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Candida albicans İzolatlarında 
Fosfolipaz Aktivitesinin Saptanması
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ÖZET

Fosfolipaz enzimi, Candida albicans sufllar›na ba¤l› infeksiyonlar›n geliflmesinde önemli rol oynayan viru-
lans faktörlerinden biridir. Bu çal›flmada, çeflitli klinik örneklerden (89 idrar, 77 a¤›z lezyonu sürüntüsü, 40 va-
jinal ak›nt›, 7 kan, 45 di¤er) izole edilen toplam 258 C. albicans izolat›n›n fosfolipaz aktivitesi, modifiye Price
yöntemi ile araflt›r›lm›flt›r. Çal›flmaya al›nan sufllar›n % 78.7’sinde fosfolipaz aktivitesi saptanm›flt›r. Klinik ör-
neklere göre de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, idrar, a¤›z, vajinal ak›nt› ve di¤er örneklerden izole edilen sufllarda
s›ras›yla, % 76.4, % 77.9, %82.5 ve %82.2 oranlar›nda ve 7 kan izolat›n›n 5’inde fosfolipaz aktivitesi oldu¤u be-
lirlenmifltir. Yap›lan istatistiksel de¤erlendirme sonucunda de¤iflik klinik örneklerden izole edilen sufllar›n fos-
folipaz aktivitesi aç›s›ndan farkl›l›k göstermedi¤i saptanm›flt›r. Bu sonuçlar, fosfolipaz enzim aktivitesinin klinik
C. albicans izolatlar›nda yüksek oranlarda saptanan bir virulans faktörü oldu¤unu göstermektedir. 
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SUMMARY

Detection of Phospholipase Activity in Candida albicans Isolates

Secretion of phospholipases is one of the major putative virulence factors of Candida albicans isolates.
The present study was designed to examine the phospholipase activity in 258 C. albicans strains isolated from
miscellaneous clinical sources (89 urine, 77 oral lesion swab, 40 vaginal secretion, 7 blood and 45 samples
other than noted). The activity of the enzyme was measured by modified Price method. Overall, phospholi-
pase activity was detected in 78.7% of the isolates. The enzyme was positive in 76.4%, 77.9%, 82.5%, and
82.2% of the urine, oral swab, vaginal secretion and other isolates, respectively. Five of seven blood isolates
were also noted to produce phospholipase. There was no significant difference between the rates of phosp-
holipase positivities in terms of the clinical source of the isolate. The results of the current study indicate
that, phospholipase enzyme activity is encountered in majority of the clinical C. albicans isolates. 
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Birçok canlı türünde bulunan fosfolipaz enzimi,
hücre membranındaki fosfolipidlerin hidrolizinden
sorumludur. Fosfolipaz A ve B enzimlerinin etkisi so-
nucu ortaya çıkan lizofosfolipid, hücre membranın-
da lizise yol açar[1]. 

Fosfolipaz aktivitesi, birçok mantar türünde gös-
terilmiş önemli bir patojenite faktörüdür. Candida
albicans izolatlarında hem maya hücresi hem de hif
üzerinde enzim aktivitesi saptanmıştır[1,2]. Bunun dı-
şında daha düşük miktarlarda olmakla birlikte C. pa-
rapsilosis ve Saccharomyces cerevisiae suşlarının
da fosfolipaz aktivitesine sahip olduğu biyokimyasal
yöntemlerle gösterilmiştir[2]. Fosfolipaz A, fosfolipaz
B, fosfolipaz C, lizofosfolipaz ve lizofosfolipaz-
transaçilaz C. albicans izolatlarından salgılandığı
gösterilmiş ekstrasellüler fosfolipaz enzimleridir.
Bunlar içerisinde başlıcaları fosfolipaz B ve lizofosfo-
lipaz-transaçilazdır[3-5].

Fosfolipaz enzimi konak hücreyi lizise uğratmak-
ta veya hücrenin yüzey özelliklerini değiştirmektedir.
Ortaya çıkan bu değişikliklerin mantarın dokuya ad-
hezyonuna ve penetrasyonuna yardımcı olduğu dü-
şünülmektedir. Bu etkiler nedeniyle fosfolipaz enzimi
infeksiyonun patogenezinde önemli bir rol oyna-
maktadır[3]. Fosfolipaz enziminin varlığı kadar mikta-
rı da virulans açısından önem taşımaktadır[1,2]. 

