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Z tusz kurcz¹t izolowano termotolerancyjne szczepy Campylobacter, okrelano ich przynale¿noæ gatunkow¹, a nastêpnie badano w nich obecnoæ sekwencji DNA kojarzonej z inwazyjnymi w³aciwociami tych szczepów.

WSTÊP
W klinicznym obrazie przebiegu zaka¿enia wywo³anego przez termotolerancyjne szczepy Campylobacter obserwuje siê znaczne zró¿nicowanie, pocz¹wszy od ca³kowitego braku
objawów, poprzez biegunki typu sekrecyjnego a¿ do biegunek po³¹czonych ze stanem zapalnym i obecnoci¹ krwi. Wystêpuj¹ce niekiedy pozajelitowe skutki zaka¿enia to zapalenie opon mózgowych, bakteriemia, i komplikacje o charakterze autoimmunoagresji, takie
jak zespó³ Guillain-Barré, czy reaktywne zapalenie stawów. Ten szeroki wachlarz klinicznych manifestacji po czêci zale¿y od gospodarza, lecz przede wszystkim wi¹¿e siê z w³aciwociami patogenów. Np. symptomy jelitowe zale¿¹ od takich cech jak wytwarzanie
choleropodobnej toksyny [8], cytototoksyny [10, 11] oraz zdolnoci do adhezji i inwazji do
komórek epitelium [3]. Stwierdzono [3], ¿e w szczególnoci ta ostatnia cecha mo¿e byæ
odpowiedzialna w du¿ej mierze za zjadliwoæ ocenian¹ na podstawie obecnoci lub braku
* Praca wykonana w ramach tematu statutowego I¯¯ oraz grantu KBN nr PB 0371/PO5/2002/23.
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objawów biegunkowych. Ponad 70% szczepów izolowanych od chorych z biegunk¹ wykazywa³o zdolnoæ do adhezji do komórek HEp-2, natomiast szczepy izolowane od pacjentów bezobjawowych by³y w wiêkszoci (83%) niezdolne do adhezji. Podobn¹ korelacjê
obserwuje siê pomiêdzy obecnoci¹ pewnej sekwencji DNA zwanej iam (ang. invasion
associated marker) w genomie niektórych szczepów Campylobacter a stanami biegunkowymi wywo³ywanymi przez te szczepy [1]. Rozpowszechnienie w ¿ywnoci szczepów Campylobacter posiadaj¹cych w³asnoci inwazyjne nie by³o dotychczas badane i mog³oby stanowiæ wa¿ny element w ocenie ryzyka zagro¿enia kampylobacterioz¹.
W prezentowanej poni¿ej pracy podjêto próbê oceny czêstoci wystêpowania szczepów
inwazyjnych w obrêbie gatunków Campylobacter jejuni i Campylobacter coli izolowanych
z tusz drobiowych w oparciu o oznaczenie czêstoci wystêpowania markera iam za pomoc¹
PCR.
MATERIA£ I METODY
Izolacja Campylobacter.
Materia³ badawczy stanowi³y tusze kurcz¹t z ubojni w Karczewie, po odpierzeniu a przed patroszeniem. Wymazy z kloaki kurcz¹t wykonane przy u¿yciu sterylnych pa³eczek do wymazów nanoszono na nitrocelulozowy filtr membranowy (Sartorius) o rednicy porów 0,65 mm umieszczony
w szalce Petriego na powierzchni agaru Brucella uzupe³nionego krwi¹ i antybiotykami, (7 ml odw³óknionej krwi koñskiej oraz 0,4 ml zestawu antybiotyków firmy Oxoid zawieraj¹cego 1 mg wanTa b e l a I . Zestawy starterów u¿ywane do identyfikacji gatunkowej oraz wykrywania sekwencji iam
Sets of primers used for species identification and iam sequence detection

1D]Z\VWDUWHUyZ
LURG]DMEDGDQLD

6HNZHQFMDVWDUWHUyZ ¶±¶ 


0XOWLSOHNV3&5

LGHQW\ILNDFMD&M L&F 
&$7&77&&&7$*7&$$*&&7
0X
$$*$7$&7&7$*&$$*$7**
0X
$**&$$***$*&&777$$7&
0X
7$7&&&7$7&7$&$$77&*&
0X
,GHQW\ILNDFMD&M 

+LS25
$*&7$*&77&*&$7$$7$$&77*
+LS2)
*$$*$***777***7**7

,GHQW\ILNDFMD&F 
**7$7*$777&7$&$$$*&*$*
&&
$7$$$$$*$&7$7&*7&*&*7
&&

,GHQW\ILNDFMDLDP
*&*&$$$$7$77$7&$&&&
)
77&$&*$&7$&7$7*&**
5
* C.j. = Campylobacter jejuni, C.c. = Campylobacter coli

:LHONR ü
SURGXNWyZ
S] 

