουδετεροφίλων (ΕΠΟ) από τα πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα, οι οποίες παγιδεύουν κονίδια και 

υφές. Εάν η μη ειδική ανοσία αποτύχει να εξοντώσει τα κονίδια που βρίσκονται σε κατάσταση 

αδρανείας και εκείνα τα κονίδια που έχουν αρχίσει να διογκώνονται, και αυτά προχωρήσουν στη 

διαδικασία της βλάστησης σε υφές, μπορεί να προκύψει διεισδυτική νόσος στους πνεύμονες. 

Τροποποιημένη από [21]. 

 

Τα κονίδια και οι υφές του μύκητα Aspergillus fumigatus αναγνωρίζονται από 

διαλελυμένους και επιφανειακούς των κυττάρων υποδοχείς αναγνώρισης μοτίβων 
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(pattern recognition receptors – PRRs) που συνδέονται σε μικροβιακά μόρια που 

ονομάζονται μοριακά μοτίβα σχετιζόμενα με το παθογόνο (pathogen associated 

molecular patterns – PAMPs). Παρόλα αυτά, τα κονίδια του μύκητα Aspergillus 

fumigatus που βρίσκονται σε κατάσταση αδρανείας γενικά είναι προστατευμένα από 

τους υποδοχείς αναγνώρισης μοτίβων (PRRs) καθώς περιβάλλονται από ένα 

υδρόφοβο πρωτεϊνικό περίβλημα που τα προστατεύει από το να τα αναγνωρίσει το 

ανοσοποιητικό σύστημα [27, 28]. Πέραν αυτού, το κυτταρικό τοίχωμα του μύκητα 

Aspergillus fumigatus αποτελείται κυρίως από πολυσακχαρίτες, και ειδικά από β-1,3 

γλουκάνη και β-1,6 γλουκάνη, χιτίνη (ένα πολυμερές της N-ακετυλογλυκοζαμίνης), 

γαλακτομαννάνη και μαννάνες (αλυσίδες εκατοντάδων μορίων μαννόζης που έχουν 

προστεθεί σε πρωτεΐνες των μυκήτων μέσω δεσμών O- ή N- (οξυγόνου ή αζώτου 

αντίστοιχα)) [29], τα οποία έχουν ανοσογονικές ιδιότητες, καθώς μπορούν να 

προσδεθούν σε υποδοχείς αναγνώρισης μοτίβων (PRRs) και να προκαλέσουν 

ανοσολογική απάντηση [30]. 

 Από τα μόρια του τοιχώματος του μύκητα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι β-

γλουκάνες, οι οποίες είναι μια ετερογενής ομάδα πολυσακχαριτών που βρίσκονται σε 

μύκητες, φυτά αλλά και σε ορισμένα βακτήρια. Αποτελούνται από γραμμικές 

αλυσίδες β-1,3 συνδεδεμένων μονοσακχαριτών με β-1,6 πλάγιες αλυσίδες των οποίων 

το μέγεθος και η κατανομή ποικίλλει, και μπορούν να σχηματίσουν τριτοταγείς δομές 

οι οποίες μπορούν να σταθεροποιηθούν με δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των αλυσίδων. 

Αυτά τα μόρια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανοσολογία των θηλαστικών, καθώς 

έχουν πολύ έντονη ανοσογονικότητα. Πράγματι, η χορήγηση κεκαθαρμένων β- 

γλουκανών έχει πολλές επωφελείς δράσεις όπως προστασία απέναντι στην ανάπτυξη 
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Εικόνα A.8: Η αναγνώριση των σχετιζόμενων με το παθογόνο μοριακών μοτίβων (PAMPs) του 

μύκητα από τη μη ειδική ανοσία και τα αντίστοιχα ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια. Οι 

βασικοί υποδοχείς αναγνώρισης μοτίβων (PRRs) που εμπλέκονται στην αναγνώριση των μυκήτων 

από τη μη ειδική ανοσία είναι οι υποδοχείς Toll Like Receptors (TLRs), οι C-type Lectin Receptors 

(CLRs: περιλαμβάνουν τους DC-SIGN, Dectin-1, Dectin-2, Mincle και τους υποδοχείς Μανόζης), η 

οικογένεια πρωτεϊνών galectin (όπως για παράδειγμα η galectin 3) και οι υποδοχείς του 

συμπληρώματος 3 (Complement Receptor 3 – CR3). Αυτοί οι υποδοχείς αναγνώρισης μοτίβων 

(PRRs) αναγνωρίζουν μοριακά μοτίβα σχετιζόμενα με το μύκητα (PAMPs) που οδηγούν σε 

ενεργοποίηση κατιουσών σηματοδοτικών οδών που οδηγούν στην ενεργοποίηση του 

φλεγμονοσώματος (Inflammasome), του κανονικού αλλά και του μη κανονικού μονοπατιού του NF-

kB, που οδηγεί σε ενεργοποίηση των λευκών αιμοσφαιρίων, με δράσεις όπως η φαγοκυττάρωση, η 

παραγωγή κυτταροκινών, χυμοκινών και ενεργών ριζών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species – ROS). 

Τροποποιημένη από [30]. 

 

 όγκων, αλλά και απέναντι σε λοιμώξεις από μύκητες, ιούς, βακτήρια και παράσιτα 

[31, 32]. Οι ανοσογονικές ιδιότητες των β-γλουκανών προκύπτει από την ικανότητά 
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τους να προκαλούν τις φαγοκυτταρικές, κυτταροτοξικές και αντιμικροβιακές δράσεις 

των φαγοκύτταρων, αλλά και από τη συνεπαγόμενη παραγωγή προφλεγμονωδών, 

χυμοκινών και κυτταροκινών, όπως οι IL-1β, IL-6 and TNF-α [33]. Η αναγνώριση 

των β-γλουκανών των μυκήτων στους ανθρώπους γίνεται κυρίως μέσω μεμβρανικών 

υποδοχέων όπως η Dectin-1, ο Υποδοχέας Συμπληρώματος 3 (Complement Receptor 

3 – CR3), αλλά και πιθανά μέσω άλλων υποδοχέων όπως ο CD36 [30]. 

Αξίζει ιδιαιτέρως να σημειωθεί πως η μορφολογική κατάσταση του μύκητα 

Aspergillus fumigatus φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για την αναγνώρισή του από 

το ανοσοποιητικό σύστημα, καθώς τα κονίδια που βρίσκονται σε κατάσταση 

αδρανείας φαίνεται πως δεν είναι ικανά να διεγείρουν αξιόλογη απάντηση από το 

ανοσοποιητικό σύστημα ούτε από τη μη ειδική, αλλά ούτε και από την ειδική ανοσία, 

παρόλο που υφίστανται φαγοκυττάρωση [27, 34, 35, 36, 37]. Αυτό, φαίνεται πως 

σχετίζεται με το γεγονός πως τα μόρια τα οποία είναι ανοσογονικά, και τα οποία 

βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωμα του μύκητα, όπως οι β-γλουκάνες, είναι 

καλυμμένες στα κονίδια που βρίσκονται σε κατάσταση αδρανείας, οπότε τα κύτταρα 

της μη ειδικής ανοσίας δεν μπορούν να τις ανιχνεύσουν ώστε να διεγερθούν 

κατάλληλα. Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται από ευρήματα, όπως για παράδειγμα ότι 

μετά την αφαίρεση της υδρόφοβης στοιβάδας που επικαλύπτει το μύκητα Aspergillus 

fumigatus μέσω γενετικής τροποποίησής του ώστε να διαγραφούν τα γονίδια που 

παράγουν τις πρωτεΐνες που δομούν αυτό το υδρόφοβο περίβλημα, ή μέσω χημικής 

επεξεργασίας του μύκητα προς απομάκρυνση του υδρόφοβου αυτού περιβλήματος, το 

ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί και ενεργοποιείται από τα κονίδια αυτά [27]. Επίσης, 

η έκθεση των ανοσογονικών μορίων όπως για παράδειγμα η β-γλουκάνη κατά τη 
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διάρκεια της βλάστησης του μύκητα Aspergillus fumigatus σχετίζεται με την 

ενεργοποίηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος [35, 37]. Επιπλέον, 

όταν ο μύκητας Aspergillus fumigatus εκτεθεί σε αντιμυκητικά φάρμακα τα οποία 

στοχεύουν στο κυτταρικό τοίχωμα του μύκητα και τροποποιούν τη σύνθεσή του, 

όπως για παράδειγμα η κασποφουγκίνη (η οποία περιγράφεται εκτενώς παρακάτω), 

εκτίθενται ανοσογονικά μόρια, όπως για παράδειγμα η β-γλουκάνη, με συνέπεια να 

αυξάνονται οι φλεγμονώδεις απαντήσεις από το ανοσοποιητικό σύστημα [37, 38]. 

 

A3: Τα αντιμυκητικά φάρμακα 

 

Η εποχή της συστηματικής χημειοθεραπείας των μυκητιάσεων αρχίζει το 1958 με την 

εισαγωγή στην κυκλοφορία της αμφοτερικίνης Β μετά από κοπιαστικές προσπάθειες 

ανάπτυξης κάποιου αντιμυκητικού φαρμάκου από συνολικά 200 πολυένια 

μακρολιδικά αντιβιοτικά που απομονώθηκαν από τον ακτινομύκητα Streptomyces 

[39]. Η αμφοτερικίνη Β για πολλά χρόνια αποτέλεσε ένα πολύτιμο φάρμακο δίνοντας 

λύση σε σοβαρές μυκητιάσεις, όπως η Ασπεργίλλωση, η Καντιντίαση και η 

Κρυπτοκόκκωση, αλλά και σε παρασιτώσεις όπως η σπλαχνική λεισμανίαση, αλλά 

συνδέθηκε ήδη από νωρίς με ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως για παράδειγμα με την 

εμφάνιση επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας και τοπικών αντιδράσεων 

σχετιζόμενων με την έγχυση του φαρμάκου, πράγμα το οποίο οδήγησε στην επίμονη 

αναζήτηση άλλων αντιμυκητικών φαρμάκων που να μπορούν να δοθούν με ασφάλεια, 

ει δυνατόν και από του στόματος. Ο πρώτος καρπός αυτής της επίμονης αναζήτησης 

ήταν η φθοριοκοναζόλη το 1990, η οποία μάλιστα, σε αντίθεση με την αμφοτερικίνη 
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Β αλλά και τα αντιμυκητικά φάρμακα της κατηγορίας των ιμιδαζολών (μικοναζόλη 

και κετοκοναζόλη) είχε πολύ καλή απορρόφηση σε από του στόματος χορήγηση, 

καλές φαρμακοκινητικές παραμέτρους με ευρεία κατανομή σε ιστούς, ακόμα και στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), αλλά και πολύ λιγότερη τοξικότητα σε σχέση με τα 

φάρμακα της κατηγορίας των ιμιδαζολών, τα οποία είχαν κάνει την εμφάνισή τους 

λίγα έτη πριν από αυτήν [40]. Η φθοριοκοναζόλη έγινε γρήγορα ένα από τα πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιμυκητικά φάρμακα, ιδίως σε μια εποχή όπου είχε κάνει 

την εμφάνισή του ο ιός της Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου (HIV), όπου 

σε λοίμωξη με τον ιό αυτό, όταν μειωθούν αρκετά τα CD4+ λεμφοκύτταρα του 

ξενιστή, εμφανίζεται στοματοφαρυγγική καντιντίαση ή και άλλες μυκητιάσεις. 

Παρόλα αυτά, η φθοριοκοναζόλη υστερούσε σε δραστικότητα εναντίον ευκαιριακών 

μυκητιάσεων, όπως στην Ασπεργίλλωση, ή σε λοίμωξη από μύκητες του γένους 

Fusarium ή του γένους Mucorales, ενώ ορισμένοι μύκητες εμφανίζουν εγγενώς 

αντοχή στη φθοριοκοναζόλη, όπως για παράδειγμα η Candida glabrata και η 

Candida krusei, με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα ανάγκη ανεύρεσης κι άλλων 

αντιμυκητικών φαρμάκων. Ένα άλλο μέλος της ίδιας οικογένειας αντιμυκητικών 

φαρμάκων, η ιτρακοναζόλη, ήρθε το 1992 να καλύψει αυτό το κενό, αλλά με αρκετά 

προβλήματα που αφορούσαν σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις από το 

γαστρεντερικό σύστημα που το καθιστούσαν ιδιαίτερα προβληματικό φάρμακο σε 

καρκινοπαθείς, οι οποίοι μπορεί να είχαν και λόγω της χημειοθεραπείας 

βλεννογονίτιδα και ναυτία, ενώ η ιτρακοναζόλη είχε και μειωμένη δραστικότητα 

εναντίον των μυκήτων του γένους Aspergillus, καθώς και απρόβλεπτη συχνά 

απορρόφηση στην από του στόματος χορήγηση [41, 42, 43]. Ο επόμενος μεγάλος 
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σταθμός στη χημειοθεραπεία των μυκητιάσεων ήρθε με την ανακάλυψη της 

βορικοναζόλης και της ποσακοναζόλης, οι οποίες άλλαξαν την αντιμετώπιση των 

ασθενών με σοβαρή ανοσοκαταστολή και μυκητιακή λοίμωξη. Η βορικοναζόλη 

αποδείχθηκε πιο δραστική στη διεισδυτική ασπεργίλλωση από τη συμβατική 

αμφοτερικίνη Β [44] ενώ ήταν δραστική εναντίον και των μυκήτων του γένους 

Fusarium, ενώ η ποσακοναζόλη είχε ένα φάσμα δράσης που περιελάμβανε τους 

μύκητες του γένους Aspergillus και Fusarium, αλλά και αρκετούς μύκητες του γένους 

Mucorales [45]. Και τα δύο φάρμακα μπορούσαν να χορηγηθούν από του στόματος, 

επιτρέποντας έτσι όχι μόνο τη χορήγηση για θεραπεία πιθανών ή τεκμηριωμένων 

μυκητιάσεων, αλλά και τη χορήγησή τους προφυλακτικά σε ομάδες ασθενών που 

διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν μυκητίαση, αν και ένα μειονέκτημα αυτής 

της ομάδας αντιμυκητικών φαρμάκων είναι πως επιδρούν στο μεταβολισμό και τη 

φαρμακοκινητική άλλων φαρμάκων [46]. Το επόμενο βήμα σταθμός στην ιστορία 

των αντιμυκητικών φαρμάκων έρχεται, τον εικοστό πρώτο πια αιώνα, με την 

ανακάλυψη των εχινοκανδινών, για τις οποίες γίνεται εκτενής λόγος παρακάτω. 

 

A3.1: Οι Εχινοκανδίνες 

 

Πολλά από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ιατρική 

παράγονται από μικρόβια τα οποία κατά τα άλλα μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους 

ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει και με τις εχινοκανδίνες, οι οποίες ανακαλύφθηκαν κατά 

τη συστηματική μελέτη παραγόντων ζύμωσης μικροβίων προς αναζήτηση 

αντιμυκητικών παραγόντων. Παρόλο που έχουν μικρό φάσμα δράσης και μικρή 
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διαλυτότητα, έχουν αναδειχθεί σε υποσχόμενους αντιμυκητικούς παράγοντες λόγω 

της δραστικότητάς τους ενάντια σε στελέχη των μυκήτων του γένους Candida και 

Aspergillus αλλά και λόγω της δραστικότητάς τους σε στελέχη που είναι ανθεκτικά 

στις αζόλες [47]. 

Από το 1970, όπου απομονώθηκε το πρώτο μέλος της οικογένειας των 

εχινοκανδινών έως και τώρα, έχουν ανακαλυφθεί περισσότερες από 20 φυσικές 

εχινοκανδίνες. Όλες έχουν μια κυκλική λιπο-εξαπεπτιδική δομή, αν και υπάρχουν 

αρκετές μικρές διαφορές στη δομή τους λόγω διαφοράς στη χημική τους σύσταση 

[47, 48, 49, 50]. Όπως έχει φανεί από αρκετές μελέτες, οι εχινοκανδίνες δρουν 

αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων μέσω μη 

συναγωνιστικής αναστολής της καταλυτικής υπομονάδας του ενζύμου της 

συνθετάσης της β-1,3 γλουκάνης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση της 

κυτταρικής β-1,3 γλουκάνης [51, 52, 53]. Έχει φανεί πως οι εχινοκανδίνες αυξάνουν 

την ευαισθησία του ζυμομύκητα στο οσμωτικό στρες και πως μπορούν να 

προκαλέσουν λύση σε βιομεμβράνες μυκήτων λόγω της αναστολής της συνθετάσης 

της β-1,3 γλουκάνης [54, 55, 56]. Αυτή η κυτταρική λύση παρατηρείται περισσότερο 

στα αυξανόμενα άκρα των θυγατρικών κυττάρων [55, 56]. 

Η δράση των εχινοκανδινών συνεπάγεται κι άλλα φαινόμενα, όπως για 

παράδειγμα μείωση της ποσότητας στερολών καθώς και αύξηση της ποσότητας της 

χιτίνης στο κυτταρικό τοίχωμα των μυκήτων, όπως έχει φανεί σε πειράματα με 

Candida albicans [57, 58]. Επιπλέον, αναστολή της σύνθεσης της β-1,3 γλουκάνης 

προκαλεί και μορφολογικές αλλοιώσεις στους μύκητες. Τα κύτταρα των μυκήτων του  
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Εικόνα A.9: Σχηματική αναπαράσταση του κυτταρικού τοιχώματος των μυκήτων. Οι 

εχινοκανδίνες δρουν στο ένζυμο Fks1 το οποίο δρα στο σχηματισμό της β-1,3-γλουκάνης στο 

κυτταρικό τοίχωμα του μύκητα, έτσι ώστε να προκαλούν αναστολή του, και ως συνέπεια αυτού, 

προκαλούνται αλλαγές στη δομή του κυτταρικού τοιχώματος του μύκητα, όπως για παράδειγμα 

μείωση της μαννάνης, αύξηση της έκθεσης της β-1,3-γλουκάνης στην επιφάνεια και αύξηση της 

περιεκτικότητας του κυτταρικού τοιχώματος σε χιτίνη. Τροποποιημένη από [3]. 

 

γένους Candida που έχουν εκτεθεί σε εχινοκανδίνες δημιουργούν συσσωματώματα 

λόγω της αποτυχίας αποχωρισμού του θυγατρικού κυττάρου από το μητρικό [59], ενώ 

αναστέλλεται επίσης και ο σχηματισμός υφών [60, 61]. Οι εχινοκανδίνες είναι 

μυκητοκτόνες για τους μύκητες του γένους Candida, αλλά μυκητοστατικές για τους 

μύκητες του γένους Aspergillus για τους οποίους η δράση τους συνεπάγεται μια 

μερική μόνο μείωση της αύξησης του μύκητα καθώς και την ευαισθησία των 

κορυφών των υφών στην οσμωτική λύση, την αύξηση του περιεχομένου χιτίνης στο 

κυτταρικό τοίχωμα και την πρόκληση σημαντικών μορφολογικών αλλοιώσεων, όπως 

για παράδειγμα την εμφάνιση οξέων και κάθετων υφών, διατεταμένων κυττάρων σαν  
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μπαλόνια καθώς και διογκωμένων βλασταίνοντων κυττάρων [62, 63, 64, 65]. Οι 

εχινοκανδίνες είναι αποτελεσματικές εναντίον των μυκήτων που σχηματίζουν 

βιοϋμένια (biofilms) όπως η C.parapsilosis, αλλά δεν έχουν δράση εναντίον των 

μυκήτων Fusarium, Zygomycetes αλλά και του C.neoformans [66]. 

Παρόλο που υπάρχουν περισσότερα από 20 αντιμυκητικά φάρμακα στην 

οικογένεια των εχινοκανδινών, μόνο 3 ημι-συνθετικές εχινοκανδίνες έχουν λάβει 

έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (Food and Drug Administration 

– FDA) για κλινική χρήση, και πιο συγκεκριμένα η κασποφουγκίνη, η μικαφουγκίνη 

και η ανιδουλαφουγκίνη, ενώ άλλη μια, η αμινοκανδίνη είναι σε στάδιο κλινικών 

δοκιμών [47]. Η κασποφουγκίνη, η μικαφουγκίνη και η ανιδουλαφουγκίνη έχουν 

λάβει έγκριση για τη θεραπεία της οισοφαγικής καντιντίασης, και της διεισδυτικής 

καντιντίασης σε ενήλικες και παιδιά μεγαλύτερα των τριών μηνών (κασποφουγκίνη). 

Η μικαφουγκίνη έχει επίσης λάβει έγκριση από τον FDA για αντιμυκητική 

προφύλαξη σε ασθενείς με μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, ενώ η 

κασποφουγκίνη έχει λάβει έγκριση για την εμπειρική θεραπεία ασθενών με εμπύρετη 

ουδετεροπενία καθώς επίσης και ως θεραπεία διάσωσης αλλά και ως πρώτη θεραπεία 

για τη διεισδυτική ασπεργίλλωση. Και οι τρεις εχινοκανδίνες έχουν περιορισμένη 

βιοδιαθεσιμότητα από του στόματος, οπότε και χορηγούνται μέσω ενδοφλέβιας 

έγχυσης [47]. Αυτά τα καινούργια αντιμυκητικά φάρμακα έχουν καλή αντιμυκητική 

δράση εναντίων των παθογόνων για τον άνθρωπο μυκήτων του γένους Candida και 

Aspergillus spp in vitro, σε κλινικά επιτεύξιμες συγκεντρώσεις [67, 68, 69, 70, 71]. 
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Εικόνα A.10: Χημική δομή των εχινοκανδινών. Η εχινοκανδίνη Β είναι η πρώτη εχινοκανδίνη που 

ανακαλύφθηκε και η κασποφουγκίνη είναι ένα ημι-συνθετικό προϊόν της. Η επισημασμένη περιοχή 

δείχνει τα σημεία όπου γίνεται η τροποποίηση του αρχικού φαρμάκου. Τροποποιημένη από [47]. 

 

A3.2: Test ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα και στις εχινοκανδίνες 

ειδικότερα 

 

Ως κριτήριο αποτελεσματικότητας ενός αντιβιοτικού χρησιμοποιούμε τη μείωση της 

in vitro ανάπτυξης του μικροβίου παρουσία του αντιβιοτικού. Αυτό ισχύει και με τα 

αντιμυκητικά φάρμακα και τους μύκητες. Οι συνδυασμένες προσπάθειες πολλών 

ερευνητών και της επιτροπής του CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute – 

παλαιότερα γνωστού και ως NCCLS – National Committee for Clinical Laboratory 

Standards) που ασχολείται με τα test ευαισθησίας σε αντιμυκητικά φάρμακα 

οδήγησαν στη συγγραφή οδηγιών για test ευαισθησίας με τυποποιημένες μεθόδους σε 

αντιμυκητικά φάρμακα που στηρίζονται σε αραίωση σε ζωμό ή σε τεχνικές με άγαρ 

[72, 73, 74, 75, 76]. Συνεπεία αυτού, τα test ευαισθησίας στα αντιμυκητικά παίζουν 

σημαντικό ρόλο στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων, στο σχεδιασμό νεότερων 
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αντιμυκητικών φαρμάκων αλλά και ως μέθοδοι επιτήρησης της εμφάνισης αντοχής 

στα υπάρχοντα αντιμυκητικά σε επιδημιολογικές μελέτες [77, 78].  

 Ο βασικός στόχος των test ευαισθησίας στα αντιμυκητικά (όπως και για όλα τα 

αντιβιοτικά), είναι να προβλέψουν την επίδραση της χορήγησης της δοκιμαζόμενης 

ουσίας στην έκβαση μιας λοίμωξης που προκαλείται από τον οργανισμό ο οποίος 

χρησιμοποιείται στο test ευαισθησίας [77]. Υπό αυτήν την έννοια, τα test ευαισθησίας 

χρησιμοποιούνται ως δείκτης της in vivo δραστικότητας του αντιβιοτικού με βάση τα 

αποτελέσματα in vitro. Αποτελέσματα από μελέτες σχετικά με τη χρησιμότητα των 

test ευαισθησίας σε αντιμυκητικά φάρμακα δείχνουν πως όταν αυτά τα test είναι 

διαθέσιμα, οι κλινικοί συχνά αλλάζουν την αγωγή τους με βάση τα αποτελέσματά 

τους, όπως συμβαίνει για παράδειγμα όταν το αποτέλεσμα μιας καλλιέργειας αίματος 

που είχε αναδείξει C.glabrata αναδεικνύει ευαισθησία σε φθοριοκοναζόλη, 

επιτρέποντας τη διακοπή της εχινοκανδίνης που έχει τεθεί εμπειρικά, η οποία είναι 

πολύ ακριβότερη από τη φθοριοκοναζόλη [79, 80, 81, 82, 83]. 

 Παρόλα αυτά, η πρόβλεψη της έκβασης μιας λοίμωξης που αντιμετωπίζεται με 

αντιμυκητικά φάρμακα με βάση δεδομένα που έχουν ληφθεί από test σε ένα τεχνητό 

περιβάλλον όπως είναι αυτό που υπάρχει στα test ευαισθησίας στα αντιβιοτικά, 

μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα, καθώς η εξαγωγή συμπερασμάτων από το in vitro 

περιβάλλον για το in vivo είναι επισφαλής, μιας και τα test ευαισθησίας μπορεί να 

δείχνουν αντοχή ενός αντιβιοτικού χωρίς να είναι βέβαιο πως το φάρμακο θα 

αποτύχει κλινικά, ή μπορεί να δείχνουν ευαισθησία του μικροβίου στο αντιβιοτικό, 

που να μη συνοδεύεται πάντα με κλινική επιτυχία του αντιβιοτικού [77, 84, 85, 86, 

87, 88, 89, 90]. 
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 Για να είναι χρήσιμο ένα test ευαισθησίας ενός αντιβιοτικού θα πρέπει να 

μπορεί να προβλέπει την επιτυχία του αντιβιοτικού in vivo, και μάλιστα με τρόπο 

επαναλήψιμο. Παρόλα αυτά, η in vitro ευαισθησία ενός μικροβίου στο test 

ευαισθησίας στο αντιβιοτικό είναι μία μόνο από τις παραμέτρους από τις οποίες 

εξαρτάται εν τέλει η επιτυχία του φαρμάκου in vivo [70, 77, 90, 91]. Άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία του χορηγούμενου αντιβιοτικού (ή 

αντιμυκητικού) είναι η ανοσολογική απάντηση του ασθενούς, οι υποκείμενες νόσοι 

του ασθενούς, η φαρμακοκινητική και φαρμοκοδυναμική του φαρμάκου, 

φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις και παράγοντες που σχετίζονται με τη 

λοιμογονικότητα του παθογόνου και την αλληλεπίδρασή του με τον ξενιστή και το 

αντιβιοτικό [77, 90]. 

 Τα test ευαισθησίας για τους ζυμομύκητες είναι παραπλήσια με εκείνα που 

χρησιμοποιούνται για τα βακτήρια [77, 91, 92]. Το CLSI έχει αναπτύξει και 

δημοσιεύσει αποδεκτές μεθόδους για test ευαισθησίας αντιμυκητικών φαρμάκων 

τόσο με την τεχνική της αραίωσης σε ζωμό [72, 73], όσο και με την τεχνική της 

διάχυσης σε δίσκο [74, 75], οι οποίες είναι διαθέσιμες ευρέως στα εργαστήρια και 

παράγουν αποτελέσματα ακριβή και επαναλήψιμα [70, 93, 94, 95]. Παρόμοιες 

τυποποιημένες μέθοδοι αραίωσης σε ζωμό [96] και διάχυσης σε δίσκο [76] έχουν 

επίσης αναπτυχθεί και για υφομύκητες αλλά χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να 

επιβεβαιώσουν την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων για το in vivo περιβάλλον από 

τις in vitro συνθήκες [97, 98, 99, 100]. 

 Τα test ευαισθησίας με την τεχνική της αραίωσης σε ζωμό περιλαμβάνουν την 

αραίωση ενός συμπυκνωμένου διαλύματος του αντιμυκητικού σε ζωμό σε σωληνάρια 
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του 1ml ή των 2ml, και εν συνεχεία τη διαδοχική αραίωση του περιεχομένου ώστε η 

συγκέντρωση του αντιμυκητικού να μειώνεται κάθε φορά κατά 50% ως και 6 φορές, 

ενώ στη συνέχεια σε κάθε ένα σωληνάριο προστίθεται συγκεκριμένη ποσότητα 

μύκητα, και επωάζεται σε συγκεκριμένη θερμοκρασία και για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Στη συνέχεια, τα σωληνάρια εξετάζονται ως προς τη θολερότητά τους, 

ώστε να εκτιμηθεί η ανάπτυξη του μύκητα. Η τεχνική της μικροαραίωσης σε ζωμό 

είναι μια παραλλαγή της προαναφερθείσας διαδικασίας, όπου η αραίωση του 

αντιμυκητικού και η ανάπτυξη του μύκητα γίνονται σε πηγαδάκια ενός πιάτου με 96 

πηγάδια, πράγμα το οποίο επιτρέπει τη διενέργεια πολλών test ευαισθησίας 

ταυτόχρονα στο ίδιο πιάτο. 

 Όσον αφορά τους ζυμομύκητες, το CLSI έχει αναπτύξει μεθόδους διενέργειας 

test ευαισθησίας τόσο με τη μέθοδο της μικροαραίωσης, όσο και με τη μέθοδο της 

μακροαραίωσης σε ζωμό [72, 73]. Η τεχνική της μικροαραίωσης σε ζωμό 

περιλαμβάνει την επώαση των μυκήτων για 24 ώρες στους 35οC προς ανάδειξη της 

ελάχιστης συγκέντρωσης που αναστέλλει την ανάπτυξη του 50% (100% για την 

αμφοτερικίνη Β) των μυκήτων σε σχέση με τη συνθήκη δίχως αντιμυκητικό φάρμακο 

(MIC – minimum inhibitory concentration). Το CLSI δημοσίευσε το 2010 και το 2011 

τις τελευταίες κρίσιμες συγκεντρώσεις (breakpoint MICs) για τη φθοριοκοναζόλη, τη 

βορικοναζόλη και τις εχινοκανδίνες [70, 94, 101]. 

