
İlk olarak Christie ve arkadaşları tarafından ta-
nımlanan CAMP reaksiyonu, Staphylococcus aure-
us sfingomiyelinaz C (beta-toksin) ve Streptococcus
agalactiae tarafından salgılanan 25.3 kDa’luk bir
protein olan CAMP faktörün (kohemolizin), koyun
eritrositlerini sinerjistik parçalayabilmeleri ile olu-
şur[1,2]. CAMP reaksiyonu birbirini izleyen iki basa-
maktan oluşur. İlk basamak membran sfingomiyelin
ve fosfolipidlerinin, sfingomiyelinaz veya fosfolipaz

etkisiyle hidrolizidir[3]. İkinci basamakta, CAMP fak-
törü oluşan yarı kararlı membran ile nonenzimatik
olarak etkileşir, genellikle önceden salınan seramide
bağlanarak hücre lizisine neden olur[3,4]. CAMP fak-
törünün patogenezdeki önemi bilinmese de birçok
araştırmacı sistemik infeksiyonlar sırasında bu prote-
inin konak immünyanıtını bozabileceğine inanmak-
tadır[5]. 
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ÖZET

Streptococcus pyogenes’in CAMP testi negatif olarak bilinir ve bu nedenle CAMP testi bu bakteriyi
Streptococcus agalactiae’dan ay›rt etmede önemli bir metod olarak kabul edilmifltir. Laboratuvar›m›zda beta-
hemolitik streptokoklar›n ayr›m›n› yaparken, A grubu streptokoklarda CAMP testinin pozitif sonuç verdi¤ini
gözlemledik. Grup B streptokoklar›n ayr›m›nda önemli testlerden biri olan CAMP testinin bu aç›dan, dünya
literatürü gözden geçirilerek sorgulanmas› gerekti¤i sonucuna vard›k. 
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SUMMARY
Streptococcus pyogenes and CAMP Positivity

Group A streptococci (GAS) have long been considered CAMP negative. Moreover, the CAMP reaction
has been commonly accepted as an important method to differentiate GAS from group B streptococci (GBS).
During identification of beta-hemolytic streptococci in our laboratory, we have observed that GAS also pro-
duced a positive CAMP reaction. We here conclude that although CAMP reaction is one of the most impor-
tant tests in presumptive identification of GBS, it should be questioned at this point with the review of rele-
vant literature. 
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CAMP testiyle olumlu reaksiyon veren gram-po-
zitif ve negatif bakteriler S. agalactiae, Actinobacil-
lus pleuropneumoniae, Streptococcus uberis,
Rhodococcus equi, Pasteurella haemolytica, Lis-
teria monocytogenes, L. seeligeri, Aeromonas
spp., bazı Vibrio spp. ve grup G streptokoklardır[6].
S. agalactiae, A. pleuropneumoniae ve S. ube-
ris’in CAMP faktör genleri Escherichia coli’de klon-
lanmıştır[7-9]. S. agalactiae ve S. uberis’in genleri sı-
rasıyla 28.4 ve 28.3 kDa proteinleri kodlar[2,9]. Bu
iki CAMP faktör proteininin sekans benzerliği
%66.4 bulunmuştur. S. pyogenes uzun zamandan
beri CAMP negatif olarak bilinmektedir. Bu nedenle
CAMP reaksiyonu S. agalactiae için tanı testi olarak
kullanılmış, S. pyogenes’i S. agalactiae’dan ayırt et-
mede önemli bir metod olarak kabul edilmiştir[10-13]. 

Laboratuvarımızda beta-hemolitik streptokokla-
rın ayrımını yaparken, grup A streptokokların (GAS)
da CAMP testi pozitif sonuç verdiğini gözlemledik.
Bu gözlem üzerine CAMP reaksiyonunun strepto-
kokların ayrımındaki değerini araştırmayı amaçladık. 
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Labo-
ratuvarları’nda çeşitli klinik örneklerden izole edilen
ve kanlı besiyerinde ß-hemoliz yapabilme, katalaz
deneyi, basitrasin duyarlılığı, “pyrrolidonyl-ß-
naphthylamide (PYR)” hidrolizi, Lancefield antise-
rumları ve rapid API 32 (BioMérieux, Fransa) kulla-
nılarak S. pyogenes oldukları doğrulanan 33 adet
kökende CAMP testi, Darling tarafından standardize
edilen yöntemle yapılmıştır[10]. Kökenlerin epidemi-
yolojik bilgileri ve API profilleri farklılık göstermek-
teydi. Test edilen kökenler ve pozitif kontrol olan S.
agalactiae, %5 koyun kanlı plağında ß-toksin üreten
S. aureus ATCC 25923 hattına dik fakat değmeye-
cek şekilde uygulanmıştır. Onsekiz-yirmidört saat
35°C’de inkübe edildikten sonra CAMP hemolizi
yönünden gözlenmiştir.

