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Περίληψη

Εισαγωγή: Η βορικοναζόλη είναι ένα ευρέος φάσµατος αντιµυκητιακό φάρµακο που χορηγείται για
τη θεραπεία µυκητιακών λοιµώξεων. Η φαρµακοκινητική της χαρακτηρίζεται από έντονη δια- και
ενδο-ατοµική µεταβλητότητα επηρεάζοντας τη θεραπευτική και τοξική δράση της. 
Σκοπός: Ανάπτυξη, εφαρµογή και αξιολόγηση µιας µικροβιολογικής µεθόδου για τη µέτρηση συγκε-
ντρώσεων βορικοναζόλης στον ορό αιµατολογικών ασθενών. 
Υλικά-Μέθοδοι: Τα επίπεδα βορικοναζόλης προσδιορίστηκαν µε µικροβιολογική τεχνική διάχυσης σε
άγαρ και συγκρίθηκαν µε τα επίπεδα 12 προτύπων δειγµάτων που προσδιορίστηκαν µε τη µέθοδο
αναφοράς HPLC. Η συγκέντρωση της βορικοναζόλης προσδιορίστηκε σε 64 δείγµατα ορών από
29 αιµατολογικούς ασθενείς που έλαβαν βορικοναζόλη ενδοφλέβια και δια στόµατος σε διάφορες
δοσολογίες. 
Αποτελέσµατα: Το όριο ανίχνευσης της µικροβιολογικής τεχνικής ήταν 0.25 mg/L και ο συντελε-
στής µεταβλητότητας κυµαινόταν από 3-7%, ενώ οι διαφορές µε τη µέθοδο αναφοράς HPLC δεν
ήταν στατιστικώς σηµαντικές (µέση ποσοστιαία και απόλυτη διαφορά 14% και 0.3 mg/L, αντίστοιχα,
βαθµός συσχέτισης r2=0.96). Η δοσολογία της βορικοναζόλης στους 29 ασθενείς κυµαινόταν από
150mg x2 ως 400mg x2 την ηµέρα µε πιο συχνή (23/64, 36%) την καθιερωµένη δοσολογία συντή-
ρησης 200mg x2 την ηµέρα. Η διάµεση ελάχιστη συγκέντρωση ήταν 2.75 mg/L (εύρος 0.25-4.6
mg/L) µετά από ενδοφλέβια και 1.95 mg/L (εύρος 0.5-3.8 mg/L) µετά από δια στόµατος χορήγηση
της καθιερωµένης δοσολογίας. Τα επίπεδα βορικοναζόλης παρουσίασαν µη γραµµική φαρµακοκι-
νητική µε σηµαντική δια-ατοµική (73%) και ενδο-ατοµική (µέχρι και 85%) διακύµανση και µε ένα ση-
µαντικό ποσοστό ασθενών να εµφανίζουν υποθεραπευτικά (<2 mg/L) ή τοξικά (>5 mg/L) επίπεδα
(48% και 17%, αντίστοιχα).
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Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του αριθµού των ανο-
σοκατασταλµένων ασθενών έχει οδηγήσει στην αύ-
ξηση των απειλητικών για τη ζωή µυκητιακών λοιµώ-
ξεων, οι οποίες εξακολουθούν να συνδέονται µε
υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας παρά
τη χορήγηση κατάλληλης αντιµυκητιακής θερα-
πείας1,2. Η έκβαση τους καθορίζεται από ποικίλους
παράγοντες που σχετίζονται µε τον παθογόνο µύκητα
(είδος, λοιµογονικότητα, ευαισθησία στα αντιµυκη-
τιακά φάρµακα), τον ασθενή (υποκείµενα νοσήµατα,
ανοσοκαταστολή, εντοπισµός λοίµωξης) και την αντι-
µυκητιακή αγωγή (χρόνος έναρξης, δοσολογία, τρό-
πος δράσης, συγκέντρωση στην εστία της λοίµωξης).
Ιδιαίτερα στην επιλογή της κατάλληλης αντιµυκητια-
κής αγωγής, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις
οποίες παρατηρούνται διακυµάνσεις στη φαρµακο-
λογική απόκριση που µπορούν να οδηγήσουν σε φαι-
νόµενα τοξικότητας ή µη ανταπόκρισης στη θεραπεία3.

Η βορικοναζόλη ανήκει στην κατηγορία των τρια-
ζολών β’ γενιάς, αποτελεί έναν αντιµυκητιακό παρά-
γοντα ευρέος φάσµατος, δεδοµένης της εκτεταµένης
δράσης της έναντι ζυµοµυκήτων καθώς και νηµατοει-
δών µυκήτων, ενώ µεταβολίζεται από τα ισοένζυµα
του ηπατικού κυτοχρώµατος P450, κυρίως του
CYP2C19 και σε µικρότερο βαθµό των CYP3A4 και
CYP2C9. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά µεταβλητή
µη γραµµική φαρµακοκινητική µε αποτέλεσµα να πα-
ρουσιάζει έντονη δια- και ενδο-ατοµική διακύµανση
(88-100%), η οποία µπορεί να οφείλεται σε φυσιολο-
γικούς, παθολογικούς και φαρµακολογικούς παρά-
γοντες όπως η ηλικία και το βάρος του ασθενή, η
ύπαρξη κάποιας ηπατικής ή/και νεφρικής δυσλει-
τουργίας, πολυµορφισµοί ενζύµων που συµµετέχουν

στη µεταβολική της οδό και ενδεχόµενες αλληλεπι-
δράσεις µεταξύ συγχορηγούµενων φαρµάκων4. Επο-
µένως, η εικόνα που εµφανίζει το φαρµακοκινητικό
της προφίλ σε συνδυασµό µε το χαµηλό θεραπευτικό
της δείκτη (στενό θεραπευτικό παράθυρο), την έλ-
λειψη κλινικών δεικτών του φαρµακευτικού της απο-
τελέσµατος και την καλή συσχέτιση µεταξύ της
συγκέντρωσης της στο πλάσµα και της θεραπευτικής
έκβασης την εντάσσουν στην κατηγορία των φαρµά-
κων κατάλληλων για παρακολούθηση των επιπέδων
τους (Τherapeutic Drug Monitoring, TDM)5-7.

