
 iv 

 

Thesis Title  Comparison of Putative Virulence Factors Between  

Candida dubliniensis and Candida albicans from 

Patients with Candidiasis 

Author   Mr. Prueksharawuth Jaksuay 

Degree   Master of Science (Microbiology) 

Thesis Advisory Committee Assoc. Prof. Dr. Pojana Sriburee            Advisor 

   Asst. Prof. Dr. Sirida Youngchim            Co-advisor   

                                                      Assoc. Prof. Dr.  Surawut Pongsiriwet    Co-advisor 

 

ABSTRACT 

 

Candida dubliniensis is a causative agent of candidiasis which occurs in 

immunocompromised individuals especially in most patients with HIV-infection. C. 

dubliniensis shares many phenotypic features with Candida albicans causing 

misidentification in mycological laboratory. The objective of this study was to 

identify C. dubliniensis among 602 yeast isolates by using phenotypic and genotypic 

methods. Phenotypic methods used to distinguish C. dubliniensis from C. albicans are  

the inability to grow at 43
o
C, positive assimilation test for glycerol but not for xylose 

and methyl-alpha-D-glucoside and the production of abundant chlamydospores on 

glutinous rice tween agar at 25
o
C. Eleven of 602 isolates (1.8%) showed similar 

phenotypic characteristics as the standard strain of C. dubliniensis.  Other 591 isolates 

(98.2%) showed phenotypic features of C. albicans e.g. the ability to grow at 43
o
C, 

positive assimilation tests for xylose and methyl-alpha-D-glucoside but not for 
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glycerol and the production of few chlamydospores on glutinous rice tween agar at 

25
o
C. Identification of C. dubliniensis was confirmed by PCR using 2 pair primers, 

the universal fungal primers (ITS1 and ITS4) and the C. dubliniensis-specific primers 

for ACT1 intron gene (DUBF and DUBR). Those 11 suspected isolates of C. 

dubliniensis produced amplified products of approximately 540 bp and 288 bp, 

respectively. Comparative analysis of DNA sequences from specific PCR products 

showed 100% identity to the ACT1 intron gene of C. dubliniensis.  

In addition, the putative virulence factors (e.g. proteinase activity, 

phospholipase activity and phenotypic switching) of those 11 clinical isolates of C. 

dubliniensis, 30 clinical isolates of C. albicans and 30 isolates of C. albicans from 

healthy people were compared. Most of C. dubliniensis and C. albicans isolated from 

patients showed very strong proteinase activity while most of C. albicans isolated 

from healthy people showed negative activity. Determination on phospholipase 

activity, C. dubliniensis and C. albicans isolated from patients showed stronger 

phospholipase activity than those of C. albicans isolated from healthy people. Isolates 

of C. dubliniensis and C. albicans from patients showed higher frequencies of 

primary, secondary and reversible phenotypic switching than isolates of C. albicans 

from healthy people.  

 This study revealed that using phenotypic and PCR method, the prevalence 

of C. dubliniensis is 1.8% among clinical isolates of C. albicans in Chiang Mai 

providing the epidemiological information of this organism in this area of Thailand. 

These clinical isolates of C. dubliniensis showed similar putative virulence factors 

such as proteinase, phospholipase activity, and frequency of phenotypic switching to 

clinical isolates of C. albicans. However, both clinical isolates of C. albicans and C. 
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dubliniensis showed significantly higher putative virulence factors than isolates of C. 

albicans from healthy people. 
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บทคัดย่อ 
เช้ือรา Candida dubliniensis เป็นสาเหตุของโรค candidiasis ในคนท่ีมีภูมิคุม้กนั