 Όσον αφορά τους υφομύκητες, τα test ευαισθησίας στα αντιμυκητικά είναι 

χρήσιμα για την καθοδήγηση της θεραπείας των διεισδυτικών υφομυκητιάσεων, 

πράγμα που έχει μεγαλύτερη αξία για την ποσακοναζόλη, τη βορικοναζόλη και τις 

εχινοκανδίνες, καθώς όλα αυτά τα φάρμακα έχουν διαφορετικό βαθμό ενεργότητας 
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Εικόνα A.11: Αποτέλεσμα από test 

ευαισθησίας με μικροαραίωση σε 

ζωμό. Πιάτο 96 πηγαδιών όπου 

φαίνεται από πάνω προς τα κάτω το 

αποτέλεσμα ενός test ευαισθησίας του 

μύκητα A.fumigatus σε βορικοναζόλη, 

αμφοτερικίνη Β και κασποφουγκίνη (2 

γραμμές πηγαδιών ανά αντιμυκητικό, 

3η και 5η γραμμή κενές). Από αριστερά προς τα δεξιά η συγκέντρωση του αντιμυκητικού μικραίνει 

κατά 50% σε κάθε στήλη, η προτελευταία στήλη δεν έχει αντιμυκητικό φάρμακο και η τελευταία 

στήλη δεν έχει ούτε μύκητα. Το πορτοκαλί χρώμα οφείλεται σε ένα προϊόν μεταβολισμού ενός 

αντιδραστηρίου που προσετέθη για καλύτερη ανάδειξη της παρουσίας μύκητα. Σημειώνεται το 

ευδιάκριτο της αναγνώρισης MIC για τη βορικοναζόλη και την αμφοτερικίνη Β και η αδυναμία 

ανάδειξης MIC για την κασποφουγκίνη. 

 

εναντίον των ευκαιριακών μυκητιάσεων [99, 102, 103, 104, 105, 106, 107]. Με βάση 

το test ευαισθησίας των ζυμομυκήτων στα αντιμυκητικά φάρμακα, το CLSI ανέπτυξε 

μια τυποποιημένη μέθοδο για τους υφομύκητες [96], η οποία μπορεί να εφαρμοστεί 

για τους περισσότερους ταχέως αναπτυσσόμενους μύκητες, περιλαμβανομένων των 

μυκήτων των γενών Aspergillus, Fusarium, Paecilomyces, Scedosporium, 

Trichoderma και Mucorales [96, 98, 99]. 

 Στα test ευαισθησίας των αντιμυκητικών εναντίον των υφομυκήτων, 

χρησιμοποιείται ως κριτήριο η ελάχιστη  συγκέντρωση που αναστέλλει τελείως την 

ανάπτυξη των μυκήτων όταν το χρησιμοποιούμενο αντιμυκητικό φάρμακο είναι η 

αμφοτερικίνη Β, η ιτρακοναζόλη, η ποσακοναζόλη ή η βορικοναζόλη [96, 99]. Αυτή 



 

 56  

η τεχνική έχει φανεί από αρκετές πολυκεντρικές μελέτες να έχει επαναληψιμότητα 

και έχει φανεί πως μπορεί να προβλέπει την έκβαση της θεραπείας με τα 

αντιμυκητικά φάρμακα [97, 98, 99, 108, 109, 110]. 

Από την άλλη, οι εχινοκανδίνες φαίνεται πως έχουν μόνο μυκητοστατική 

δράση  εναντίον των μυκήτων του γένους Aspergillus. Επειδή δεν μπορούν να 

αναστείλουν πλήρως την ανάπτυξη αυτών των μυκήτων, και ειδικά του μύκητα 

Aspergillus fumigatus, ο καθορισμός της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης 

(MIC), δηλαδή της συγκέντρωσης του φαρμάκου που απαιτείται για να ανασταλεί 

πλήρως η ανάπτυξη  του μύκητα, δεν είναι δυνατή [47, 67, 111, 112, 113, 114, 115]. 

Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, επιστρατεύτηκε μια διαφορετική μέθοδος. 

Αφού οι εχινοκανδίνες προκαλούν μορφολογικές αλλαγές στις βλασταίνουσες μορφές 

του μύκητα, αντί του καθορισμού της ελάχιστης ανασταλτικής συγκέντρωσης (MIC) 

που δε γίνεται να εφαρμοστεί, εισήχθη ο όρος της ελάχιστης δραστικής 

συγκέντρωσης (minimum effective concentration – MEC) για να περιγράψει τη 

δραστικότητα των εχινοκανδινών εναντίον των μυκήτων του γένους Aspergillus. Η 

ελάχιστη δραστική συγκέντρωση (MEC) ορίζεται ως η ελάχιστη συγκέντρωση 

αντιμυκητικού φαρμάκου που απαιτείται για να εμφανιστούν σημαντικές 

μορφολογικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση οξέων και κάθετων υφών, 

διατεταμένων κυττάρων σαν μπαλόνια και διογκωμένων βλασταίνοντων μορφών του 

μύκητα [65, 114, 116]. Οι τιμές MEC για τους παθογόνους για τον άνθρωπο μύκητες 

του γένους Aspergillus είναι μεταξύ των 0.015 μg/ml  και  0.25 μg/ml στα συνήθη test 

ευαισθησίας του φαρμάκου [117]. 
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Σε μια συγκριτική μελέτη, 14 στα 17 εργαστήρια που χρησιμοποίησαν τα MEC 

ως δείκτη ευαισθησίας 20 στελεχών Ασπεργίλλων στην κασποφουγκίνη είχαν σχεδόν 

πλήρη συμφωνία στα αποτελέσματά τους [114], πράγμα το οποίο υπονοεί πως για τις 

εχινοκανδίνες, η χρήση των MEC για την εκτίμηση της ευαισθησίας των 

Ασπεργίλλων είναι αξιόπιστη. Παρόλα αυτά, η ασυμφωνία στις τιμές MEC των 3 από 

τα 17 εργαστήρια υπονοεί πως απαιτείται προσοχή και ίσως και περαιτέρω 

προτυποποίηση των test ευαισθησίας για τις εχινοκανδίνες με τους μύκητες του 

γένους Aspergillus και τους άλλους υφομύκητες [114]. 

Πέραν των test ευαισθησίας με τη μέθοδο της μακροαραίωσης και της 

μικροαραίωσης σε ζωμό, υπάρχουν και άλλες τεχνικές, όπως η τεχνική της αραίωσης 

δισκίου αντιβιοτικού σε πιάτο με άγαρ, στην οποία μετράται η διάμετρος αναστολής 

ανάπτυξης του μύκητα γύρω από το δισκίο που περιέχει το αντιμυκητικό φάρμακο το 

οποίο διαχέεται στο άγαρ (ώστε επιτυγχάνεται μειούμενη συγκέντρωση 

αντιμυκητικού φαρμάκου όσο μεγαλώνει η απόσταση από το δισκίο) μετά από 

ανάπτυξη του πιάτου στους 35οC για 24 ώρες. Η τεχνική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί 

για πολλά χρόνια ως μια απλή, εύχρηστη και σχετικά οικονομική μέθοδος για τη 

μελέτη της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά [118, 119] και έχει ενσωματωθεί στις 

κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI για τα test ευαισθησίας των ζυμομυκήτων στα 

αντιμυκητικά [74, 75], καθώς έχουν οριστεί τιμές αναφοράς για τη φθοριοκοναζόλη, 

τη βορικοναζόλη, την ποσακοναζόλη, τη μικαφουγκίνη και την κασποφουγκίνη μετά 

από test ευαισθησίας σε διάφορα στελέχη μυκήτων του γένους Candida [29, 94, 101, 

120, 121, 122, 123]. 
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Εικόνα A.12: Test ευαισθησίας 

του μύκητα Aspergillus terreus 

με τη μέθοδο της αραίωσης 

δισκίων αντιμυκητικών 

φαρμάκων σε πιάτο με άγαρ. 

Από [124]. 

 

 

Για τους υφομύκητες, το CLSI έχει προτείνει κατευθυντήριες οδηγίες για test 

ευαισθησίας σε βορικοναζόλη, ποσακοναζόλη, ιτρακοναζόλη, αμφοτερικίνη Β και 

κασποφουγκίνη με τη μέθοδο αραίωσης δισκίου αντιμυκητικού σε πιάτο με άγαρ με 

βάσει τα αποτελέσματα μιας πολυκεντρικής μελέτης, αλλά η κλινική σημασία αυτών 

των τιμών για τις λοιμώξεις από υφομύκητες, όπως είναι οι μύκητες του γένους 

Aspergillus, παραμένει ασαφής [76, 125]. 

Ένα άλλο test ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα, το E-test, στηρίζεται 

στην ανάπτυξη μιας σταθερά μειούμενης συγκέντρωσης αντιμυκητικού φαρμάκου 

που βρίσκεται σε μια πλαστική ταινία, όταν αυτή εμποτιστεί σε ένα πιάτο με άγαρ. 

Όταν μια ταινία ενός E-test τοποθετηθεί σε ένα πιάτο με άγαρ όπου έχει 

ενοφθαλμιστεί με έναν μικροοργανισμό, μετά από επώαση 24 με 48 ωρών, 

παρατηρείται μια ελλειπτική καμπύλη αναστολής της ανάπτυξης του υπό διερεύνηση 

μικροοργανισμού. Το νούμερο στο σημείο τομής αυτής της ελλειπτικής καμπύλης με 
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την πλαστική ταινία του E-test είναι η συγκέντρωση του αντιβιοτικού που αποτελεί το 

MIC για αυτόν τον μικροοργανισμό. 

 

 

Εικόνα A.13: Test ευαισθησίας του μύκητα 

Candida albicans σε αμφοτερικίνη Β και 

φθοριοκυτοσίνη με τη μέθοδο του E-test. Από 

[126]. 

 

 

 

 

 

 Το E-test ως τεχνική έχει εφαρμογή ως test ευαισθησίας σε αντιμυκητικά για 

ζυμομύκητες αλλά και υφομύκητες. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν τη 

χρησιμότητα του E-test στην ανάδειξη της in vitro δραστικότητας πολλών 

αντιμυκητικών φαρμάκων, όπως η αμφοτερικίνη Β, η φθοριοκυτοσίνη, η 

φθοριοκοναζόλη, η κετοκοναζόλη, η ιτρακοναζόλη, η βορικοναζόλη, η 

ποσακοναζόλη και η κασποφουγκίνη [100, 108, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133]. 

Ως τεχνική, το E-test αποτελεί την πιο ευαίσθητη και αξιόπιστη μέθοδο για ανίχνευση 

μειωμένης ευαισθησίας στην αμφοτερικίνη Β μεταξύ στελεχών του γένους Candida 

και για τον Cryptococcus neoformans [127, 128], ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

για test ευαισθησίας σε υφομύκητες όπως οι μύκητες του γένους Aspergillus και 

Mucorales, αλλά δεν έχει λάβει έγκριση από τον FDA για αυτόν το σκοπό [100, 108]. 
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Σε γενικές γραμμές, τα MIC που προκύπτουν από τα E-test συμφωνούν με αυτά που 

προκύπτουν με τη μέθοδο αραίωσης σε ζωμό, αλλά αυτή η συμφωνία εξαρτάται από 

το αντιμυκητικό και το μύκητα που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, τα E-test στην 

περίπτωση των μυκήτων του γένους Aspergillus με τις εχινοκανδίνες, αποδίδουν τιμές 

MIC που δε σχετίζονται με τα MEC τα οποία θεωρούνται τιμές αναφοράς [117, 134]. 

 Άλλη μέθοδος για διενέργεια test ευαισθησίας σε αντιμυκητικά φάρμακα είναι 

το Sensititre YeastOne panel, το οποίο στηρίζεται στην οπτική φωτομετρία για 

ανάδειξη ανάπτυξης μυκήτων και πραγματοποιείται σε ένα πιάτο με 96 πηγάδια. Σε 

κάθε ένα πηγάδι προστίθεται θρεπτικό υλικό με την ίδια ποσότητα μυκήτων και το 

πιάτο επωάζεται για 24 ώρες, και μετά το MIC προκύπτει από την αλλαγή χρώματος 

από κόκκινο που έχουν τα πηγάδια στα οποία αναπτύσσεται μύκητας, σε μπλε, που 

έχουν τα πηγάδια στα οποία έχει ανασταλεί η ανάπτυξη των μυκήτων. Το test έχει 

εξαιρετική ακρίβεια και επαναληψιμότητα, και χρησιμοποιείται ευρέως στις ΗΠΑ 

αλλά και αλλού, περισσότερο με στελέχη του γένους Candida και τον Cryptococcus 

neoformans [95, 135], ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα περισσότερα 

αντιμυκητικά φάρμακα (φθοριοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, φθοριοκυτοσίνη, καθώς και 

για αμφοτερικίνη Β, βορικοναζόλη, ποσακοναζόλη, ανιδουλαφουγκίνη, 

κασποφουγκίνη και μικαφουγκίνη) [136, 137]. Επιπλέον, έχει δοκιμαστεί και για 

μύκητες του γένους Aspergillus και έχει φανεί πως τα αποτελέσματά του είναι 

συγκρίσιμα με εκείνα άλλων μεθόδων test ευαισθησίας για την περίπτωση της 

αμφοτερικίνης Β και της ιτρακοναζόλης [138].  

 Τέλος, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για test ευαισθησίας σε αντιμυκητικά 

φάρμακα είναι το VITEK 2 Yeast susceptibility test, το οποίο αποτελεί μια μέθοδο 
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αποδεκτή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των test ευαισθησίας στα αντιβιοτική 

(European Committee on Antibiotic Susceptibility Testing – EUCAST), και 

στηρίζεται στην εκτίμηση της ανάπτυξης μυκήτων βάσει φασματοφωτομετρίας [139, 

140, 141]. Η μέθοδος αυτή αποτελεί την πρώτη εμπορικά διαθέσιμη 

αυτοματοποιημένη μέθοδο για διενέργεια test ευαισθησίας σε αντιμυκητικά φάρμακα 

και πραγματοποιεί πλήρως αυτοματοποιημένα test ευαισθησίας σε μύκητες του 

γένους Candida, εναντίον 7 διαφορετικών αντιμυκητικών παραγόντων (αμφοτερικίνη 

Β, φθοριοκοναζόλη, ποσακοναζόλη, βορικοναζόλη, κασποφουγκίνη, μικαφουγκίνη 

και φθοριοκυτοσίνη) [142, 143, 144, 145] και επιτρέπει στα κλινικά εργαστήρια να 

διενεργούν test τυποποίησης ζυμομυκήτων και test ευαισθησίας σε αντιμυκητικά 

ταυτόχρονα [144]. Πολυκεντρικές μελέτες έχουν δείξει ποσοστό συμφωνίας 

μεγαλύτερο του 95% σε συγκρίσεις των MIC που προκύπτουν με το Vitek 2 yeast 

susceptibility system με τα MIC που προκύπτουν με τα συνήθη test ευαισθησίας στα 

αντιμυκητικά με τη μέθοδο της μικροαραίωσης σε ζωμό για τα επτά αντιμυκητικά 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως όσον αφορά τους μύκητες του γένους Candida, 

αλλά δεν έχει φανεί στη βιβλιογραφία πως αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για τους μύκητες του γένους Aspergillus [142, 143, 145]. 

 

A3.3: Αντίσταση στις εχινοκανδίνες 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι εχινοκανδίνες έχουν λάβει έγκριση για περιπτώσεις 

διεισδυτικής λοίμωξης από μύκητες του γένους Candida καθώς και για τη θεραπεία 

της διεισδυτικής ασπεργίλλωσης. Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο το οποίο έχει 
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αρχίσει να προκύπτει τα τελευταία χρόνια αποτελεί η αυξανόμενη αντοχή στελεχών 

του γένους Candida στις εχινοκανδίνες [146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 

155, 156, 157, 158], ειδικά υπό το πρίσμα της απουσίας νέων υποψήφιων κατηγοριών 

αντιμυκητικών φαρμάκων στη φαρμακοβιομηχανία. Ο επιπολασμός των ανθεκτικών 

στελεχών κυμαίνεται μεταξύ 2% και 3% για τα περισσότερα στελέχη Candida, με την 

C.glabrata να αποτελεί τη βασική εξαίρεση καθώς σε ορισμένα κέντρα έχει 

παρατηρηθεί αντοχή που φτάνει και το 13% [71, 159, 160, 161, 162, 163, 164]. Η 

αντίσταση στις εχινοκανδίνες προκύπτει συνήθως μετά από παρατεταμένη θεραπεία 

αν και υπάρχουν περιγραφές όπου αναπτύχθηκε σύντομα μετά την έναρξη θεραπείας 

[156, 157, 165]. 

 Όσον αφορά το μηχανισμό της αντίστασης, είναι εμφανές στη βιβλιογραφία 

πως οι μεταλλαγές στα γονίδια FKS τα οποία κωδικοποιούν τις καταλυτικές 

υπομονάδες της συνθετάσης της β-1,3-γλουκάνης, προσδίδουν αντοχή στις 

εχινοκανδίνες σε μύκητες του γένους Candida οι οποίοι ήταν μέχρι πρότινος 

ευαίσθητοι, με συνέπεια την εμφάνιση, κλινικά, λοιμώξεων από τους μύκητες αυτούς 

[69]. Αντικαταστάσεις αμινοξέων στις καταλυτικές υπομονάδες της πρωτεΐνης Fks 

συνδέονται με αύξηση των τιμών MIC κατά 10 με 100 φορές και μείωση της 

ευαισθησίας της συνθετάσης της β-γλουκάνης (Inhibitory Concentration 50%) ακόμα 

και κατά 3000 φορές, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως οι μεταλλαγές αυτές συνεπάγονται 

διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ των εχινοκανδινών δίχως να συνδέονται όμως με 

εμφάνιση αντοχής σε αζόλες ή τα πολυένια [146, 149, 166]. Η παρουσία μεταλλαγής 

στο γονίδιο FKS αποτελεί, μάλιστα, ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για αποτυχία 

της θεραπείας με εχινοκανδίνες σε ασθενείς με λοίμωξη από C.glabrata, ενώ η 
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παρουσία μεταλλαγής στο γονίδιο FKS αποτελεί καλύτερο προγνωστικό δείκτη από 

το MIC στην πρόβλεψη της θεραπευτικής αποτυχίας στην περίπτωση της 

κασποφουγκίνης [167]. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται, αυτές οι μεταλλαγές 

συνεπάγονται και ένα προσαρμοστικό μειονέκτημα. Για παράδειγμα, στην C.albicans, 

οι μεταλλαγές αυτές εμποδίζουν το μύκητα να ανταγωνιστεί άλλα στελέχη που έχουν 

φυσιολογική λειτουργία του γονιδίου FKS, όπως έχει φανεί σε μοντέλα λοίμωξης 

ποντικού με το μύκητα αυτόν [146, 168, 169]. Αυτό, οφείλεται βασικά στο γεγονός 

πως αυτές οι μεταλλαγές επηρεάζουν την καταλυτική ταχύτητα βιοσύνθεσης της β-

1,3-γλουκάνης, πράγμα το οποίο επηρεάζει τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος 

και καθιστά τα μεταλλαγμένα κύτταρα λιγότερο ικανά να προσαρμόζονται σε σχέση 

με τα αγρίου τύπου μυκητιακά κύτταρα [146, 149, 168]. Αυτές οι παρατηρήσεις 

συνηγορούν περισσότερο υπέρ του σεναρίου της απόκτησης αυτών των μεταλλαγών 

de novo και όχι μέσω οριζόντιας μετάδοσης. 

 Εξάλλου, οι μύκητες, όπως και τα βακτήρια φτιάχνουν βιοϋμένια (biofilms) τα 

οποία αποτελούνται από πολύπλοκες δομές κυττάρων μέσα σε ένα εκτεταμένο 

στρώμα πολυσακχαριτών [170]. Στην περίπτωση των μυκήτων του γένους Candida 

και Aspergillus, η θεμέλια ουσία, στα βιοϋμένια αυτά αποτελείται από β-γλουκάνη, 

στην οποία συγκεντρώνονται τα αντιβιοτικά, με συνέπεια η σχετική τους 

συγκέντρωση στην κυτταρική μεμβράνη να είναι μικρότερη [171], με συνέπεια η 

παρουσία των βιοϋμενίων των μυκήτων να προσδίδει στους μύκητες που περιέχουν 

αντοχή στις εχινοκανδίνες – ή και τα άλλα αντιμυκητικά φάρμακα. 

 Ένας άλλος μηχανισμός που μπορεί να συμβάλλει στην αντίσταση στις 

εχινοκανδίνες είναι η επαγωγή κυτταρικών μηχανισμών απάντησης στο στρες που 
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προκύπτει από τις δομικές αλλαγές που προκαλούνται στο κυτταρικό τοίχωμα του 

μύκητα λόγω της αναστολής της β-1,3-γλουκάνης από τις εχινοκανδίνες [69, 172]. 

Παραδείγματα αυτών των μηχανισμών είναι το μονοπάτι της πρωτεϊνικης κινάσης C 

(PKC), η επαγωγή των παραγόντων Wsc1 και Slt2 και η φωσφορυλίωση της 

πρωτεϊνικής κινάσης MAPK,  η ενεργοποίηση του συστήματος ασβεστίου και της 

καλσινευρίνης, το μονοπάτι της heat-shock-protein 90, και της high osmolarity 

glycerol (HOG) [173, 174, 175, 176, 177, 178, 179]. Μεταξύ των συνεπειών της 

ενεργοποίησης ορισμένων από αυτά τα μονοπάτια είναι και αλλαγές στη σύσταση του 

κυτταρικού τοιχώματος, όπως για παράδειγμα η αύξηση της περιεκτικότητάς του σε 

χιτίνη, η οποία εν μέρει αναπληρώνει την έλλειψη της β-γλουκάνης από το τοίχωμα 

που προκαλείται από τη δράση των εχινοκανδινών, προκαλώντας έτσι, κατά κάποιον 

τρόπο αντίσταση στη δράση τους [174, 175, 180, 181, 182]. 

Κάποιοι από αυτούς τους μηχανισμούς, και ιδιαίτερα η αύξηση της 

περιεκτικότητας του κυτταρικού τοιχώματος σε χιτίνη, έχουν προταθεί και για την 

εξήγηση ενός ιδιαίτερα περίεργου φαινομένου στην ιατρική μυκητολογία, το οποίο 

είχε παρατηρηθεί αρχικά με τα β-λακταμικά αντιβιοτικά, το φαινόμενο της παράδοξης 

ανάπτυξης των μυκήτων σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες της MIC, ή φαινομένου 

Eagle [183, 184, 185, 186]. Όπως έχει διαπιστωθεί σε αρκετές in vitro μελέτες, σε 

κάποιες μεμονωμένες συγκεντρώσεις εχινοκανδινών, μεγαλύτερες από τα MIC και τα 

MEC για μύκητες του γένους Candida και Aspergillus αντίστοιχα, μπορεί να 

παρατηρηθεί ανάπτυξη του μύκητα, η οποία, όμως, σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

καθώς και σε συγκεντρώσεις μικρότερες, αλλά μεγαλύτερες της MIC και της MEC, 

δεν παρατηρείται [187, 188, 189]. Από πλευράς μηχανισμού πάντως, υπάρχουν στη 
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βιβλιογραφία αντικρουόμενα ευρήματα, καθώς νεότερες μελέτες αμφισβητούν τις 

προηγούμενες προσπάθειες να ερμηνεύσουν αυτό το φαινόμενο, υποβιβάζοντας το 

ρόλο της αύξησης της χιτίνης στο κυτταρικό τοίχωμα, και εμπλέκοντας περισσότερο 

την ενζυμική λειτουργία της συνθετάσης της β-γλουκάνης, και πιο συγκεκριμένα, την 

ανάκαμψη της λειτουργίας του ενζύμου αυτού, μετά από την αρχική αναστολή της 

από τις εχινοκανδίνες [190].  Πάντως, η κλινική σημασία αυτού του φαινομένου 

παραμένει ασαφής, με τα μέχρι τώρα δεδομένα να συνηγορούν στο ότι μάλλον δεν 

έχει ιδιαίτερη σημασία in vivo, και πως δε θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ’όψιν 

στις θεραπευτικές επιλογές στην κλινική πράξη [184, 187]. 

 

A3.4: Το παράδοξο των εχινοκανδινών με τους μύκητες του γένους Aspergillus 

 

H κλινική και βιολογική σημασία της MEC είναι αμφισβητούμενες, ειδικά υπό το 

πρίσμα της ικανοποιητικότατης δράσης των εχινοκανδινών in vivo, δημιουργώντας 

συχνά σύγχυση ή και αμηχανία στους κλινικούς ιατρούς που καλούνται να 

ερμηνεύσουν τις τιμές αυτές, σε σημείο που να εγείρονται απορίες ακόμα και με το αν 

τα test ευαισθησίας των Ασπεργίλλων στις εχινοκανδίνες είναι χρήσιμα, και αν τελικά 

δίνουν κλινικά σημαντικές πληροφορίες [71, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197]. Είναι 

ασαφές γιατί οι εχινοκανδίνες έχουν τόσο μέτρια δράση in vitro εναντίον των 

μυκήτων του γένους Aspergillus αλλά μεγάλη δράση in vivo, και ποιοι μηχανισμοί 

μεσολαβούν για την ικανοποιητική αντιμυκητική δράση τους in vivo [193, 198, 199]. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, υπάρχουν ευρήματα για μια ανοσοτροποποιητική δράση 

των εχινοκανδινών σε συγκεντρώσεις κάτω από την MIC (για άλλους μύκητες) ή την 
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MEC (για μύκητες του γένους Aspergillus), που μεσολαβείται από αποκάλυψη του 

ιδιαίτερα ανοσογονικού πολυσακχαρίτη β-1,3 γλουκάνη στο κυτταρικό τοίχωμα του 

μύκητα [38, 200, 201, 202]. Πράγματι, όπως έχει περιγραφεί και προηγουμένως, 

αύξηση της έκθεσης της β-1,3 γλουκάνης λόγω έκθεσης σε κασποφουγκίνη οδηγεί σε 

ανοσολογική αναγνώριση του μύκητα Aspergillus fumigatus από τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήματος μέσω της αναγνώρισης της β-γλουκάνης από τον 

υποδοχέα dectin και ενεργοποίηση μακροφάγων και ουδετερόφιλων με αποτέλεσμα 

να παραχθεί φλεγμονώδης απάντηση αυξημένη δραστικότητα ουδετεροφίλων 

εναντίων των υφών του μύκητα Aspergillus fumigatus [38, 200], ενώ αξίζει να 

σημειωθεί, πως αυτή η διαφορά στην in vivo και την in vitro δραστικότητα των 

εχινοκανδινών έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις μυκήτων στη 

βιβλιογραφία, όπως για παράδειγμα για στελέχη του μύκητα C.parapsilosis 

ανθεκτικού στην κασποφουγκίνη, υπονοώντας την παρουσία ενός μηχανισμού δράσης 

των εχινοκανδινών που διαφεύγει της αντιληπτικής ικανότητας των τυπικών 

εργαστηριακών μεθόδων in vitro, πιθανά λόγω της προαναφερθείσας 

ανοσοτροποποιητικής δράσης [203]. 

Παρόλα αυτά, δεν είναι απόλυτα σαφές αν αυτός ο μηχανισμός αποτελεί το 

μοναδικό μηχανισμό που μεσολαβεί την αυξημένη δραστικότητα των εχινοκανδινών 

in vivo, ή αν υπάρχουν επιπλέον τρόποι δράσης, μη κατανοητοί έως τώρα. 
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A4: Σκοπός της μελέτης 

 

Είναι απορίας άξιος, ο λόγος για τον οποίο οι εχινοκανδίνες έχουν διαφορετική 

αποτελεσματικότητα εναντίον των μυκήτων του γένους Aspergillus in vivo και in 

vitro, και αυτό έχει αποτελέσει θέμα έρευνας διεθνώς, με ευρήματα που συνηγορούν 

υπέρ του ότι οι εχινοκανδίνες έχουν αυξημένη δραστικότητα εναντίον των μυκήτων 

αυτών λόγω της ‘συνέργειας’ που εμφανίζουν με το ανοσοποιητικό σύστημα, μιας και 

προκαλούν αυξημένη ενεργοποίησή του, λόγω αυξημένης αποκάλυψης στην 

επιφάνεια των μυκήτων ουσιών που είναι ιδιαίτερα ανοσογονικές [38, 200]. 

Παρόλα αυτά, είναι περίεργη η εκλεκτικότητα αυτού του φαινομένου 

συγκεκριμένα με τους μύκητες του γένους Aspergillus, μιας και αυτή η αυξημένη 

έκθεση ανοσογονικών μορίων ως αποτέλεσμα της δράσης των εχινοκανδινών 

παρατηρείται και με άλλους μύκητες, όπως για παράδειγμα μύκητες του γένους 

Candida με τους οποίους δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διαφορά στην in vitro και την in 

vivo δράση των εχινοκανδινών [201, 202]. Συνεπώς, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί 

αν αυτή η παράδοξη διαφορά ανάμεσα στην in vitro και την in vivo δραστικότητα των 

εχινοκανδινών μπορεί να σχετίζεται και με άλλους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να 

μη σχετίζονται απαραίτητα με το ανοσοποιητικό σύστημα. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση, θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί αν αυτή η διαφορά στη δράση των 

εχινοκανδινών μπορεί να σχετίζεται με περιβαλλοντικούς παράγοντες που αφορούν 

την ανάπτυξη του μύκητα στους ιστούς έναντι των θρεπτικών υλικών στα οποία 

γίνονται οι δοκιμασίες ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα. Πράγματι, οι 

διαφορές ανάμεσα στο περιβάλλον όπου αναπτύσσεται ο μύκητας εντός του 
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προσβεβλημένου οργανισμού διαφέρει αρκετά από το περιβάλλον όπου αναπτύσσεται 

κατά τη διάρκεια των test ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα. Διαφορές που 

αφορούν την περιεκτικότητα του περιβάλλοντος σε διοξείδιο του άνθρακα, το pH ή 

και η παρουσία άλλων ουσιών που υπάρχουν στον ορό στον οποίο εκτίθενται οι ιστοί, 

θα μπορούσαν επίσης να επηρεάζουν τη δραστικότητα των εχινοκανδινών εναντίον 

του μύκητα του γένους Aspergillus. 