Η παρακολούθηση των επιπέδων φαρµάκων εξυ-
πηρετεί στην εξατοµίκευση της δοσολογίας και στην
εκτίµηση της θεραπευτικής έκβασης µε στόχο τη δια-
τήρηση της συγκέντρωσης τους εντός ενός συγκε-
κριµένου εύρους (θεραπευτικού) ώστε να επέλθει το
βέλτιστο κλινικό αποτέλεσµα, δηλαδή να µεγιστοποι-
ηθεί το ενδεχόµενο της θεραπευτικής και συγχρόνως
να ελαχιστοποιηθεί αυτό της τοξικής τους δράσης8.
Οι µέθοδοι προσδιορισµού τους θα πρέπει να είναι
γρήγορες, ακριβείς, ευαίσθητες και πρωτίστως ειδι-
κές ως προς το υπό ανάλυση φάρµακο. Συγκεκρι-
µένα, για τη µέτρηση των επιπέδων βορικοναζόλης σε
βιολογικά υγρά χρησιµοποιούνται χρωµατογραφικές
και µικροβιολογικές τεχνικές. Παρά το γεγονός ότι η
υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης (High Pres-
sure Liquid Chromatography, HPLC) αποτελεί τη µέ-
θοδο αναφοράς, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
εξακολουθούν να υιοθετούνται οι µικροβιολογικές µέ-
θοδοι µιας και χαρακτηρίζονται από τεχνική απλότητα
και χαµηλό κόστος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχει
βρεθεί συγκριτικά µε αυτά της HPLC πως τα αποτε-
λέσµατα τους δε διαφέρουν σηµαντικά3,9.

Ο αριθµός των µελετών που τονίζουν τη σηµασία
και επιτακτικότητα του προσδιορισµού των επιπέδων
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Συµπεράσµατα: Η βορικοναζόλη παρουσίασε υψηλή φαρµακοκινητική διακύµανση στους αιµατο-
λογικούς ασθενείς και χρήζει παρακολούθησης. Ο προσδιορισµός επιπέδων βορικοναζόλης µε µι-
κροβιολογικές µεθόδους µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της
θεραπευτικής δοσολογίας.



βορικοναζόλης αυξάνονται µε ρυθµό γεωµετρικής
προόδου την τελευταία τριετία10-12. Σκοπό, λοιπόν, της
παρούσας αναδροµικής µελέτης αποτέλεσε η ανά-
πτυξη και αξιολόγηση µιας µικροβιολογικής µεθόδου
στηριζόµενης στη διάχυση σε άγαρ για την µέτρηση
των συγκεντρώσεων της βορικοναζόλης σε δείγµατα
ορού και η εν συνεχεία εφαρµογή της σε δείγµατα αι-
µατολογικών ασθενών που λάµβαναν αντιµυκητιακή
αγωγή. Η επιλογή της συγκεκριµένης οµάδας ασθε-
νών έγινε λόγω της ευρείας χρήσης της βορικοναζό-
λης σε αυτούς τους ασθενείς, της αναγκαιότητας
παρακολούθησης των επίπεδων εξαιτίας της αναµε-
νόµενης διακύµανσης και της έλλειψης φαρµακοκι-
νητικών δεδοµένων στην Ελλάδα.

Υλικό και µέθοδος

ΣΣττέέλλεεχχοοςς..  Χρησιµοποιήθηκε ένα κλινικό στέλεχος Can-
dida parapsilosis (εργαστηριακός αναγνωριστικός κω-
δικός 221), του οποίου η φαινοτυπική ευαισθησία στη
βορικοναζόλη ελέγχθηκε µε τη πρότυπη µέθοδο µι-
κροαραιώσεων σε ζωµό CLSI Μ27-Α3 και βρέθηκε να
αντιστοιχεί σε MIC 0.015 mg/L13. Προκαταρκτικές µε-
λέτες µε το πρότυπο στέλεχος Candida kefyr NCPF
3234, που έχει χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες µι-
κροβιολογικές µεθόδους, έδειξαν την ύπαρξη αναστο-
λής από ορισµένους ορούς ασθενών για αυτό και για
την ανάπτυξη της µικροβιολογικής µεθόδου επιλέ-
χτηκε το στέλεχος C. parapsilosis για το οποίο δε βρέ-
θηκε αναστολή. Το στέλεχος αποθηκεύτηκε σε 10%
διάλυµα γλυκερόλης στους -70°C και ανακαλλιεργή-
θηκε σε Sabouraud dextrose άγαρ (SDA) µε 0.02%
χλωραµφενικόλη για 24 ώρες στους 35°C. Παρα-
σκευάστηκε εναιώρηµα σε 10 mL στείρου φυσιολογι-
κού ορού και εν συνεχεία προσδιορίστηκε ο αριθµός
των βλαστοκονιδίων/mL µε τη βοήθεια αιµατοκυττα-
ροµέτρου Neubauer προκειµένου να επιτευχθεί τελική
συγκέντρωση εναιωρήµατος 3x105 CFU/mL, η οποία
επιβεβαιωνόταν σε κάθε σειρά πειραµάτων µε την επί-
στρωση ορισµένου όγκου εναιωρήµατος σε SDA.

ΑΑννττιιµµυυκκηηττιιαακκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς.. Καθαρή ουσία βορι-
κοναζόλης (Pfizer Inc.) διαλύθηκε σε στείρο διµεθυ-
λοσουλφοξείδιο (DMSO) σε αρχική συγκέντρωση 10
mg/mL και διατηρήθηκε στους -70οC µέχρι τη χρήση
της.

ΘΘρρεεππττιικκόό  υυλλιικκόό.. Το θρεπτικό υλικό περιείχε 10.4
g/L RPMI 1640 µε L-γλουταµίνη χωρίς διττανθρακικό
νάτριο, ρυθµισµένο σε pH 7.0, µε 0.165 Μ µορφολι-
νοπροπανοσουλφονικό οξύ (MOPS) και 100 mg/L
χλωραµφενικόλη (AppliChem, Darmstadt, Germany).