Bu çalışma, çeşitli klinik örneklerden izole edilen
C. albicans suşlarında fosfolipaz aktivitesinin mikro-
biyolojik yöntemlerle saptanması amacıyla planlan-
mıştır. Enzimin invazyon ve infeksiyonun patogene-
zi ile ilişkisi gözönüne alınarak, fosfolipaz aktivitesi-
nin etken suşun izole edildiği klinik örneğe göre de-
ğişkenlik gösterme durumu araştırılmıştır. 

MATERYAL VE METOD

İzolatlar

Çalışmaya idrar (n: 89), ağız lezyonu (n: 77), va-
jinal akıntı (n: 40), kan (n: 7) ve diğer örneklerden
(30 pü, 5 derin trakeal aspirasyon materyali, 3 saf-
ra, 3 parasentez sıvısı, 2 plevral sıvı, 1 intravasküler
kateter ve 1 özefagiyal sürüntü örneği olmak üzere
toplam 45) izole edilen toplam 258 klinik C. albi-
cans suşu alınmıştır. Suşlar, Sabouraud dekstroz
agar (SDA) ve/veya koyun kanlı besiyerinde izole
edilmiştir. Germ tüp testi pozitif sonuç veren izolat-
lar C. albicans olarak tanımlanmıştır. Ayrıca mısır
unlu Tween 80 besiyerinde morfolojik görünüm ve
klamidospor oluşturma özellikleri de incelenmiştir[6].
Çalışmaya C. albicans ATCC 90028, C. albicans
ATCC 14053, C. albicans ATCC 64552 ve C. al-
bicans ATCC 64550 referans suşları da dahil edil-
miştir. 

Fosfolipaz Aktivitesinin Saptanması

Bu amaçla, yumurta sarısı ve sitrik asit difosfat
tamponu eklenmiş SDA besiyeri ("egg yolk agar",
pH: 4.2) kullanılmış, enzimin aktivitesi modifiye Pri-
ce yöntemi ile saptanmıştır[3,7]. Test edilecek maya
izolatı SDA’da, 35-37°C’de, 18-24 saat süreyle in-
kübe edilmiş, bu kültürden serum fizyolojik solüsyo-
nu içinde ve 0.5 Mc Farland standart solüsyonuna
eşdeğer bulanıklıkta süspansiyon hazırlanmıştır. Bu
süspansiyondan "egg yolk agar" besiyerine 0.01 mL
ekim yapılmış ve 37°C’de 4 gün süreyle inkübe edil-
miştir. Her plakta 4 ayrı suşun fosfolipaz aktivitesi
test edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda koloni ça-
pı ve koloni çapı ile koloni etrafındaki presipitasyon
zonunun oluşturduğu toplam çap ölçülmüştür. Suşun
fosfolipaz aktivitesi, koloni çapının toplam çapa ora-
nı (Pz değeri) < 1 ise pozitif; 1 ise negatif olarak de-
ğerlendirilmiştir[7].

İstatistik

İstatistiksel değerlendirme ki-kare testi ile yapıl-
mıştır.

BULGULAR

Test edilen C. albicans izolatlarının izole edildik-
leri klinik örneklere göre fosfolipaz sonuçları Tablo
1’de özetlenmiştir. Çalışmaya alınan izolatların %
78.7’sinde fosfolipaz aktivitesi saptanmıştır. Klinik
örneklere göre değerlendirme yapıldığında, fosfoli-
paz aktivitesinin benzer oranlarda olduğu görülmüş-
tür. Ki-kare testi ile yapılan istatistiksel değerlendir-
me sonucunda değişik klinik örneklerden izole edi-
len suşların fosfolipaz aktivitesi açısından farklılık
göstermediği belirlenmiştir. 

Fosfolipaz aktivitesi, C. albicans ATCC 90028,
C. albicans ATCC 14053 ve C. albicans ATCC
64552 suşlarında pozitif, C. albicans ATCC 64550
suşunda ise negatif olarak saptanmıştır. 