Θα ήταν, συνεπώς, σκόπιμο να μελετηθεί αν οι διαφορές στο περιβάλλον στο 

οποίο αναπτύσσονται οι μύκητες του γένους Aspergillus μπορεί να σχετίζονται με την 

αυξημένη δράση που έχουν οι εχινοκανδίνες in vivo σε σχέση με τις in vitro 

συνθήκες, άσχετα από την παρουσία του ανοσοποιητικού συστήματος, κι αν όντως 

βρεθεί πως το περιβάλλον από μόνο του παίζει τέτοιον ρόλο, θα ήταν σημαντικό να 

βρεθεί ο μηχανισμός με τον οποίο συμβαίνει αυτό.  
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B. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

B1: Χημικές ουσίες και αντιδραστήρια 

 

Το RPMI-1640+L-glutamine, ο εμβρυϊκός βόειος ορός (FCS), το διάλυμα Hepes 

συγκέντρωσης 1M, το διάλυμα πυροσταφυλικού νατρίου συγκέντρωσης 100mM, οι 

ταμπλέτες Phosphate buffered saline (PBS) και το διάλυμα Tryptan Blue 

περιεκτικότητας 0.4% προμηθεύτηκαν από την εταιρεία Gibco. Η σκόνη mowiol, η 

σκόνη της βόειου αλβουμίνης (BSA) και η σκόνη της φθορίζουσας, συζευγμένης με 

FITC βόειας αλβουμίνης (FITC-BSA), καθώς και η σκόνη (2,3)-bis (2-Methoxy 4-

Nitro 5-Sulphenyl) (2H) Tetrazolium Carboxanilide (XTT), η σκόνη του 6-

carboxyfluorescein diacetate (CFDA), η σκόνη 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid 

(MOPS), το dimethyl sulfoxide (DMSO) και η σκόνη της μεναδιόνης προμηθεύτηκαν 

από την εταιρεία Sigma-Aldrich. Το διάλυμα PFA περιεκτικότητας 37% 

προμηθεύτηκε από την εταιρεία Merck. Το αποστειρωμένο απιονισμένο νερό για 

έγχυση προμηθεύτηκε από την Παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Κρήτης. Η κασποφουγκίνη (MSD pharmaceuticals, Αθήνα, Ελλάδα), η 

αμφοτερικίνη Β (Astellas Pharma, USA), η μικαφουγκίνη (Astellas pharma, Europe), 

η ανιδουλαφουγκίνη (Pfizer pharmaceuticals, Αθήνα, Ελλάδα), και η βορικοναζόλη 

(Pfizer pharmaceuticals, Αθήνα, Ελλάδα) παρελήφθησαν ως σκόνη και διαλύθηκαν (η 

βορικοναζόλη, η ανιδουλαφουγκίνη και η αμφοτερικίνη Β σε DMSO ενώ η 

κασποφουγκίνη και η μικαφουγκίνη σε αποστειρωμένο απιονισμένο νερό) στη 

συγκέντρωση των 5mg/ml (25mg/ml για την ανιδουλαφουγκίνη) και αποθηκεύτηκαν 
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στους -70οC, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις για τα επιμέρους πειράματα 

επιτυγχάνονταν από διάλυση των πυκνότερων διαλυμάτων την ώρα του πειράματος. 

Τα πρωτοταγή μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της β-1,3 γλουκάνης παραχθέντα σε 

ποντικό, προμηθεύτηκαν από τη Biosupplies (Αυστραλία). Το συζευγμένο με τη 

φθορίζουσα ουσία Alexa
488

 δευτεροταγές μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι ποντικού, 

προμηθεύτηκε από τη ThermoScientific. 

Για την εκτίμηση της πρόσδεσης της κασποφουγκίνης στις υφές του 

Ασπεργίλλου χρησιμοποιήθηκε κασποφουγκίνη σημασμένη ομοιοπολικά με τη 

φθορίζουσα ουσία 7-amino-91f-(L3-dichloro-9;9-dimethyiacridm-2-one) (7-amino 

DDAO), όπως έχει προηγουμένως περιγραφεί  [204]. 

Ο εμβρυικός βόειος ορός (FCS) απενεργοποιείτο με θερμότητα για 30 λεπτά 

στους 55oC και μετά αποθηκευόταν στους -20οC έως ότου χρησιμοποιηθεί. Οι 

ταμπλέτες του PBS διαλύονταν σε αποστειρωμένο απιονισμένο νερό και το διάλυμα 

αποστειρωνόταν μέσω ενός συστήματος φίλτρου των 0.22μm (Corning). 

 

B2: Θρεπτικά υλικά 

 

Τα πιάτα του θρεπτικού υλικού yeast glucose με άγαρ (YAG), προσθήκη 

ιχνοστοιχείων, μείγματος βιταμινών, και θειικού μαγνησίου (MgSO4), φτιάχτηκαν 

προσθέτοντας τα συστατικά σε απιονισμένο νερό, αποστειρώνοντας το διάλυμα σε 

κλίβανο και μετά τοποθετώντας το διάλυμα σε αποστειρωμένα πιάτα των 100mm 

(Corning). Το υγρό θρεπτικό υλικό yeast peptone dextrose (YPD) φτιάχτηκε 

προσθέτοντας τα συστατικά σε απιονισμένο νερό και θερμαίνοντάς το στον κλίβανο. 
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Για πιάτα με θρεπτικό υλικό YPD με άγαρ, ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με 

επιπλέον την προσθήκη σκόνης από άγαρ και μετά το διάλυμα τοποθετήθηκε σε 

αποστειρωμένα πιάτα των 100mm (Corning) μετά από αποστείρωσή του σε κλίβανο. 

 

B3: Στελέχη μυκήτων 

 

Τα κλινικά στελέχη των μυκήτων του γένους Aspergillus που χρησιμοποιήθηκαν, 

προήλθαν από ασθενείς με Διεισδυτική Ασπεργίλλωση, από το εργαστήριο 

Μυκητολογίας του Πανεπιστημίου του Τέξας στο MD Anderson Cancer Center,  στις 

ΗΠΑ. Οι μύκητες του γένους Aspergillus αναπτύσσονταν σε πιάτα με θρεπτικό υλικό 

YAG και άγαρ για 2–4 ημέρες στους 35oC. Μετά, τα κονίδια συλλέγονταν υπό 

στείρες συνθήκες μέσω ελαφράς απόξεσης της επιφάνειας των πιάτων 

χρησιμοποιώντας στείρο PBS και μια στείρα πιπέτα Pasteur της οποίας το άκρο είχε 

καμφθεί χρησιμοποιώντας θερμότητα από λυχνία. Στη συνέχεια, το διάλυμα 

συλλεγόταν και περνούσε μέσα από ένα φίλτρο κυττάρων από νάιλον με πόρους 

διαστάσεων 40μm (BD Falcon), πλενόταν δύο φορές με στείρο PBS με ενδιάμεση 

φυγοκέντρηση στις 4.000rpm για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, και μετά τα 

κονίδια διαλύονταν σε στείρο PBS, μετρούντο σε ένα μετρητή Neubauer με τη 

βοήθεια απλού φωτονικού μικροσκοπίου και αποθηκεύονταν έως και για μια 

εβδομάδα στους 4oC μέχρι να χρησιμοποιηθούν. 

Το στέλεχος ATCC 22019 του είδους Candida parapsilosis, χρησιμοποιήθηκε 

ως ποιοτικό control στα test ευαισθησίας. Για την ανάπτυξή του, αποικίες του μύκητα 

αυτού αναπτύσσοντο ολονύκτια σε YPD πιάτα με άγαρ στους 37oC, και μετά 
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επιλέγοντο μεμονωμένες αποικίες υπό στείρες συνθήκες και καλλιεργούντο σε υγρό 

θρεπτικό υλικό YPD ολονύκτια στους 37oC υπό ανάδευση. Στη συνέχεια, τα κύτταρα 

των μυκήτων μετρούντο με τη βοήθεια απλού φωτονικού μικροσκοπίου σε ένα 

μετρητή Neubauer και αποθηκεύονταν έως και για μια εβδομάδα στους 4oC μέχρι να 

χρησιμοποιηθούν. 

 

B4: XTT και μεναδιόνη 

 

Η σκόνη του XTT διαλυόταν όπως έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία [205]. 

Συνοπτικά, η σκόνη του XTT διαλυόταν σε αποστειρωμένο PBS σε μια τελική 

συγκέντρωση των 0.5mg/ml, θερμαινόταν στους 60oC για 30 λεπτά και μετά 

αποστειρωνόταν μέσω ενός φίλτρου με πόρους διαστάσεων 0.2μm με σύριγγα. Η 

μεναδιόνη διαλυόταν σε ακετόνη σε μια τελική συγκέντρωση των 50μM, και μετά 

αποστειρωνόταν με τον ίδιο τρόπο. Και τα δύο διαλύματα φυλάσσονταν στους 4oC 

έως ότου χρησιμοποιηθούν. 

 

B5: Προτυποποίηση της τεχνικής XTT 

 

Διαδοχικές αραιώσεις κονιδίων ευρισκόμενων σε κατάσταση αδρανείας 

(συγκεντρώσεις 10
5
, 5x10

4
, 10

4
, 5x10

3
 και 10

3
) προστέθηκαν σε διάλυμα RPMI με 

10mM hepes, και 10% βόειο ορό σε πιάτο 96 πηγαδιών για 18 ώρες στους 37οC ώστε 

να επιτραπεί ανάπτυξη των σπορίων σε ώριμες υφές. Στη συνέχεια, προστέθηκε XTT 

και μεναδιόνη σε τελικές συγκεντρώσεις 0.25mg/ml και 25μM αντίστοιχα, και το 
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πιάτο τοποθετήθηκε σε κλίβανο στους 37oC για μια ώρα. Στη συνέχεια, 125μl από το 

υπερκείμενο μεταφέρθηκε σε ένα νέο πιάτο 96 πηγαδιών και μετρήθηκε η οπτική 

πυκνότητα σε ένα μετρητή οπτικής πυκνότητας πιάτων στα 450nm (OD450) (Bio-Rad 

model 680). Μελετήθηκε η συσχέτιση της οπτικής απορρόφησης στα 450nm (OD450) 

και της αρχικής ποσότητας των ευρισκόμενων σε κατάσταση αδρανείας σπορίων με 

ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης και υπολογίστηκε το goodness of fit (r
2
). 

 

B6: Δοκιμασία ευαισθησίας σε αντιμυκητικά φάρμακα 

 

Οι ελάχιστες ανασταλτικές συγκεντρώσεις για την κασποφουγκίνη (για τα 

στελέχη του μύκητα Candida), τη βορικοναζόλη και την αμφοτερικίνη ορίστηκαν με 

βάση την ελάχιστη συγκέντρωση που απαιτείτο για την πλήρη αναστολή της 

ανάπτυξης των μυκήτων. Οι ελάχιστες δραστικές συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης, 

ανιδουλαφουγκίνης και μικαφουγκίνης που απαιτούντo για την εμφάνιση των 

δομικών αλλοιώσεων στους μύκητες του γένους Aspergillus ορίστηκαν ως οι 

συγκεντρώσεις που απαιτούντο για την εμφάνιση κοντών και χοντρών υφών με 

ανώμαλες διακλαδώσεις, άκρων υφών που συχνά κατέληγαν σε διόγκωση και 

εμφάνιζαν σποραδικά ρήξη των απολήξεών τους. Για τα test ευαισθησίας των 

Ασπεργίλλων στα αντιμυκητικά χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μικροαραίωσης σε ζωμό 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο του CLSI (M38-A2) [96] χρησιμοποιώντας πιάτα με 96 

πηγάδια, με μικρές τροποποιήσεις. Συνοπτικά, φρέσκο διάλυμα μυκήτων 

αναπτυσσόταν πριν τα πειράματα όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Εν 

συνεχεία, οι μύκητες τοποθετούντο στα πηγάδια των πιάτων με τα 96 πηγάδια στη 



 

 74  

συγκέντρωση των 0.4x10
4
 – 5x10

4
/ml σπορίων στο θρεπτικό υλικό που περιγράφεται 

στο πρωτόκολλο του CLSI (M38-A2) για τα πειράματα που προσομοίαζαν τις 

συνθήκες στα συνήθη test ευαισθησίας (θρεπτικό υλικό RPMI με 0.2% γλυκόζη, σε 

pH 7 με ρυθμιστικό μέσο 0.165Μ MOPS σε ατμοσφαιρικό αέρα) αλλά σε 

θερμοκρασία 37οC και σε χρονική διάρκεια 24 ωρών και όχι 48 ωρών, γιατί όταν στη 

συνέχεια διενεργείτο ανάλυση της μεταβολικής λειτουργίας των μυκήτων με XTT, 

παρατηρείτο υπερανάπτυξη των υφών στις 48 ώρες, πράγμα το οποίο καθιστούσε 

αδύνατη τη μεταφορά του υπερκειμένου σε άλλο πιάτο για περαιτέρω ανάλυση. Στα 

πιάτα χρησιμοποιήθηκαν διαδοχικές αραιώσεις των αντιμυκητικών φαρμάκων που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, ενώ κάθε πιάτο είχε συνθήκη όπου υπήρχαν μύκητες 

δίχως αντιμυκητικό φάρμακο, ενώ υπήρχαν επίσης συνθήκες όπου υπήρχε μόνο 

θρεπτικό υλικό, με ή χωρίς αντιμυκητικό φάρμακο αλλά δίχως μύκητα, για σύγκριση 

με τις άλλες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, το πείραμα μετά από 24 ώρες 

διακοπτόταν και τα πηγάδια μελετούντο στο απλό φωτονικό μικροσκόπιο, 

καταγραφόταν η MIC ή η MEC του εκάστοτε αντιμυκητικού φαρμάκου με τη 

βοήθεια φωτονικού μικροσκοπίου, και αυτή καταγραφόταν, ενώ στη συνέχεια, 

διενεργείτο και μελέτη της μεταβολικής δραστηριότητας στο κάθε πιάτο 

πραγματοποιώντας την τεχνική του XTT, ως εξής. XTT και μεναδιόνη προστίθεντο 

στα πηγάδια του πιάτου με τα 96 πηγάδια σε μια τελική συγκέντρωση των 0.25mg/ml 

για το XTT και 25μM για τη μεναδιόνη και τα πιάτα επιστρέφονταν στον κλίβανο 

όπου βρίσκονταν πιο πριν, στις ίδιες ακριβώς συνθήκες θερμοκρασίας και CO2 για 1 

ώρα και μετά 125μl από το υπερκείμενο μεταφερόταν σε ένα νέο επίπεδο πιάτο με 96 
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πηγάδια και μετρούντο οι οπτικές πυκνότητες στα 450nm (OD450) με έναν μετρητή 

οπτικών πυκνοτήτων σε πιάτα (Bio-Rad model 680).  

Σε κάποια πειράματα, τροποποιήθηκαν οι συνθήκες των πειραμάτων ως προς 

την παρουσία ρυθμιστικού διαλύματος Hepes σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (0mM, 

12mM, 37mM, 111mM, 333mM και 1000mM), την παρουσία 2% ή 0.2% γλυκόζης, 

τη διενέργεια του πειράματος σε κλίβανο με επιπρόσθετο διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2), ώστε η συγκέντρωσή του να είναι 5% ή σε ατμοσφαιρικό αέρα όπου η 

συγκέντρωση του CO2 είναι περίπου 0.03%, την παρουσία ή όχι βόειου ορού σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις 1%, 5%, 10% ή 20%, την παρουσία βόειας αλβουμίνης 

σε διαφορετικές συγκεντρώσεις 0.15mg/ml, 0.75mg/ml, 1.5mg/ml ή 3mg/ml, ή την 

παρουσία FITC-BSA σε  συγκέντρωση 1.5mg/ml. 

Εξάλλου, σε ορισμένα πειράματα αντί για τις προαναφερθείσες συνθήκες 

πραγματοποιήθηκαν τα test ευαισθησίας σε θρεπτικό υλικό που προσομοιάζει εκείνο 

των κυτταροκαλλιεργειών, και πιο συγκεκριμένα σε θρεπτικό υλικό RPMI με pH 7.4 

με ρυθμιστικό μέσο 10mΜ Hepes, σε κλίβανο με παρουσία 5% CO2, και σε 

θερμοκρασία 37οC για 24 ώρες. Σε κάποια πειράματα, τροποποιήθηκαν οι συνθήκες 

ως προς τη διενέργεια του πειράματος σε κλίβανο δίχως επιπρόσθετο διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) ώστε η συγκέντρωσή του να είναι περίπου 0.03%, την παρουσία 

βόειου ορού σε διαφορετικές συγκεντρώσεις 1%, 5%, 10% ή 20%, και την παρουσία 

βόειας αλβουμίνης σε διαφορετικές συγκεντρώσεις 0.15mg/ml, 0.75mg/ml, 1.5mg/ml 

ή 3mg/ml. Όλα τα πειράματα έγιναν τουλάχιστον δύο φορές με κάθε συνθήκη να 

εκπροσωπείται από τουλάχιστον δύο διαφορετικά πηγάδια σε κάθε πείραμα, ενώ τα 

MIC και τα MEC προσδιορίζονταν από δύο διαφορετικούς ερευνητές. 
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Το ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας προέκυπτε ως εξής: 

100 x (οπτική απορρόφηση στα 450nm στην εκάστοτε συνθήκη – οπτική 

απορρόφηση στα 450nm σε συνθήκη δίχως μύκητα) / (οπτική απορρόφηση στα 

450nm στη συνθήκη δίχως αντιμυκητικό φάρμακο – οπτική απορρόφηση στα 450nm 

σε συνθήκη δίχως μύκητα και αντιμυκητικό φάρμακο). 

 

B7: Πειράματα με CFDA 

 

Για τα πειράματα με CFDA χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μικροαραίωσης σε 

ζωμό σύμφωνα με το πρωτόκολλο του CLSI (M38-A2) [96] χρησιμοποιώντας πιάτα 

με 96 πηγάδια, με τροποποιήσεις. Συνοπτικά, φρέσκο διάλυμα μυκήτων 

αναπτυσσόταν πριν τα πειράματα όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Εν 

συνεχεία, οι μύκητες τοποθετούντο στα πηγάδια πιάτων με μαύρα τοιχώματα με 96 

πηγάδια (για να μην επιτρέπεται η διέλευση του φωτός μεταξύ των πηγαδιών) στη 

συγκέντρωση των 0.4x10
4
 – 5x10

4
/ml σπορίων σε θρεπτικό υλικό που αποτελείτο από 

RPMI με pH 7.4 με ρυθμιστικό μέσο 10mΜ Hepes, σε κλίβανο με παρουσία 5% 

CO2, και σε θερμοκρασία 37οC για 24 ώρες με και χωρίς παρουσία 10% βόειου ορού. 

Στα πιάτα χρησιμοποιούντο διαδοχικές αραιώσεις της κασποφουγκίνης, ενώ κάθε 

πιάτο είχε συνθήκη όπου υπήρχαν μύκητες δίχως αντιμυκητικό φάρμακο, ενώ 

υπήρχαν επίσης συνθήκες όπου υπήρχε μόνο θρεπτικό υλικό, με ή χωρίς 

κασποφουγκίνη αλλά δίχως μύκητα, για σύγκριση με τα άλλα πηγάδια. Σε κάθε 

περίπτωση, το πείραμα μετά από 24 ώρες διακοπτόταν και τα πηγάδια μελετούντο 

στο απλό φωτονικό μικροσκόπιο, καταγραφόταν η MEC της κασποφουγκίνης με τη 
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βοήθεια φωτονικού μικροσκοπίου, και αυτή καταγραφόταν, ενώ στη συνέχεια, 

διενεργείτο και μελέτη της μεταβολικής δραστηριότητας στο κάθε πιάτο 

χρησιμοποιώντας το αντιδραστήριο CFDA όπως έχει προηγουμένως περιγραφεί [62]. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά από 24 ώρες επώασης των μυκήτων, το CFDA προστίθετο 

στο θρεπτικό υλικό σε μια τελική συγκέντρωση των 50μg/ml σε κάθε πηγάδι και το 

πιάτο τοποθετείτο ξανά στον κλίβανο για άλλα 45 λεπτά. Μετά, τα πηγάδια 

πλένονταν 2 φορές με PBS και μετά, ο φθορισμός κάθε πηγαδιού προσδιοριζόταν με 

τη χρήση ενός αναλυτή πιάτων που εξέπεμπε φως στο μήκος κύματος των 460nm και 

ανίχνευε την παρουσία φωτός σε μήκος κύματος 528nm (Biotek). 

Όλα τα πειράματα έγιναν τουλάχιστον δύο φορές με κάθε συνθήκη να 

εκπροσωπείται από τουλάχιστον δύο διαφορετικά πηγάδια σε κάθε πείραμα, ενώ τα 

MIC και τα MEC προσδιορίζονταν από δύο διαφορετικούς ερευνητές. Τα 

αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέσος φθορισμός στα 528nm της εκάστοτε συνθήκης 

σε σχέση με το μέσο φθορισμό στις συνθήκες όπου απουσίαζε η κασποφουγκίνη. 

 

B8: Πειράματα ελεγχόμενα με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

 

Σπόρια του μύκητα A.fumigatus αναπτύχθηκαν σε κυκλικά γυάλινα πλακίδια των 

12mm μέσα σε πιάτα για 24 ώρες σε θρεπτικό υλικό όπως περιγράφεται στο 

πρωτόκολλο του CLSI (M38-A2) με ή χωρίς παρουσία 0.75mg/ml αλβουμίνης, με ή 

χωρίς την παρουσία 125ng/ml κασποφουγκίνης, και στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν 

με 3% γλουτεραλδεΰδη και 2% παραφορμαλδεΰδη σε 0.1M cacodylate buffer (pH 

7.3), μετά πλύθηκαν με 0.1M cacodylate buffer (pH 7.3) για 10 λεπτά τρεις φορές, 
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μετά μονιμοποιήθηκαν πάλι με 1% cacodylate-buffered osmium tetroxide για 1 ώρα 

και πλύθηκαν με 0.1 M cacodylate buffer 3 φορές και με απιονισμένο νερό 2 φορές. 

Μετά, στα δείγματα προστέθηκε Millipore-filtered 1% aqueous tannic acid για 30 

λεπτά στο σκοτάδι, μετά πλύθηκαν 3 φορές με απιονισμένο νερό και μετά 

επωάστηκαν σε Millipore-filtered 1% aqueous uranyl acetate για 1 ώρα στο σκοτάδι. 

Στη συνέχεια, τα δείγματα πλύθηκαν επιμελώς με απιονισμένο νερό 2 φορές, για 5 

λεπτά κάθε φορά. Εν συνεχεία, τα δείγματα αφυδατώθηκαν μέσω έκθεσης σε 

διαδοχικά αυξανόμενες συγκεντρώσεις αιθανόλης για 5 λεπτά κάθε φορά. Μετά, τα 

δείγματα μεταφέρθηκαν σε σταδιακά αυξανόμενες συγκεντρώσεις 

hexamethyldisilazane (HMDS) για 5 λεπτά κάθε φορά και αφυδατώθηκαν στον αέρα 

έως το επόμενο πρωί. Τα δείγματα τοποθετήθηκαν στη συνέχεια σε double-stick 

carbon tabs (Ted Pella. Inc. Redding, CA) και μελετήθηκαν σε ένα ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης JSM-5910 (SEM; JEOL, USA, Inc., Peabody, MA) σε τάση 

ρεύματος 5 kV. 

 

B9: Πειράματα με φθορίζουσα βόειο αλβουμίνη και φθορίζουσα κασποφουγκίνη 

 

Για τα πειράματα με τη FITC-BSA και την εκτίμηση του σταδίου στο οποίο 

προσδένεται αυτή έγινε το ακόλουθο πείραμα. Σε 10
4
 κονίδια του A.fumigatus σε 

κατάσταση αδρανείας ή σε 10
4
 κονίδια του A.fumigatus που ήταν σε κατάσταση 

αδρανείας αλλά αφέθηκαν να βλαστήσουν για 6 ώρες σε συνθήκες 

κυτταροκαλλιεργειών (RPMI, pH 7.4, 10mM Hepes, 5% CO2, 37oC), ή σε ώριμες 

υφές του A.fumigatus που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών (RPMI, 
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pH 7.4, 10mM Hepes, 5% CO2, 37oC) για 17 ώρες σε στείρα στρογγυλά πλακίδια 

μέσα σε πιάτα με ή χωρίς κασποφουγκίνη, προστέθηκε θρεπτικό υλικό ίδιο με το 

προηγούμενο, με τη διαφορά πως υπήρχε και 1.5mg/ml FITC-BSA για 1 ώρα, και 

μετά το θρεπτικό υλικό αφαιρέθηκε, έγιναν 2 φορές πλύσεις με PBS, οι συνθήκες 

τοποθετήθηκαν σε mowiol, και εξετάστηκαν αμέσως στο συνεστιακό μικροσκόπιο. 

 Σε άλλο πείραμα, 10
4
 κονίδια ευρισκόμενα σε κατάσταση αδρανείας του 

μύκητα A.fumigatus τοποθετήθηκαν σε στρογγυλά πλακίδια μέσα σε πιάτα και 

αναπτύχθηκαν για 17 ώρες σε ώριμες υφές σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών (RPMI, 

pH 7.4, 10mM Hepes, 5% CO2, 37oC) με παρουσία 0ng/ml, 125ng/ml ή 2000ng/ml 

κασποφουγκίνης για 17 ώρες και μετά το θρεπτικό υλικό αντικαταστάθηκε από 

RPMI, pH 7.4, 10mM Hepes, 1.5mg/ml FITC-BSA και το πιάτο τοποθετήθηκε πάλι 

στον κλίβανο στους 37οC με 5% CO2 για 1 ώρα και μετά αφαιρέθηκε το θρεπτικό 

υλικό και όλες οι συνθήκες πλύθηκαν 2 φορές με PBS, τα πλακίδια μεταφέρθηκαν σε 

mowiol και οι συνθήκες εξετάστηκαν αμέσως στο συνεστιακό μικροσκόπιο. 

Σε άλλο πείραμα, 10
4
 κονίδια ευρισκόμενα σε κατάσταση αδρανείας του 

μύκητα A.fumigatus τοποθετήθηκαν σε στρογγυλά πλακίδια μέσα σε πιάτα και 

αναπτύχθηκαν για 17 ώρες σε ώριμες υφές σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών (RPMI, 

pH 7.4, 10mM Hepes, 5% CO2, 37oC). Μετά, αφαιρέθηκε το θρεπτικό υλικό και 

τοποθετήθηκε PBS με ή χωρίς 150mg/ml PBS για 1 ώρα, και μετά, αφού αφαιρέθηκε 

αυτό και πλύθηκαν οι συνθήκες με PBS, προστέθηκε PBS με και χωρίς 1.5mg/ml 

FITC-BSA για 1 ώρα, το οποίο μετά αφαιρέθηκε και όλες οι συνθήκες πλύθηκαν 2 

φορές με PBS, τα πλακίδια μεταφέρθηκαν σε mowiol και οι συνθήκες εξετάστηκαν 

αμέσως στο συνεστιακό μικροσκόπιο. 
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Σε άλλο πείραμα, 10
4
 κονίδια ευρισκόμενα σε κατάσταση αδρανείας του 

μύκητα A.fumigatus τοποθετήθηκαν σε στρογγυλά πλακίδια μέσα σε πιάτα και 

αναπτύχθηκαν για 17 ώρες σε ώριμες υφές σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών (RPMI, 

pH 7.4, 10mM Hepes, 5% CO2, 37oC). Μετά, στο θρεπτικό υλικό προστέθηκε 

DDAO-κασποφουγκίνη (κασποφουγκίνη στην οποία έχει προστεθεί με ομοιοπολικό 

τρόπο το φθορίζον μόριο 7-amino-91f-(L3-dichloro-9;9-dimethyiacridm-2-one) (7-

amino DDAO), όπως έχει προηγουμένως περιγραφεί [204]) σε συγκέντρωση 1μg/ml 

με και χωρίς την προσθήκη βόειου αλβουμίνης στη συγκέντρωση των 3mg/ml, και το 

πιάτο επιστράφηκε στους 37οC στον ίδιο κλίβανο με πριν για 1 ώρα. Μετά, 

αφαιρέθηκε το θρεπτικό υλικό, οι συνθήκες πλύθηκαν 2 φορές με PBS, 

τοποθετήθηκαν σε mowiol και εξετάστηκαν αμέσως στο συνεστιακό μικροσκόπιο. 

Όλες οι εικόνες ελήφθησαν με ένα συνεστιακό μικροσκόπιο Leica TCS SP2 και 

αναλύθηκαν με το λογισμικό της Leica, LAS AF έκδοση 2.6.0. Η ανάλυση του 

φθορισμού των εικόνων προέκυψε από ανάλυση ανά pixel των μεμβρανών των 

εικόνων που ελήφθησαν με απλή σάρωση. 

 

B10: Ανοσοφθορισμός για β-1,3 γλουκάνη και συνεστιακή μικροσκοπία 

 

10
4
 κονίδια ευρισκόμενα σε κατάσταση αδρανείας του μύκητα A.fumigatus 

τοποθετήθηκαν σε στρογγυλά πλακίδια μέσα σε πιάτα και αναπτύχθηκαν για 18 ώρες 

σε ώριμες υφές σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών (RPMI, pH 7.4, 10mM Hepes, 5% 

CO2, 37oC), σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης (0ng/ml, 4ng/ml, 

16ng/ml, 250ng/ml και 1000ng/ml), με ή χωρίς την παρουσία 10% βόειου ορού στο 
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θρεπτικό υλικό. Στη συνέχεια, αφαιρέθηκε το θρεπτικό υλικό, προστέθηκε PBS με 

2% βόειο αλβουμίνη και το πιάτο τοποθετήθηκε σε αναδευτήρα στους 4οC για 15 

λεπτά, και μετά αφαιρέθηκε το περιεχόμενο από τις συνθήκες και προστέθηκε PBS με 

2% βόειο αλβουμίνη και αντίσωμα ποντικού εναντίον της β-γλουκάνης σε αραίωση 

1/200, και τοποθετήθηκε σε αναδευτήρα στους 4οC για 2 ώρες. Μετά αφαιρέθηκε το 

περιεχόμενο από τα πιάτα και οι συνθήκες πλύθηκαν με PBS, ενώ στη συνέχεια 

προστέθηκε PBS με 2% βόειο αλβουμίνη καθώς και αντίσωμα εναντίον ποντικού 

συζευγμένο με τη φθορίζουσα ουσία Alexa
488

 σε αραίωση 1/500, και το πιάτο 

τοποθετήθηκε σε αναδευτήρα στους 4οC για 30 λεπτά. Μετά, αφαιρέθηκε το 

περιεχόμενο από το πιάτο και οι συνθήκες πλύθηκαν 2 φορές με PBS, 

μονιμοποιήθηκαν με 3.7% PFA σε PBS και μετά αφέθηκε στον πάγκο για 10 λεπτά, 

στη συνέχεια αφαιρέθηκε το περιεχόμενο από το πιάτο, έγινε πλύση με PBS και στη 

συνέχεια τα πλακίδια μεταφέρθηκαν σε mowiol και εξετάστηκαν αμέσως στο 

συνεστιακό μικροσκόπιο. 