ΜΜιικκρροοββιιοολλοογγιικκήή  µµέέθθοοδδοοςς  ππρροοσσδδιιοορριισσµµοούύ  εεππιιππέέ--
δδωωνν  ββοορριικκοοννααζζόόλληηςς.. Τα επίπεδα του φαρµάκου προσ-
διορίστηκαν µε τη µέθοδο της διάχυσης σε άγαρ.
Συγκεκριµένα, εναιώρηµα 24ωρης καλλιέργειας του
χρησιµοποιούµενου στελέχους (3x105 CFU/mL) ενο-

φθαλµίσθηκε σε θρεπτικό υλικό µε 15 g/L άγαρ
(Oxoid Ltd, Basingstoke, England), αµέσως µετά την
παρασκευή του τελευταίου και όταν η θερµοκρασία
κατήλθε στους 54oC. Κατόπιν της στερεοποίησης του
υλικού σε αποστειρωµένα πλαστικά τρυβλία 10x10
cm σε θερµοκρασία δωµατίου, ανοίχθηκαν οπές δια-
µέτρου 1 cm στις οποίες µεταγγίσθηκαν 100 µL γνω-
στών υποδιπλάσιων αραιώσεων του φαρµάκου σε
ορό υγιών δοτών µε εύρος συγκεντρώσεων 0.25 έως
8 mg/L (δείγµατα βαθµονόµησης) και των υπό εξέ-
ταση κλινικών δειγµάτων. Τα τρυβλία επωάστηκαν
στους 35oC για 48 ώρες και µετρήθηκε η διάµετρος
των ζωνών αναστολής που σχηµατίστηκαν. Για τον
προσδιορισµό της ένδο- και δια-πειραµατικής διακύ-
µανσης, κάθε σειρά πειραµάτων επαναλήφθηκε 10
φορές (5 ηµέρες x 2 επαναλήψεις) και περιελάµβανε
ένα τυφλό δείγµα (χωρίς φάρµακο) προκειµένου να
αποκλειστεί η πιθανότητα αναστολής από συστατικά
του ορού καθώς και τρία δείγµατα ελέγχου συγκε-
κριµένων συγκεντρώσεων βορικοναζόλης, οι οποίες
κάλυπταν από υποθεραπευτικά µέχρι και τοξικά επί-
πεδα. Επιπρόσθετα, προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
ακρίβεια της in house τεχνικής τα αποτελέσµατά της
συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα της µεθοδολογίας ανα-
φοράς HPLC εξετάζοντας 12 πρότυπα δείγµατα ορών
του διεθνώς αναγνωρισµένου Προγράµµατος Εξωτε-
ρικού Ελέγχου Ποιότητας UKNEQAS.

ΚΚλλιιννιικκάά  δδεείίγγµµαατταα.. Τα επίπεδα βορικοναζόλης
προσδιορίστηκαν αναδροµικά σε δείγµατα ορών από
αιµατολογικούς ασθενείς που λάµβαναν βορικονα-
ζόλη τουλάχιστον για 3 ηµέρες έτσι ώστε να βρί-
σκονται σε σταθερή κατάσταση (steady state). Μετά
από συγκατάθεση του ασθενή και έγκριση του πρω-
τοκόλλου από το επιστηµονικό συµβούλιο του νοσο-
κοµείου, καταγράφηκαν ανώνυµα, το φύλο, η ηλικία,
το βάρος του ασθενή, το υποκείµενο νόσηµα, η οδός
χορήγησης, η δοσολογία, ο χρόνος µετά τη δόση και
η συγχορηγούµενη θεραπεία. Τα δείγµατα ορού είχαν
συλλεχτεί για λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις ρουτί-
νας σε φιαλίδια βιοχηµικού µετά από φυγοκέντρηση
στις 4000g για 10 λεπτά και αποθηκεύθηκαν στους -
70oC µέχρι να εξεταστούν.   

ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηη  µµιικκρροοββιιοολλοογγιικκήήςς  µµεεθθόόδδοουυ.. Με τη βοή-
θεια της µεθόδου της γραµµικής εξάρτησης (linear
regression) κατασκευάστηκε η πρότυπη καµπύλη
γνωστών συγκεντρώσεων βορικοναζόλης συναρτήσει
των διαµέτρων αναστολής, από την οποία ακολούθως
προσδιορίστηκε η συγκέντρωση του φαρµάκου στα
εξεταζόµενα δείγµατα ορού. Η εκτίµηση της καταλ-
ληλότητας της µικροβιολογικής µεθόδου πραγµατο-
ποιήθηκε λαµβάνοντας υπόψη δύο παραµέτρους: το
συντελεστή γραµµικής συσχέτισης r2 (τιµή 1 υποδει-
κνύει τέλεια/ισχυρή συσχέτιση) και το συντελεστή
διακύµανσης (Coefficient of Variation, CV = % τυπική
απόκλιση/µέσο όρο), ο οποίος αποτελεί µέτρο της
επαναληψιµότητας. 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΒΟΡΙΚΟΝΑΖΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟ∆Ο
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Για τη σύγκριση των τιµών στα πρότυπα δείγµατα
εξωτερικού ελέγχου ποιότητας µεταξύ των αποτελε-
σµάτων που προέκυψαν από την εφαρµογή της in
house τεχνικής και των αντίστοιχων της HPLC χρησι-
µοποιήθηκε η δοκιµασία t τεστ για εξαρτηµένα δείγ-
µατα (paired t test) ορίζοντας το 0.05 ως επίπεδο
στατιστικής σηµαντικότητας (τιµές p>0.05 δε θεω-
ρούνται στατιστικώς σηµαντικές). Στο πλαίσιο της διε-
ρεύνησης υπολογίστηκαν η µεταξύ τους διαφορά, η
ποσοστιαία απόκλιση και ο βαθµός συσχέτισης τους. 

