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Het juiste antwoord op vraag 1 is: C
Candida auris, geïsoleerd uit een oorkweek, werd voor
het eerst beschreven door Japanse wetenschappers
in 2009 [1]. Er zijn tot nu toe vijf clades beschreven.
Infecties met isolaten uit clade I-IV zijn op verschillende
continenten beschreven, terwijl clade V alleen in Iran
gezien is [2]. Resistentiepercentages voor antifungale
middelen zijn gedeeltelijk cladespecifiek. Zo wordt
fluconazol-resistentie* wereldwijd bij 90 procent van
de C. auris-isolaten gezien, maar dit komt minder voor
bij clade IV. Resistentie voor tweedegeneratietriazolen
wordt minder vaak beschreven. De cijfers lopen echter
erg uiteen (3 tot 73 procent) tussen regio’s en
resistentie is afhankelijk van de daar dominante
clades. Amfotericine B-resistentie komt eveneens
vaak voor, met name in de Verenigde Staten.
Wereldwijd is ongeveer 13 tot 39 procent van de C.
auris-isolaten ongevoelig voor amfotericine B. Een
kleiner percentage van de isolaten is echinocandineresistent, ongeveer 2 tot 4 procent [3]. Wereldwijd zijn
een aantal multi- en panresistente C. auris-isolaten
beschreven, waarbij resistentie tegen twee of meer
klassen antifungale middelen is aangetoond. Dit betreft

echter een klein deel van de geïsoleerde stammen.
Daarom moet stelling I als niet waar worden
beschouwd.
C. auris koloniseert bij de mens doorgaans de huid, dit
in tegenstelling tot bijvoorbeeld C. albicans, die met
name het maagdarmstelsel koloniseert [4]. Overdracht
van C. auris vindt hierdoor waarschijnlijk veel makkelijker plaats, wat resulteert in een hoger potentieel om
uitbraken te veroorzaken. Zo zijn er in de afgelopen
jaren in veel landen uitbraken beschreven [5-7].
Daarnaast wordt C. auris als virulenter beschouwd
vergeleken met andere non-albicans candida-species.
Zo kan C. auris, net als C. albicans, lipase-enzymen
produceren, wat weefselinvasie bevordert [4]. Hierdoor gaan uitbraken ook regelmatig gepaard met een
aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. Concluderend
moet stelling II als waar worden beschouwd.
Het juiste antwoord op de vraag is dan ook antwoord C.
* EUCAST heeft geen officiële breekpunten voor C. auris.
Interpretatie van MIC-waarden wordt doorgaans afgeleid
van C. albicans-breekpunten.
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Het juiste antwoord op vraag 2 is: B
Diverse studies hebben laten zien dat echinocandinetherapie geassocieerd is met een betere
overleving bij patiënten met een candidemie. Om deze
reden wordt in de SWAB-richtlijn (en internationale
richtlijnen) geadviseerd om initiële therapie te starten
met een echinocandine bij patiënten met een
candidemie. Bij bewezen gevoeligheid voor azolen,
klinische stabilisatie en negatieve vervolgbloedkweken
kan na vijf dagen worden overgestapt op (oraal)
fluconazol [1,2].
Candida parapsilosis laat in vitro verminderde gevoeligheid zien voor echinocandines. De fksp-subunits van
het ß-1,3-d-glucan synthase-enzym zijn het target van
echinocandines en worden gecodeerd door de FKS1-,
FKS2- en FKS3-genen. C parapsilosis heeft van
nature een proline naar alanine-substitutie in het FSK1gen. Dit polymorfisme zorgt voor de intrinsiek
verminderde gevoeligheid van C parapsilosis voor
echinocandines [3].
Het is de vraag of deze intrinsiek verminderde
gevoeligheid ook leidt tot een grotere kans op klinisch
falen. De meeste studies waarbij naar therapie en
uitkomst gekeken is bij candidemie, hebben niet
specifiek geanalyseerd op basis van het candidaspecies. Er zijn geen grote RCT-studies waarbij
gekeken is naar behandeling met echinocandines
versus azolen bij patiënten met een C parapsilosiscandidemie. Een prospectieve Spaanse studie met
190 patiënten met een C parapsilosis-candidemie liet
geen verhoogd risico op klinisch falen zien bij initiële
behandeling met een echinocandine [4].
Antwoord B is gezien bovenstaande het best passend,
waarbij de behandeling met micafungine kan worden
voortgezet in afwachting van de gevoeligheid en
klinische situatie van de patiënt. Azolen-resistentie
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wordt bij een klein deel van de C parapsilosisstammen beschreven. Daarom wordt ook bij C parap
silosis-candidemie, conform de richtlijn, geadviseerd
te wachten met de overstap naar fluconazol tot de
resultaten van de gevoeligheidsbepaling bekend zijn.

Referenties
1. SWAB Guidelines for the Management of Invasive Fungal Infections.
14 December 2017.
2. Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016
Update by the Infectious Diseases Society of America. https://doi.org/
10.1093/cid/civ933.
3. David S. Perlin, Echinocandin Resistance in Candida. Clin Infect Dis.
2015;61:S612-S617.
4. Fernández-Ruiz M, Aguado JM, Almirante B, et al. CANDIPOP Project;
GEIH-GEMICOMED (SEIMC); REIPI. Initial use of echinocandins does
not negatively influence outcome in Candida parapsilosis bloodstream
infection: a propensity score analysis. Clin Infect Dis. 2014;58:1413-21.