Fosfolipaz aktivitesi pozitif bulunan izolatlarda Pz
değerlerinin 0.31 ve 0.94 arasında değiştiği belirlen-
miş, bu değerlerin dağılımı Tablo 2’de özetlenmiştir.
Bu sonuçlar incelendiğinde, Pz değerlerinin en çok
0.41-0.50 aralığında saptandığı ve suşların yarısına
yakın bir kısmının (%47.3) 0.41-0.60 arasında deği-
şen Pz değerleri olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA

C. albicans, immün sistemi baskılanmış hastalar-
da görülen fırsatçı infeksiyonların önemli bir etkeni-
dir. Adherens özelliği, germinasyon tüpü oluşumu ve
proteinaz, fosfolipaz, hyaluronidaz ve kondroitin sül-
fataz gibi enzim aktivitelerinin, bu mikroorganizma-
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nın infeksiyon oluşturmasına yol açan virulans fak-
törleri olduğu düşünülmektedir[8-10]. Bu faktörlerden
bir kısmı, sadece bazı C. albicans izolatlarında gös-
terilebilmektedir[3,11].

C. albicans izolatlarında fosfolipaz aktivitesi, bi-
yokimyasal ve mikrobiyolojik yöntemlerle saptana-
bilmektedir[2,4,5,7,12]. Biyokimyasal yöntemlerin za-
man alıcı olması nedeniyle, güvenilir sonuçlar veren
pratik bir yöntem olarak ilk kez Price tarafından
"plak yöntemi" öne sürülmüştür. Bu yöntemde, besi-
yerine fosfolipaz kaynağı olarak yumurta sarısı ek-
lenmekte, plak üzerine ekilen mikroorganizmanın
fosfolipaz enzimi varsa, yağ asitleri ve kalsiyum
kompleksi, koloni çevresinde bir presipitasyon zonu
oluşturmaktadır[7]. Modifiye Price yönteminde, Price
tarafından önerilen 48 saatlik inkübasyon süresinin
yetersiz kaldığı saptanmış, bu süre 4 gün olarak de-
ğiştirilmiştir[13]. Modifiye Price yöntemi ile yapılan
çalışmalar bu yöntemin fosfolipaz aktivitesinin sap-

tanmasında güvenilir sonuçlar verdiğini göstermiştir.
Bu yöntem, özellikle fosfolipaz B aktivitesini sapta-
maktadır[3]. 

Yapılan çalışmalarda C. albicans izolatlarında
fosfolipaz aktivitesi, %30-94 arasında değişen oran-
larda saptanmıştır[7,14]. Ener ve arkadaşlarının çalış-
masında 92 klinik C. albicans izolatının %72.8’inde
enzim aktivitesi gösterilmiştir[15]. Sadece ağız örnek-
lerinden izole edilen C. albicans suşlarının test edil-
diği çalışmalarda da saptanan pozitiflik yüzdeleri
farklılık göstermektedir. Samaranayake ve arkadaş-
larının[13] çalışmasında 28 oral izolatın %79’u, Willi-
amson ve arkadaşlarının[14] çalışmasında 100 oral
izolatın %94’ü, Ener ve arkadaşlarının[16] çalışmasın-
da ise 28 oral izolatın %57.1’i fosfolipaz pozitif bu-
lunmuştur. Bizim çalışmamızda tüm örneklerden izo-
le edilen suşlarda %78.7 gibi yüksek bir oranda fos-
folipaz aktivitesi saptanmıştır. Bu oran, daha önceki
çalışmalarda saptanan oranların çoğuna benzerlik
göstermekle birlikte, Price ve arkadaşlarının bildirdi-
ği oranlardan dikkati çeker derecede yüksektir. An-
cak Price ve arkadaşlarının idrar örneklerinde %30
gibi düşük bir oranda enzim aktivitesini göstermiş ol-
maları, bu çalışmada 48 saatlik inkübasyon süresinin
uygulanmış olmasına bağlanmaktadır[7,13].