ΑΑννάάλλυυσσηη  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεωωνν.. Οι συγκεντρώσεις βο-
ρικοναζόλης αναλύθηκαν µε το µονοδιαµερισµατικό
µοντέλο για ενδοφλέβια (iv) και δια στόµατος (pos)
χορήγηση που περιγράφονται από τις µαθηµατικές
εξισώσεις C=Cmax*e-kt και C=Cmax(e-kt-e-kαt) όπου C
είναι η συγκέντρωση της βορικοναζόλης µια δεδο-
µένη στιγµή t, Co η µέγιστη συγκέντρωση, και k, kα οι
σταθερές αποµάκρυνσης και απορρόφησης του φαρ-
µάκου, αντίστοιχα. Ο χρόνος ηµιζωής της ενδοφλέ-
βιας και δια στόµατος χορήγησης υπολογίστηκε ως
0.693/k και 0.693/k1. Υπολογίστηκε η διάµεση τιµή
καθώς και το εύρος τιµών των παρακάτω φαρµακοκι-
νητικών παραµέτρων: η µέγιστη συγκέντρωση Cmax

που αντιστοιχεί στη συγκέντρωση ~0.5 ώρα µετά την
ενδοφλέβια χορήγηση και 1-2 ώρες µετά τη δια στό-
µατος χορήγηση, η ελάχιστη συγκέντρωση Cmin που
αντιστοιχεί στη συγκέντρωση πριν τη δόση, ο χρόνος
ηµιζωής, η περιοχή κάτω από την καµπύλη της συγκέ-
ντρωσης-χρόνου 0-12 ώρες µετά τη δόση (AUC), ο
ρυθµός κάθαρσης (∆όση/AUC) και ο όγκος κατανο-
µής (∆όση/Cmax). Η συνολική διακύµανση στις συγκε-
ντρώσεις της βορικοναζόλης υπολογίστηκε µε βάση
το συντελεστή διακύµανσης CV όλων των δειγµάτων
της καθιερωµένης δοσολογίας. Η ενδοατοµική δια-
κύµανση υπολογίστηκε µε βάση το συντελεστή δια-
κύµανσης σε διαδοχικά δείγµατα του ιδίου ασθενή µε

την ίδια δοσολογία βορικοναζόλης. Επιπλέον, σε
ασθενείς που έλαβαν και ενδοφλέβια και δια στόµα-
τος θεραπεία υπολογίστηκε η βιοδιαθεσιµότητα της
βορικοναζόλης ως AUCpos/AUCiv. 

Τέλος, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν η φαρµα-
κοκινητική της βορικοναζόλης είναι µη γραµµική για
το εύρος των δοσολογιών που χρησιµοποιήθηκαν
στην παρούσα µελέτη, η AUC και τα ελάχιστα επίπεδα
βορικοναζόλης (εξαρτηµένη µεταβλητή y) συσχετί-
στηκαν µε τη χορηγούµενη δοσολογία (ανεξάρτητη
µεταβλητή x) µε µη γραµµική εξάρτηση συγκρίνοντας
το εκθετικό (yex) µε το γραµµικό (y+ax) µοντέλο χρη-
σιµοποιώντας το κριτήριο πληροφοριών Akaike (AIC).
Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε τη χρήση του στατιστι-
κού λογισµικού πακέτου GraphPad Prism, έκδοση 5.0,
για Windows (GraphPad Software, San Diego, CA).

Αποτελέσµατα

ΜΜιικκρροοββιιοολλοογγιικκήή  µµέέθθοοδδοοςς.. Η πρότυπη καµπύλη διαµέ-
τρου ζώνης αναστολής σε συνάρτηση µε τη συγκέν-
τρωση της βορικοναζόλης παρουσιάζεται στο
Γράφηµα 1. Η αναλυτική ευαισθησία της τεχνικής
(ελάχιστη συγκέντρωση φαρµάκου που προσδιορί-
στηκε) ήταν 0.25 mg/L και το εύρος συγκεντρώσεων
0.25 έως 8 mg/L. Η διάµετρος των ζωνών συσχετί-
στηκε γραµµικά µε τη συγκέντρωση (r2=0.98) και ανι-
χνεύθηκε καλή επαναληψιµότητα δεδοµένου ότι ο
συντελεστής µεταβλητότητας κυµαινόταν από 7%
στις χαµηλές µέχρι 3% στις υψηλές συγκεντρώσεις.
Παρόµοια αποτελέσµατα βρέθηκαν µετά από 24
ώρες επώασης αν και οι ζώνες αναστολής ήταν λιγό-
τερο διακριτές σε συγκεντρώσεις >4 mg/L και ο συ-
ντελεστής µεταβλητότητας ήταν ελαφρώς υψηλότε-
ρος (8%). 
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Γράφηµα 1. Μικροβιολογική µέθοδος προσδιορισµού επιπέ-

δων βορικοναζόλης. Η γραφική παράσταση
απεικονίζει τη συσχέτιση µεταξύ διαµέτρου
αναστολής και συγκέντρωσης φαρµάκου καθώς
και το συντελεστή συσχέτισης. Η ενδο- και
διαπειραµατική διακύµανση ήταν <10%.



ΣΣύύγγκκρριισσηη  µµεε  HHPPLLCC..  Οι διαφορές των µετρήσεων
µεταξύ των τιµών της in house τεχνικής και της HPLC
στα πρότυπα δείγµατα ορού δε βρέθηκαν στατιστι-
κώς σηµαντικές (p=0.37), κυµαίνονταν από 0 ως 0.7
mg/L (µέσος όρος 0.3 mg/L), οι οποίες αντιστοιχού-
σαν σε ποσοστιαία απόκλιση 0-40% (µέσος όρος
14%), ενώ ο βαθµός συσχέτισης τους ήταν υψηλός
(r2=0.96), όπως παρουσιάζεται στο γράφηµα δια-
σποράς (Γράφηµα 2).

