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Candida auris

• Candida auris on moniresistentti hiivasieni,  joka voi aiheuttaa 
sairaalaepidemioita

• Aiheuttaa yleisinfektioita   sairaala- ja laitoshoitopotilaille, joilla on vakavia 
perussairauksia.
– Sepsis, menigiitti, endokardiitti, kanyyli-infektiot, hengitystieinfektiot, pyelonefriitit

– Invasiivisessa infektiossa (sepsis, endokardiitti, meningiitti)  kuolleisuus 33-70%



• Candida auris kehittää helposti vastustuskyvyn eli resistenssin yleisesti 
käytössä oleville hiivalääkkeille. 

• Resistenssi:
– Flukonatsolille 90-100 % 

– Vorikonatsolille ja posakonatsolille 70-80% 

– Amfoterisiini B :lle 18-20 % 

– Ekinokandiineille 0-10% resistenttejä. 

– 3 % Candida auris- kannoista  on  resistenttejä kaikille kolmelle tärkeimmälle 
sienilääkeryhmälle: atsolit, ekinokandiinit ja amfoterisiini B.

• Candida auris infektiota hoidetaan ekinokandiineilla







Candida auris leviää  hoitolaitoksissa hoito- ja tutkimusvälineiden välityksellä sekä  
henkilöstön käsien välityksellä ympäristön pinnoilta. 

Vallabhaneni , ID-Week 2019



Candida auris säilyy  sairaalaympäristössä sekä kosteilla että kuivilla pinnoilla 2 
vk- 3 kk (ad 7 kk)

Vallabhaneni , ID-Week 2019



• Potilaan iholla  C. auris kolonisoituminen kestää 1-3 kk, joskus pidempäänkin. 
• Aiheuttaa epidemioita erityisesti teho-osastoilla sekä  pitkäaikaishoitolaitoksissa 

joissa hoidetaan hengityslaitepotilaita

Vallabhaneni , ID-Week 2019



Candida aureus infektiolle tai -kolonisaatiolle alttiit 
potilasryhmät

• KAIKKEIN VAIKEIMMIN SAIRAAT
– Teho-osastot

– Pitkäaikaishoitolaitokset ,  joissa 
ventilaattorihoitoa

• Trakeostomoidut, ventilaattorissa tai NIV:ssä

• Sentraalisia verisuonikatetreja,  virtsakatetreja, 
dreenejä

• Heikentynyt vastustuskyky

• Viime aikoina antibioottihoitoja

• Pitkä sairaalahoitojakso tai useita 
sairaalahoitojaksoja 

• Leikkaushoitoja



Vallabhaneni , ID-Week 2019



• C. auris tunnistettiin vuonna 2009 
ulkokorvan eritteestä japanilaiselta 
potilaalta

• Jälkikäteen on todettu, että ensimmäinen 
C. auris -epidemia oli Etelä-Koreassa jo 
vuosina 2004–2006.

• Epidemioita on eri puolilla maailmaa 
mm. Intiassa, Venezuelassa ja 
Kolumbiassa. 



Eniten tapauksia/epidemioita viime vuosien aikana seuraavissa maissa: 
Intia, Pakistan, Etelä Afrikka, Venezuela, Kenia, Arabiemiraatti, Kuwait, USA, Britannia, Espanja. 



• Euroopassa v.  2013–2017 kaikkiaan 620 Candida auris -löydöstä. 
• 24 % oli aiheuttanut oireisen infektion. 
• Espanjassa ja Iso-Britanniassa neljä laajaa epidemiaa, joissa 573 potilasta useissa 

hoitolaitoksissa sai tartunnan.

• Suomessa ei toistaiseksi ole todettu C. auris -kantoja.



Vallabhaneni , ID-Week 2019



Candida auris - epidemioiden ehkäisy

• Varhainen tunnistus!  Ulkomailta sairaalasiirtona tulevat potilaat!

• Diagnostisoidaan  viljelemällä epäillystä infektiofokuksesta esim. veri- tai 
virtsanäytteestä tai kolonisaatioepäilyssä kainaloiden ja nivusten iholta

• Erottaminen muista kandidalajeista voi olla vaikeaa.
– Erityisesti Candida haemulonii, Candida sake, Candida famata, Rhodotorula, 

Saccharomyces

• Tunnistaminen  vaatii erityisiä menetelmiä esim. MALDI-TOF- tai 
PCR/sekvensointi.

• -CaauVi 8687, vastaus 1 viikon kuluttua
– Nenästä, kainaloista, nivusista, nielusta, ulosteesta, haavaeritteestä, dreenieritteestä ja imulimasta näyte 

otetaan vanutikulla geelikuljetusputkeen. Virtsanäyte otetaan säilöntäaineettomaan putkeen. Näytteiden 
kuljetus huoneenlämmössä. Mikäli näytteitä ei voi lähettää näytteenottopäivänä, säilytys 
jääkaappilämpötilassa. 



Candida auris - epidemioiden ehkäisy

• Tavanomaiset varotoimet ja kosketusvarotoimet.

• Yhden hengen huone

• Tartunnalle altistuneiden seulonta: seulontanäytteet nivusista ja 
kainaloista

• Hoitoympäristön siivous

– Klooripohjaiset  puhdistusaineet, vetyperoksidi

– Erityinen huomio loppusiivoukseen