 

B11: Στατιστική ανάλυση 

 

Για την προτυποποίηση της χρήσης του XTT έγινε ανάλυση της οπτικής 

απορρόφησης στα 450nm αναλόγως της αρχικής ποσότητας σπορίων με γραμμική 

παλινδρόμηση και υπολογίστηκαν οι τιμές r
2
 και p. Για τη στατιστική ανάλυση των 

πειραμάτων αντίστασης στα αντιβιοτικά, χρησιμοποιήθηκε ένα λογιστικό μοντέλο 

τεσσάρων παραμέτρων (Hill equation) χρησιμοποιώντας μη γραμμική συσχέτιση 

ώστε να εξαχθεί η δραστική συγκέντρωση 50% (50% effective concentration – EC50) 
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και η κλίση της καμπύλης αναστολής (steepness of the inhibitory dose-response curve 

– Hill slope or coefficient). Η παρουσία σημαντικών διαφορών στη δράση των 

αντιμυκητικών φαρμάκων εκτιμήθηκε με βάση τη στατιστική διαφορά των τιμών 

EC50 και των κλίσεων των καμπύλων για τις διαφορετικές συνθήκες. Unpaired t test 

ή one-way analysis of variance (ANOVA) με Dunnett’s posttest όπου ενδείκνυτο, 

χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθούν οι στατιστικές διαφορές στο μέσο φθορισμό ανά 

pixel στις μελέτες φθορισμού. Για το πείραμα με τον ανοσοφθορισμό εναντίον της β-

γλουκάνης έγινε ανάλυση των δεδομένων με two-way analysis of variance (two-way 

ANOVA). Σε όλα τα πειράματα το όριο για στατιστική σημασία ορίστηκε στο  0.05. 

Το λογισμικό στατιστικής που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις στατιστικές αναλύσεις 

ήταν το (Prism 4; GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, USA). Όλα τα πειράματα 

έγιναν τουλάχιστον δύο φορές. 
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Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Γ1: Διερεύνηση της in vitro δραστικότητας εχινοκανδινών κατά μυκήτων του 

γένους Aspergillus υπό συνθήκες προσομοιάζουσες σε in vivo περιβάλλον ξενιστή. 

 

Παραδόξως, η κασποφουγκίνη έχει αξιόλογη in vivo δραστικότητα σε μελέτες και σε 

ασθενείς με Διεισδυτική Ασπεργίλλωση αλλά στερείται αξιόλογης in vitro 

δραστικότητας εναντίον του μύκητα Aspergillus fumigatus [65, 191, 192, 193, 194, 

206] Έως τώρα, η in vitro δραστικότητα των εχινοκανδινών εναντίον των μυκήτων 

του γένους Aspergillus βασίζεται στη μικροσκοπική ανίχνευση μορφολογικών 

αλλαγών στις υφές του μύκητα, ενώ δεν υπάρχει μια αξιόπιστη και επαναλήψιμη 

μέθοδος για εκτίμηση της αντιμυκητικής δράσης εναντίον των μυκήτων αυτών. 

Συνεπώς, ως πιο αξιόλογος δείκτης της δράσης των αντιμυκητικών φαρμάκων 

εναντίον της βιομάζας των μυκήτων, αναπτύχθηκε μια ήδη περιγεγραμμένη στη 

βιβλιογραφία φωτομετρική μέθοδο που στηρίζεται στην αναγωγή αλάτων του XTT 

((2,3)-bis (2-Methoxy 4-Nitro 5-Sulphenyl) (2H) Tetrazolium Carboxanilide) σε 

παράγωγα φορμαζάνης μέσω του ενεργού μεταβολισμού του από τη ζωντανή βιομάζα 

των μυκήτων, και ανίχνευση του αποτελέσματος αυτής της αντίδρασης στο μήκος 

κύματος των 450nm [205]. Για να εφαρμοστεί η μέθοδος του XTT, έπρεπε πρώτα να 

εξακριβωθεί ότι είναι αρκετά ευαίσθητη για να εντοπίζει ακόμα και μικρό αριθμό 

μυκητιακών κυττάρων, αλλά και να επιβεβαιωθεί πως υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ της αναγωγής του άλατος του XTT  (κρίνοντας από τη συνεπαγόμενη 

παραγωγή χρώματος), και της μεταβολικής δραστικότητας του μύκητα. Μετά από 
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προκαταρτικά πειράματα, επελέγη η συγκέντρωση των 0.25mg/ml XTT και 25μM 

μεναδιόνης (βιταμίνη Κ), η οποία αποτελεί τον τελικό αποδέκτη των ηλεκτρονίων στη 

σχετική οξειδοαναγωγική αντίδραση, για τα επόμενα πειράματα. Ύστερα, 

δοκιμάστηκαν διαδοχικές αραιώσεις κονιδίων ευρισκόμενων σε κατάσταση αδρανείας 

(που είναι μεταβολικώς ανενεργά) ξεκινώντας από 10
3
 και καταλήγοντας σε 10

5
 

σπόρια σε κάθε ένα από τα 96 πηγαδάκια των πιάτων στους 37oC για 18 ώρες 

ανάπτυξης σε θρεπτικό υλικό που περιείχε 10% βόειο ορό, για να επιτραπεί η 

ανάπτυξη σε ώριμες υφές. Όπως φάνηκε στο απλό φωτονικό μικροσκόπιο, μετά από 

5-6 ώρες επώασης, παρατηρήθηκε βλάστηση με εμφάνιση πρώτα οιδήματος του 

μυκητιακού κυτταρικού τοιχώματος, μετά την εμφάνιση μικρών σωληνίσκων που 

προέβαλλαν από τα μυκητιακά σπόρια, και μετά τη δημιουργία συγκυτίων που 

ονομάζονται υφές, οι οποίες στις 18 ώρες είχαν επεκταθεί σε όλη την επιφάνεια του 

πηγαδιού του πιάτου. Μετά από 18 ώρες, το διάλυμα του XTT και της μεναδιόνης 

προσετέθη για 1 ώρα στα πηγαδάκια στη συγκέντρωση των 0.25mg/ml και 25μM 

αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε πως υπήρχε γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στην αναγωγή 

του XTT (χρησιμοποιώντας φασματοφωτομετρία στην οπτική πυκνότητα των 450 

nm), και στην αρχική ποσότητα σπορίων που είχε προστεθεί σε κάθε πηγαδάκι 

(γραμμική παλινδρόμηση: r
2
=0.959 και p<0.0001), το οποίο επέτρεψε να 

χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική για εκτίμηση της μυκητιακής βιομάζας στα επόμενα 

πειράματά (Εικόνα Γ.1). 

Στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε πως η κασποφουγκίνη έχει μικρή επίδραση στην 

in vitro ανάπτυξη του μύκητα Aspergillus fumigatus, οπότε και πραγματοποιήθηκε  



 

 85  

 

Εικόνα Γ.1: Αρχική ποσότητα σπορίων 

και αναγωγή του XTT από υφές στις 18 

ώρες ανάπτυξής τους από σπόρια του 

Aspergillus fumigatus (στέλεχος 293). Ο 

άξονας X δείχνει τον αριθμό των 

κονιδίων ανά πηγάδι στο πιάτο στην 

αρχή του πειράματος και ο άξονας Y 

δείχνει την οπτική πυκνότητα στα 

450nm (OD). Τα δεδομένα αποτελούν 

μέσους όρους +/- τυπικές κατανομές. Η 

ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης ανέδειξε γραμμική συσχέτιση (r
2
=0.959 and p<0.0001). 

 

test ευαισθησίας του μύκητα χρησιμοποιώντας διαδοχικές συγκεντρώσεις 

κασποφουγκίνης στους 35oC για 48 ώρες, χρησιμοποιώντας την τεχνική XTT και τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του πρωτοκόλλου M38-A2 του CLSI (The Clinical and 

Laboratory Standards Institute, του παλαιότερα ονομαζόμενου National Committee 

for Clinical Laboratory Standards [NCCLS]) για τη διενέργεια test ευαισθησίας σε 

αντιμυκητικά σε υφομύκητες, με χρήση θρεπτικού υλικού με RPMI με 0.2% γλυκόζη, 

σε pH 7 με ρυθμιστικό μέσο 0.165Μ MOPS [96]. Όπως φαίνεται στην εικόνα Γ.2, τα 

δύο διαφορετικά στελέχη του μύκητα Aspergillus fumigatus, το στέλεχος ATCC 

46645 και το στέλεχος 293 παρά την παρουσία κασποφουγκίνης σε συγκέντρωση έως 

1000ng/ml, είχαν μεταβολική δραστηριότητα παραπλήσια με εκείνη που είχαν και 

χωρίς την παρουσία κασποφουγκίνης, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και μετά από 

μελέτη του πιάτου στο οπτικό μικροσκόπιο, όπου παρατηρήθηκε πως οι μύκητες παρά 
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την εμφάνιση δομικών αλλοιώσεων στα 500ng/ml (MEC), μπορούσαν και 

αναπτύσσονταν κανονικά, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του πηγαδιού του πιάτου. 

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως στα 2000ng/ml, παρατηρείται πως υπάρχει μείωση 

της μεταβολικής δραστηριότητας και στα δύο στελέχη του μύκητα Aspergillus 

fumigatus, συγκέντρωση μεγαλύτερη των 500ng/ml που ήταν η μικρότερη 

συγκέντρωση όπου εμφανίστηκαν οι δομικές αλλοιώσεις που προκαλούν οι 

εχινοκανδίνες (MEC). 

 

 Εικόνα Γ.2: Test 

ευαισθησίας 2 στελεχών του 

μύκητα Aspergillus 

fumigatus σε 

κασποφουγκίνη με βάση το 

πρωτόκολλο Μ38-Α2 του 

CLSI. Ο άξονας Χ δείχνει 

τη συγκέντρωση 

κασποφουγκίνης και ο άξονας Υ δείχνει το ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας των μυκήτων 

ως ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα δίχως κασποφουγκίνη, κρίνοντας από την 

οπτική απορρόφηση στα 450nm όπου εντοπίζεται το παράγωγο της αναγωγής του XTT. Τα δεδομένα 

αποτελούν μέσους όρους από 2 επαναλήψεις. Τα μαύρα τετράγωνα αποτελούν δεδομένα από το 

στέλεχος Aspergillus fumigatus ATCC 46645 και οι μαύροι κύκλοι από το στέλεχος Aspergillus 

fumigatus 293. 

 

Προσπαθώντας να εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο οι εχινοκανδίνες είναι 

αποτελεσματικές in vivo αλλά όχι in vitro, και κρατώντας κατά νου πως φάνηκε να 
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υπάρχει μια διαφορά στη συγκέντρωση όπου οι μύκητες του γένους Aspergillus 

fumigatus εμφανίζουν δομικές αλλαγές και μειωμένη μεταβολική δραστηριότητα, 

επανελήφθη το προηγούμενο πείραμα, αυτή τη φορά σε συνθήκες που προσομοιάζουν 

περισσότερο το περιβάλλον το οποίο συναντάει ο μύκητας όταν αναπτύσσεται εντός 

του ξενιστή, και πιο συγκεκριμένα, σε τυπικό θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών, 

δηλαδή θρεπτικό υλικό που περιείχε 10% βόειο ορό, είχε διαφορετικό ρυθμιστικό 

διάλυμα για το pH, ενώ το πείραμα έγινε εντός κλιβάνου κυτταροκαλλιεργειών,  με 

5% περιεκτικότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), και σε θερμοκρασία 37οC, όπως 

γίνεται με τις περισσότερες κυτταροκαλλιέργειες. Για λόγους σύγκρισης, 

πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα το ίδιο πείραμα και με βάση το πρωτόκολλο M38-A2 

του CLSI με μικρές τροποποιήσεις όσον αφορά τη θερμοκρασία (37οC αντί για 

35οC), αλλά και όσον αφορά το χρόνο ανάπτυξης των μυκήτων, ο οποίος ήταν 24 

ώρες και όχι 48 ώρες, γιατί σε προκαταρτικά πειράματα που έγιναν με το μύκητα 

Aspergillus fumigatus, παρατηρήθηκε πως στις 48 ώρες συνέβαινε υπερανάπτυξη του 

μύκητα όταν αναπτυσσόταν σε τυπικό θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών, και ήταν 

αδύνατο να γίνουν χειρισμοί στο πιάτο για την προσθήκη του XTT και την εκτίμηση 

της μεταβολικής του δραστηριότητας. 

 Συγκεκριμένα, έγιναν test ευαισθησίας 6 διαφορετικών στελεχών του μύκητα 

του γένους Aspergillus από 3 διαφορετικά γένη σε κασποφουγκίνη αλλά και σε ένα 

αντιμυκητικό φάρμακο που ανήκει σε διαφορετική κατηγορία, τη βορικοναζόλη, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας στο πείραμά μας. Όπως φαίνεται σε όλα τα 

γραφήματα που βρίσκονται αριστερά στην εικόνα Γ.3, τόσο στην υποεικόνα (α) με τα 

στελέχη A.fumigatus στέλεχος 293, A.flavus κλινικό στέλεχος 1 και A.terreus κλινικό 
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στέλεχος 1, όσο και στην υποεικόνα (β) με τα στελέχη A.fumigatus στέλεχος ATCC 

46645, A.flavus κλινικό στέλεχος 2 και A.terreus κλινικό στέλεχος 2, η μεταβολική 

δραστηριότητα των Ασπεργίλλων μειώνεται σε μικρότερες συγκεντρώσεις φαρμάκου 

όταν το test ευαισθησίας στην κασποφουγκίνη γίνεται σε θρεπτικό υλικό 

κυτταροκαλλιεργειών αντί σε συνθήκες βάσει του πρωτοκόλλου M38-A2 του CLSI. 

Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι καμπύλες που προκύπτουν από την 

ανάλυση των δεδομένων των πειραμάτων αυτών με μη γραμμική παλινδρόμηση 

(sigmoidal dose response fit – variable slope) φαίνεται να αποκλίνουν σημαντικά, με 

την καμπύλη που προκύπτει από τα δεδομένα των πειραμάτων που έγιναν σε 

συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών να είναι εμφανώς μετατοπισμένη προς τα αριστερά. 

Να σημειωθεί, πως όπως προκύπτει από όλα τα γραφήματα που βρίσκονται δεξιά 

στην εικόνα Γ.3, τόσο στην υποεικόνα (α) με τα στελέχη A.fumigatus στέλεχος 293, 

A.flavus κλινικό στέλεχος 1 και A.terreus κλινικό στέλεχος 1, όσο και στην υποεικόνα 

(β) με τα στελέχη A.fumigatus στέλεχος ATCC 46645, A.flavus κλινικό στέλεχος 2 

και A.terreus κλινικό στέλεχος 2, η μεταβολική δραστηριότητα των Ασπεργίλλων δεν 

επηρεάζεται ιδιαίτερα όταν το test ευαισθησίας στη βορικοναζόλη γίνεται σε 

συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών έναντι σε συνθήκες βάσει του πρωτοκόλλου M38-A2 

του CLSI. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι καμπύλες που προκύπτουν από 

την ανάλυση των δεδομένων με μη γραμμική παλινδρόμηση (sigmoidal dose response 

fit – variable slope), των πειραμάτων που έγιναν σε διαφορετικές συνθήκες 

καλλιέργειας, δε φαίνεται να αποκλίνουν ιδιαίτερα η μία από την άλλη. 
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Εικόνα Γ.3: Test ευαισθησίας 6 στελεχών από 3 γένη του μύκητα Aspergillus σε 

κασποφουγκίνη και σε βορικοναζόλη σε συνθήκες βάσει του πρωτοκόλλου Μ38-Α2 του CLSI με 

μικρές τροποποιήσεις και σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών. Ο άξονας Χ δείχνει τη συγκέντρωση 

κασποφουγκίνης ή βορικοναζόλης και ο άξονας Υ δείχνει το ποσοστό της μεταβολικής 

δραστηριότητας των μυκήτων ως ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα δίχως 

κασποφουγκίνη ή βορικοναζόλη, κρίνοντας από την οπτική απορρόφηση στα 450nm όπου 

εντοπίζεται το παράγωγο της αναγωγής του XTT. Τα δεδομένα (συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα) 

φφφφφφ 
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Εικόνα Γ.3 (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα): αποτελούν μέσους όρους από 2 

επαναλήψεις +/- τυπικό σφάλμα. Τα μαύρα σύμβολα αποτελούν δεδομένα από τα test ευαισθησίας σε 

συνθήκες βάσει του πρωτοκόλλου Μ38-Α2 του CLSI με μικρές τροποποιήσεις και τα άσπρα 

σύμβολα αποτελούν δεδομένα από τα test ευαισθησίας σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών. Οι 

γραμμές δείχνουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης με μη γραμμική παλινδρόμηση (sigmoidal dose 

response fit – variable slope) των δεδομένων των πειραμάτων. 
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Πίνακας Γ.1: Η επίδραση των συνθηκών καλλιέργειας στην ανασταλτική ικανότητα της 

κασποφουγκίνης και της βορικοναζόλης εναντίον 6 διαφορετικών στελεχών του μύκητα Aspergillus 

με κριτήρια τη συγκέντρωση του αντιμυκητικού φαρμάκου που αναστέλλει το 50% της μεταβολικής 

δραστηριότητας του μύκητα (Effective concentration 50 – EC50), την ελάχιστη συγκέντρωση 

κασποφουγκίνης που απαιτείται για την εμφάνιση δομικών αλλαγών στους μύκητες (MEC), την 

ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση βορικοναζόλης (MIC), αλλά και την τιμή της κλίσης της 

καμπύλης που προκύπτει από την ανάλυση με μη γραμμική παλινδρόμηση (sigmoidal dose response 

fit – variable slope) των δεδομένων των πειραμάτων που φαίνονται στην εικόνα Γ.3. Το ‘MOPS’ 

αντιστοιχεί στα πειράματα που έγιναν βάσει του πρωτοκόλλου Μ38-Α2 του CLSI με μικρές 

τροποποιήσεις, ενώ το ‘FCS’ αντιστοιχεί στα πειράματα που έγιναν σε συνθήκες 

κυτταροκαλλιεργειών. Το ‘ΔΥ’ σημαίνει πως δεν υπάρχει η αντίστοιχη τιμή λόγω ανεπαρκούς 

αναστολής της ανάπτυξης του μύκητα από το αντιμυκητικό φάρμακο. Το ‘*’ σημαίνει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με p<0.05 σε σχέση με το αντίστοιχο πείραμα σε συνθήκες πρωτοκόλλου Μ38-

Α2 του CLSI. 
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 Το γεγονός πως η μεταβολική δραστηριότητα των Ασπεργίλλων μειώνεται σε 

μικρότερες συγκεντρώσεις φαρμάκου όταν το test ευαισθησίας στην κασποφουγκίνη 

γίνεται σε θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών αντί σε συνθήκες βάσει του 

πρωτοκόλλου M38-A2 του CLSI, φαίνεται επίσης και στον πίνακα Γ.1, όπου φαίνεται 

πως η συγκέντρωση της κασποφουγκίνης που απαιτείται για την μείωση στο 50% της 

μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα, δηλαδή η EC50 (Effective concentration 

50%, τιμή που προκύπτει από την ανάλυση αυτών των πειραμάτων με μη γραμμική 

παλινδρόμηση), είναι δραματικά μειωμένη σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών, και 

μάλιστα υποπολλαπλάσια (από υποδιπλάσια έως και πάνω από υποχιλιαπλάσια). 

Αντιθέτως, στον ίδιο πίνακα φαίνεται πως στην περίπτωση της βορικοναζόλης, αν και 

υπάρχει μια διαφορά στις τιμές EC50 μεταξύ των διαφορετικών συνθηκών 

διενέργειας του πειράματος, τέτοια που να υπονοεί πως η βορικοναζόλη ίσως να έχει 

μεγαλύτερη δράση σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών, αυτή η διαφορά είναι μικρή, 

έως υποτριπλάσια, και μάλιστα, δεν παρατηρείται σε όλα τα στελέχη του μύκητα 

Aspergillus, ενώ και οι κλίσεις των καμπύλων που προκύπτουν από την ανάλυση με 

μη γραμμική παλινδρόμηση δε διαφέρουν ιδιαίτερα στα πειράματα με τη 

βορικοναζόλη. Αντιθέτως, όπως φαίνεται από τον πίνακα Γ.1, οι τιμές των κλίσεων 

των καμπύλων που προκύπτουν από την ανάλυση με μη γραμμική παλινδρόμηση των 

πειραμάτων που έγιναν σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών και σε συνθήκες βάσει του 

πρωτοκόλλου M38-A2 του CLSI διαφέρουν σημαντικά στα πειράματα που έγιναν με 

την κασποφουγκίνη. 

Επιπλέον, μελετώντας στο απλό φωτονικό μικροσκόπιο τους μύκητες από το 

προαναφερθέν πείραμα, κατέστη δυνατόν να οριστούν οι ελάχιστες συγκεντρώσεις 
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των αντιμυκητικών φαρμάκων όπου παρατηρούνται δομικές αλλαγές στους μύκητες 

(MEC – για την περίπτωση της κασποφουγκίνης) ή που παρατηρείται αναστολή της 

ανάπτυξής τους (MIC – για την περίπτωση της βορικοναζόλης). Όπως φαίνεται στον 

πίνακα Γ.1, η κασποφουγκίνη επιτυγχάνει μικρότερα MEC όταν οι Ασπέργιλλοι 

αναπτύσσονται σε θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών και όχι σε συνθήκες βάσει 

του πρωτοκόλλου M38-A2 του CLSI, και μάλιστα αυτό παρατηρήθηκε και με τα 6 

διαφορετικά στελέχη μυκήτων του γένους Aspergillus που δοκιμάστηκαν, ενώ τα 

MEC ήταν από 2 έως και 63 φορές μικρότερα από εκείνα που παρατηρήθηκαν όταν 

τα test ευαισθησίας έγιναν σε συνθήκες βάσει του πρωτοκόλλου M38-A2 του CLSI. 

Αντιθέτως, με τη βορικοναζόλη παρατηρήθηκαν μικρότερα MIC σε συνθήκες 

κυτταροκαλλιεργειών μόνο με 3 στελέχη από τα 6 που δοκιμάστηκαν, η οποία μείωση 

ήταν από 2 έως 8 φορές, έναντι εκείνων βάσει του πρωτοκόλλου M38-A2 του CLSI. 

  

Γ2: Αναζήτηση παράγοντα εντός του θρεπτικού υλικού των 

κυτταροκαλλιεργειών που προκαλεί αύξηση της ευαισθησίας του Ασπεργίλλου 

στην κασποφουγκίνη. 

 

Από τη στιγμή που βρέθηκε πως η κασποφουγκίνη έχει μεγαλύτερη δράση 

εναντίον των μυκήτων του γένους Aspergillus όταν οι μύκητες αναπτύσσονται σε 

περιβάλλον κυτταροκαλλιεργειών αντί στο τυπικό θρεπτικό υλικό και στις συνθήκες 

που συνιστά το CLSI στο πρωτόκολλο Μ38-Α2, τόσο με την εμφάνιση σε μικρότερες 

συγκεντρώσεις των δομικών αλλοιώσεων που εμφανίζονται με την κασποφουγκίνη, 

όσο και με τη μείωση της μεταβολικής δραστηριότητας σε μικρότερες συγκεντρώσεις, 
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κρίνοντας από το μεταβολισμό του XTT, το επόμενο βήμα ήταν να διερευνηθεί ποιος 

παράγοντας ήταν που σχετιζόταν με αυτό το φαινόμενο. Οι συνθήκες που έγιναν τα 

πειράματα διέφεραν ως προς τη σύνθεση των θρεπτικών υλικών, καθώς και ως προς 

το περιβάλλον στο οποίο επωάστηκαν οι μύκητες. Συγκεκριμένα, τα πειράματα που 

έγιναν σε θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών, έγιναν με θρεπτικό υλικό που 

αποτελείτο από RPMI 1640, 10% βόειο ορό, 10mM Hepes ως ρυθμιστικό διάλυμα με 

pH 7.4, L-glutamine, ενώ η επώαση έγινε σε κλίβανο κυτταροκαλλιεργειών με 5% 

CO2, στους 37οC. Τα πειράματα που έγιναν βάσει του πρωτοκόλλου M38-A2 του 

CLSI, έγιναν με RPMI 1640, L-glutamine, 0.165Μ MOPS ως ρυθμιστικό διάλυμα με 

pH 7, 0.2% γλυκόζη, σε κλίβανο σε ατμόσφαιρα περιβάλλοντος (δίχως επιπρόσθετο 

CO2), με μικρές τροποποιήσεις, δηλαδή για διάρκεια 24 ωρών, και σε θερμοκρασία 

37οC, για να είναι συγκρίσιμα με τις συνθήκες ανάπτυξης των άλλων πειραμάτων. 

Συνεπώς, οι διαφορές που υπάρχουν στην ευαισθησία των Ασπεργίλλων στην 

κασποφουγκίνη, θα πρέπει να οφείλονται στις διαφορές που υπάρχουν στην ανάπτυξή 

τους, δηλαδή στη διαφορά του ρυθμιστικού διαλύματος (Hepes αντί για MOPS), τη 

διαφορά του pH, την παρουσία γλυκόζης, το επιπρόσθετο CO2 ή την παρουσία του 

βόειου ορού. Κινούμενοι προς την κατεύθυνση του να βρούμε ποιος παράγοντας είναι 

που σχετίζεται με την αυξημένη ευαισθησία των Ασπεργίλλων στην κασποφουγκίνη 

σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών, έγιναν test ευαισθησίας του στελέχους 293 του 

A.fumigatus στην κασποφουγκίνη με θρεπτικά υλικά που διέφεραν ως προς την 

περιεκτικότητα σε γλυκόζη, σε συγκέντρωση Hepes και στην παρουσία ή όχι 5% CO2 

στον κλίβανο όπου επωάστηκε ο μύκητας. Στο πείραμα αυτό, όλα τα διαλύματα είχαν  

ως βάση το RPMI 1640, L-glutamine, και περιείχαν γλυκόζη σε ποσοστό 0.2% ή 2% 
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Εικόνα Γ.4: Test ευαισθησίας του στελέχους 293 του A.fumigatus σε κασποφουγκίνη σε 

διαφορετικές συνθήκες ως προς τη συγκέντρωση γλυκόζης  (2% στα α και β, 0.2% στα γ και δ), την 

παρουσία επιπρόσθετου CO2 στον κλίβανο (5% CO2 στα α και γ, ατμοσφαιρικός αέρας στα β και δ), 

και τη συγκέντρωση Hepes στο θρεπτικό υλικό (επεξηγηματικός πίνακας δεξιά από τα α,β και γ,δ 

αντίστοιχα), με συνεπαγόμενη διαφορά στο pH του διαλύματος σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο άξονας 

Χ δείχνει τη συγκέντρωση κασποφουγκίνης και ο άξονας Υ δείχνει το ποσοστό της μεταβολικής 

δραστηριότητας του μύκητα ως ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα δίχως 

κασποφουγκίνη, κρίνοντας από την οπτική απορρόφηση στα 450nm όπου εντοπίζεται το παράγωγο 

της αναγωγής του XTT. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους όρους από 2 επαναλήψεις +/- τυπικό 

σφάλμα. 

 

(να σημειωθεί πως όταν το πείραμα έγινε δίχως γλυκόζη, δεν κατέστη δυνατή η 

ανάπτυξη του μύκητα κρίνοντας από την ανεπαρκή παραγωγή υφών στις 24 ώρες του 

πειράματος), CO2 ατμόσφαιρας ή επιπρόσθετο CO2 ώστε η περιεκτικότητά του να 
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είναι στο 5%, ενώ το διάλυμα περιείχε Hepes σε διαφορετικές συγκεντρώσεις με 

ρύθμιση του pH ώστε να είναι 7 στην αρχή του πειράματος (να σημειωθεί όμως πως 

στις συγκεντρώσεις Hepes 37mM, 12mM και 0mM, όταν το πείραμα γινόταν δίχως 

παρουσία 5% CO2, το pH δεν παρέμενε σταθερό αλλά αυξανόταν στο 8, στο 9 και  

στο 9.5 αντίστοιχα στο τέλος του πειράματος). Όπως φαίνεται και στην εικόνα Γ.4, 

δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στην ευαισθησία του στελέχους 293 του 

A.fumigatus στην κασποφουγκίνη, τόσο όσον αφορά τη μεταβολική δραστηριότητα 

των μυκήτων κρίνοντας από το μεταβολισμό του XTT, όσο και από το γεγονός πως οι 

τιμές MEC ήταν οι ίδιες σε όλες τις συνθήκες. Να σημειωθεί πως η ευαισθησία του 

στελέχους 293 του A.fumigatus στην κασποφουγκίνη στο πείραμα αυτό, όσον αφορά 

τη μεταβολική δραστηριότητα αλλά και τις τιμές MEC, ήταν παραπλήσια με αυτές 

που παρατηρήθηκαν στο πείραμα όπως αυτό είχε γίνει βάσει του πρωτοκόλλου M38-

A2 του CLSI, όπως φαίνεται και στην εικόνα Γ.3, στην υποεικόνα α, στην αριστερή 

στήλη, στην πρώτη γραμμή. Συνεπώς, η ευαισθησία του στελέχους 293 του 

A.fumigatus στην κασποφουγκίνη φάνηκε από αυτό το πείραμα να μην επηρεάζεται 

από τη διαφορετική συγκέντρωση γλυκόζης, τη διαφορά στην περιεκτικότητα CO2, 

την παρουσία Hepes αντί για MOPS, τη συγκέντρωση του Hepes, αλλά έμμεσα, 

ακόμα και από το ίδιο το pH, μιας και σε χαμηλές συγκεντρώσεις Hepes ή όταν δεν 

υπήρχε Hepes στο διάλυμα στο πείραμα που έγινε σε ατμοσφαιρικό αέρα, δίχως 

παρουσία επιπρόσθετου CO2, το pH βρέθηκε αυξημένο στο τέλος του πειράματος. 