3L PLHQ
QLFWZR




 &M 
 &F 




>@






>@





>@





>@

Nr 4

Markery iam w szczepach Campylobacter izolowanych z tusz drobiowych

309

komycyny, 250 j. polimyksyny, 0,5 mg trimetoprimu, 0,2 mg amfoterycyny B i 1,5 mg cefalotyny na
100 ml pod³o¿a). Po 4 godzinach inkubacji w temperaturze 42°C, w warunkach mikroaerofilnych
filtry usuwano, a pod³o¿e inkubowano przez dwie doby w tych samych warunkach. Uzyskane kolonie diagnozowano pod k¹tem przynale¿noci do rodzaju Campylobacter, najpierw wstêpnie poprzez
ocenê morfologii komórek w mikroskopie kontrastowo-fazowym, a nastêpnie za pomoc¹ polimerazowej reakcji ³añcuchowej.
Identyfikacja gatunkowa oraz identyfikacja genu iam za pomoc¹ PCR.
Dla przeprowadzenia PCR pojedyncze kolonie zawieszano w 100 ml H2O z 10 ml 20% zawiesiny
chelatuj¹cej ¿ywicy Chelex-100. Po 10 minutach inkubacji w temperaturze 100°C próbkê odwirowywano a z supernatantu zawieraj¹cego wyekstrahowane DNA wykonywano seriê dziesiêciokrotnych rozcieñczeñ, z których pobierano po 5 ml roztworu do reakcji amplifikacji.
Gatunkow¹ identyfikacje przeprowadzano przy u¿yciu metody multipleks PCR wed³ug metody
opisanej przez Vandamme i wsp. [9]. Dodatkowe potwierdzenie w w¹tpliwych przypadkach by³o
wykonywane za pomoc¹ dwóch oddzielnych zestawów starterów specyficznych dla C. jejuni
i C. coli zgodnie z metodyk¹ opisan¹ przez On i Jordan [6]
Badanie obecnoci markera iam wykonano w oparciu o metodykê Carvalho i wsp., [1]. Sekwencje starterów u¿ytych w reakcjach PCR przedstawiono w tabeli I.
Reakcje prowadzono na termocyklerze Perkin Elmer 2400, a uzyskane produkty analizowano
metod¹ elektroforezy w 1,5% ¿elu agarozowym. Powy¿sza analiza pozwala³a na potwierdzenie przynale¿noci badanych bakterii do gatunku Campylobacter jejuni lub Campylobacter coli oraz obecnoci markera iam w poszczególnych szczepach.