ΑΑννάάλλυυσσηη  οορρώώνν  αασσθθεεννώώνν.. Τα επίπεδα βορικοναζό-
λης προσδιορίστηκαν σε 64 δείγµατα ορών από 29
ασθενείς (51:49 άνδρες:γυναίκες) ηλικίας 6-83 ετών
(διάµεση τιµή 54 έτη) και βάρους 18-99 κιλά (διάµεση
τιµή 73 κιλά), στην πλειοψηφία τους πάσχοντες από
σοβαρές αιµατολογικές κακοήθειες (16 µε οξεία µυε-
λογενή ή λεµφοβλαστική λευχαιµία, 2 µε µυελοδυ-
σπλαστικό σύνδροµο, 3 µε απλαστική αναιµία, 1 µε

λέµφωµα Hodgkin, 2 µε µεταµόσχευση µυελού των
οστών) και 5 µε άλλο αιµατολογικό νόσηµα. Η δοσολο-
γία της βορικοναζόλης κυµαινόταν από 150mg x2 ως
400mg x2 την ηµέρα µε πιο συχνή (23/64) την καθιε-
ρωµένη δοσολογία συντήρησης 200mg x2/ηµέρα. Σε
22/64 δείγµατα, η βορικοναζόλη χορηγήθηκε ενδοφλέ-
βια κυρίως στη δόση των 300 mg x2/ ηµέρα (15/22),
ενώ στα υπόλοιπα 42/64 δείγµατα χορηγήθηκε δια στό-
µατος, κυρίως στη δόση των 200 mg x 2/ ηµέρα (21/42).

Οι καµπύλες συγκέντρωσης-χρόνου για την κα-
θιερωµένη δοσολογία των 200mg x2 φαίνονται στο
Γράφηµα 3 και οι φαρµακοκινητικές παράµετροι πα-
ρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Λόγω της αναδροµικής
φύσεως της µελέτης, οι φαρµακοκινητικές παράµε-
τροι προσδιορίστηκαν σε ασθενείς µε 2 δείγµατα σε
χρονικές στιγµές προ της δόσης (ελάχιστη συγκέ-
ντρωση) και 0.5-2 ώρες µετά τη δόση (µέγιστη συ-
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Γράφηµα 2. ∆ιάγραµµα διασποράς για τη συσχέτιση των

αποτελεσµάτων που προέκυψαν µετά την εφαρµογή
της in house µικροβιολογικής τεχνικής και της µεθό-
δου αναφοράς HPLC κατά τον προσδιορισµό επιπέ-
δων βορικοναζόλης σε πρότυπα δείγµατα ορού εξω-
τερικού ελέγχου.

Γράφηµα 3. Καµπύλες συγκέντρωσης-χρόνου για την καθιερωµένη δοσολογία των 200mg x2 µετά από (α) ενδοφλέβια και (β) δια στόµατος 
χορήγησης σε 14 ασθενείς.
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γκέντρωση). Οι µέγιστες και ελάχιστες συγκεντρώ-
σεις κυµαίνονταν από 1.8-10.7 mg/L και 0.25-4.6 mg/L
αντίστοιχα, µε τις συγκεντρώσεις µετά από ενδοφλέ-
βια χορήγηση να εµφανίζουν υψηλότερες AUC0-12 και
µεγαλύτερο χρόνο ηµιζωής από τις αντίστοιχες τιµές
της δια στόµατος χορήγησης. Μετά από την ενδο-
φλέβια και τη δια στόµατος χορήγηση βορικοναζό-
λης, η διακύµανση µεταξύ των ασθενών ήταν 66% και
51% για την AUC0-12 και 72% και 52% για τα ελάχιστα
επίπεδα, αντίστοιχα. Η ενδο-ατοµική διακύµανση υπο-
λογίστηκε σε 12 ασθενείς µε διαδοχικά δείγµατα ίδιας
δοσολογίας και ήταν κατά µέσο όρο 31% (εύρος 3%-
85%). Η βιοδιαθεσιµότητα την εντερικής χορήγησης
υπολογίστηκε σε έναν ασθενή ο οποίος έλαβε ενδο-
φλέβια και κατόπιν δια στόµατος 200m x2 και ήταν
0.69. Σε ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών (14/29,
48%) ανιχνεύθηκαν υποθεραπευτικά επίπεδα βορικο-
ναζόλης (Cmin< 2 mg/L) και σε ένα µικρό ποσοστό
(5/29, 17%) ανιχνεύθηκαν τοξικά επίπεδα βορικοναζό-
λης (Cmin >5 mg/L) σε ένα τουλάχιστον δείγµα. Τα αντί-
στοιχα ποσοστά των δειγµάτων µε υποθεραπευτικά και
τοξικά επίπεδα ήταν 44% (28/64) και 9.4% (6/64).

Σε έναν ασθενή παρατηρήθηκαν φαινόµενα γνω-
στών φαρµακευτικών αλληλεπιδράσεων µετά από
συγχορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων
που οδηγούν στην αύξηση της συγκέντρωσης της βο-
ρικοναζόλης στον ορό (οι τιµές της επανήλθαν στις
ιδανικές µετά τη διακοπή τους), ενώ σε έναν άλλο
ασθενή παρατηρήθηκαν φαινόµενα ηπατοτοξικότη-
τας παράλληλα µε υψηλά επίπεδα βορικοναζόλης
(Cmin >5 mg/L) ύστερα από επτάµηνη λήψη βορικο-
ναζόλης και άλλων φαρµάκων µε αποτέλεσµα τη δρα-
µατική αύξηση των ηπατικών ενζύµων και τη διακοπή
της χορήγησης της. 

Τέλος, όταν συσχετίσθηκε η δόση της βορικονα-
ζόλης µε τις AUC0-12 και τις ελάχιστες συγκεντρώσεις,
παρατηρήθηκε µια µη γραµµική συσχέτιση µιας και
το εκθετικό µοντέλο περιέγραφε καλύτερα (AIC 91%)
τα δεδοµένα από ότι το γραµµικό µοντέλο (AIC 9%).
Η αριθµητική αύξηση της δόσης οδήγησε σε µια εκ-
θετικά αυξανοµένη έκθεση στο φάρµακο µε απότοµη
αύξηση των ελαχίστων συγκεντρώσεων σε τοξικά επί-
πεδα για δοσολογίες µεγαλύτερες των 400mg (Γρά-
φηµα 4). 
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Φαρµακοκινητικές πα-
ράµετροι της βορικο-
ναζόλης µετά από την
καθιερωµένη δοσολογία
200 mg ενδοφλέβια ή
δια στόµατος 2 φορές
την ηµέρα.

