
ABSTRACT 

 

Candida albicans is the most important yeast that caused the infection in humans, 

the trend of resistance to fluconazole (FLC) was also increased. This study was conducted to 

develop and evaluate the matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass 

spectrometry (MALDI-TOF MS) for FLC susceptibility testing of C. albicans isolates. Four 

ATCC standard strains, 1 of spontaneous mutational strains and 27 of clinical strains were 

performed the FLC susceptibility testing to define the minimal inhibitory concentrations 

(MIC) level by Sensititre YeastOne (SYO) and broth microdilution (BMD) method. Real-

time PCR (qRT-PCR) was used to determine the resistance mechanism of FLC in CDR1, 

CDR2, MDR1 and ERG11. The expression of susceptible-dose dependent strain 

(ΔMYA4440) and resistant strain (ATCC96901) have statistically significant overexpression 

in CDR efflux genes (CDR1 and CDR2) when compared to susceptible strain (MYA2876), 

while MDR1 and ERG11 genes are not show any significant expression among each strain. 

Protein expression results by MALDI-TOF MS are found that the spectral intensity at 3376-

3382 m/z significantly relates to the FLC susceptibility when incubated with FLC at 4 µg/mL 

and 8 µg/mL for 6 hours. The intensity of resistant strain (ATCC96901) was slightly 

decreased or not changed in both FLC concentrations, while the intensity of susceptible strain 

(MYA2876) was increased in both FLC concentrations. But, the intensity of susceptible-dose 

dependent strain (ΔMYA4440) was decreased for 4 µg/mL of FLC, whereas the intensity was 

increased for 8 µg/mL of FLC. The FLC resistance mechanisms in this study plays role in 

overexpression of CDR1 and CDR2 via increased efflux of the drug from cells by ABC 

transporters, and the protein spectrum at position 3376-3382 m/z is related with the FLC 

resistance of C. albicans.  
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บทคัดย่อ 
 

 Candida albicans เป็นยีสต์ที่ส าคัญในการก่อให้เกิดการติดเช้ือในมนุษย์และมีแนวโน้มที่จะดื้อต่อ
ยาฟลูโคนาโซลสูงข้ึน  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและ ประเมิน  MALDI-TOF MS ในการทดสอบ
ความไวต่อยาฟลูโคนาโซลของเช้ือ C. albicans โดยใช้เช้ือมาตรฐาน 4 สายพันธ์ุ เช้ือที่กลายพันธ์ุ 1 สายพันธ์ุ 
และเช้ือทางคลินิก 27 สายพันธ์ุ หาความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งเช้ือได้ ( MIC) ด้วยวิธี Sensititre 
YeastOne (SYO) และ broth microdilution (BMD) ตรวจหายีน CDR1, CDR2, MDR1 และ ERG11 เพื่อ
พิจารณากลไกการดื้อต่อยาฟลูโคนาโซลด้วย Real-time PCR (qRT-PCR) สายพันธ์ุกลายพันธ์ุ (ΔMYA4440) 
ดื้อยาแบบ susceptible-dose dependent และสายพันธ์ุที่ดื้อ (ATCC96901) มีการแสดงออกของยีน  CDR 
efflux (CDR1 และ CDR2) เพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธ์ุที่ไว (MYA2876) 
แต่ไม่พบการแสดงออกอย่างมีนัยส าคัญของยีน MDR1 และ ERG11 ในแต่ละสายพันธ์ุ ผลการแสดงออกทาง
โปรตีนจากการทดสอบด้วย MALDI-TOF MS พบการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญ ของ spectral intensity 
ที่ 3376-3382 m/z มีความสัมพันธ์กับการดื้อยา ฟลูโคนาโซลเมื่อบ่มเช้ือที่ความเข้มข้นยา 4 และ 8 µg/mL 
เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง โดยเช้ือที่ดื้อยา (ATCC96901) พบ spectral intensity ต่ าลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสอง
ความเข้มข้น ขณะที่เช้ือที่ไวต่อยา (MYA2876) พบ spectral intensity สูงข้ึนทั้งสองความเข้มข้น ส่วนเช้ือที่

มีการดื้อยาแบบ susceptible-dose dependent (ΔMYA4440) พบ spectral intensity ที่ 4 µg/mL 
ต่ าลงและสูงข้ึนที่ 8 µg/mL สรุปได้ว่าโปรตีนสเปคตรัมที่ 3376-3382 m/z มีความเกี่ยวข้องกับกลไกการดื้อ
ยาฟลูโคนาโซลของ C. albicans ในการศึกษาน้ีคือการเพิ่มการแสดงออกของยีน CDR1 และ CDR2 ส่งผลให้
การปั๊มยาออกจากเซลล์ผ่าน ABC transporters เพิ่มข้ึน 
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