 Μέσω του προηγούμενου πειράματος τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται 

στην εικόνα Γ.4, πρακτικά δοκιμάστηκε μεμονωμένα κάθε ένας από τους παράγοντες 

που διαφέρουν στις δύο διαφορετικές συνθήκες διενέργειας του βασικού έως τώρα 
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πειράματος, εκείνου τα αποτελέσματα του οποίου φαίνονται στην εικόνα Γ.3, και το 

οποίο αποδεικνύει πως οι Ασπέργιλλοι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην 

κασποφουγκίνη παρουσία τυπικού θρεπτικού υλικού κυτταροκαλλιεργειών αντί για 

το θρεπτικό υλικό και τις συνθήκες που ορίζει το πρωτόκολλο M38-A2 του CLSI, με 

εξαίρεση έναν παράγοντα. Το βόειο ορό. Πράγματι, δεδομένου ότι με το 

προηγούμενο πείραμα φάνηκε πως η διαφορά των θρεπτικών υλικών σε γλυκόζη, pH, 

ρυθμιστικό διάλυμα, και περιεκτικότητα σε CO2 δεν επηρεάζει την ευαισθησία του 

Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη, το επόμενο βήμα, θα ήταν να εξεταστεί αν η 

παρουσία του βόειου ορού θα μπορούσε να επηρεάσει την ευαισθησία του 

Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν test ευαισθησίας στην 

κασποφουγκίνη του στελέχους 293 του A.fumigatus σε θρεπτικό υλικό και συνθήκες 

κυτταροκαλλιεργειών, με διαφορετικές συγκεντρώσεις βόειου ορού, καθώς επίσης και 

σε συνθήκες βάσει του πρωτοκόλλου M38-A2 του CLSI, αλλά με τροποποιήσεις 

όσον αφορά την περιεκτικότητα σε CO2 στον κλίβανο όπου έγινε το test ευαισθησίας, 

καθώς φυσικά και στην περιεκτικότητα σε βόειο ορό. Τα αποτελέσματα του 

πειράματος αυτού φαίνονται στην εικόνα Γ.5. Όπως φαίνεται, και στα τρία 

διαφορετικά πειράματα, ανεξαρτήτως του είδους του βασικού θρεπτικού υλικού που 

έχει χρησιμοποιηθεί (θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών, αποτελούμενο από RPMI 

1640, L-glutamine, 10mM Hepes pH 7.4 ή RPMI 1640, L-glutamine, 0.2% γλυκόζη, 

0.165M MOPS pH 7), παρατηρείται πως η παρουσία του βόειου ορού, ακόμα και 

στην πολύ μικρή περιεκτικότητα του 1% οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της ευαισθησίας 

του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη, κρίνοντας από τη μεταβολική δραστηριότητα 

του Ασπεργίλλου που φαίνεται να είναι μικρότερη για μικρότερες συγκεντρώσεις 
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Εικόνα Γ.5: Test ευαισθησίας του στελέχους 293 του A.fumigatus σε κασποφουγκίνη σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις βόειου ορού. Το πείραμα έγινε σε συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών (α), 

και σε συνθήκες βασισμένες στο πρωτόκολλο Μ38-Α2 του CLSI, με τροποποιήσεις (β,γ) ως προς την 

περιεκτικότητα σε ορό και την παρουσία (β) επιπρόσθετου CO2 (5% CO2) ή όχι (γ). Ο άξονας Χ 

δείχνει τη συγκέντρωση κασποφουγκίνης και ο άξονας Υ δείχνει το ποσοστό της μεταβολικής 

δραστηριότητας του μύκητα ως ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας δίχως κασποφουγκίνη, 

κρίνοντας από την οπτική απορρόφηση στα 450nm όπου εντοπίζεται το παράγωγο της αναγωγής του 

XTT. Τα σύμβολα αποτελούν δεδομένα από τα test ευαισθησίας (κάθε σύμβολο αντιστοιχεί σε 

διαφορετική περιεκτικότητα βόειου ορού) και οι γραμμές δείχνουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης με 

μη γραμμική παλινδρόμηση (sigmoidal dose response fit – variable slope) των δεδομένων των 

πειραμάτων. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους όρους από 2 επαναλήψεις +/- τυπικό σφάλμα. 
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Πίνακας Γ.2: Η επίδραση της περιεκτικότητας σε βόειο ορό στο θρεπτικό υλικό, στην 

ανασταλτική ικανότητα της κασποφουγκίνης στο στέλεχος 293 του A.fumigatus με κριτήριο την 

ελάχιστη συγκέντρωση κασποφουγκίνης που απαιτείται για την εμφάνιση δομικών αλλαγών στους 

μύκητες (MEC) και τη συγκέντρωση του αντιμυκητικού φαρμάκου που αναστέλλει το 50% της 

μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα (Effective concentration 50 – EC50) όπως προκύπτει από 

την ανάλυση με μη γραμμική παλινδρόμηση (sigmoidal dose response fit – variable slope) των 

δεδομένων των πειραμάτων που φαίνονται στην εικόνα Γ.5. Το ‘RPMI MOPS’ αντιστοιχεί στα 

πειράματα που έγιναν βάσει του πρωτοκόλλου Μ38-Α2 του CLSI με τροποποιήσεις όσον αφορά την 

παρουσία επιπρόσθετου CO2 στον κλίβανο (5%), ή παρουσία μόνο του CO2 που περιέχεται στην 

ατμόσφαιρα (0.03%). Το ‘RPMI HEPES’ αντιστοιχεί στα πειράματα που έγιναν σε συνθήκες 

κυτταροκαλλιεργειών. Το ‘*’ σημαίνει στατιστικά σημαντική διαφορά με p<0.05 σε σχέση με το 

αντίστοιχο πείραμα δίχως την παρουσία βόειου ορού (περιεκτικότητα 0% FCS). 

 

κασποφουγκίνης παρουσία του βόειου ορού (έχοντας ως κριτήριο το μεταβολισμό του 

XTT), πράγμα που αντικατοπτρίζεται και από τη μετακίνηση της καμπύλης που 

προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των πειραμάτων με μη 

γραμμική παλινδρόμηση (sigmoidal dose response fit – variable slope), και από τα 
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EC50 που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση, και τα οποία φαίνονται στον 

πίνακα Γ.2. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η αύξηση της ευαισθησίας σε 

κασποφουγκίνη παρατηρείται όχι μόνο μέσω της μεταβολής της μεταβολικής 

δραστηριότητας του Ασπεργίλλου, αλλά και από τα MEC τα οποία προκύπτουν από 

τα πειράματα αυτά, και τα οποία είναι μικρότερα παρουσία του βόειου ορού, όπως 

φαίνεται στον πίνακα Γ.2. 

Πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί το γεγονός πως αυτή η αύξηση της 

ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη παρουσία του βόειου ορού, είναι 

ένα φαινόμενο που εξαρτάται και από τη συγκέντρωση του βόειου ορού, όπως 

προκύπτει από τις ολοένα και περισσότερο μετακινημένες προς τα αριστερά καμπύλες 

που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση με μη γραμμική παλινδρόμηση 

(sigmoidal dose response fit – variable slope) του πειράματος αυτού, από τα ολοένα 

και μικρότερα EC50, αλλά και από τα ολοένα και μικρότερα MEC όσο μεγαλώνει η 

συγκέντρωση του βόειου ορού στα πειράματα αυτά, όπως φαίνεται από την εικόνα 

Γ.5, αλλά και από τον πίνακα Γ.2. 

Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τα αποτελέσματά αυτά να επηρεάζονται 

ψευδώς από τυχόν επίδραση του ίδιου του βόειου ορού στον Ασπέργιλλο, έγινε 

διαφορετικά η ανάλυση των αποτελεσμάτων από το προηγούμενο πείραμα ώστε να 

φανεί αν ο ορός επηρεάζει τον Ασπέργιλλο στις συνθήκες όπου δεν υπάρχει 

κασποφουγκίνη, και τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα Γ.6. Όπως φαίνεται, 

ανεξαρτήτως του βασικού θρεπτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε, ανεξαρτήτως της 

περιεκτικότητας του θρεπτικού υλικού σε CO2, η διαφορά στη συγκέντρωση του 

βόειου ορού δεν έχει καμία επίδραση στο μεταβολισμό του Ασπεργίλλου, έχοντας ως 
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Εικόνα Γ.6: Μεταβολική δραστηριότητα του στελέχους 293 του A.fumigatus σε θρεπτικά 

υλικά με διαφορετικές συγκεντρώσεις βόειου ορού χωρίς κασποφουγκίνη. Το πείραμα έγινε σε 

συνθήκες κυτταροκαλλιεργειών (α), και σε συνθήκες βασισμένες στο πρωτόκολλο Μ38-Α2 του 

CLSI, με τροποποιήσεις (β,γ) ως προς την περιεκτικότητα σε ορό και την παρουσία (β) επιπρόσθετου 

CO2 (5% CO2) ή όχι (γ). Ο άξονας Χ δείχνει τη συγκέντρωση βόειου ορού στο διάλυμα και ο άξονας 

Υ δείχνει την οπτική πυκνότητα του υπερκείμενου της εκάστοτε συνθήκης στα 450nm όπου 

εντοπίζεται το παράγωγο της αναγωγής του XTT. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους όρους από 2 

επαναλήψεις +/- τυπικό σφάλμα. 

 

κριτήριο το μεταβολισμό του XTT, μιας και η οπτική πυκνότητα του υπερκείμενου 

από το πείραμα αυτό στα 450nm είναι το ίδιο ανεξαρτήτως της περιεκτικότητας σε 
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βόειο ορό. Αυτό, προκύπτει και από τη μελέτη των μυκήτων, στο πείραμα αυτό, στο 

απλό φωτονικό μικροσκόπιο, όπου δε φάνηκε κάποια διαφορά στη μορφολογία των 

μυκήτων στις διαφορετικές συγκεντρώσεις βόειου ορού όταν δεν υπήρχε στο διάλυμα 

κασποφουγκίνη. 

 

Εικόνα Γ.7: Test ευαισθησίας του 

στελέχους 293 του A.fumigatus σε 

κασποφουγκίνη σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις βόειου ορού. Το πείραμα 

έγινε σε θρεπτικό υλικό RPMI 1640 

10mM Hepes pH 7.4 & 5% CO2. Ο 

άξονας Χ δείχνει τη συγκέντρωση 

κασποφουγκίνης και ο άξονας Υ δείχνει 

το ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα ως ποσοστό της μεταβολικής 

δραστηριότητας δίχως κασποφουγκίνη, κρίνοντας από τoν εκπεμπόμενο φθορισμό του CFDA στα 

528nm μετά από έκθεση σε φως με μήκος κύματος 428nm. Τα άσπρα και τα μαύρα σύμβολα 

αποτελούν δεδομένα από το πείραμα με 10% ή 0% βόειο ορό αντίστοιχα και οι γραμμές δείχνουν το 

αποτέλεσμα της ανάλυσης με μη γραμμική παλινδρόμηση (sigmoidal dose response fit – variable 

slope) των δεδομένων των πειραμάτων. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους όρους από 2 επαναλήψεις +/- 

τυπικό σφάλμα. 

 

Προς επιβεβαίωση των προαναφερθέντων πειραμάτων, αλλά και για να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο βόειος ορός να παρεμβαίνει στην τεχνική με την οποία 

υπολογίζεται η μεταβολική δραστηριότητα έως τώρα (δηλαδή την οξειδοαναγωγική 

αντίδραση του XTT), πραγματοποιήθηκε test ευαισθησίας στην κασποφουγκίνη σε 

θρεπτικό υλικό με ή χωρίς βόειο ορό, αλλά αυτή τη φορά έχοντας ως κριτήριο της 
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μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα την ικανότητά των εστερασών που 

περιέχονται σε αυτόν να μεταβολίσουν το carboxyfluorescein diacetate (CFDA) σε 

προϊόν ικανό να εκπέμψει σε μήκος κύματος 528nm αν διεγερθεί με φως μήκους 

κύματος 428nm. Tα αποτελέσματα του πειράματος αυτού φαίνονται στην εικόνα Γ.7. 

Όπως φαίνεται, η παρουσία του βόειου ορού οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της 

ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη, κρίνοντας από τη μεταβολική 

δραστηριότητα του Ασπεργίλλου που φαίνεται να είναι μικρότερη για μικρότερες 

συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης παρουσία του βόειου ορού (έχοντας ως κριτήριο το 

φθορισμό του CFDA μετά την ενεργοποίησή του από τις ενδοκυττάριες εστεράσες), 

πράγμα που αντικατοπτρίζεται και από τη μετακίνηση της καμπύλης που προκύπτει 

από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων των πειραμάτων με μη γραμμική 

παλινδρόμηση (sigmoidal dose response fit – variable slope). 

 Αφότου αποδείχθηκε πως το συστατικό που προκαλεί την αύξηση της 

ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη είναι ο βόειος ορός, γεννάται το 

ερώτημα ποιο ακριβώς συστατικό του βόειου ορού ευθύνεται για αυτό το φαινόμενο. 

Ο βόειος ορός περιέχει γλυκόζη, ηλεκτρολύτες, πρωτεΐνες, με κυριότερη την 

αλβουμίνη, αλλά και άλλες πρωτεΐνες, όπως ανοσοφαιρίνες, ένζυμα και άλλα. Από 

αυτά, η γλυκόζη δεν ευθύνεται για τη διαφορά στην ευαισθησία του Ασπεργίλλου 

στην κασποφουγκίνη όπως φάνηκε σε προηγούμενο πείραμα, ενώ τα ένζυμα που 

τυχόν περιέχονται στον ορό δεν αναμένεται να έχουν αξιόλογη ενζυμική 

δραστικότητα μιας και ο ορός που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματά ήταν 

αδρανοποιημένος μέσω θερμότητας, όπως γίνεται συνήθως για τις 

κυτταροκαλλιέργειες. Έτσι, τα επόμενα πειράματα στράφηκαν προς την αλβουμίνη, 
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μια πρωτεΐνη που αποτελεί τη βασική πρωτεΐνη του βόειου ορού, αλλά και του 

ανθρώπινου ορού. Το πρώτο πείραμα που έγινε ήταν test ευαισθησίας του 

Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη σε θρεπτικό υλικό που αποτελείτο από RPMI 

  

Εικόνα Γ.8: Test ευαισθησίας του 

στελέχους 293 του A.fumigatus σε 

κασποφουγκίνη σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις βόειας αλβουμίνης. 

Το πείραμα έγινε σε συνθήκες 

βασισμένες στο πρωτόκολλο Μ38-

Α2 του CLSI, με τροποποιήσεις ως 

προς την περιεκτικότητα σε βόεια 

αλβουμίνη και την παρουσία (α) 

επιπρόσθετου CO2 (5% CO2) ή όχι 

(β). Ο άξονας Χ δείχνει τη 

συγκέντρωση κασποφουγκίνης και 

ο άξονας Υ δείχνει το ποσοστό της 

μεταβολικής δραστηριότητας του 

μύκητα ως ποσοστό της 

μεταβολικής δραστηριότητας δίχως κασποφουγκίνη, κρίνοντας από την οπτική απορρόφηση στα 

450nm όπου εντοπίζεται το παράγωγο της αναγωγής του XTT. Τα σύμβολα αποτελούν δεδομένα από 

τα test ευαισθησίας (κάθε σύμβολο αντιστοιχεί σε διαφορετική περιεκτικότητα βόειας αλβουμίνης) 

και οι γραμμές δείχνουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης με μη γραμμική παλινδρόμηση (sigmoidal dose 

response fit – variable slope) των δεδομένων των πειραμάτων. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους όρους 

από 2 επαναλήψεις +/- τυπικό σφάλμα. 
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1640 L-glutamine, 0.165M MOPS pH 7, 0.2% γλυκόζη, σε ατμοσφαιρικό αέρα 

(περιεκτικότητα CO2~0.03%) ή σε κλίβανο με επιπλέον CO2 ώστε να έχει 

περιεκτικότητα 5%. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα Γ.8. 

Όπως φαίνεται, και στα δύο διαφορετικά πειράματα, ανεξαρτήτως της 

περιεκτικότητας CO2 στο διάλυμα κατά τη διενέργεια του test ευαισθησίας, 

παρατηρείται πως η παρουσία της βόειας αλβουμίνης, ακόμα και στην πολύ μικρή 

συγκέντρωση των 0.15mg/ml (η οποία αντιστοιχεί περίπου στη συγκέντρωση βόειας 

αλβουμίνης που περιέχεται στο θρεπτικό υλικό όταν αυτό περιέχει 1% βόειο ορό) 

οδηγεί σε μεγάλη αύξηση της ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη, 

κρίνοντας από τη μεταβολική δραστηριότητα του Ασπεργίλλου που φαίνεται να είναι 

μικρότερη για μικρότερες συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης παρουσία της βόειας 

αλβουμίνης (έχοντας ως κριτήριο το μεταβολισμό του XTT), πράγμα που 

αντικατοπτρίζεται και από τη μετακίνηση της καμπύλης που προκύπτει από τη 

στατιστική ανάλυση των δεδομένων των πειραμάτων με μη γραμμική παλινδρόμηση 

(sigmoidal dose response fit – variable slope), και από τα EC50 που προκύπτουν από 

τη στατιστική ανάλυση, και τα οποία φαίνονται στον πίνακα Γ.3. Αξίζει να σημειωθεί 

πως αυτή η αύξηση της ευαισθησίας σε κασποφουγκίνη παρατηρείται όχι μόνο μέσω 

της μεταβολής της μεταβολικής δραστηριότητας του Ασπεργίλλου, αλλά και από τα 

MEC τα οποία προκύπτουν από τα πειράματα αυτά, και τα οποία είναι μικρότερα 

παρουσία της βόειας αλβουμίνης, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.3. 

Πρέπει, επίσης, να υπογραμμιστεί το γεγονός πως αυτή η αύξηση της 

ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη παρουσία της βόειας 

αλβουμίνης, είναι ένα φαινόμενο που εξαρτάται και από τη συγκέντρωση της βόειας 
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αλβουμίνης, όπως προκύπτει από τις ολοένα και περισσότερο μετακινημένες προς τα 

αριστερά καμπύλες που προκύπτουν από τη στατιστική ανάλυση με μη γραμμική 

παλινδρόμηση (sigmoidal dose response fit – variable slope) του πειράματος αυτού, 

από τα ολοένα και μικρότερα EC50, αλλά και από τα ολοένα και μικρότερα MEC όσο  

 

Πίνακας Γ.3: Η επίδραση της 

περιεκτικότητας σε βόεια 

αλβουμίνη στο θρεπτικό υλικό, 

στην ανασταλτική ικανότητα 

της κασποφουγκίνης στο 

στέλεχος 293 του A.fumigatus 

με κριτήριο την ελάχιστη 

συγκέντρωση κασποφουγκίνης 

που απαιτείται για την εμφάνιση δομικών αλλαγών στους μύκητες (MEC) και τη συγκέντρωση του 

αντιμυκητικού φαρμάκου που αναστέλλει το 50% της μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα 

(Effective concentration 50 – EC50) όπως προκύπτει από την ανάλυση με μη γραμμική 

παλινδρόμηση (sigmoidal dose response fit – variable slope) των δεδομένων των πειραμάτων που 

φαίνονται στην εικόνα Γ.8. Το ‘RPMI MOPS’ αντιστοιχεί στα πειράματα που έγιναν βάσει του 

πρωτοκόλλου Μ38-Α2 του CLSI με τροποποιήσεις όσον αφορά την παρουσία επιπρόσθετου CO2 

στον κλίβανο (5%), ή παρουσία μόνο του CO2 που περιέχεται στην ατμόσφαιρα (0.03%). Το ‘*’ 

σημαίνει στατιστικά σημαντική διαφορά με p<0.05 σε σχέση με το αντίστοιχο πείραμα δίχως την 

παρουσία βόειας αλβουμίνης (περιεκτικότητα 0mg/ml). 

 

μεγαλώνει η συγκέντρωση της βόειας αλβουμίνης στα πειράματα αυτά, όπως φαίνεται 

από την εικόνα Γ.8, αλλά και από τον πίνακα Γ.3. Σημειωτέον πως οι συγκεντρώσεις 

της βόειας αλβουμίνης 0.15mg/dl, 0.75mg/dl, 1.5mg/dl και 3mg/dl, επελέγησαν λόγω 
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του ότι είναι παραπλήσιες εκείνων που υπάρχουν στο θρεπτικό υλικό όταν αυτό 

περιέχει βόειο ορό σε συγκέντρωση 1%, 5%, 10% και 20% αντίστοιχα. 

Από τα πειράματα, τα αποτελέσματα των οποίων φαίνονται στις εικόνες Γ.5 

και Γ.8 και στους πίνακες Γ.2 και Γ.3, παρατηρείται πως αν συγκριθούν τα EC50 και 

τα MEC των συνθηκών που περιέχουν 1% ή 5% ή 10% ή 20% βόειο ορό με εκείνα 

των συνθηκών που περιέχουν 0.15mg/dl ή 0.75mg/dl ή 1.5mg/dl ή 3mg/dl βόειο 

αλβουμίνη αντίστοιχα (που είναι περίπου οι συγκεντρώσεις αλβουμίνης που 

περιέχονται στις συνθήκες με την αντίστοιχη περιεκτικότητα βόειου ορού), οι 

διαφορές τους είναι μικρές και αγγίζουν τα όρια του στατιστικού λάθους για τα EC50 

ενώ τα MEC είναι τα ίδια ή συγκρίσιμα (ίδια για τη σύγκριση των συνθηκών με 1% 

και 5% βόειο ορό με εκείνες με 0.15mg/ml και 0.75mg/ml βόειο αλβουμίνη 

αντίστοιχα, υποδιπλάσια για τη σύγκριση των συνθηκών με 10% βόειο ορό με εκείνες 

με 1.5mg/ml βόειο αλβουμίνη αντίστοιχα, και υποτετραπλάσια για τη σύγκριση των 

συνθηκών με 20% βόειο ορό με εκείνες με 3mg/ml βόειο αλβουμίνη αντίστοιχα). 

Αυτό το γεγονός υπονοεί πως τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της αυξημένης 

ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη λόγω του βόειου ορού, αν όχι 

ολόκληρο, οφείλεται στην αλβουμίνη. 

 Όπως έγινε και σε αντίστοιχο προηγούμενο πείραμα όπου αποδείχθηκε πως ο 

βόειος ορός δεν επιδρά ο ίδιος στην ανάπτυξη και το μεταβολισμό του μύκητα 

απουσία κασποφουγκίνης, έτσι και εδώ, τα δεδομένα από το πείραμα τα 

αποτελέσματα του οποίου φαίνονται στην εικόνα Γ.8, αναλύθηκαν με διαφορετικό 

τρόπο ώστε να αναδειχθεί ο μεταβολισμός των μυκήτων που αναπτύχθηκαν δίχως 

παρουσία κασποφουγκίνης σε θρεπτικό υλικό που περιείχε RPMI 1640 L-glutamine, 
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0.165M MOPS pH 7, 0.2% γλυκόζη, με ή χωρίς επιπλέον CO2, με παρουσία των 

διαφορετικών συγκεντρώσεων βόειου αλβουμίνης, όπου και φάνηκε πως η βόειος 

αλβουμίνη δεν επηρεάζει την ανάπτυξη του Ασπεργίλλου κρίνοντας τόσο μέσω του 

μεταβολισμού του XTT, όσο και από τη μελέτη των μυκήτων στο φωτονικό 

μικροσκόπιο, όπου δε φάνηκε κάποια δομική αλλοίωση στο μύκητα, ανεξαρτήτως της 

συγκέντρωσης της αλβουμίνης. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στην εικόνα Γ.9. 

 

Εικόνα Γ.9: Μεταβολική δραστηριότητα του 

στελέχους 293 του A.fumigatus σε θρεπτικό 

υλικό με διαφορετικές συγκεντρώσεις βόειας 

αλβουμίνης χωρίς κασποφουγκίνη. Το 

πείραμα έγινε σε συνθήκες βασισμένες στο 

πρωτόκολλο Μ38-Α2 του CLSI, με 

τροποποιήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε 

βόεια αλβουμίνη και την παρουσία (α) 

επιπρόσθετου CO2 (5% CO2) ή όχι (β). Ο 

άξονας Χ δείχνει τη συγκέντρωση βόειας 

αλβουμίνης στο διάλυμα και ο άξονας Υ 

δείχνει την οπτική πυκνότητα του 

υπερκείμενου της εκάστοτε συνθήκης στα 

450nm όπου εντοπίζεται το παράγωγο της 

αναγωγής του XTT. Τα δεδομένα αποτελούν 

μέσους όρους από 2 επαναλήψεις +/- τυπικό 

σφάλμα. 
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Στη συνέχεια, αφότου φάνηκε στο απλό φωτονικό μικροσκόπιο η επίδραση 

που έχει η αλβουμίνη στο μύκητα παρουσία της κασποφουγκίνης, έγινε προσπάθεια 

να αναδειχθεί με μεγαλύτερη ευκρίνεια ο Ασπέργιλλος με ή χωρίς αλβουμίνη, 

παρουσία και απουσία κασποφουγκίνης. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκε το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, το οποίο μπορεί να δώσει πολύ ευκρινείς 

εικόνες, με πλούσιες λεπτομέρειες που δεν μπορεί να εντοπίσει το γυμνό μάτι στο 

φωτονικό μικροσκόπιο. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από αυτό το πείραμα φαίνονται 

στην εικόνα Γ.10. 

 

 

Εικόνα Γ.10: Εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης μυκήτων του στελέχους 293 του 

A.fumigatus που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες βασισμένες στο πρωτόκολλο Μ38-Α2 του CLSI, με 

τροποποιήσεις ως προς την παρουσία (β, δ) ή απουσία (α, γ) βόειας αλβουμίνης σε συγκέντρωση 

0.75mg/ml  και την παρουσία (γ, δ) ή όχι (α,β) 125ng/ml κασποφουγκίνης. Η λευκή μπάρα 

αντιστοιχεί σε 10μm. 
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 Όπως φαίνεται στην εικόνα Γ.10, οι μύκητες που αναπτύσσονται δίχως 

κασποφουγκίνη, ανεξαρτήτως της παρουσίας αλβουμίνης ή όχι (β και α) αντίστοιχα, 

είναι μακρόστενες, με ομαλή γωνίωση στις διακλαδώσεις των υφών τους, και με υγιή 

άκρα δίχως κυτταρικά συντρίμμια γύρω τους. Την ίδια εικόνα δίνουν και οι μύκητες 

που αναπτύσσονται παρουσία 125ng/ml κασποφουγκίνης αλλά χωρίς αλβουμίνη (γ), 

με τη διαφορά πως σποραδικά εμφανίζονται στο υπόβαθρο κάποια συντρίμμια τα 

οποία μπορεί να είναι κυτταρικά συντρίμμια του μύκητα. Αντιθέτως, στην υποεικόνα 

(δ) όπου φαίνονται οι μύκητες του γένους Aspergillus που αναπτύχθηκαν παρουσία 

αλβουμίνης αλλά και κασποφουγκίνης, φαίνεται πως οι υφές είναι κοντές και χοντρές, 

ενώ οι διακλαδώσεις τους είναι ανώμαλες, και τα άκρα των υφών συχνά απολήγουν 

σε διόγκωση και σποραδικά παρατηρείται ρήξη των απολήξεων, καθώς και αρκετά 

συντρίμμια, τα οποία μπορεί να είναι κυτταρικά συντρίμμια. 

 

Γ3: Διερεύνηση του μηχανισμού με τον οποίο η αλβουμίνη προκαλεί αύξηση 

ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη. 

 

 Αφότου διαπιστώθηκε πως το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι όλο, του φαινομένου 

της αυξημένης ευαισθησίας των μυκήτων του γένους Aspergillus στην 

κασποφουγκίνη οφείλεται στην παρουσία της βόειας αλβουμίνης στο διάλυμα όπου 

αναπτύσσεται ο μύκητας, εξετάστηκε ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό και έτσι 

ακολούθησαν πειράματα που μπορούν να αποσαφηνίσουν το μηχανισμό στον οποίο 

οφείλεται αυτό το φαινόμενο. Έγιναν, λοιπόν, πειράματα ώστε να φανεί η 

αλληλεπίδραση του μύκητα με την αλβουμίνη, και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε 
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βόειος αλβουμίνη σημασμένη με ένα φθορίζον μόριο, το FITC, ώστε να μπορούν να 

γίνουν πειράματα ελεγχόμενα από συνεστιακό μικροσκόπιο. Για να επιβεβαιωθεί πως 

το αντιδραστήριο της FITC-BSA διατηρούσε τη βιολογική του ισχύ (και να 

αποκλειστεί με αυτόν τον τρόπο πως η διαδικασία της προσθήκης του μορίου FITC 

έχει τροποποιήσει τη δομή της BSA ώστε να την έχει καταστήσει μη λειτουργική), 

πραγματοποιήθηκε test ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη σε 

θρεπτικό υλικό που αποτελείτο από RPMI 1640 L-glutamine, 0.165M MOPS pH 7, 

0.2% γλυκόζη, σε κλίβανο με επιπλέον CO2 ώστε να έχει περιεκτικότητα 5% με ή 

 

Εικόνα Γ.11: Test ευαισθησίας 

του στελέχους 293 του 

A.fumigatus σε κασποφουγκίνη 

με ή χωρίς 1.5mg/ml BSA ή 

FITC BSA. Το πείραμα έγινε σε 

συνθήκες βασισμένες στο 

πρωτόκολλο Μ38-Α2 του CLSI, 

με τροποποιήσεις ως προς την περιεκτικότητα σε βόεια αλβουμίνη και την παρουσία επιπρόσθετου 

CO2 (5% CO2). Ο άξονας Χ δείχνει τη συγκέντρωση κασποφουγκίνης και ο άξονας Υ δείχνει το 

ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα ως ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας 

δίχως κασποφουγκίνη, κρίνοντας από την οπτική απορρόφηση στα 450nm όπου εντοπίζεται το 

παράγωγο της αναγωγής του XTT. Τα σύμβολα αποτελούν δεδομένα από τα test ευαισθησίας 

(διαφορετικά σύμβολα αφορούν παρουσία 1.5mg/ml BSA, 1.5mg/ml FITC-BSA ή καθόλου BSA) και 

οι γραμμές δείχνουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης με μη γραμμική παλινδρόμηση (sigmoidal dose 

response fit – variable slope) των δεδομένων των πειραμάτων. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους όρους 

από 2 επαναλήψεις +/- τυπικό σφάλμα. 
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χωρίς παρουσία 1.5mg/ml βόειας αλβουμίνης (BSA) ή 1.5mg/ml βόειας αλβουμίνης 

συνδεδεμένης με FITC (FITC-BSA). Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα Γ.11. 