บกพร่องส่วนใหญ่เป็นผูติ้ดเช้ือเอชไอว ี เช้ือ C. dubliniensis มีลกัษณะทางฟีโนไทป์ท่ีใกลเ้คียงกบั
เช้ือ Candida albicans จึงท าใหมี้จ าแนกชนิดผดิพลาดในหอ้งปฏิบติัการเช้ือรา วตัถุประสงคข์อง
การศึกษาน้ีเพื่อท่ีจะจ าแนกเช้ือ C. dubliniensis จากยสีตจ์  านวน 602 ไอโซเลท โดยวธีิทางฟีโนไทป์ 
และวธีิทางจีโนไทป์ วธีิทางฟีโนไทป์ท่ีใชแ้ยกเช้ือ C. dubliniensis ออกจาก C. albicans ไดแ้ก่ การ
ไม่สามารถเจริญไดท่ี้อุณหภูมิ 43 ºซ ใหผ้ลบวกในปฏิกิริยา assimilation กบั glycerol แต่ใหผ้ลลบ
กบั xylose และ methyl-alpha-D-glucoside และการสร้าง chlamydospore จ านวนมากเม่ือเล้ียงบน
อาหารวุน้ glutinous rice tween ท่ีอุณหภูมิ 25 ºซ จากเช้ือ 602 ไอโซเลท พบวา่มี 11 ไอโซเลท (ร้อย
ละ 1.8) แสดงลกัษณะทางฟีโนไทป์เช่นเดียวกบั C. dubliniensis สายพนัธ์ุมาตรฐาน อีก 591 ไอโซ
เลท (ร้อยละ 98.2) แสดงลกัษณะทางฟีโนไทป์เช่นเดียวกบั C. albicans ไดแ้ก่ สามารถเจริญท่ี
อุณหภูมิ 43 ºซ ใหผ้ลบวกในปฏิกิริยา assimilation กบั xylose และ methyl-alpha-D-glucoside 
ใหผ้ลลบกบั glycerol สร้าง chlamydospore จ านวนนอ้ยบนอาหารวุน้ glutinous rice tween ท่ี
อุณหภูมิ 25 ºซ ไดท้  าการยนืยนัผลการทดสอบทางฟีโนไทป์ดว้ยวธีิ Polymerase Chain Reaction 
(PCR) โดยใชไ้พร์เมอร์ จ านวน 2 คู่ คู่แรกเป็นไพร์เมอร์ท่ีจ  าเพาะกบัเช้ือราทุกชนิด (ITS1 และ 
ITS4) ส่วนไพร์เมอร์คู่ท่ีสองเป็นไพร์เมอร์ท่ีจ  าเพาะกบัยนี ACT1 intron (DUBF และ DUBR) ของ
เช้ือ C. dubliniensis ผลการทดสอบพบวา่ทั้ง 11 (1.8%) ไอโซเลทท่ีคาดวา่จะเป็นเช้ือ C. 
dubliniensis  ใหผ้ลผลิตพีซีอาร์ขนาด 540 คู่เบส และ 288 คู่เบส โดยล าดบั   ผลการวเิคราะห์ล าดบั
นิวคลีโอไทดพ์บวา่มีความเหมือนกบัล าดบันิวคลีโอไทดข์องยนี ACT1 intron ของ C. dubliniensis  
ร้อยละ 100. 
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นอกจากน้ีไดเ้ปรียบเทียบปัจจยัในการก่อโรคท่ีเป็นไปได ้ (ไดแ้ก่ ความสามารถในการ
สร้างเอนไซม ์proteinase  ความสามารถในการสร้างเอนไซม ์phospholipase และ ความถ่ีในการเกิด 
phenotypic switching) ของเช้ือ C. dubliniensis จ านวน 11 ไอโซเลทท่ีแยกไดจ้ากผูป่้วย เช้ือ C. 
albicans ท่ีแยกไดจ้ากผูป่้วยจ านวน 30 ไอโซเลทและเช้ือ C. albicans ท่ีแยกไดจ้ากคนปกติจ านวน 
30 ไอโซเลท พบวา่ส่วนใหญ่ เช้ือ C. dubliniensis และ เช้ือ C. albicans ท่ีแยกจากผูป่้วยมี
ความสามารถระดบัสูงในการสร้างเอนไซม ์ proteinase (very strong proteinase activity) ส่วนเช้ือ 
C. albicans จากคนปกติส่วนใหญ่ให้ผลลบ การตรวจหาความสามารถในการสร้างเอนไซม ์
phospholipase เช้ือ C. dubliniensis และ เช้ือ C. albicans ท่ีแยกจากผูป่้วยมีความสามารถในการ
สร้างเอนไซม ์ phospholipase ไดดี้กวา่เช้ือ C. albicans ท่ีแยกจากคนปกติ และแสดงความถ่ีในการ
เกิด phenotypic switching ทั้งแบบ primary, secondary และ reverse switching ไดดี้กวา่ C. albicans 
ท่ีแยกไดจ้ากคนปกติ 

การศึกษาน้ีท าใหท้ราบวา่ การใชว้ธีิฟีโนไทป์และวธีิพีซีอาร์ ท าใหท้ราบอุบติัการของ
เช้ือ C. dubliniensis จากผูป่้วยโรค candidiasis ในจงัหวดัเชียงใหม่ ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 1.8 
นอกจากน้ียงัพบวา่เช้ือ C. dubliniensis ท่ีแยกไดจ้ากผูป่้วยโรค candidiasis มีปัจจยัในการก่อโรคท่ี
เป็นไปได ้ เช่น proteinase activity, phospholipase activity และความถ่ีของการเกิด phenotypic 
switching เหมือนกบัเช้ือ C. albicans ท่ีแยกไดจ้ากผูป่้วยโรค candidiasis แต่จะมากกวา่อยา่งมี
นยัส าคญัเม่ือเทียบกบัเช้ือ C. albicans ท่ีแยกไดจ้ากคนปกติ 
  