Fosfolipaz aktivitesinin virulans ve invazyon açı-
sından önemli olduğunun gösterilmesinden sonra,
değişik kaynaklardan izole edilen C. albicans suşla-
rında fosfolipaz aktivitesinin farklılık gösterip göster-
meyeceği merak uyandırmıştır. Price ve arkadaşları-
nın çalışmasında, değişik klinik örneklerden izole
edilen suşlardaki fosfolipaz aktivite oranları arasında
anlamlı bir fark saptanamamıştır[7]. Ener ve arkadaş-
ları ise idrar, balgam, vajinal akıntı, boğaz sürüntüsü
ve diğer örneklerdeki fosfolipaz aktivitesini araştır-
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Tablo 1. Test edilen C. albicans izolatlarında klinik örneklere göre fosfolipaz aktivitesi 

Klinik örnek (n) Fosfolipaz n (%)

Pozitif Negatif

• İdrar (89) 68 (76.4) 21 (23.6)

• Ağız lezyonu (77) 60 (77.9) 17 (22.1)

• Diğer* (45) 37 (82.2) 8 (17.8)

• Vajinal akıntı (40) 33 (82.5) 7 (17.5)

• Kan (7) 5 ** 2 **

• Toplam (258) 203 (78.7) 55 (21.3)

* 30 pü, 5 derin trakeal aspirasyon materyali, 3 safra, 3 parasentez sıvısı, 2 plevral sıvı, 1 intravasküler kateter ve 1 
özefagiyal sürüntü örneği 

** Sayıların düşük olması nedeniyle yüzde hesaplanmamıştır.

Tablo 2. Fosfolipaz aktivitesi saptanan 203 su-
şun Pz değerlerinin dağılımı

Pz Değeri n %

0.30-0.40 22 10.8

0.41-0.50 59 29.1

0.51-0.60 37 18.2

0.61-0.70 31 15.3

0.71-0.80 23 11.3

0.81-0.90 14 6.9

0.91-0.99 17 8.4

203 100
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mış, diğer örneklere kıyasla balgam örneklerinde
yüksek (%100), boğaz sürüntüsü örneklerinde ise
düşük (%40) oranlar saptadıklarını bildirmişlerdir[15].
Bizim çalışmamızda idrar, ağız lezyonu, vajinal akın-
tı ve diğer örneklerde sırasıyla %76.4, %77.9,
%82.5 ve %82.2 oranlarında ve 7 kan kültürü örne-
ğinin 5’inde enzim aktivitesi gösterilmiştir. Bu oran-
lar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunma-
mıştır. İbrahim ve arkadaşlarının çalışmasında, 11
kan izolatı ile sağlıklı bireylerin ağız örneklerinden
izole edilmiş 11 izolat karşılaştırıldığında, kan izolat-
larındaki fosfolipaz aktivitesinin kommensal ağız izo-
latlarına göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu saptan-
mıştır[3]. Bu veriler C. albicans’a bağlı gelişen hema-
tojen infeksiyonlarda fosfolipaz aktivitesinin önemli
bir virulans faktörü olduğu görüşünü desteklemekte-
dir. Bizim çalışmamızda, kan izolatı sayısı kısıtlı ol-
makla birlikte (n: 7) bu izolatların çoğunluğunda (n:
5) sonuç pozitif bulunmuştur. Kan izolatlarındaki fos-
folipaz aktivite oranının diğer örneklerden izole edi-
len suşlara ve kommensal izolatlara göre farklılık
gösterip göstermediğinin saptanabilmesi için, daha
kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır. 

Fosfolipaz aktivitesi saptanan izolatlardaki Pz de-
ğerlerinin 0.31-0.94 aralığında ve en sık 0.41-0.50
değerleri arasında olduğu ve suşların %47.3’ünde
0.41-0.60 arasında değiştiği görülmektedir. Bu so-
nuçlar, daha önce bildirilen değerlere benzerlik gös-
termektedir[14]. 

Sonuç olarak, fosfolipaz enzimi klinik C. albi-
cans izolatlarında yüksek oranlarda saptanan önem-
li bir patojenite faktörüdür. Bu konuda yapılacak ile-
ri çalışmalar, enzimin infeksiyonun patogenezi ile il-
gili diğer yönlerini açıklığa kavuşturacaktır. 
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