BULGULAR

CAMP reaksiyonu denenen 33 kökenin 32
(%96)’sinde de belirgin CAMP pozitifliği görülmüş-
tür. Pozitif sonuç alınan 3 adet suşa ait sonuç Resim
1’de gösterilmiştir.

TARTIŞMA

Klinik mikrobiyoloji kaynaklarında CAMP reaksi-
yonu ß-hemolitik streptokok ayrım şemalarında
önemli yer tutar. Bu akış şemalarında CAMP testi po-
zitifliği ile grup B streptokok (GBS) tanımlanabileceği
bildirilir, GAS’lerin GBS’lerden ayrımında önemli ol-
duğu vurgulanır.

S. pyogenes kökenlerinin özellikle anaerobik in-
kübasyonla olumlu CAMP reaksiyonu verdikleri da-
ha önce rapor edilse de, bazı araştırmacılar burada
görülen sinerjistik hemolizi, streptolizin O’ya bağla-
yarak, reaksiyonun yanlış pozitif olduğunu kabul et-
miş, bazıları da sadece %5-10 CO2’li ortamda geliş-
tiğini bildirmiştir[10,11,14]. 

Uzun yıllar boyunca S. pyogenes’in CAMP oluş-
turmadığı kabul edilmiş ise de, 1999’da Gase ve ar-
kadaşları S. pyogenes SF370 genom projesi sırasın-
da bu suşun 774-bp uzunluğunda ve S. agalactiae
cfb geni ile %67, S. uberis cfu geni ile %65 homo-
loji gösteren CAMP faktör genini klonlayarak E. co-
li’ye aktarmışlardır[6]. Ayrıca, 100 S. pyogenes kö-
kenin 82’sinde CAMP pozitifliği, CAMP negatif 18
kökenin 17’sinde ise polimeraz zincir reaksiyonu
(PCR) ile CAMP faktör geni cfa varlığını saptamış-
lardır. S. pyogenes’te CAMP faktör üretim düzeyi-
nin tıpkı S. agalactiae’da olduğu gibi kökenden kö-
kene değişebileceğini ve bu nedenle pozitif sonuçlar
yanında yanlış negatif sonuçlar alınabileceğini de be-
lirtmişlerdir. 

Bu çalışmaların da ortaya koyduğu gibi, genelde
kabul edilen görüşün aksine, S. pyogenes CAMP
faktör protein geni taşır ve bu gen sanıldığından çok
daha yaygındır. Cfa geninin heterolog ekspresyonu,
S. pyogenes’te görülen pozitif CAMP reaksiyonunu
açıklar[6]. Tapsall ve Philips’in iddialarının aksine bu
pozitifliğin, yanlış pozitiflik değil, S. pyogenes
CAMP proteinine bağlı olduğu düşünülmelidir[14]. 
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Resim 1. Değişik GAS kökenlerinde CAMP reaksiyonu.
Dik hat, S. aureus ATCC 25923, yatay hatlar, değişik
GAS kökenleri



CAMP reaksiyonunun 15-30°C arasında ısı ba-
ğımlı farklılıklar gösterebileceği bildirilmiştir. S. aure-
us sfingomiyelinaz C ile muamele edilmiş eritrositler,
4°C’de CAMP protein olmaksızın daha ağır hemoliz
bulguları gösterir. Çalışmada kullanılan GAS köken-
lerinde görülen CAMP etkinliğinin, çoğu kez
GBS’lerden daha alt düzeyde olduğu gözlenmiştir.
Bununla birlikte GAS streptolizini tarafından oluştu-
rulan hemolitik bölgenin CAMP faktör hemolitik
bölgesiyle üstüste gelmesi yorumda zorluklara neden
olmaktadır.

Sonuç olarak bizim de diğer araştırmacılar gibi
S. pyogenes kökenlerinde yüksek oranda (%96)
CAMP pozitifliği saptamamız, laboratuvarlarda
CAMP deneyine dayalı S. pyogenes ve S. agalacti-
ae tanımlamalarının sorunlara neden olabileceğini
ve bu nedenle şüpheli kökenlerin diğer biyokimyasal
ve serolojik testlerle birlikte değerlendirilme zorunlu-
luğunu doğurmaktadır.
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