Από τη στιγμή που φάνηκε πως η FITC-BSA διατηρούσε τη λειτουργία και το 

φαινότυπο της BSA, ακολούθησαν πειράματα ελεγχόμενα από συνεστιακό 

μικροσκόπιο εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως το μόριο FITC εκπέμπει σε μήκος 

κύματος 519nm όταν διεγερθεί με ακτινοβολία μήκους κύματος 495nm. Μετά από 

προκαταρτικά πειράματα όπου μύκητες του γένους Aspergillus αφέθηκαν να 

αναπτυχθούν σε ώριμες υφές σε θρεπτικό υλικό παρουσία BSA ή FITC-BSA και 

μελετήθηκαν στο συνεστιακό μικροσκόπιο, φάνηκε πως οι μύκητες που είχαν 

αναπτυχθεί παρουσία FITC-BSA φθορίζουν όταν διεγερθούν με ακτινοβολία μήκους 

κύματος πλησίον των 495nm (πράγμα που δε συμβαίνει με τους μύκητες που 

αναπτύχθηκαν παρουσία BSA), ενδεικτικό του ότι η FITC-BSA προσδένεται στους 

μύκητες. Μετά, διερευνώντας πώς ακριβώς η αλβουμίνη συνδέεται στους μύκητες του 

γένους Aspergillus, χρησιμοποιήθηκαν κονίδια βρισκόμενα σε κατάσταση αδρανείας, 

διογκωμένα βλαστάνοντα κονίδια και ώριμες υφές του μύκητα Aspergillus fumigatus, 

επωάστηκαν για μια ώρα παρουσία FITC-BSA, και μετά τα μελετήθηκαν στο 

συνεστιακό μικροσκόπιο, όπου, όπως φαίνεται και στην εικόνα Γ.12, η σύνδεση της 

FITC-BSA με τους μύκητες αρχίζει όταν αυτοί βρίσκονται στη φάση των 

βλαστανόντων διογκωμένων κονιδίων ενώ είναι πιο έντονη όταν έχουν δώσει ώριμες 

υφές, ενώ αντιθέτως, η πρόσδεση της FITC-BSA στα κονίδια σε κατάσταση 

αδρανείας είναι μικρή έως μηδαμινή. Στη συνέχεια, και αφότου φάνηκε πως η 

αλβουμίνη μπορεί και συνδέεται με το μύκητα Aspergillus fumigatus και πιο  
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Εικόνα Γ.12: Εικόνες από συνεστιακό μικροσκόπιο μυκήτων του στελέχους 293 του A.fumigatus που 

επωάστηκαν παρουσία FITC-BSA. Κονίδια σε κατάσταση αδρανείας (α), διογκωμένα βλαστάνοντα 

κονίδια (β) ή ώριμες υφές (γ) που προέκυψαν από επώαση σε RPMI 1640 L-glutamine, 10mM Hepes 

pH 7.4, 5% CO2, των κονιδίων που ήταν σε κατάσταση αδρανείας για 5 ή 17 ώρες αντίστοιχα, 

επωάστηκαν για 1 ώρα παρουσία 1.5mg/ml FITC-BSA στο ίδιο θρεπτικό υλικό και στη συνέχεια 

μεταφέρθηκαν σε πλακίδια και μελετήθηκαν στο συνεστιακό μικροσκόπιο. Η πρώτη στήλη δείχνει 

εικόνες που ελήφθησαν στο μήκος κύματος του FITC, η δεύτερη στήλη δείχνει εικόνες από αντίθεση 

διαφορικής συμβολής και η τρίτη στήλη δείχνει εικόνες που προκύπτουν από τη συγχώνευση των 

προηγούμενων δύο. 
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Εικόνα Γ.13: Εικόνες από 

συνεστιακό μικροσκόπιο 

μυκήτων του στελέχους 

293 του A.fumigatus που 

επωάστηκαν παρουσία (α) 

2000ng/ml ή (β) 125ng/ml 

ή (γ) 0ng/ml 

κασποφουγκίνης σε RPMI 

1640 L-glutamine, 10mM 

Hepes pH 7.4, 5% CO2, 

για 17 ώρες, μετά 

επωάστηκαν για 1 ώρα 

παρουσία 1.5mg/ml FITC-

BSA στο ίδιο θρεπτικό υλικό και στη 

συνέχεια μεταφέρθηκαν σε πλακίδια και 

μελετήθηκαν στο συνεστιακό 

μικροσκόπιο. Η πρώτη στήλη δείχνει 

εικόνες που ελήφθησαν στο μήκος 

κύματος του FITC, η δεύτερη στήλη 

δείχνει εικόνες από αντίθεση διαφορικής 

συμβολής και η τρίτη στήλη δείχνει 

εικόνες που προκύπτουν από τη 

συγχώνευση των προηγούμενων δύο. Στο (δ) φαίνεται η ποσοτικοποίηση του φθορισμού FITC που 

προέκυψε μετά από ανάλυση των εικόνων. Ο άξονας Χ δείχνει τη συγκέντρωση κασποφουγκίνης, ο 

άξονας Ψ το μέσο φθορισμό ανά pixel, ομαλοποιημένο ως προς το μέσο φθορισμό ανά pixel στις 

συνθήκες δίχως κασποφουγκίνη. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους όρους. Το ‘*’ σημαίνει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με p<0.001 σε σχέση με το πείραμα δίχως κασποφουγκίνη (0ng/ml). 
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συγκεκριμένα με τις βλασταίνουσες μορφές του, εξετάστηκε αν η παρουσία της 

κασποφουγκίνης μπορεί να επηρεάζει την ικανότητα της αλβουμίνης στο να 

προσδένεται στο μύκητα αυτόν, μιας και η κασποφουγκίνη προκαλεί αλλαγές στη 

σύσταση του τοιχώματος του μύκητα. Έτσι, επωάστηκαν κονίδια του μύκητα 

Aspergillus fumigatus ώστε να παραχθούν ώριμες υφές σε θρεπτικό υλικό που 

περιείχε 0ng/ml, 125ng/ml ή 2000ng/ml κασποφουγκίνη, στη συνέχεια επωάστηκαν 

σε θρεπτικό υλικό που περιείχε FITC-BSA, και μετά μελετήθηκαν στο συνεστιακό 

μικροσκόπιο, ενώ έγινε και ποσοτικοποίηση του φθορισμού ανά pixel, για να 

συγκριθεί η πρόσδεση της FITC-BSA στους μύκητες, όπως φαίνεται και στην εικόνα 

Γ.13. Φαίνεται πως στις υφές που αναπτύχθηκαν παρουσία κασποφουγκίνης 

παρατηρείται μεγαλύτερος φθορισμός FITC, πράγμα το οποίο σημαίνει πως η FITC-

BSA συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις υφές που έχουν αναπτυχθεί παρουσία 

κασποφουγκίνης, και μάλιστα κατά τρόπο στατιστικά σημαντικό. Παρατηρούμε 

επίσης πως δεν υπάρχει διαφορά του φθορισμού FITC που προκύπτει μεταξύ των 

υφών που αναπτύχθηκαν παρουσία 125ng/ml ή 2000ng/ml κασποφουγκίνης. 

Συνεπώς, με το πείραμα αυτό παρατηρήθηκε πως οι μύκητες του είδους Aspergillus 

fumigatus που αναπτύσσονται παρουσία κασποφουγκίνης ακόμα και σε 

συγκεντρώσεις μικρότερες της ελάχιστης συγκέντρωσης στην οποία παρατηρούνται 

δομικές αλλαγές στο μύκητα (MEC), προσδένουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

αλβουμίνη, σε σχέση με τους μύκητες που αναπτύσσονται δίχως παρουσία 

κασποφουγκίνης. 

 Τέλος, πραγματοποιήθηκε ένα επιπλέον πείραμα για να επιβεβαιωθεί ότι η 

πρόσδεση της FITC-BSA στο μύκητα γίνεται με τρόπο ανεξάρτητο της παρουσίας  
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Εικόνα Γ.14: (α) Εικόνες από συνεστιακό 

μικροσκόπιο μυκήτων του στελέχους 293 

του A.fumigatus που επωάστηκαν σε 

RPMI 1640 L-glutamine, 10mM Hepes pH 

7.4, 5% CO2, για 18 ώρες, μετά 

επωάστηκαν για 1 ώρα σε PBS χωρίς BSA 

(1
η
 γραμμή εικόνων), ή 150mg/ml BSA 

(2
η
 γραμμή εικόνων), μετά επωάστηκαν σε 

PBS με 1.5mg/ml FITC-BSA και μετά 

μεταφέρθηκαν σε πλακίδια και μελετήθηκαν στο συνεστιακό μικροσκόπιο. Η πρώτη στήλη δείχνει 

εικόνες που ελήφθησαν στο μήκος κύματος του FITC, η δεύτερη στήλη δείχνει εικόνες από αντίθεση 

διαφορικής συμβολής και η τρίτη στήλη δείχνει εικόνες που προκύπτουν από τη συγχώνευση των 

προηγούμενων δύο. Στο (β) φαίνεται η ποσοτικοποίηση του φθορισμού FITC που προέκυψε μετά από 

ανάλυση των εικόνων. Ο άξονας Ψ δείχνει το ποσοστό του μέσου φθορισμού ανά pixel ως προς το 

μέσο φθορισμό ανά pixel στις συνθήκες όπου δεν είχε γίνει έκθεση σε 150mg/ml  BSA πριν την 

έκθεση σε FITC-BSA. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους όρους +/- τυπικό σφάλμα. Το ‘*’ σημαίνει 

στατιστικά σημαντική διαφορά με p<0.0001 μεταξύ των δύο συνθηκών. 
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του μορίου FITC, και πως τα πειράματα που έγιναν έως τώρα δεν έχουν επηρεαστεί 

από τυχόν διαφορές στη δομή και στις ιδιότητες της αλβουμίνης που έχουν προκληθεί 

από την πρόσδεση σε αυτή του μορίου FITC. Συγκεκριμένα, επωάστηκαν κονίδια του 

μύκητα Aspergillus fumigatus ώστε να παραχθούν ώριμες υφές σε θρεπτικό υλικό 

κυτταροκαλλιεργειών, στη συνέχεια επωάστηκαν σε διάλυμα που περιείχε πολύ 

μεγάλη συγκέντρωση BSA, με στόχο να καλυφθούν οι θέσεις πάνω στο μύκητα στον 

οποίο συνδέεται η αλβουμίνη, ή σε διάλυμα που δεν περιείχε BSA, και μετά τις 

επωάστηκαν σε διάλυμα που περιείχε 1.5mg/ml FITC-BSA και μετά μελετήθηκαν 

στο συνεστιακό μικροσκόπιο, ενώ έγινε και ποσοτικοποίηση του φθορισμού ανά 

pixel, για να συγκριθεί η πρόσδεση της FITC-BSA στους μύκητες. Όπως φαίνεται και 

στην εικόνα Γ.14, προηγούμενη έκθεση των υφών σε αλβουμίνη σε πολύ μεγάλη 

συγκέντρωση, μειώνει την ικανότητά τους να συνδέονται μετά με FITC-BSA, πράγμα 

το οποίο δείχνει πως η σύνδεση της FITC-BSA με τις υφές δε γίνεται με μη ειδικό 

τρόπο, αλλά μάλλον λόγω της ικανότητας της BSA να συνδέεται με το μύκητα. 

 Εν συνεχεία, χρησιμοποιήθηκε κασποφουγκίνη για να παραχθεί ένα φθορίζον 

μόριο, το 7-αμινο-DDAO, συζευγμένη κασποφουγκίνη (DDAO-κασποφουγκίνη) με 

στόχο να μελετηθεί πώς η κασποφουγκίνη κατανέμεται στον Ασπέργιλλο, και, 

κυρίως, αν υπάρχει κάποια διαφορά στην κατανομή ή την ποσότητα της φθορίζουσας 

κασποφουγκίνης στον Ασπέργιλλο όταν υπάρχει στο θρεπτικό υλικό αλβουμίνη, 

εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως το DDAO εκπέμπει φως μήκους κύματος 650-

660nm όταν διεγερθεί με φως μήκους κύματος 640nm. Έτσι, παρήχθησαν ώριμες 

υφές Ασπεργίλλου μέσω επώασης κονιδίων του στελέχους Aspergillus fumigatus σε 

θρεπτικό υλικό RPMI 1640 L-glutamine, 10mM Hepes pH 7.4, σε περιβάλλον με 5% 
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Εικόνα Γ.15: (α) Ώριμες υφές του στελέχους 

293 του A.fumigatus επωάστηκαν για μια ώρα 

παρουσία 1μg/ml DDAO-κασποφουγκίνης 

δίχως αλβουμίνη (πρώτη σειρά εικόνων) ή 

παρουσία 3mg/ml BSA (δεύτερη σειρά 

εικόνων) στο θρεπτικό υλικό και στη συνέχεια 

μεταφέρθηκαν σε πλακίδια και μελετήθηκαν 

στο συνεστιακό μικροσκόπιο. Η πρώτη στήλη 

δείχνει εικόνες από αντίθεση διαφορικής 

συμβολής, η δεύτερη στήλη δείχνει εικόνες που ελήφθησαν στο μήκος κύματος του DDAO, και η 

τρίτη στήλη δείχνει εικόνες που προκύπτουν από τη συγχώνευση των προηγούμενων δύο. (β) 

Ποσοτικοποίηση του φθορισμού DDAO που προέκυψε μετά από ανάλυση των εικόνων. O άξονας Ψ 

δείχνει το μέσο φθορισμό ανά pixel, ομαλοποιημένο ως προς το μέσο φθορισμό ανά pixel στις 

συνθήκες δίχως αλβουμίνη. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους όρους. Το ‘*’ σημαίνει στατιστικά 

σημαντική διαφορά με p<0.001 σε σχέση με το πείραμα δίχως αλβουμίνη. 
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CO2, για 17 ώρες, και μετά επωάστηκαν για 1 ακόμα ώρα στο ίδιο θρεπτικό υλικό 

που περιείχε DDAO-κασποφουγκίνη σε συγκέντρωση 1μg/ml με ή χωρίς παρουσία 

3mg/ml BSA για 1 ώρα, και μετά οι υφές μεταφέρθηκαν σε πλακίδια στο συνεστιακό 

μικροσκόπιο και μελετήθηκαν. Όπως φαίνεται στην εικόνα Γ.15, στις συνθήκες δίχως 

αλβουμίνη η κασποφουγκίνη εντοπίζεται σε ορισμένες από τις υφές, κάποιες φορές με 

σήμα σαν να κατανέμεται κατά μήκος πάνω σε κάποιες υφές, ενώ δίνει σποραδικά και 

την εντύπωση πως κατανέμεται με ένα στικτό πρότυπο, ίσως περισσότερο στις 

κορυφές των υφών. Παρουσία αλβουμίνης όμως, οι υφές εμφανίζουν πολύ πιο έντονο 

φθορισμό, τόσο όσον αφορά την έκταση όσο και την ένταση, πράγμα που δείχνει πως 

η κασποφουγκίνη προσδένεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις υφές, τόσο σε έκταση, όσο 

και σε ποσότητα. Η κατανομή του φθορισμού φαίνεται πως ακολουθεί το τοίχωμα 

των υφών, ενώ το στικτό πρότυπο που είχε παρατηρηθεί στη συνθήκη δίχως 

αλβουμίνη δεν φαίνεται με σαφήνεια στη συνθήκη με αλβουμίνη. Το πρότυπο αυτό 

του φθορισμού, θυμίζει πολύ το πρότυπο φθορισμού που παρατηρείται στα πειράματα 

με τη FITC-BSA, όπως για παράδειγμα στην εικόνα Γ.13 (α), όπου φαίνεται πώς οι 

υφές διαγράφονται στο τοίχωμά τους από τη FITC-BSA, πράγμα που υπονοεί πως η 

DDAO-κασποφουγκίνη στο τελευταίο αυτό πείραμα, κατανέμεται επίσης στην 

επιφάνεια των υφών, κατά έναν τρόπο που εξαρτάται από την παρουσία της 

αλβουμίνης. 

Συνολικά, τα μέχρι τώρα δεδομένα δίνουν μια ερμηνεία για το παράδοξο της 

διαφοράς δράσης της κασποφουγκίνης in vitro και in vivo, το οποίο φαίνεται πως 

οφείλεται στην παρουσία επιπρόσθετων ουσιών εντός του οργανισμού που δεν 

υπάρχουν στα τυπικά θρεπτικά υλικά όπου γίνονται οι δοκιμασίες ευαισθησίας των 
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Εικόνα Γ.16: Υφές του 

στελέχους 293 του A.fumigatus 

αναπτύχθηκαν για 18 ώρες σε 

RPMI L-glutamine 10mM Hepes 

pH 7.4, 5% CO2, με ή χωρίς 

10% FCS, με διαφορετικές 

συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης, 

μετά επωάστηκαν με 

πρωτοταγές αντίσωμα εναντίον 

της β-γλουκάνης, μετά με 

φθορίζον δευτεροταγές 

αντίσωμα και μετά 

μεταφέρθηκαν σε πλακίδια και 

μελετήθηκαν στο συνεστιακό 

μικροσκόπιο. (α) 

Αντιπροσωπευτικές εικόνες 

υφών με (1
η
 και 2

η
 σειρά) ή 

χωρίς FCS (3
η
 και 4

η
 σειρά), με 

(1
η
 και 3

η
 σειρά) ή χωρίς 

κασποφουγκίνη (2
η
 και 4

η
 

σειρά). Η πρώτη στήλη δείχνει 

εικόνες που ελήφθησαν στο μήκος κύματος του φθορίζοντος δευτεροταγούς αντισώματος, η δεύτερη 

στήλη δείχνει εικόνες από αντίθεση διαφορικής συμβολής, και η τρίτη στήλη δείχνει εικόνες που 

προκύπτουν από τη συγχώνευση των προηγούμενων δύο. (β) Ποσοτικοποίηση φθορισμού του 

δευτεροταγούς αντισώματος μετά από ανάλυση των εικόνων. O άξονας Ψ δείχνει το μέσο φθορισμό 

ανά pixel, ομαλοποιημένο ως προς το μέσο φθορισμό στις συνθήκες δίχως κασποφουγκίνη. Τα 

δεδομένα αποτελούν μέσους όρους από 2 επαναλήψεις +/- τυπικό σφάλμα. Το ‘*’ σημαίνει 

στατιστικά σημαντική διαφορά με p<0.05 σε σχέση με το πείραμα δίχως FCS. 
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αντιμυκητικών φαρμάκων. Για να δούμε κατά πόσο αυτή η διαφορά στην in vitro και 

την in vivo δράση της κασποφουγκίνης μπορεί να μεταφράζεται σε αυξημένο 

βιολογικό αποτέλεσμα, μελετήθηκε κατά πόσο η παρουσία βόειου ορού μπορεί να 

επηρεάσει την έκθεση στην επιφάνεια του Ασπεργίλλου της β-γλουκάνης, η οποία 

είναι μια ιδιαίτερα ανοσογόνος ουσία που προκαλεί την ενεργοποίηση του 

ανοσοποιητικού συστήματος και την πρόκληση ανοσολογικής απάντησης εναντίον 

του μύκητα. Έτσι, επωάστηκαν κονίδια του μύκητα Aspergillus fumigatus παρουσία 

διαφορετικών συγκεντρώσεων κασποφουγκίνης, με ή χωρίς FCS, που είναι η αρχική 

ουσία η οποία βρέθηκε πως σχετίζεται με την αυξημένη ευαισθησία του Ασπεργίλλου 

στην κασποφουγκίνη, και μελετήθηκε η έκθεση της β-γλουκάνης στην επιφάνεια του 

μύκητα χρησιμοποιώντας ένα πρωτοταγές αντίσωμα εναντίον της β-γλουκάνης και 

ένα φθορίζον δευτεροταγές αντίσωμα εναντίον του πρωτοταγούς αντισώματος, και 

όπως φαίνεται στην εικόνα Γ.16, παρατηρήθηκε πως τόσο απουσία του FCS, όσο και 

παρουσία του FCS, σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης, παρατηρείται 

αυξημένη έκθεση της β-γλουκάνης στην επιφάνεια του μύκητα. Αυτό που είναι όμως 

ιδιαίτερα σημαντικό στο πείραμά αυτό, είναι πως η έκθεση της β-γλουκάνης στην 

επιφάνεια του μύκητα αρχίζει να αυξάνεται σε μικρότερες συγκεντρώσεις 

κασποφουγκίνης όταν υπάρχει FCS στο θρεπτικό υλικό, πράγμα το οποίο συμβαδίζει 

επίσης και με τη μικρότερη συγκέντρωση που απαιτείται για να εμφανιστούν οι 

δομικές αλλοιώσεις στο μύκητα, αλλά και με τη μείωση στη μεταβολική 

δραστηριότητα του μύκητα. 
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Γ4: Διερεύνηση του αν το φαινόμενο της συνέργειας αλβουμίνης και 

κασποφουγκίνης παρατηρείται και με τις άλλες εχινοκανδίνες. 

  

Τέλος, αφότου διερευνήθηκε το παράδοξο της αυξημένης δράσης της 

κασποφουγκίνης in vivo, και αφού φάνηκε πως μάλλον σχετίζεται με την παρουσία 

επιπρόσθετων ουσιών στον ορό, και πιο συγκεκριμένα με την παρουσία της 

αλβουμίνης, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγεί in vivo και σε αυξημένη ενεργοποίηση 

του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω της αυξημένης έκθεσης β-γλουκάνης, 

εξετάστηκε αν αυτός ο μηχανισμός είναι κοινός και με τις άλλες δύο εχινοκανδίνες 

που βρίσκονται στην κυκλοφορία, δηλαδή με την ανιδουλαφουγκίνη και τη 

μικαφουγκίνη. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν test ευαισθησίας στην ανιδουλαφουγκίνη 

και τη μικαφουγκίνη, ενώ γίνονταν παράλληλα και test ευαισθησίας στην 

κασποφουγκίνη. Όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.4 αλλά και στην εικόνα Γ.17, ο 

φαινότυπος που περιγράφεται έως τώρα στα πειράματά αυτής της διατριβής 

επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά με την κασποφουγκίνη, αλλά αυτό δε φαίνεται να 

ισχύει και για τις άλλες δύο εχινοκανδίνες. Όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.4, οι 

ελάχιστες συγκεντρώσεις αντιμυκητικού φαρμάκου που απαιτείται για να 

εμφανιστούν δομικές αλλοιώσεις στους μύκητες (MEC), μειώνονται παρουσία 

αλβουμίνης όταν το αντιμυκητικό φάρμακο είναι η κασποφουγκίνη, αλλά μάλλον 

αυξάνεται ή δεν επηρεάζεται όταν το αντιμυκητικό φάρμακο είναι είτε η 

ανιδουλαφουγκίνη, είτε η μικαφουγκίνη, και μάλιστα, αυτό συμβαίνει για όλα τα 

διαφορετικά στελέχη Ασπεργίλλου που μελετήθηκαν. Αυτό, φαίνεται και στην εικόνα 

Γ.17, όπου πρακτικά δεν παρατηρείται κάποια ιδιαίτερη διαφορά ανάμεσα στα 
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δεδομένα αλλά και στις καμπύλες που προκύπτουν από ανάλυση με μη γραμμική 

παλινδρόμηση των δεδομένων των πειραμάτων που έγιναν με την ανιδουλαφουγκίνη 

και τη μικαφουγκίνη στα δύο διαφορετικά στελέχη Ασπεργίλλου. 

 

MEC Ανιδουλαφουγκίνης 

σε ng/ml 

MEC Κασποφουγκίνης σε 

ng/ml 

MEC Μικαφουγκίνης σε 

ng/ml 

Στέλεχος 

Ασπεργίλλου 

Δίχως BSA BSA Δίχως BSA BSA Δίχως BSA BSA 

A.fumigatus 

293 

12 (1-31) 8 (0.125-6) 250 (63-

500) 

63 (8-250) 0.375 (0.25-

0.5) 

63 (31-125) 

A.fumigatus 

ATCC 

46645 

8 (8-8) 16 (16-16) 250 (250-

250) 

63 (63-63) 16 (16-16) 31 (31-31) 

A.flavus 

κλινικό 

στέλεχος 1 

1 (1-1) 12 (8-16) 250 (250-

250) 

63 (63-63) 0.5 (0.5-

0.5) 

8 (8-8) 

A.terreus 

κλινικό 

στέλεχος 1 

≤0.5 (≤0.5-

1) 

≤0.5 (≤0.5-

1) 

500 (500-

500) 

16 (16-16) 0.5 (0.5-

0.5) 

2.5 (1-4) 

Πίνακας Γ.4: Η επίδραση της παρουσίας BSA στο θρεπτικό υλικό του test ευαισθησίας του 

Ασπεργίλλου στις εχινοκανδίνες. Test ευαισθησίας 4 στελεχών από 3 γένη του μύκητα Aspergillus σε 

ανιδουλαφουγκίνη, κασποφουγκίνη και μικαφουγκίνη σε συνθήκες βάσει του πρωτοκόλλου Μ38-Α2 

του CLSI με μικρές τροποποιήσεις, με ή δίχως 1.5mg/ml BSA. Στον πίνακα φαίνονται οι διάμεσοι 

(εκτός παρενθέσεων) και το εύρος (σε παρενθέσεις) των ελάχιστων συγκεντρώσεων, σε ng/ml, των 

αντιμυκητικών όπου εμφανίζονται δομικές αλλοιώσεις των Ασπεργίλλων (MEC). 
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Εικόνα Γ.17: Η επίδραση της BSA στο θρεπτικό υλικό του test ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στις 

εχινοκανδίνες. Test ευαισθησίας 2 στελεχών του μύκητα Aspergillus σε ανιδουλαφουγκίνη, 

κασποφουγκίνη και μικαφουγκίνη σε συνθήκες βάσει του πρωτοκόλλου Μ38-Α2 του CLSI με μικρές 

τροποποιήσεις. Ο άξονας Χ δείχνει τη συγκέντρωση αντιμυκητικού φαρμάκου και ο άξονας Υ δείχνει 

το ποσοστό της μεταβολικής δραστηριότητας των μυκήτων ως ποσοστό της μεταβολικής 

δραστηριότητας του μύκητα δίχως αντιμυκητικό φάρμακο, κρίνοντας από την οπτική απορρόφηση 

στα 450nm όπου εντοπίζεται το παράγωγο της αναγωγής του XTT. Τα δεδομένα αποτελούν μέσους 

όρους από 2 επαναλήψεις +/- τυπικό σφάλμα. Τα μαύρα και τα άσπρα σύμβολα αποτελούν δεδομένα 

από τα test ευαισθησίας σε συνθήκες βάσει του πρωτοκόλλου Μ38-Α2 του CLSI δίχως ή με 

1.5mg/ml BSA αντίστοιχα. Οι γραμμές δείχνουν το αποτέλεσμα της ανάλυσης με μη γραμμική 

παλινδρόμηση (sigmoidal dose response fit – variable slope) των δεδομένων των πειραμάτων. 
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Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Δ1: Διερεύνηση της in vitro δραστικότητας των εχινοκανδινών εναντίων των 

μυκήτων του γένους Aspergillus υπό συνθήκες προσομοιάζουσες στο in vivo 

περιβάλλον του ξενιστή. 

 

Κλινικές μελέτες σε ανθρώπους και προκλινικές μελέτες σε ζώα  με διεισδυτική 

ασπεργίλλωση έχουν δείξει πως οι εχινοκανδίνες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές 

στην αντιμετώπιση της διεισδυτικής ασπεργίλλωσης [71, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197]. Παρόλα αυτά, έχει φανεί πως αυτά τα αντιμυκητικά φάρμακα έχουν μικρή 

δραστικότητα in vitro, μιας και δεν καταφέρνουν να αναστείλουν την ανάπτυξη του 

Ασπεργίλλου ακόμα και σε υψηλές συγκεντρώσεις [62, 193]. Ο λόγος για τον οποίο 

συμβαίνει αυτό είναι ακόμα πρακτικά άγνωστος. 

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση του παραδόξου της αυξημένης 

δράσης των εχινοκανδινών σε in vivo συνθήκες σε σχέση με τις in vitro συνθήκες. Για 

να γίνει αυτό, αρχικά κατασκευάστηκε ένα in vitro περιβάλλον που να προσομοιάζει 

τις συνθήκες που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της λοίμωξης στους ιστούς από 

τον Ασπέργιλλο. Χρησιμοποιήθηκε θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών, που 

διέφερε από το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιείται στα κλασσικά test ευαισθησίας 

των μυκήτων σε αντιμυκητικά φάρμακα ως προς το ρυθμιστικό διάλυμα (αποτελείτο 

από Hepes και όχι από MOPS), το pH (7.4 αντί για 7), τη θερμοκρασία (37οC αντί για 

35οC), την παρουσία επιπρόσθετου διοξειδίου του άνθρακα (5% CO2 έναντι 

ατμοσφαιρικού, 0.03% CO2), και την παρουσία ορού (παρουσία FCS στο θρεπτικό 
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υλικό, έναντι απλά 0.2% γλυκόζης στο θρεπτικό διάλυμα). Πραγματοποιήθηκε test 

ευαισθησίας στο σύνηθες θρεπτικό διάλυμα βάσει του πρωτοκόλλου M38-A2 του 

CLSI (The Clinical and Laboratory Standards Institute, του παλαιότερα ονομαζόμενου 

National Committee for Clinical Laboratory Standards [NCCLS]) [96] με μικρές 

τροποποιήσεις όσον αφορά τη θερμοκρασία (το πείραμα έγινε στους 37οC, που 

προσομοιάζει περισσότερο τις συνθήκες εντός του ανθρώπινου οργανισμού, και όχι 

στους 35οC) και τη χρονική διάρκεια του πειράματος (24 ώρες και όχι 48 ώρες για να 

αποφευχθεί υπερανάπτυξη των υφών που εμπόδιζαν την ποσοτικοποίηση της 

μεταβολικής δραστηριότητας με την τεχνική του XTT, που περιγράφεται παρακάτω). 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και test ευαισθησίας στα αντιμυκητικά φάρμακα 

χρησιμοποιώντας θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών, στις ίδιες όμως συνθήκες που 

περιγράφηκαν πριν. Παρατηρήθηκε πως όλα τα διαφορετικά στελέχη Ασπεργίλλου 

που δοκιμάστηκαν είχαν μεγαλύτερη ευαισθησία στην κασποφουγκίνη παρουσία του 

θρεπτικού υλικού των κυτταροκαλλιεργειών, το οποίο προσομοιάζει τις in vivo 

συνθήκες. Η ευαισθησία των Ασπεργίλλων στην κασποφουγκίνη φάνηκε πως ήταν 

μεγαλύτερη τόσο λόγω της μικρότερης συγκέντρωσης στην οποία εμφανίζονταν οι 

δομικές αλλαγές που παρατηρούνται στους Ασπεργίλλους από τις εχινοκανδίνες 

(εμφάνιση κοντόχοντρων υφών με οξείες απότομες γωνίες στις διακλαδώσεις τους, με 

κυτταρικά συντρίμμια στο υπόβαθρο, έναντι λεπτών και μακριών υφών με ομαλές 

γωνίες στις διακλαδώσεις τους, δίχως κυτταρικά συντρίμμια) όσο και λόγω της 

εμφάνισης μείωσης της μεταβολικής τους δραστηριότητας σε μικρότερες 

συγκεντρώσεις κρίνοντας από τη μειωμένη αναγωγή του XTT, ενός αντιδραστηρίου 

που έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία και το οποίο χρησιμοποιείται για 
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ποσοτικοποίηση της ζώσας και μεταβολικά ενεργής βιομάζας [205]. Η διαφορά που 

παρατηρήθηκε στην ευαισθησία των Ασπεργίλλων στην κασποφουγκίνη στα δύο 

διαφορετικά θρεπτικά υλικά, δεν επιβεβαιώθηκε όταν πραγματοποιήθηκαν τα ίδια test 

ευαισθησίας, αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας βορικοναζόλη, ένα διαφορετικό 

αντιμυκητικό φάρμακο, δείχνοντας πως οι διαφορές αυτές είναι ειδικές για την 

κασποφουγκίνη. 