Πίνακας 1

α διάµεση τιµή (εύρος τιµών), % συντελεστής διακύµανσης

Γράφηµα  4. Μη γραµµική φαρµακοκινητική της βορικοναζόλης όπως φαίνεται (α) από την εκθετική συσχέτιση µεταξύ δόσης και περιοχής 
κάτω από την καµπύλη συγκέντρωσης-χρόνου AUC0-12 και (β) ελαχίστων επίπεδων (trough) στον ορό.
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3.34(2.42-5.75), 42%α

2.75(0.25-4.6), 73%

29.16(11.51-61.86), 66%

12.63(3.67-37.18), 87%

7.17(3.23-17.38), 71%

63.26(34.76-82.71), 38%

4.14(1.77-10.66), 58%

1.95(0.5-3.8), 52%

23.82(10.88-48.45), 51%

7.78(3.95-8.97), 27%

8.73(4.13-18.38), 51%

51.1(18.76-112.87), 55%



Συζήτηση

Στην παρούσα µελέτη αναπτύχθηκε µια µικροβιολο-
γική µέθοδος για τον προσδιορισµό επιπέδων βορι-
κοναζόλης σε δείγµατα ορού, βασιζόµενη στη διάχυ-
ση σε άγαρ. Η in house τεχνική χαρακτηρίζεται από
καλή ευαισθησία (όριο ανίχνευσης 0.25 mg/L) και µε-
γάλη επαναληψιµότητα (CV: 3-7% στο εύρος των εξε-
ταζόµενων συγκεντρώσεων 0.25-8 mg/L), ενώ η αξιο-
πιστία και η ακρίβεια της διασφαλίστηκε µε τη συµ-
µετοχή σε πρόγραµµα εξωτερικού ελέγχου ποιότη-
τας. Συγκεκριµένα, δε βρέθηκαν στατιστικώς σηµα-
ντικές διαφορές ανάµεσα στις τιµές που ελήφθησαν
µετά την εφαρµογή της σε δείγµατα ελέγχου µε τις
πραγµατικές συγκεντρώσεις φαρµάκου που προσ-
διορίστηκαν µε τη µέθοδο αναφοράς HPLC (ποσο-
στιαία και απόλυτη µέση διαφορά 14% και 0.3 mg/L,
αντίστοιχα). Τα επίπεδα βορικοναζόλης παρουσίασαν
µη γραµµική φαρµακοκινητική µε σηµαντική δια-ατο-
µική (72%) και ενδο-ατοµική (µέχρι και 85%) διακύ-
µανση και µε ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών µε
υποθεραπευτικά (48%) ή τοξικά επίπεδα (17%).

Η βορικοναζόλη είναι ένας ευρέος φάσµατος αντι-
µυκητιακό φάρµακο που χορηγείται είτε ενδοφλεβίως
είτε δια στόµατος και ενδείκνυται για την αντιµετώ-
πιση καντιναιµίας σε µη ουδετεροπενικούς ασθενείς,
σοβαρών εν τω βάθει, ανθεκτικών στη φλουκοναζόλη
λοιµώξεων από είδη Candida, οισοφαγικής καντιντία-
σης, διηθητικής ασπεργίλλωσης (θεραπεία εκλογής),
χρόνιας πνευµονικής ασπεργίλλωσης, εγκεφαλικής
ασπεργίλλωσης και οστεοµυελίτιδας από είδη As-
pergillus καθώς και λοιµώξεων από είδη Scedospo-
rium και Fusarium14,15. 

Η βορικοναζόλη απορροφάται ταχέως µετά την
από του στόµατος χορήγηση, η µέγιστη συγκέ-
ντρωση της στο πλάσµα επιτυγχάνεται εντός 1-2
ωρών και έχει άριστη βιοδιαθεσιµότητα (96%), µολο-
νότι έχει υπολογιστεί ότι το ποσοστό αυτό µειώνεται
κατά 22% όταν λαµβάνεται σε διαφορά µιας ώρας
µαζί µε πλούσια σε λιπαρά γεύµατα16 και σε ειδικούς
πληθυσµούς µπορεί να φτάσει ακόµη και το 24-64%17,
όπως βρέθηκε σε έναν ασθενή της παρούσας µελέ-
της. Παρουσιάζει υψηλή κατανοµή στους ιστούς,
όπως βρέθηκε και στην παρούσα µελέτη µε το µε-
γάλο όγκο κατανοµής (µέχρι 112lt), ενώ ο βαθµός
πρωτεϊνοσύνδεσης της έχει βρεθεί 58%. Μεταβολίζε-
ται από και αναστέλλει τη δραστικότητα των ισοενζύ-
µων CYP3A4, CYP2C9 και σε µεγαλύτερο βαθµό του
CYP2C19 του ηπατικού κυτοχρώµατος P450, σύµ-
φωνα µε το γονότυπο του οποίου τα άτοµα διαχωρί-
ζονται ως προς τη δυνατότητα µεταβολισµού του
φαρµάκου σε ταχείς, ενδιάµεσους και βραδείς µετα-
βολιστές, οι οποίοι εµφανίζουν διαφορετικές συγκεν-
τρώσεις στο αίµα. Τέλος, λιγότερο από το 2% της
δόσης της απεκκρίνεται αµετάβλητο στα ούρα, το
80% των µεταβολιτών της αποβάλλεται στα ούρα και

το υπόλοιπο απεκκρίνεται µέσω των κοπράνων, ενώ
ο χρόνος ηµίσειας ζωής της (t½) εκτιµάται περίπου
στις 6-8 ώρες, όπως βρέθηκε και στην παρούσα µε-
λέτη, µε την ενδοφλέβια χορήγηση να εµφανίζει µε-
γαλύτερους χρόνους ηµιζωής18.