WYNIKI
Stosuj¹c technikê opisan¹ w czêci metodycznej wyizolowano z tusz drobiowych 70
szczepów nale¿¹cych do grupy termotolerancyjnych bakterii rodzaju Campylobacter. Nastêpnie, za pomoc¹ metody multipleks PCR, przy u¿yciu czterech starterów, okrelono przynale¿noæ gatunkow¹ wyizolowanych szczepów. Ostateczna weryfikacja gatunkowa by³a
przeprowadzona z zastosowaniem dwóch oddzielnych reakcji PCR [4]. Sporód wyizolowanych 70 szczepów nale¿¹cych do rodzaju Campylobacter, do gatunku Campylobacter
jejuni nale¿a³o 48 szczepów, a 22 szczepy do gatunku Campylobacter coli.
Ta b e l a I I . Wystêpowanie genu iam w szczepach Campylobacter jejuni i Campylobacter coli
The incidence of iam sequence in Campylobacter jejuni and Campylobacter coli strains
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Czyste szczepy o okrelonej przynale¿noci gatunkowej poddano analizie na obecnoæ
genu iam. Rezultaty przedstawia Tabela II. Wykazano, ¿e wszystkie szczepy gatunku Campylobacter coli s¹ nosicielami markera iam, podczas gdy w obrêbie izolatów C. jejuni
u 31% nie wykryto poszukiwanej sekwencji.
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DYSKUSJA
Zastosowanie metody RAPD pozwoli³o Carvalho i wsp. [1] na skojarzenie obecnoci
okrelonej sekwencji DNA ze zdolnoci¹ szczepów Campylobacter jejuni do wywo³ywania
biegunki. Produkt domniemanego genu iam nie zosta³ dotychczas wyizolowany i nie wiadomo jaki jest mechanizm jego dzia³ania. Wydaje siê prawdopodobne, ¿e istnieje szereg
wspó³dzia³aj¹cych lub alternatywnych czynników umo¿liwiaj¹cych adhezjê Campylobacter do komórek epitelium [2, 5]. Inne dane [7] równie¿ zwracaj¹ uwagê na fakt istnienia nie
jednego, lecz szeregu czynników inwazyjnych, których wydzielanie jest odpowiedzi¹ na
sygna³ jaki stanowi obecnoæ soli ¿ó³ciowych i pewnych komponentów komórek eukariotycznych. Odbiór tych sygna³ów zale¿y od receptorów obecnych w cianie komórkowej
Campylobacter. Miejsce produktu markera iam w tym z³o¿onym obrazie nie zosta³o dotychczas ustalone i wymaga dalszych badañ. Uzyskane wyniki pozwalaj¹ jednak wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e gen ten, choæ mo¿e nie jest absolutnie konieczny dla kolonizacji przewodu
pokarmowego kurcz¹t przez Campylobacter jejuni, lecz zapewne daje jak¹ przewagê selekcyjn¹, poniewa¿ prawie 70% szczepów tego gatunku jest nosicielem badanej sekwencji.
Bardziej zdecydowanie wygl¹da to w obrêbie gatunku Campylobacter coli, gdzie obecnoæ
markera obserwuje siê u wszystkich szczepów. Jak siê wiêc wydaje, jego utrata mog³aby
skutkowaæ zanikiem zdolnoci do zasiedlania przewodu pokarmowego ptaków.
Niezale¿nie od obecnoci czy braku sekwencji iam w genomie Campylobacter, obecnoæ tych bakterii w przewodzie pokarmowym ptaków jest na ogó³ bezobjawowa, inaczej
ni¿ w populacji ludzkiej. W przypadku cz³owieka, na podstawie danych cytowanych we
wstêpie, mo¿na przyj¹æ, ¿e produkt genu iam w znacznym stopniu uczestniczy w powstaniu stanów biegunkowych, choæ zapewne nie jest to czynnik jedyny i wystarczaj¹cy. wiadcz¹
o tym wyniki Carvalho i wsp. [1], który podaje, ¿e 63% szczepów C. jejuni i C. coli wyizolowanych od pacjentów z biegunkami zawiera³o marker iam, podczas gdy wród szczepów
izolowanych z pacjentów bezobjawowych tylko 16% zawiera³o badany marker. Jednoczenie na podstawie tych samych wyników nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ca³kiem pokany jest procent
przypadków kiedy obecnoæ genu iam nie prowadzi do biegunki, oraz przypadków, kiedy
mimo braku tego markera mamy do czynienia z wyst¹pieniem tego objawu. Mo¿na to t³umaczyæ albo indywidualn¹ podatnoci¹ czy odpornoci¹ gospodarza, albo koniecznoci¹
wspó³istnienia innych dodatkowych markerów dla manifestacji zaka¿enia. Innym wyjanieniem braku stuprocentowej korelacji pomiêdzy istnieniem markera iam i biegunk¹ jest specyfika metody PCR, która potwierdza tylko obecnoæ pewnych sekwencji z badanego genu
lecz nie gwarantuje jego integralnoci i gotowoci do ekspresji. Zatem szczep bakterii zawieraj¹cy sekwencjê iam z pewnymi uszkodzeniami uniemo¿liwiaj¹cymi powstanie produktu lub jego prawid³ow¹ aktywnoæ ci¹gle mo¿e byæ fa³szywie identyfikowany jako
iam+. Naturalnie, mo¿liwa jest równie¿ odwrotna sytuacja spowodowana wysok¹ zmiennoci¹ typow¹ dla Campylobacter, a mianowicie, ¿e mutacja w rejonie komplementarnym do
u¿ytych starterów mo¿e byæ obojêtna dla aktywnoci genu, natomiast wywo³a negatywny
wynik oznaczenia. Statystyczne obliczenia wykonane przez Carvalho i wsp. [1] wykazuj¹
¿e specyficznoæ oznaczeñ markera iam wykonanych metod¹ PCR wynosi ok. 87%, zatem
wyniki uzyskane t¹ metod¹, choæ nieco zgrubne pozwalaj¹ wysnuæ wniosek, ¿e wiêkszoæ
szczepów Campylobacter wyizolowanych od kurcz¹t zawiera marker inwazyjnoci iam,
a bior¹c pod uwagê fakt, ¿e przewody pokarmowe kurcz¹t s¹ na ogó³ kolonizowane przez
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mieszane populacje kilku szczepów, mo¿na uznaæ za wysoce prawdopodobn¹ obecnoæ
inwazyjnych szczepów prawie w ka¿dej tuszy drobiowej.
Przedstawione wy¿ej badania stanowi¹ równie¿ istotny element informacji epidemiologicznej, potwierdzaj¹c podejrzenia, ¿e tusze drobiowe mog¹ stanowiæ bardzo istotny potencjalny rezerwuar inwazyjnych i patogennych dla cz³owieka szczepów Campylobacter.
D. Korsak, K. Dzier¿anowska-Fangrat, J. Popowski, E. Ro¿ynek
INCIDENCE OF THE VIRULENCE MARKERS IAM
IN CAMPYLOBACTER JEJUNI
AND CAMPYLOBACTER COLI STRAINS ISOLATED
FROM POULTRY CARCASES
Summary
Previously found DNA sequence (iam), correlated with the invasiveness of Campylobacter strains, became a starting point for present investigation. Main goal of this study was to isolate number
of Campylobacter strains from chicken carcasses, to determine their taxonomic position and to establish the presence of iam sequence in their genoms. It was found, that invasion associated marker is
present in all Campylobacter coli strains and in majority but not all Campylobacter jejuni. This may
confirm the idea that the marker is not only responsible for diarrhea in humans but also may be
important in the colonization of chicken guts.
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