 

Δ2: Αναζήτηση παράγοντα εντός του θρεπτικού υλικού των 

κυτταροκαλλιεργειών που προκαλεί την αύξηση της ευαισθησίας του 

Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη. 

 

Στη συνέχεια, αφού φάνηκε πως οι Ασπέργιλλοι εμφανίζουν αυξημένη ευαισθησία 

στην κασποφουγκίνη παρουσία του θρεπτικού υλικού των κυτταροκαλλιεργειών, το 

οποίο διαφέρει από το σύνηθες θρεπτικό υλικό του πρωτοκόλλου διενέργειας των test 

ευαισθησίας σε αντιμυκητικά φάρμακα σε πολύ συγκεκριμένες παραμέτρους, 

πραγματοποιήθηκαν πειράματα με στόχο να ανακαλυφθεί ο παράγοντας που 

ευθύνεται για το φαινότυπο αυτό. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν test ευαισθησίας του 

στελέχους 293 του Aspergillus fumigatus σε πολλά διαφορετικά θρεπτικά υλικά, όπου 

άλλαζε κάθε φορά και έναν από τους παράγοντες αυτούς, το pH, η παρουσία του ενός 

ρυθμιστικού διαλύματος ή του άλλου (Hepes ή MOPS), αλλά και η συγκέντρωση των 

ρυθμιστικών διαλυμάτων, η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα, και η 

περιεκτικότητα σε γλυκόζη, και βρέθηκε πως, πρακτικά, η ευαισθησία του 

Ασπεργίλλου αυτού ήταν η ίδια, παρά τις αλλαγές αυτές στα θρεπτικά υλικά και τις 



 

 128  

συνθήκες. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα πως κάποιος άλλος παράγοντας που 

υπάρχει στο θρεπτικό υλικό των κυτταροκαλλιεργειών είναι υπεύθυνος για την 

αυξημένη ευαισθησία των Ασπεργίλλων στην κασποφουγκίνη. Έτσι, φάνηκε πως η 

παρουσία του βόειου ορού θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη για αυτόν τον φαινότυπο. 

Άλλωστε, είναι γνωστό ήδη από τη βιβλιογραφία πως πολλοί παράγοντες που 

βρίσκονται στον ορό έχουν επίδραση στη δράση πολλών αντιμικροβιακών 

παραγόντων μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι εχινοκανδίνες [207, 208, 209, 210, 

211, 212, 213, 214, 215, 216]. 

 Συνεπώς, πραγματοποιήθηκαν test ευαισθησίας στην κασποφουγκίνη σε 

θρεπτικό υλικό κυτταροκαλλιεργειών με παρουσία βόειου ορού ξεκινώντας από μια 

πολύ μικρή συγκέντρωση (1%) και φτάνοντας σταδιακά έως και 20% και 

παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση της δραστικότητας της κασποφουγκίνης 

έναντι του μύκητα Aspergillus fumigatus, ήδη από τη μικρότερη συγκέντρωση βόειου 

ορού, η οποία ήταν ολοένα και μεγαλύτερη για τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του. 

Αυτή η αύξηση της δραστικότητας της κασποφουγκίνης  παρατηρήθηκε τόσο 

κρίνοντας από τη μείωση της μεταβολικής δραστηριότητας του μύκητα παρουσία του 

βόειου ορού που βρέθηκε με τη δοκιμασία του XTT, όσο και από την εμφάνιση των 

δομικών αλλαγών που προκαλεί η κασποφουγκίνη στον Ασπέργιλλο σε μικρότερες 

συγκεντρώσεις παρουσία του βόειου ορού. Προς επιβεβαίωση του φαινοτύπου αυτού, 

πραγματοποιήθηκαν test ευαισθησίας του Aspergillus fumigatus σε κασποφουγκίνη 

χρησιμοποιώντας μια διαφορετική μέθοδο. Χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο 

ευαισθησίας στην κασποφουγκίνη μια φθορίζουσα ουσία που εκτιμά την ενζυμική 

δραστικότητα των κυττάρων, το CFDA με την οποία φάνηκε πως παρουσία 10% 
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βόειου ορού υπήρχε μειωμένη ενζυμική δραστικότητα παρουσία κασποφουγκίνης σε 

σχέση με τη συνθήκη όπου δεν υπήρχε βόειος ορός. Να σημειωθεί πως τα ευρήματα 

αυτά δεν μπορεί να οφείλονται στο βόειο ορό, αλλά μάλλον οφείλονται σε 

αλληλεπίδραση / αθροιστική δράση του βόειου ορού με την κασποφουγκίνη, μιας και 

στα πρώτα πειράματα φάνηκε πως η κασποφουγκίνη από μόνη της δεν έχει κάποια 

ιδιαίτερη δράση σε τόσο χαμηλές συγκεντρώσεις όπου παρατηρήθηκε ο φαινότυπος. 

Επιπλέον, στα πειράματά αυτά, συγκρίθηκε και η επίδραση διαφορετικών 

συγκεντρώσεων του βόειου ορού απουσία κασποφουγκίνης, και φάνηκε πως η 

ανάπτυξη του μύκητα δεν επηρεάζεται, τόσο σε δομικό επίπεδο, σε απλό φωτονικό 

μικροσκόπιο, αλλά και με βάση τη δοκιμασία XTT όπου φαίνεται πως η μεταβολική 

δραστηριότητα του Ασπεργίλλου παραμένει ανεπηρέαστη παρά την παρουσία βόειου 

ορού. 

Η επίδραση του ορού στη δράση των εχινοκανδινών έναντι των μυκήτων του 

γένους Aspergillus έχει μελετηθεί αλλά στη βιβλιογραφία τα αποτελέσματα είναι 

μάλλον διφορούμενα [207, 215, 216]. Ο Chiller και οι συνεργάτες του, βρήκαν πως ο 

ορός αυξάνει τη δραστικότητα των εχινοκανδινών έναντι των μυκήτων του γένους 

Aspergillus, πράγμα το οποίο είναι σύμφωνο και με τα ευρήματα αυτής της διατριβής 

[215]. Σε μια πρόσφατη μελέτη από την Elefanti και τους συνεργάτες της, μελετήθηκε 

η επίδραση υψηλής (50%) συγκέντρωσης ορού στη δράση διάφορων αντιμυκητικών 

φαρμάκων έναντι μυκήτων του γένους Aspergillus και οι συγγραφείς βρήκαν πως η 

δράση των εχινοκανδινών ήταν γενικά μειωμένη παρουσία του ορού, αν και σε 

συγκεντρώσεις πάνω από την ελάχιστη συγκέντρωση που απαιτείται για να 

παρατηρηθούν οι δομικές αλλαγές (MEC), η παρουσία του ορού είχε ευνοϊκή 
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επίδραση στη δράση των εχινοκανδινών [217]. Σε αυτήν τούτη τη μελέτη όμως, 

επελέγη να χρησιμοποιηθούν χαμηλότερες συγκεντρώσεις ορού (10%) από ότι σε 

προηγούμενες μελέτες [206, 207], καθώς αυτή η συγκέντρωση είναι πιο πιθανό να 

ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν στους πνεύμονες, το οποίο είναι το 

μέρος όπου κλασσικά εμφανίζεται η λοίμωξη από τον Ασπέργιλλο στους ανθρώπους, 

και είναι λοιπόν και το σημείο όπου ο Ασπέργιλλος εκτίθεται στην κασποφουγκίνη, 

και εκεί η συγκέντρωση του ορού είναι μικρή [218]. 

Δεδομένου του ότι η κασποφουγκίνη είναι ένα φάρμακο που συνδέεται σε 

ποσοστό περισσότερο από 97% στις πρωτεΐνες του ορού, και συγκεκριμένα στην 

αλβουμίνη [219, 220], θα περίμενε κανείς, με βάση τη θεωρία της δράσης του 

ελεύθερου, μη συνδεδεμένου σε πρωτεΐνες του ορού φαρμάκου, η κασποφουγκίνη να 

μην έχει αυξημένη δράση έναντι του Ασπεργίλλου παρουσία ορού στα 

προαναφερθέντα πειράματα, μιας και έτσι θα μειωνόταν η συγκέντρωση της 

ελεύθερης κασποφουγκίνης. Έτσι, έγιναν περαιτέρω πειράματα για να βρεθεί ο 

μηχανισμός με τον οποίο η κασποφουγκίνη έχει αυξημένη δράση έναντι των μυκήτων 

του γένους Aspergillus παρουσία του ορού. Πραγματοποιήθηκαν πάλι test 

ευαισθησίας σε κασποφουγκίνη, αλλά αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας αλβουμίνη αντί 

για ορό, μιας και η αλβουμίνη αποτελεί τη βασική πρωτεΐνη του ορού, και συνδέεται 

σε μεγάλο βαθμό με την κασποφουγκίνη [219, 220, 221]. Οι συγκεντρώσεις 

αλβουμίνης που χρησιμοποιήθηκαν, είναι τέτοιες που να αντιστοιχούν στις 

συγκεντρώσεις αλβουμίνης που υπήρχαν στο αντίστοιχο πείραμα με τις διαφορετικές 

περιεκτικότητες βόειου ορού, ώστε τα πειράματα αυτά να είναι και κατά κάποιον 

τρόπο συγκρίσιμα μεταξύ τους. Παρατηρήθηκε ξανά πως υπήρχε μια αύξηση στη 
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δραστικότητα της κασποφουγκίνης έναντι του μύκητα του γένους Aspergillus 

fumigatus, η οποία ξεκινούσε ήδη από τη μικρότερη συγκέντρωση αλβουμίνης, 

κρίνοντας από τις μορφολογικές αλλαγές του μύκητα που εμφανίζονταν σε 

μικρότερες συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης, αλλά και από το μεταβολισμό του XTT. 

Και στην περίπτωση αυτή, οι δομικές αλλαγές και η μείωση στη μεταβολική 

δραστηριότητα δε φαίνεται να οφείλονται στην παρουσία της αλβουμίνης, αλλά 

μάλλον σε κάποιου είδους αλληλεπίδραση / αθροιστική δράση της αλβουμίνης με την 

κασποφουγκίνη, μιας και η αλβουμίνη από μόνη της δεν είχε κάποια επίδραση στο 

μεταβολισμό του ΧΤΤ ή στη δομή των μυκήτων, όπως φάνηκε στο φωτονικό 

μικροσκόπιο, και αργότερα και στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Αξίζει να σημειωθεί 

πως συγκρίνοντας τα test ευαισθησίας που έγιναν παρουσία ορού με εκείνα που 

έγιναν παρουσία αλβουμίνης, φαίνεται πως, πρακτικά, η αύξηση της δραστικότητας 

της κασποφουγκίνης είναι πρακτικά η ίδια, πράγμα το οποίο υπαινίσσεται πως η 

αυξημένη δραστικότητα της κασποφουγκίνης παρουσία του ορού, θα μπορούσε να 

αποδοθεί αποκλειστικά στην παρουσία της αλβουμίνης, μιας και η περιεκτικότητα της 

αλβουμίνης είναι η ίδια στα δύο πειράματα. 

 

Δ3: Διερεύνηση του μηχανισμού με τον οποίο η αλβουμίνη προκαλεί την αύξηση 

της ευαισθησίας του Ασπεργίλλου στην κασποφουγκίνη. 

 

Προσπαθώντας να εξηγηθεί ο μηχανισμός στον οποίο οφείλεται αυτή η αθροιστική 

δράση της αλβουμίνης με την κασποφουγκίνη, πιθανολογήθηκε πως θα μπορούσε η 

αλβουμίνη να δρα σα μόριο φορέας του φαρμάκου, ειδικά από τη στιγμή που έχει 
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βρεθεί στη βιβλιογραφία πως ο Ασπέργιλλος όταν βρίσκεται στο στάδιο της 

βλαστικής του ανάπτυξης, οπότε και γίνονται αλλαγές στη δομή και τη σύσταση του 

κυτταρικού του τοιχώματος όσον αφορά το φορτίο και τα μόρια που είναι 

εκτεθειμένα σε αυτό, είναι ικανός να προσδένει φορτισμένα μόρια [54, 222, 223]. 

Πραγματοποιώντας πειράματα με αλβουμίνη σημασμένη με μια φθορίζουσα 

χρωστική (FITC-BSA), βρέθηκε πως η αλβουμίνη προσδένεται στον Ασπέργιλλο όχι 

όταν βρίσκεται στο στάδιο των σπορίων που βρίσκονται σε κατάσταση αδρανείας, 

αλλά όταν αυτά αρχίζουν να βλασταίνουν και να προχωρούν στο σχηματισμό υφών. 

Επιπλέον, η πρόσδεση της φθορίζουσας αλβουμίνης ήταν πιο έντονη παρουσία 

κασποφουγκίνης. Το φαινόμενο αυτό, της αυξημένης πρόσδεσης της αλβουμίνης, θα 

μπορούσε να οφείλεται κάλλιστα στην ικανότητα του Ασπεργίλλου να προσδένει 

μόρια που είναι φορτισμένα, όπως για παράδειγμα νουκλεϊκά οξέα [54, 222, 223], 

καθώς η αλβουμίνη είναι μια πρωτεΐνη που είναι αρνητικά φορτισμένη, ή θα 

μπορούσε να οφείλεται σε κάποιον άλλο μηχανισμό που δεν έχει περιγραφεί έως 

τώρα. Για παράδειγμα, έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία πως κάποιοι μύκητες είναι 

ικανοί να ανιχνεύουν πρωτεΐνες του ξενιστή και να ανταποκρίνονται αλλάζοντας τη 

γονιδιακή τους έκφραση [224]. Η δεύτερη υπόθεση πάντως, θεωρείται λιγότερο 

πιθανή, τουλάχιστον για τις συγκεντρώσεις της αλβουμίνης που χρησιμοποιήθηκαν 

στα πειράματα αυτής της διατριβής, καθώς θα περίμενε κανείς στην περίπτωση αυτή, 

η αλβουμίνη από μόνη της να έχει κάποια επίδραση στην ανάπτυξη του μύκητα, 

πράγμα το οποίο δεν παρατηρήθηκε, εκτός κι αν η αλβουμίνη ανιχνεύεται από τον 

Ασπέργιλλο και προκαλεί κάποια αλλαγή στη γονιδιακή του έκφραση, η οποία τον 
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καθιστά περισσότερο ευαίσθητο μόνο παρουσία κασποφουγκίνης, και όχι απουσία 

αυτής. 

 Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε κασποφουγκίνη που είχε συζευχθεί με ένα 

φθορίζον μόριο (DDAO), και παρατηρήθηκε πως η κασποφουγκίνη προσδένεται 

περισσότερο στον Ασπέργιλλο παρουσία της αλβουμίνης. Αυτή η αυξημένη 

πρόσδεση της αλβουμίνης στο τοίχωμα του Ασπεργίλλου και η αυξημένη πρόσδεση 

της κασποφουγκίνης στο τοίχωμα του Ασπεργίλλου, πιθανά παριστούν τις δύο 

διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος, που προκύπτει από την πολύ ισχυρή 

πρόσδεση της κασποφουγκίνης στην αλβουμίνη, και ενδεχομένως να αποτελεί το 

μηχανισμό με τον οποίο προκύπτει η αθροιστική δράση των δύο αυτών μορίων. 

 Στη συνέχεια, αφότου βρέθηκε πως η αλβουμίνη δρα πρακτικά σα μόριο-

μεταφορέας της κασποφουγκίνης και έτσι αυξάνει τη δράση της, μιας και αυξάνει τη 

συγκέντρωση της κασποφουγκίνης τοπικά στο τοίχωμα του Ασπεργίλλου, και αφότου 

δόθηκε έτσι μια καινοτόμος διάσταση στην αυξημένη δραστικότητα της 

κασποφουγκίνης in vivo έναντι της in vitro δραστικότητας, έγινε ένα βήμα ακόμα στο 

να συνδυαστεί αυτό το γεγονός με τον μέχρι τώρα περιγεγραμμένο στη βιβλιογραφία 

μηχανισμό με τον οποίο θεωρείται πως η κασποφουγκίνη έχει μεγαλύτερη δράση in 

vivo έναντι in vitro [35, 37, 38, 200, 201, 202], δηλαδή μέσω της πρόκλησης αλλαγών 

στη σύσταση στο κυτταρικό τοίχωμα των μυκήτων και ανάδειξη μεγαλύτερης 

ποσότητας ανοσογονικών μορίων, όπως η β-γλουκάνη, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Πραγματοποιήθηκαν πειράματα 

ελεγχόμενα από συνεστιακό μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας αντισώματα εναντίον της 

β-γλουκάνης παρουσία κασποφουγκίνης με ή χωρίς βόειο ορό και βρέθηκε πως, όπως 
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είναι περιγεγραμμένο έως και τώρα στη βιβλιογραφία, υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση β-

γλουκάνης στην επιφάνεια του μύκητα Aspergillus fumigatus παρουσία 

κασποφουγκίνης, αλλά παρατηρήθηκε επίσης πως στις συνθήκες όπου υπήρχε και 

βόειος ορός μαζί με την κασποφουγκίνη, αυτή η αύξηση της β-γλουκάνης ήταν ακόμα 

μεγαλύτερη. Αυτό συνεπάγεται πως εκτός από την επίδραση που έχει η αθροιστική 

δράση του βόειου ορού με την κασποφουγκίνη στην ανάπτυξη και τη μεταβολική 

δραστηριότητα του Ασπεργίλλου, τα οποία θα μπορούσαν και από μόνα τους να 

ερμηνεύσουν, έστω εν μέρει, τη διαφορά στην in vivo και την in vitro δραστικότητα 

του φαρμάκου, η συμπαρουσία του βόειου ορού και της κασποφουγκίνης προκαλούν 

και ποιοτικές αλλαγές στη σύσταση του τοιχώματος του Ασπεργίλλου με αυξημένη 

έκθεση β-γλουκάνης, με συνέπεια αυτό να τον καθιστά περισσότερο ευάλωτο εντός 

του οργανισμού, μιας και θα συνεπάγεται αυξημένη ενεργοποίηση του 

ανοσοποιητικού συστήματος [35, 37, 38, 200, 201]. 

 

Δ4: Διερεύνηση του αν το φαινόμενο της συνέργειας αλβουμίνης και 

κασποφουγκίνης παρατηρείται και με τις άλλες εχινοκανδίνες. 

 

Τέλος, αφότου αναδείχθηκε ένας νέος μηχανισμός μέσω του οποίου η κασποφουγκίνη 

έχει αυξημένη δραστικότητα in vivo έναντι των in vitro συνθηκών που επικρατούν 

τυπικά στα test ευαισθησίας των αντιμυκητικών φαρμάκων, η χρήση των οποίων 

πλέον στην εκτίμηση της δραστικότητας της κασποφουγκίνης για τους μύκητες του 

γένους Aspergillus είναι εμφανώς μη αντιπροσωπευτική της πραγματικής 

δραστικότητας του φαρμάκου, έγινε προσπάθεια να επιβεβαιωθεί πως αυτά που 
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περιγράφηκαν με τα έως τώρα πειράματα ισχύουν και για τις υπόλοιπες δύο 

εχινοκανδίνες, δηλαδή τη μικαφουγκίνη και την ανιδουλαφουγκίνη. Προς μεγάλη μας 

έκπληξη, και παρά τη διενέργεια αυτού του πειράματος πολλές διαφορετικές φορές 

και από διαφορετικούς ερευνητές, δεν ήταν εφικτό να αποδειχθεί πως αυτό ισχύει και 

για τις άλλες δύο εχινοκανδίνες, καθώς στα test ευαισθησίας διαφορετικών 

Ασπεργίλλων στη μικαφουγκίνη και την ανιδουλαφουγκίνη δεν παρατηρήθηκε 

αυξημένη ευαισθησία των μυκήτων παρουσία ορού ή αλβουμίνης. Συνεπώς, αν και 

στην αρχή θεωρήθηκε πως ο φαινότυπος που περιγράφηκε έως τώρα πιθανά να 

αφορούσε όλες τις εχινοκανδίνες, φαίνεται πως αποτελεί χαρακτηριστικό μόνο της 

κασποφουγκίνης. 

 Προσπαθώντας να κατανοηθεί ο λόγος που εμφανίζεται αυτή η επιλεκτικότητα 

στον φαινότυπο αυτό, αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία ενδείξεις που να μπορούν να 

εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί κάποια ιδιαίτερη 

διαφορά, μιας και οι τρεις εχινοκανδίνες έχουν εφάμιλλη δράση έναντι των 

Ασπεργίλλων, πλην του γεγονότος πως οι Ασπέργιλλοι απαιτούν μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις κασποφουγκίνης για να προκαλέσουν τις τυπικές δομικές αλλοιώσεις 

στους Ασπεργίλλους σε σχέση με την ανιδουλαφουγκίνη και τη μικαφουγκίνη [225]. 

Επίσης αυτή η επιλεκτικότητα του φαινοτύπου για την κασποφουγκίνη δε φαίνεται να 

αποτυπώνεται στην κλινική πράξη, μιας και οι έως τώρα μελέτες δε φαίνεται να 

δείχνουν ιδιαίτερη διαφορά στην αποτελεσματικότητά τους, αν και οι εχινοκανδίνες 

δεν είναι φάρμακα πρώτης γραμμής για τη Διεισδυτική Ασπεργίλλωση ενώ και η 

ανιδουλαφουγκίνη είναι η λιγότερο δοκιμασμένη ανάμεσά τους για την ένδειξη αυτή 

[67, 226, 227]. 
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Πιθανά αίτια για την εμφάνιση αυτού του φαινοτύπου μόνο με την 

κασποφουγκίνη και όχι με τις άλλες δύο εχινοκανδίνες θα μπορούσαν θεωρητικά να 

σχετίζονται με τις διαφορές στη χημική δομή των εχινοκανδινών, καθώς μπορεί το 

ποσοστό σύνδεσης των τριών διαφορετικών εχινοκανδινών με την αλβουμίνη να είναι 

παρόμοιο (>99% για τη μικαφουγκίνη, 84% για την ανιδουλαφουγκίνη, 97% για την 

κασποφουγκίνη), αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται η κάθε μια με την αλβουμίνη 

μπορεί να είναι ελαφρά διαφορετικός, και να εξαρτάται από τη δομή που έχει η κάθε 

μια. Αυτή η διαφορά στη δομή των εχινοκανδινών μπορεί να σχετίζεται με 

διαφορετικό τρόπο πρόσδεσης της κασποφουγκίνης στην αλβουμίνη σε σχέση με τις 

άλλες, και αυτός ο διαφορετικός τρόπος μπορεί να μεταφράζεται σε αυξημένη δράση 

της κασποφουγκίνης εναντίον των Ασπεργίλλων παρουσία αλβουμίνης, πράγμα το 

οποίο μπορεί να μη συμβαίνει με τις άλλες δύο εχινοκανδίνες.  

 

Δ5: Συμπεράσματα και μελλοντικές προοπτικές. 

 

Αυτή η διατριβή επικεντρώθηκε στο παράδοξο φαινόμενο του ότι οι εχινοκανδίνες 

αναστέλλουν μερικώς την ανάπτυξη των μυκήτων του γένους Aspergillus in vitro, αν 

και φαίνεται πως in vivo είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά φάρμακα. Με μια σειρά 

πειραμάτων φάνηκε πως ανεξαρτήτως της έως τώρα βιβλιογραφίας που δείχνει πως οι 

εχινοκανδίνες προκαλούν τροποποιήσεις στη σύσταση του κυτταρικού τοιχώματος 

των Ασπεργίλλων με συνέπεια την έκθεση ανοσογονικών μορίων στην επιφάνειά 

τους, και τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος, η 

κασποφουγκίνη είναι ικανή να προσδένεται ισχυρά στην αλβουμίνη και λόγω της 
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έντονης πρόσδεσης της αλβουμίνης στην επιφάνεια των Ασπεργίλλων κατά τη 

διάρκεια της ανάπτυξής τους σε ώριμες υφές, η κασποφουγκίνη εμφανίζει, εμμέσως, 

μεγαλύτερη συγκέντρωση επάνω στο τοίχωμα των υφών, πράγμα το οποίο 

συνεπάγεται μεγαλύτερη ευαισθησία των Ασπεργίλλων στη δράση της 

κασποφουγκίνης. 

 Παρόλα αυτά, αυτή η διατριβή δεν περιείχε πειράματα in vivo, οπότε η 

γενίκευση και η εξαγωγή συμπερασμάτων για το in vivo περιβάλλον από τα όσα 

αναφέρονται παραπάνω είναι επισφαλής, παρόλο που οι συνθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα αυτά ήταν κατά το δυνατό πλησιέστερες του 

περιβάλλοντος που επικρατεί στους ιστούς σε περιπτώσεις Διεισδυτικής 

Ασπεργίλλωσης. Κάποια πειράματα που θα μπορούσαν να γίνουν, και τα οποία θα 

βοηθούσαν περισσότερο στην κατανόηση της σχέσης της κασποφουγκίνης με την 

αλβουμίνη, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα μοντέλο διεισδυτικής 

ασπεργίλλωσης σε ποντίκια στα οποία θα μπορούσε να γίνει α) ενδοφλέβια έγχυση 

φθορίζουσας αλβουμίνης με ή χωρίς χορήγηση ενδοπεριτοναϊκά κασποφουγκίνης και 

μετά ανοσοφθορισμός σε τομές πνεύμονα για επιβεβαίωση του ότι η αλβουμίνη 

συνδέεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην επιφάνεια του Ασπεργίλλου παρουσία 

κασποφουγκίνης, και β) ενδοπεριτοναϊκή έγχυση φθορίζουσας κασποφουγκίνης σε 

ποντίκια με ή χωρίς υποαλβουμιναιμία και εν συνεχεία ανάδειξη με ανοσοφθορισμό 

από ιστολογικές τομές των πνευμόνων της παρουσίας της κασποφουγκίνης στην 

επιφάνεια του Ασπεργίλλου για ανάδειξη τυχόν διαφοράς της πρόσδεσής της στα 

υποαλβουμιναιμικά ποντίκια. 
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 Από την άλλη, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι παράξενο που η 

αυξημένη δράση της κασποφουγκίνης εναντίον των Ασπεργίλλων παρουσία της 

αλβουμίνης δεν παρατηρήθηκε και με την ανιδουλαφουγκίνη ή με τη μικαφουγκίνη, 

και τέθηκε η υποψία πως μπορεί για αυτό να ευθύνεται ενδεχομένως ο διαφορετικός 

τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι εχινοκανδίνες με την αλβουμίνη. Απάντηση στο 

ερώτημα αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να δοθεί πρώτα απ’όλα με πειράματα με 

φθορίζουσα ανιδουλαφουγκίνη ή μικαφουγκίνη, με παρόμοια τεχνική με αυτή που 

έγινε σε αυτή τη διδακτορική διατριβή. Ένα τέτοιο πείραμα θα μπορούσε να δείξει αν 

η πρόσδεση αυτών των εχινοκανδινών στο τοίχωμα των Ασπεργίλλων είναι αυξημένη 

παρουσία της αλβουμίνης. Από την άλλη, πειράματα με φθορίζουσα αλβουμίνη 

παρουσία ανιδουλαφουγκίνης ή μικαφουγκίνης με παρόμοια τεχνική που έγιναν στη 

διατριβή αυτή, θα μπορούσαν να δείξουν αν η παρουσία της αλβουμίνης είναι 

αυξημένη στο τοίχωμα των Ασπεργίλλων παρουσία αυτών των εχινοκανδινών. Αν τα 

δύο πειράματα αυτά δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που 

παρατηρήθηκαν με την κασποφουγκίνη, αυτό θα υπονοούσε πως ίσως η σύνδεση της 

κασποφουγκίνης με την αλβουμίνη να διαφέρει από εκείνη που έχουν οι άλλες δύο 

εχινοκανδίνες με την αλβουμίνη, και πως αυτό μπορεί να σχετίζεται με την παράδοξη 

αύξηση της δράσης της κασποφουγκίνης και όχι των άλλων δύο εχινοκανδινών 

παρουσία αλβουμίνης. Σε αυτήν την περίπτωση, θα είχε ενδιαφέρον να προχωρήσει 

κανείς σε επόμενα πειράματα, πιθανά με κρυσταλλογραφία για να αναδείξει το πώς 

αλληλεπιδρά η κάθε μια εχινοκανδίνη με την αλβουμίνη, ώστε να μπορέσει να βρεθεί 

μέσα από τις διαφορές αυτών των συμπλόκων (εχινοκανδίνης – αλβουμίνης), ποια 

είναι η πιθανή περιοχή του συμπλόκου κασποφουγκίνης – αλβουμίνης που μεσολαβεί 
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την αυξημένη δράση της κασποφουγκίνης έναντι των Ασπεργίλλων παρουσία της 

αλβουμίνης. Αν βρεθεί αυτό, θα ήταν δυνατόν να κατασκευάσει κανείς μικρότερα 

μόρια από την αλβουμίνη, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να 

αυξήσουν τη δράση της κασποφουγκίνης, ώστε να μπορούν να χορηγούνται μαζί με 

αυτήν, μειώνοντας την απαιτούμενη συγκέντρωση κασποφουγκίνης, ώστε να μειωθεί 

και το κόστος της θεραπείας, και τυχόν ανεπιθύμητες αντιδράσεις, ενώ θα μπορούσε 

ενδεχομένως και να αυξηθεί έτσι η πρόσβαση της κασποφουγκίνης και σε σημεία στα 

οποία η πρόσβασή της έως τώρα είναι μικρή ή μηδενική, όπως είναι το κεντρικό 

νευρικό σύστημα. 