Η βορικοναζόλη χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά
µεταβλητή µη γραµµική φαρµακοκινητική εξαιτίας
του κορεσµού του µεταβολισµού της, δηλαδή η αύ-
ξηση στην ποσότητα του φαρµάκου που φθάνει στη
γενική κυκλοφορία δεν είναι ανάλογη της αύξησης
της δόσης, όπως φάνηκε και στην παρούσα µελέτη19.
∆ιάφοροι φυσιολογικοί, παθολογικοί και φαρµακολο-
γικοί συντελεστές συντείνουν στην έντονη διατοµική
φαρµακοκινητική της διακύµανση: α) το γενετικό προ-
φίλ των ατόµων αναφορικά µε την ύπαρξη πολυµορ-
φισµών του ενζυµικού συστήµατος του µεταβολισµού
της20,21, β) οι φαρµακευτικές αλληλεπιδράσεις µε συγ-
χορηγούµενα φάρµακα και συγκεκριµένα µε αναστο-
λείς (πχ PPIs) ή επαγωγείς (πχ ριφαµπουτίνη,
ριφαµπικίνη, γλυκοκορτικοειδή) των ισοενζύµων του
κυτοχρώµατος Ρ450 που µεταβολίζουν τη βορικονα-
ζόλη δύναται να οδηγήσουν σε αύξηση22 ή µείωση23,24

της συγκέντρωσης της στο πλάσµα, αντίστοιχα, γ) η
υποκείµενη νόσος, πχ σε εξαιρετικά µεγάλο ποσοστό
ασθενών που υπόκεινται σε µεταµόσχευση πνεύ-
µονα25 ή αιµοποιητικών κυττάρων26 ανιχνεύονται υπο-
θεραπευτικά επίπεδα βορικοναζόλης παρά τη
χορήγηση της ενδεδειγµένης δόσης, δ) η ηλικία,
αφού έχει αναφερθεί ότι σε ασθενείς >65 ετών πα-
ρατηρείται σηµαντική αύξηση της συγκέντρωσης της
στο αίµα23, ενώ σε παιδιά και εφήβους έχουν βρεθεί
αξιοσηµείωτες διακυµάνσεις27,28, ε) το σωµατικό
βάρος, µιας και υπάρχουν αναφορές που συσχετί-
ζουν την παχυσαρκία µε χαµηλά επίπεδα βορικονα-
ζόλης23,29 και στ) η µορφή µε την οποία χορηγείται το
φάρµακο, δεδοµένου ότι ασθενείς που λαµβάνουν
βορικοναζόλη από του στόµατος εµφανίζουν µει-
ωµένα επίπεδα συγκριτικά µε αυτούς στους οποίους
εγχέεται, όπως βρέθηκε και στην παρούσα µελέτη23.

Η παρακολούθηση των επιπέδων βορικοναζόλης
είναι σηµαντική στην εξατοµίκευση της δοσολογίας
µε στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριµένου θεραπευ-
τικού εύρους συγκεντρώσεων προκειµένου να µεγι-
στοποιηθεί η θεραπευτική και συγχρόνως να ελαχι-
στοποιηθεί η τοξική δράση8. Αναφορικά µε τη θερα-
πευτική δράση της βορικοναζόλης, in vivo µελέτες σε
ζωικά µοντέλα καντιντίασης30 και ασπεργίλλωσης31

έχουν δείξει ότι η µέγιστη αποτελεσµατικότητα σχε-
τίζεται µε το λόγο της µη-πρωτεϊνοσυνδεόµενης ελεύ-
θερης ΑUC (fAUC) προς την MIC της τάξεως του 25.
Σε µια πρόσφατη προοπτική συγκριτική κλινική µε-
λέτη, βρέθηκε ότι ασθενείς µε υψηλότερη αναλογία
ελεύθερης µέσης συγκέντρωσης φαρµάκου (fCavg)
προς την MIC συσχετιζόταν µε προοδευτικά µεγαλύ-
τερη πιθανότητα κλινικής απόκρισης, καταδεικνύ-
οντας ένα λόγο trough/MIC της τάξεως του 2 ως 5 ως
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θεραπευτικό στόχο32. Αναφορικά µε την τοξικότητα,
υψηλές συγκεντρώσεις βορικοναζόλης (>5 mg/L) στο
αίµα έχουν συνδεθεί µε ηπατοτοξικότητα33,34, νευρο-
παθολογικές αλλοιώσεις και οπτικές διαταραχές35,
ψευδοπορφυρία, φωτοτοξικότητα και καρκίνο του
δέρµατος36. Φαινόµενα ηπατοτοξικότητας που ενδε-
χοµένως να συσχετίζονται µε υψηλές συγκεντρώσεις
βορικοναζόλης (>5 mg/L) παρατηρήθηκαν και στην
παρούσα µελέτη.

Η ιδανική µέθοδος για την παρακολούθηση επιπέ-
δων φαρµάκων πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη,
ακριβής, ειδική, ταχεία, χαµηλού κόστους και να απαι-
τεί σχετικά µικρό όγκο δείγµατος. Η χρησιµοποίηση
χρωµατογραφικής ανάλυσης βρίσκει ευρύτατη εφαρ-
µογή στον προσδιορισµό ενός εξαιρετικά µεγάλου
αριθµού φαρµάκων αφού επιτρέπει το διαχωρισµό
τους από τους µεταβολίτες τους ή ενός συνδυασµού
φαρµάκων στα επιµέρους φάρµακα και την ταυτό-
χρονη µέτρηση τους. Μέθοδο αναφοράς για την πα-
ρακολούθηση επιπέδων βορικοναζόλης στο αίµα
αποτελεί η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης
(HPLC). Τα πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί βασί-
ζονται στην ανίχνευση µε υπεριώδεις ακτίνες (UV),
ενώ χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες προαναλυτικές
διεργασίες, απαιτούν περίπου 0.5 mL ορού και έχουν
υψηλό κόστος καθώς απαιτούνται ειδικός εξοπλισµός
και εξειδικευµένο προσωπικό δυσχεραίνοντας έτσι
την εφαρµογή τους στην καθηµερινή εργαστηριακή
ρουτίνα. Ως επακόλουθο, ελκυστική εναλλακτική επι-
λογή συνεχίζει να θεωρείται η υιοθέτηση µικροβιολο-
γικών µεθόδων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
τεχνική απλότητα, χαµηλό κόστος και έχουν καλή συ-
σχέτιση µε τα αντίστοιχα της µεθόδου αναφοράς37-39.
Συγκριτικά µε άλλες µικροβιολογικές τεχνικές που
έχουν περιγραφεί στο παρελθόν, η παρούσα τεχνική
εµφανίζει καλύτερη ευαισθησία (0.25 mg/L στην πα-
ρούσα µελέτη, 0.5 mg/L σε προηγούµενες µελέτες)
και συσχέτιση µε την HPLC µέθοδο αναφοράς (0.96
στην παρούσα µελέτη, 0.89 σε προηγούµενες µελέ-
τες)37,39, ενώ σε µια τρίτη µικροβιολογική τεχνική µε
παρόµοια αποτελέσµατα µε αυτήν της παρούσας µε-
λέτης χρησιµοποιείται µεταλλαγµένο στέλεχος και
πιο σύνθετο και ακριβό θρεπτικό υλικό38. Ωστόσο, ο
προσδιορισµός επιπέδων βορικοναζόλης µε µικρο-