 Αυτά τα δεδομένα μπορούν να έχουν πολλές προεκτάσεις στο μέλλον. Πρώτα 

απ’όλα, δείχνουν πως, στην πραγματικότητα, πολλά από τα test ευαισθησίας σε 

αντιβιοτικά μπορεί να είναι μη αντιπροσωπευτικά αυτών που συμβαίνουν εντός των 

οργανισμών. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται στο μέλλον την αλλαγή του τρόπου με τον 

οποίο διενεργούνται τα test ευαισθησίας στα αντιμικροβιακά φάρμακα, τουλάχιστον 

για εκείνα τα αντιβιοτικά τα οποία επιβεβαιωμένα έχουν διαφορετική δράση εντός και 

εκτός του οργανισμού, με τροποποίηση των test ευαισθησίας ώστε να προσομοιάζουν 

περισσότερο τις συνθήκες που λαμβάνουν χώρα εντός των οργανισμών, πράγμα το 

οποίο είναι περισσότερο χρήσιμο στην κλινική πράξη. 

Επιπλέον, αυτή η διατριβή είναι σημαντική, γιατί ανοίγει ένα διαφορετικό 

τρόπο σκέψης στο μελλοντικό σχεδιασμό αντιβιοτικών. Θα μπορούσε, για 

παράδειγμα, στο σχεδιασμό των αντιβιοτικών στο μέλλον να λαμβάνεται υπ’όψιν και 

η πιθανή συνέργεια που μπορεί να έχουν τα αντιβιοτικά με ουσίες του οργανισμού – 

πχ μέσω της αλληλεπίδρασής τους με πρωτεΐνες του αίματος, όπως η αλβουμίνη –οι 
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οποίες μπορούν να δρουν συνεργικά ή ακόμα και ανταγωνιστικά με αυτά, αυξάνοντας 

τη διαθεσιμότητά τους στο μικρόβιο το οποίο στοχεύουν, ή τους ιστούς της λοίμωξης, 

και αυξάνοντας έτσι την τοπική συγκέντρωση των αντιβιοτικών. Εξάλλου, θα 

μπορούσε κανείς να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω και να σκεφτεί πως θα 

μπορούσαν πέρα από τα αντιβιοτικά τα οποία χορηγούνται στους ασθενείς, να 

χορηγούνται ειδικά σχεδιασμένα μόρια τα οποία να παίζουν το ρόλο μορίων-

μεταφορέων επιλεκτικά στους επιθυμητούς ιστούς, και τα οποία θα μπορούσαν να 

σχεδιαστούν με βάση τη μελέτη των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων των αντιβιοτικών 

με ήδη γνωστά μόρια. Ως άμεσο παράδειγμα, μια μελλοντική πρακτική εφαρμογή 

αυτής της διατριβής, θα μπορούσε να είναι ο σχεδιασμός μορίων μετά από μελέτη του 

τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά η κασποφουγκίνη με την αλβουμίνη, και τα οποία 

μόρια θα αλληλεπιδρούν παρόμοια με την κασποφουγκίνη ώστε να μπορούν να τη 

μεταφέρουν σε ιστούς (και πιο συγκεκριμένα στους πνεύμονες), στους οποίους θα 

συγκεντρώνονται σε πολλαπλάσιες συγκεντρώσεις από ότι στο αίμα, μειώνοντας έτσι 

τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιβιοτικών αυτών, δίχως όμως να μειώνεται 

η αποτελεσματικότητά τους. 
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Albumin Enhances Caspofungin Activity against Aspergillus Species by
Facilitating Drug Delivery to Germinating Hyphae

Petros Ioannou,a Aggeliki Andrianaki,a Tonia Akoumianaki,a Irene Kyrmizi,a Nathaniel Albert,c David Perlin,b George Samonis,a

Dimitrios P. Kontoyiannis,c Georgios Chamilosa

Department of Medicine, University of Crete, Heraklion, Crete, Greecea; Public Health Research Institute, New Jersey Medical School, Rutgers, The State University of New
Jersey, Newark, New Jersey, USAb; Department of Infectious Diseases, The University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USAc

The modest in vitro activity of echinocandins against Aspergillus implies that host-related factors augment the action of these
antifungal agents in vivo. We found that, in contrast to the other antifungal agents (voriconazole, amphotericin B) tested, caspo-
fungin exhibited a profound increase in activity against various Aspergillus species under conditions of cell culture growth, as
evidenced by a >4-fold decrease in minimum effective concentrations (MECs) (P � 0. 0005). Importantly, the enhanced activity
of caspofungin against Aspergillus spp. under cell culture conditions was strictly dependent on serum albumin and was not ob-
served with the other two echinocandins, micafungin and anidulafungin. Of interest, fluorescently labeled albumin bound pref-
erentially on the surface of germinating Aspergillus hyphae, and this interaction was further enhanced upon treatment with
caspofungin. In addition, supplementation of cell culture medium with albumin resulted in a significant, 5-fold increase in asso-
ciation of fluorescently labeled caspofungin with Aspergillus hyphae (P < 0.0001). Collectively, we found a novel synergistic in-
teraction between albumin and caspofungin, with albumin acting as a potential carrier molecule to facilitate antifungal drug
delivery to Aspergillus hyphae.

Echinocandins comprise a group of cell wall-active antifungal
agents targeting �-1,3 glucan synthase that display potent an-

tifungal activity against Candida and Aspergillus species (1–4).
Caspofungin is the first member of this class of antifungal com-
pounds that has been approved as first-line therapy for invasive
candidiasis and as salvage therapy for invasive aspergillosis. Im-
portantly, clinically effective concentrations of echinocandins
cause extensive hyphal damage but fail to inhibit Aspergillus
growth in vitro, an effect that implies a differential mode of action
of these antifungal agents in vivo (5–7). In addition, this lag in in
vitro activity of echinocandins creates problems in the develop-
ment of reliable susceptibility methods to evaluate the activity of
these compounds against Aspergillus spp. Thus, instead of the
MIC, the minimum effective concentration (MEC), defined as the
lowest concentration that leads to significant morphological
changes resulting in the formation of short, stubby, and highly
branched hyphae under microscopy (8, 9), was used. The MEC
has been introduced as the endpoint of in vitro activity of echino-
candins against Aspergillus spp. (8, 9).

Immunomodulation has been proposed as a supplemental
mechanism of action of echinocandins to explain the increased
efficacy of these antifungal agents in vivo (10, 11). Indeed, previ-
ous studies have reported that subinhibitory concentrations of
echinocandins cause extensive cell wall remodeling and result in
high levels of �-1,3 glucan surface exposure in germinating hy-
phae of Candida and Aspergillus. In particular, echinocandin-in-
duced �-1,3 glucan surface exposure triggers a potent activation of
dectin-1 signaling and results in the increased release of proin-
flammatory cytokines (11) and enhanced antifungal activity of
phagocytes against Aspergillus hyphae ex vivo (10).

Furthermore, the tissue microenvironment at the site of infec-
tion may also account for the enhanced in vivo activity of echino-
candins against Aspergillus spp. For example, in vitro simulation of
tissue hypoxia results in increased antifungal activity of echino-
candins via poorly characterized mechanisms (12). Here, we

tested the effect of cell culture growth, a more physiologically rel-
evant environment than standard in vitro susceptibility testing
conditions, in the activity of echinocandins compared to other
antifungal agents against Aspergillus spp. In contrast to all antifun-
gal agents tested, including the other echinocandins, we found a
caspofungin-specific increase in anti-Aspergillus activity under
conditions of cell culture growth, mediated by albumin. At a mo-
lecular level, we discovered a novel synergistic interaction of albu-
min and caspofungin resulting in increased delivery of both mol-
ecules to Aspergillus hyphae.

MATERIALS AND METHODS
Reagents. XTT [(2,3)-bis (2-methoxy 4-nitro 5-sulfenyl)-2H-tetrazolium
carboxanilide; Sigma-Aldrich] was used as previously published (13).
6-Carboxyfluorescein diacetate (CFDA; Sigma-Aldrich) was diluted in
dimethyl sulfoxide (DMSO) at a concentration of 5 mg/ml and kept
at �20°C until use. Menadione (Sigma-Aldrich) was dissolved in acetone
at a stock concentration of 1 M, filter sterilized, and kept at 4°C until use.
DMSO, bovine serum albumin (BSA), and fluorescein isothiocyanate
(FITC)-conjugated BSA (FITC-BSA) were all purchased from Sigma-
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Aldrich. Fluorescent Alexa Fluor 488-conjugated secondary rabbit an-
ti-mouse antibody was purchased from Molecular Probes (Invitrogen).

Fungal isolates. Aspergillus clinical isolates, all collected from patients
with invasive aspergillosis, were from the laboratory collection at the My-
cology Research Laboratories at The University of Texas M. D. Anderson
Cancer Center. Aspergillus conidia were harvested in phosphate-buffered
saline (PBS) under sterile conditions, passed through a 40-�m nylon cell
strainer, washed twice in sterile PBS, and adjusted to a concentration of
1 � 106 to 5 � 106 conidia/ml. Candida parapsilosis, isolate ATCC 22019,
served as a quality control for susceptibility studies.

Antifungal agents. Stock solutions from pure powders were prepared
in DMSO (Sigma-Aldrich) for voriconazole, anidulafungin, and ampho-
tericin B or in sterile water for caspofungin and micafungin, all at a stock
concentration of 5 mg/ml, and were stored at �70°C until use.

Culture media and susceptibility testing studies. Antifungal suscep-
tibility testing was performed using broth microdilution methods accord-
ing to the CLSI M38-A2 document (14), with some modifications. Briefly,
conidial suspensions were diluted in the appropriate RPMI growth me-
dium and dispensed (100 �l) at a final concentration of 0.4 � 104 to 5 �
104/ml into wells of a flat-bottom 96-well microtiter plate containing
serial 2-fold dilutions of antifungals. Plates were then incubated for 24 or

48 h at 37°C, and voriconazole and amphotericin B MICs were read as the
lowest drug concentrations that showed absence of growth or complete
growth inhibition (100% inhibition). For echinocandins, the MEC, de-
fined as the minimal drug concentration producing short, stubby, hyper-
acutely branching hyphae, was determined by microscopic examination
of the microdilution plates. Candida parapsilosis ATCC 22019 served as a
quality control isolate for each experimental run, with susceptibility test-
ing performed according to the CLSI M27-A3 document (15).

For susceptibility testing under cell culture conditions, we used me-
dium containing RPMI 1640 supplemented with 10% (vol/vol) fetal calf
serum (FCS), 2 mM L-glutamine, and 10 mM HEPES at pH 7.4 and per-
formed experiments in a CO2 incubator with humidity control at a tem-
perature of 37°C and 5% CO2 concentration. In subsequent studies, sev-
eral parameters of cell culture growth were modified, including the
presence of FCS and albumin and the type of buffer (MOPS [morpho-
linepropanesulfonic acid] instead of HEPES) used.

The XTT reduction assay was performed using the methods re-
ported by Meletiadis et al. (16). After 24 h of incubation, plates were
removed from the incubator, and 100 �l PBS containing tetrazolium
salt XTT and menadione was added to each well (final concentrations for
XTT and menadione, 0.25 mg/ml and 25 �M, respectively), and the tray

FIG 1 Cell culture conditions potentiate the activity of caspofungin against Aspergillus spp. Inhibitory dose-response curves of caspofungin (CAS) (A) or
voriconazole (VRC) (B) under reference testing conditions according to the CLSI M38 A2 document (closed symbols, RPMI with MOPS) or under conditions
of cell culture growth (open symbols, RPMI with 10% FCS) against clinical isolates of different Aspergillus species. Percentages of metabolic activity under the
condition without antifungal based on the mean absorbance of the formazan product and standard errors of the means (represented by error bars) were plotted
in relation to increasing concentrations of each antifungal agent. Lines are the regression lines of a four-parameter logistic model (Hill equation).

TABLE 1 Effect of cell culture conditions on inhibitory activities of caspofungin and voriconazole against different Aspergillus species based on EC50

values obtained from the nonlinear regression analysis or the MIC (or MEC for caspofungin) valuesa

Strain

Caspofungin Voriconazole

EC50 (ng/ml) Slope MEC (ng/ml) EC50 (ng/ml) Slope MIC (ng/ml)

MOPS FCS MOPS FCS MOPS FCS MOPS FCS MOPS FCS MOPS FCS

A. fumigatus 293 NA 16.06 NA �2.04 500 125 127.90 60.05* �2.91 �2.43 250 250
A. fumigatus ATCC 46645 243.40 12.85* �0.79 �3.78* 500 125 104.90 36.48* �1.29 �2.13 250 250
A. flavus clinical isolate 1 160.20 17.43* �6.25 �2.83 500 250 58.95 43.11 �1.25 �1.45 500 125
A. flavus clinical isolate 2 64.83 22.43 �1.74 �1.80 250 125 71.16 22.18* �2.50 �3.15 500 63
A. terreus clinical isolate 1 793.90 11.25* �3.21 �1.62 1000 16 87.97 31.23* �2.09 �2.09 250 125
A. terreus clinical isolate 2 175.20 0.08 �6.02 �22.52 500 31 73.81 54.40 �2.61 �1.53 500 500
a Symbol and abbreviation: *, P � 0.05 compared to the MOPS condition; NA, not applicable due to incomplete growth inhibition.
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was incubated for an additional 2 h. Trays were then removed from the
incubator, and absorbance of the XTT reduction product, formazan, was
read at 450 nm and 655 nm using a microplate spectrophotometer (Bio-
Rad model 680). The percentage of the metabolic activity was ex-
pressed with the following formula: % MA � 100% � (OD450 �
OD655)experiment/(OD450 � OD655)control, where MA is metabolic ac-
tivity and OD450 and OD655 are the optical densities at 450 and 655 nm,
respectively.

CFDA fluorometric viability assay. The CFDA fluorescent viability
assay was performed as previously described (17). Briefly, after 24 h,
CFDA was added to the medium at a final concentration of 50 �g/ml,
incubated at 37°C and 5% CO2 for an additional 45 min, and washed twice
with PBS. The fluorescence intensity of the wells was measured with a
Biotek fluorescence plate reader with excitation at 460 nm and emission at
528 nm.

Fluorescence imaging studies. For the experiments with FITC-BSA,
104 conidia of Aspergillus were grown for 17 h on sterile coverslips with or
without caspofungin. Then, the medium was removed, and FITC-BSA or
regular BSA was added for 1 h at the indicated concentration. In some
experiments, FITC-BSA or BSA was added from the beginning of incuba-
tion. In other experiments, resting conidia, swollen conidia, or mature hy-
phae were incubated for 1 h with FITC-BSA. To test the specificity of albumin
binding to Aspergillus hyphae in the FITC-BSA assay, we performed compe-
tition studies by blocking hyphae with 150 mg/ml BSA for 1 h before incuba-
tion with FITC-BSA. For assessment of caspofungin binding to Aspergillus
hyphae, we used fluorescence-labeled caspofungin (covalently linked caspo-
fungin to the fluorescent molecule 7-amino-91f-(L3-dichloro-9;9-dimethyi-
acridm-2-one) (7-amino DDAO), as described previously (18). Briefly,
DDAO-caspofungin (final concentration, 1 �g/ml) was incubated for 1 h
with Aspergillus hyphae, with or without the presence of 3 mg/ml BSA. For
all fluorescence imaging studies, coverslips were always washed twice with
PBS to remove the unbound compound, mounted on slides with Mowiol,
and immediately assessed by confocal microscopy. All images were ac-
quired with a Leica TCS SP2 confocal microscope and analyzed with the
use of Leica software LAS AF version 2.6.0. Per-pixel quantification of the
membrane fluorescence was performed in images acquired with single
scans.

SEM studies. Samples grown on 12-mm round coverslips were fixed
with 3% glutaraldehyde plus 2% paraformaldehyde in 0.1 M cacodylate
buffer (pH 7.3), washed with 0.1 M cacodylate buffer (pH 7.3) for 3 � 10
min, postfixed with 1% cacodylate-buffered osmium tetroxide for 1 h,
and washed with 0.1 M cacodylate buffer 3 times and distilled water 2
times. The samples were sequentially treated with Millipore-filtered 1%
aqueous tannic acid for 30 min in the dark, washed 3 times in distilled
water, and incubated in Millipore-filtered 1% aqueous uranyl acetate for 1
h in the dark. The samples were rinsed thoroughly with distilled water 2
times for 5 min each. The samples were then dehydrated with a graded
series of increasing concentrations of ethanol for 5 min each. The samples
were then transferred to graded series of increasing concentrations of
hexamethyldisilazane (HMDS) for 5 min each and air dried overnight.
Samples were mounted onto double-stick carbon tabs (Ted Pella. Inc.,
Redding, CA). Samples were examined in a JSM-5910 scanning electron
microscope (SEM; JEOL, USA, Inc., Peabody, MA) at an accelerating
voltage of 5 kV.

Data analysis. A four-parameter logistic model (Hill equation) using
computer curve-fitting software (Prism 4; GraphPad Software, Inc., San
Diego, CA, USA) was fitted to the experimental data performed in tripli-
cate to derive the 50% effective concentration (EC50) and the steepness of
the inhibitory dose-response curve (Hill slope or coefficient). Significant
changes in the antifungal activity of caspofungin and voriconazole be-
tween different culture conditions were assessed by comparison of the
inhibitory dose-response curves. Unpaired t test or one-way analysis of
variance (ANOVA) with Dunnett’s posttest where applicable were used to
assess statistical differences in mean fluorescence intensity per pixel in the
fluorescence studies. In all experiments, statistical significance was set at a

P value of �0.05. All of the experiments were performed at least twice in
triplicate.

RESULTS
Conditions of cell culture growth potentiate caspofungin ac-
tivity against Aspergillus species. In order to explore host-de-
rived factors that enhance in vivo activity of echinocandins against
Aspergillus spp., we performed susceptibility studies under con-
ditions of cell culture. We initially assessed the activity of
caspofungin and voriconazole against different Aspergillus spe-

FIG 2 The increased anti-Aspergillus activity of caspofungin under conditions
of cell culture depends on the presence of serum. Inhibitory dose-response
curves of caspofungin (CAS) under conditions of cell culture growth (RPMI
with HEPES and 5% CO2) (A), reference testing conditions according to the
CLSI M38 A2 document with 5% CO2 (RPMI with MOPS and 5% CO2) (B),
and reference testing conditions according to the CLSI M38 A2 document
(RPMI with MOPS and 0.03% CO2) (C) against Aspergillus fumigatus strain
293, in the presence of different contents of FCS (vol/vol). Percentages of
metabolic activity under the condition without caspofungin based on the
mean absorbance of the formazan product and standard errors of the means
(represented by error bars) were plotted in relation to increasing concentra-
tions of caspofungin (CAS). Lines are the regression lines of a four-parameter
logistic model (Hill equation).
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cies using standard broth microdilution methods (14) in (i)
reference medium (RPMI with MOPS) and growth in an am-
bient air incubator or (ii) in cell culture medium (RPMI with
10% FCS) and growth in a CO2 incubator (5% CO2) with hu-
midity control.

We found that susceptibility testing under conditions of cell
culture growth resulted in a significant increase in activity of
caspofungin against all Aspergillus isolates tested as evidenced by
(i) a significant reduction in MEC (2- to 64-fold) and a profound
decrease in EC50s (2- to 1,000-fold), determined by the XTT assay
(Fig. 1 and Table 1). In contrast, susceptibility testing under con-
ditions of cell culture showed no significant effect on the activity of
voriconazole against all the Aspergillus isolates tested (Fig. 1 and
Table 1). Of interest, there was a partial reduction in the MICs of
amphotericin B against 50% (2/4) Aspergillus strains tested under
cell culture conditions (see Table S1 in the supplemental mate-
rial).

In addition, we assessed the effect of cell culture conditions in
the anti-Aspergillus activity of caspofungin by employing the
CFDA fluorescence viability assay. In agreement with the results of
the XTT colorimetric assay, we found that caspofungin induced a
significant decrease in CFDA fluorescence under conditions of cell
culture in comparison to susceptibility testing under reference

TABLE 2 Effect of FCS and albumin (BSA) on inhibitory activities of
caspofungin against Aspergillus fumigatus strain 293 under different
culture conditions based on EC50 values obtained from the nonlinear
regression analysis or the MEC valuesa

Serum and
concn

RPMI HEPES
with 5% CO2

RPMI MOPS

5% CO2 0.03% CO2

EC50 MEC EC50 MEC EC50 MEC

FCS (%)
0 414.0 500 199.9 500 212.0 500
1 55.0* 250 20.3* 250 30.1 250
5 30.4 125 12.7* 250 12.9* 250
10 9.9* 63 5.9* 250 0.9* 63
20 24.9* 63 7.9 125 2.8* 31

BSA (mg/ml)
0 177.5 500 98.4 500
0.15 22.9** 250 16.2** 250
0.75 21.4** 250 16.0 250
1.5 18.1** 125 16.1** 125
3 16.4** 125 17.6** 125

a Symbols: *, P � 0.05 compared to 0% FCS; **, P � 0.05 compared to 0 mg/ml BSA.
Caspofungin concentrations are in nanograms per milliliter.

FIG 3 The serum-dependent increase in anti-Aspergillus activity of caspofungin is mediated by albumin. Inhibitory dose-response curves of caspofungin (CAS)
against A. fumigatus strain 293 under reference testing conditions in 5% CO2 (A) or 0.03% CO2 (B) and in the presence of different contents of albumin.
Percentages of metabolic activity under the condition without caspofungin based on the mean absorbance of the formazan product and standard errors of the
means (represented by error bars) were plotted in relation to increasing concentrations of caspofungin (CAS). Lines are the regression lines of a four-parameter
logistic model (Hill equation). (C) SEM images of A. fumigatus strain 293 grown overnight in standard culture medium alone or in the presence of albumin at
sub-MEC of caspofungin or in albumin plus sub-MEC of caspofungin.
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conditions (see Fig. S1 in the supplemental material). Collectively,
our studies reveal a significant increase in the antifungal activity of
caspofungin against Aspergillus under conditions of cell culture
growth.

The increased anti-Aspergillus activity of caspofungin under
conditions of cell culture depends on serum. Next, we analyzed
the effects of different parameters of cell culture growth on anti-
Aspergillus activity of caspofungin. We initially performed suscep-
tibility testing in the presence of serum and found a significant
dose-dependent increase in the activity of caspofungin against
Aspergillus upon the addition of different concentrations of serum
in the culture media (Fig. 2 and Table 2). Importantly, the aug-
menting effect of serum in caspofungin activity against Aspergillus
was independent of medium composition (Fig. 2A to C) and CO2

concentration (Fig. 2B and C). Collectively, these studies reveal
that the increase in the activity of caspofungin against Aspergillus
under cell culture conditions is dependent on serum.

The serum-dependent increase in the anti-Aspergillus activ-
ity of caspofungin is mediated by albumin. Next, we sought to
identify the serum component(s) that accounted for the increased
anti-Aspergillus activity of caspofungin. We initially evaluated the
effect of albumin, the major protein component of serum, in
caspofungin activity against Aspergillus. We found that the pres-
ence of physiologically relevant concentrations of albumin re-
sulted in an up to 10-fold increase in caspofungin activity, in a
dose-dependent way (Fig. 3A and B and Table 2). Furthermore,
scanning electron microscopy studies revealed that sub-MEC
concentrations of caspofungin caused significant Aspergillus hy-
phal damage in the presence of albumin (Fig. 3C). Importantly,

albumin did not enhance the activity of the other two echinocan-
dins, micafungin and anidulafungin, against various Aspergillus
strains tested (see Table S2 in the supplemental material). Finally,
we confirmed that albumin had no effect in fungal growth at the
concentrations used for in vitro studies (see Fig. S2 in the supple-
mental material).

Albumin binds selectively to germinating forms of Aspergil-
lus. Albumin is a large protein that binds with high affinity to
many antimicrobial agents, including echinocandins (19). There-
fore, we hypothesized that albumin binding to caspofungin could
facilitate the delivery of antifungal molecules to the fungal cell
wall. Of interest, we found a high degree of association of albumin
with the surface of germinating hyphae of Aspergillus that was not
observed with resting and swollen conidia (Fig. 4). The specificity
of binding of FITC-albumin with Aspergillus hyphae was verified
by competition studies with unlabeled albumin (see Fig. S3 and S4
in the supplemental material).

In addition, we noticed a significant increase in binding of
FITC-albumin to caspofungin-treated versus control, untreated
hyphae following 18 h of exposure to caspofungin (P � 0.0001)
(see Fig. S5 in the supplemental material). Collectively, these stud-
ies demonstrate a preferential binding of albumin on the surface
of germinating hyphae of Aspergillus that is further enhanced
upon treatment with caspofungin.

Albumin acts as a carrier molecule to increase caspofun-
gin delivery to Aspergillus hyphae. Next, we generated fluores-
cence-labeled caspofungin covalently linked to 7-amino DDAO
(DDAO-caspofungin) to directly evaluate whether albumin acts as a
carrier molecule to increase delivery of caspofungin to Aspergillus

FIG 4 Preferential binding of albumin to germinating forms of Aspergillus. A. fumigatus strain 293 resting conidia, swollen conidia (resting conidia allowed 5 h
to grow in RPMI-HEPES at 37°C and 5% CO2), and mature hyphae (resting conidia allowed 17 h to grow to hyphae in RPMI-HEPES at 37°C and 5% CO2) were
incubated with 1.5 mg/ml FITC-BSA for 1 h in RPMI-HEPES at 37°C and 5% CO2, washed, and immediately assessed with a confocal microscope.
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hyphae. The appropriate concentration of DDAO-caspofungin
with or without albumin was added to wells containing mature
Aspergillus hyphae for 1 h, after which the cultures were washed
twice with PBS to remove the unbound drug and immediately
assessed by confocal microscopy. We found that addition of albu-
min in the culture medium resulted in a significant (�4.5-fold)
increase in association of DDAO-caspofungin with Aspergillus hy-
phae (Fig. 5). Collectively, our studies demonstrate the ability of
albumin to act as a carrier that facilitates delivery of caspofungin
to Aspergillus hyphae.

DISCUSSION

In this study, we examined whether host-related factors associated
with the tissue microenvironment at the site of infection are im-
plicated in improved in vivo activity of echinocandins against
Aspergillus by performing susceptibility testing under conditions
of cell culture growth that simulate several aspects of physiological
growth in tissue. Of interest, we found a profound and selective
increase in the activity of caspofungin under conditions of cell
culture growth that was consistent against all Aspergillus species
tested and was not observed with the other classes of antifungal
agents tested.

We next focused our studies on the effect of serum in the anti-
Aspergillus activity of caspofungin, because of the major effects of
serum components in the activity of many antimicrobial agents,
including the echinocandins (19–28). Our findings demonstrated
a profound enhancement of caspofungin activity in the presence
of serum against all Aspergillus strains tested. Previous studies
have evaluated the effect of serum on the activity of echinocandins
against Aspergillus with discordant results (19, 27, 28). In agree-
ment with our findings, Chiller et al. demonstrated that serum
increased the activity of caspofungin against Aspergillus (27). In a
recent study by Elefanti et al., the effects of a high serum concen-
tration in the activity of various antifungal agents against different
Aspergillus spp. were analyzed. The authors found that echinocan-
din activity was generally reduced in the presence of serum; how-
ever, a positive effect of serum was noticed in the activity of all
three echinocandins against Aspergillus at concentrations above
the MEC (29). Importantly, in contrast to previous studies (19,
30), we opted to use a lower concentration of serum (10%), which
could be physiologically more relevant, since the interaction of
caspofungin with Aspergillus occurs in the infected lung, where the
concentration of serum is low (31).

Of interest, in contrast to the free-drug hypothesis, caspofun-
gin, an antifungal compound that is more than 97% bound to
serum proteins (1, 32), displayed a profound increase in antifun-
gal activity in the presence of serum. In order to get mechanistic
insight on the interaction of serum with caspofungin, we focused
on albumin, the major serum protein component that binds
highly to caspofungin (1, 32, 33). Indeed, we found that the pos-
itive interaction of serum with caspofungin was mediated almost
exclusively by albumin. Previous studies reported on the negative
effect of serum on the sensitivity of �-1,3 glucan synthase to echi-
nocandins (19); we prioritized our research on the property of
albumin to act as a carrier molecule. Importantly, we found a
selective binding of fluorescence-labeled albumin on germinating
forms of Aspergillus, which was further enhanced upon treatment
with caspofungin and could be related to a charge-mediated effect
(11, 34, 35) or to a more specialized mechanism of interaction
(36). Furthermore, confocal imaging studies using fluorescence-

labeled caspofungin provided direct evidence on the ability of al-
bumin to facilitate caspofungin delivery to Aspergillus hyphae.
Notably, the synergistic interaction of caspofungin with serum
albumin was not observed with the other two echinocandins, mi-
cafungin and anidulafungin.

Collectively, our studies discover a novel mechanism of syn-
ergistic interaction between caspofungin and albumin against
Aspergillus that might have physiologic and therapeutic implica-
tions. Of interest, the enhancement of the activity of an antimi-
crobial drug is not unique to echinocandins, since there is evi-
dence that components of serum enhance the activity of other
antimicrobial regimens, including macrolides, although the
mechanism of this interaction was not evaluated (21, 23–25). De-
fining the structural requirements that allow albumin to selec-
tively improve delivery and enhance anti-Aspergillus activity of
caspofungin compared to other antifungal agents could pave the
way for the design of novel carrier molecules that enhance the
delivery of other compounds to their therapeutic targets. Finally,
further studies on a larger collection of Aspergillus strains across

FIG 5 Enhanced caspofungin association with Aspergillus hyphae in the pres-
ence of albumin. Resting conidia of A. fumigatus strain 293 were grown in
RPMI-HEPES at 37°C and 5% CO2 for 17 h to allow germination to mature
hyphae, and then they were incubated with fluorescent DDAO-caspofungin at
a concentration of 1 �g/ml with (albumin condition) or without (control
condition) the presence of 3 mg/ml BSA for 1 h at 37°C and 5% CO2. Hyphae
were then immediately assessed with a confocal microscope. Shown are repre-
sentative images from both conditions (A) and per-pixel quantification of
fluorescence, expressed as mean fluorescence intensity (MFI), normalized to
the control condition (B). Horizontal lines show the mean of each condition.
***, P � 0.001 compared to the control condition.
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different laboratories are needed to confirm that the synergistic
interaction of albumin with caspofungin should be taken into
account in in vitro susceptibility studies.
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