βιολογική µέθοδο δυσχεραίνεται όταν αυτή χορηγεί-
ται σε συνδυασµό µε άλλα αντιµυκητιακά φάρµακα
και υστερεί ειδικότητας µιας και επηρεάζεται από
οποιονδήποτε µεταβολίτη, φάρµακο ή ουσία του
ορού που έχει αντιµυκητιακή δράση. Ένα άλλο µει-
ονέκτηµα της παρούσας µελέτης είναι το γεγονός ότι
ο υπολογισµός των λοιπών φαρµακοκινητικών παρα-
µέτρων έγινε µε βάση δύο και όχι πολλές συγκε-
ντρώσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγµές όπως θα
απαιτούσε µια πλήρης φαρµακοκινητική µελέτη. Επο-
µένως, προκείµενου να περιγραφεί πλήρως η φαρ-
µακοκινητική της βορικοναζόλης σε αιµατολογικούς
ασθενείς απαιτούνται πλήρεις φαρµακοκινητικές προ-
οπτικές µελέτες µε τη µέθοδο αναφοράς (HPLC) και
η ανάλυση πολλαπλών δειγµάτων σε διαφορετικές
χρονικές στιγµές πέραν των των Cmin και Cmax δειγµά-
των που επιλέχθηκαν στην παρούσα µελέτη.

Ανακεφαλαιώνοντας, η µέτρηση των επιπέδων
φαρµάκων επιτρέπει στον κλινικό να συµπεράνει αν
το χορηγηθέν δοσολογικό σχήµα οδηγεί σε επίπεδα
εντός του θεραπευτικού εύρους, δηλαδή µεταξύ της
µέγιστης ασφαλούς και της ελάχιστης αποτελεσµατι-
κής συγκέντρωσης, προκειµένου ο ασθενής να εµφα-
νίσει το µέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσµα µε τον
ελάχιστο κίνδυνο ανεπιθύµητων ενεργειών, αντίστοι-
χα. Λόγω της συσχέτισης των συγκεντρώσεων της
βορικοναζόλης στο αίµα µε την κλινική αποτελεσµα-
τικότητα και την εµφάνιση τοξικότητας καθώς και της
έντονης δια- και ενδο-ατοµικής διακύµανσης που εµ-
φανίζει το φαρµακοκινητικό της προφίλ, ο περιοδικός
έλεγχος της έκθεσης του ασθενή στο φάρµακο προ-
σφέρει τη δυνατότητα αναγνώρισης και αξιολόγησης
των επιδράσεων αυτών διευκολύνοντας τη δοσολο-
γική θεραπευτική εξατοµίκευση. Η µικροβιολογική µέ-
θοδος που περιγράφηκε στην παρούσα µελέτη είναι
αξιόπιστη, παρουσιάζει καλή επαναληψιµότητα και
ευαισθησία και µπορεί να αποτελέσει ένα κλινικά επω-
φελές εργαλείο στην παρακολούθηση της θεραπευ-
τικής έκβασης µυκητιακών λοιµώξεων αφού πρω-
τίστως είναι εύκολα προσβάσιµο στην καθηµερινή ερ-
γαστηριακή πράξη, χαρακτηρίζεται από τεχνική απλό-
τητα, χαµηλό κόστος και δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισµό
και εξειδικευµένο προσωπικό.
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Objectives: Voriconazole is widely used for the treatment of a broad spectrum of fungal infections.
However, voriconazole pharmacokinetics are characterized by a high inter- and intra-individual vari-
ability affecting its therapeutic action and side effects. 
Aim: Development, implementation and evaluation of a microbiological method for determination of
voriconazole serum levels in haematological patients.
Materials-Methods: Drug levels were measured by a microbiological assay based on agar diffusion
and results were compared with those of quality control samples tested with HPLC assay. Voricona-
zole levels were determined in 64 serum samples from 29 hematological patients treated with differ-
ent dosages of voriconazole intravenously and per os. 
Results: The limit of quantification for the microbiological assay was 0.25 mg/L and the mean coeffi-
cient of variation was 3-7%, while the differences with concentrations determined with HPLC were not
statistically significant (average 0.3 mg/L, percent difference 14%, correlation r2=0.96). Voriconazole
dosages ranged from 150mg x2 to 400mg x2/day with the standard dosage of 200mg x2/day being
the most frequent (23/64). Median of trough levels were 2.75 (range 0.25-4.6 mg/L) for intravenous and
1.95 (range 0.5-3.8 mg/L) for per os administration of standard dosing. Voriconazole levels followed
non-linear pharmacokinetics with great inter-(73%) and intra-(up to 85%) individual variation and in a
significant number of patients subtherapeutic (<2mg/L) or toxic (>5mg/L) levels (48% and 17%, re-
spectively) were revealed.
Conclusion: Voriconazole displayed highly variable pharmacokinetics necessitating therapeutic drug
monitoring. Voriconazole level determination using microbiological methods can be a useful tool for
optimizing therapeutic dosages. 

Key words
drug monitoring, agar diffusion method, voricona-
zole, pharmacokinetic variability, fungal infections
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