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Summary

Campylobacter strains, particularly C. jejuni and C. coli, are one of the most frequently isolated bacteria
causing gastroenteritis in humans all over the world. The main source of Campylobacter infection is contami-
nated, undercooked food such as poultry meat, pork and raw milk. Standard methods for detecting
Campylobacter are time-consuming, expensive, and prob|ematic due to subjective interpretations of the results
and the existence of biochemically atypical strains. Differentiating between C. jejuni and C. coli is very diffi-
cult because it relies entirely on the hippuricase activity test. For this reason detecting and identifying
Campylobacter by PCR has become a reliable alternative test to traditional biochemical methods. The aim of
the study was to develop multiplex PCR assays for simultaneously identifying and differentiating C. jejuni and
C. coli. TWo primer sets corresponding to the specific regions of Campylobacter rvere used. The first PCR assay
developed was based on the gene sequence common for C. jejuni and C. coli 165 rRNA as we|l as the ceuE
(identifies C. jejuni) and mapA (specific to C. coli) gene markers. The second PCR assay utilized the hipO and
aspartokinase genes which identified C. jejuni and C. coli, respectively. The results indicate that both m-PCR
assays offer a sensitive and selective tool for rapidly identifying both major thermopile Campylobacter species.
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Campylobctcter spp. należy do najczęstszych czynnt-
ków eti o l o g iczny ch zatruc p okarmowych wyw o łanych
spozyciem skazonej zyłvności. Zachorowania na kam-
pylobakteriozę mogą wystąpić u ludzi w każdym wie-
ku. Niespecyftczne objawy choroby, takie jak: ból gło-
wy, krwawa biegunka, wymioĘ czy sklrcze btzlcha,
zwykle ustępują samoistnie po kilku dniach i nie wy-
magają leczenta szpitalnego. W niewielkim procencie
przypadków dochodzi jednak do powaznych powikłań,
do których należą zabtrzenla neuro lo giczne, okre ślane
jako zespół GuillainaBalrego (GBS) lub MilleraFische-
ra (MFS), a także bakteriemia, zapalenie stawów oraz
zespóŁhemolityczno-mocznicowy (HUS). Na tego typu
następstwa narażeni są głównie pacjenci z niedoborem
immunologtcznym (5, 13, 18).

C ampy lob ctct er jest Gram-uj emną mikroaerofilną pa-
łeczkąw kształcię litery S, posiadającązdolność do cha-
rakterystycznego ruchu. Do najczęściej izolowanych ga-
tunków należąC. jejuni i C. coli, zaltczanę do bakterii
termotolerancyjnych, poniewaz optymalna do ich wzro-
stu temperatura wynosi 42"C. Mikroorganizmy te są
często obecne w przewodzie pokarmowym ssaków i pta-
ków, zarówno wolno żyjących,jak i udomowionych,
u których nie wywołują objawów chorobowych. Szero-
kie występowanie Campylobacter niesie jednak ze sobą
ryzyko wtórnego zanieczyszczenia produktow zywnoś-
ciowych, a zwŁaszcza sulowego mięsa drobiowego lub
surowego mleka. Sporadycznie natomiast stwierdza się

obecność Ęch drobnoustrojów w środkach spożyrvczych
poddanych obróbce terrnicznej (1 8).

Do identyfikacji Campylobacter używa się naj częściej
klasycznych metod mikrobiologicznych, pozwalaj ących
na określenie morfologii komórek bakteryjnych, ich
zdolności ruchu oraz właściwości biochemicznych ba-
danych szczepów. Różnicowanie dwóch, blisko spo-
krewnionych gatunków C. jejuni i C. colijest mozliwe
tylko przy pomocy jednego tesfu polegającego na okreś-
leniu zdolności hydrolizy hipuranu sodu. Prawidłowa
identyfikacja tych bakterii jest utrudniona m.in. zluwa-
gi na dużązmienność w obrębie rodzaju Campylobac-
ter i specyftcznych wymagań wzrostowych tych drob-
noustrojów. Dodatkowo, stosunkowo często występują
szczępy atypowe b iochemicznie (2 1 ). Z Ę ch też w zglę-
dów identyf,rkacja i rożnicowanie gatunkowe szczepów
C ampylobacter przy zastosowaniu rutynowych metod
mikrobiologlcznych nie zawsze prowadzi do jedno-
znacznych wyników (15, 17).

W ostatnim czasie do diagnostyki Campylobacter
wprowadza się nowoczesne metody biologii moleku-
larnej, ktore umozliwiają szybką i precyzyjną identyfi-
kacj ę tych drobnoustroj ow, okreś laj ąc niektóre markery
chorobotwórczości. Nalezy do nich m.in. polimęTazo-
wa reakcja łańcuchowa (PCR), w której wykorzysfuje
się, m.in. startery flankujące konserwatyrvne regiony
genów 163 rRNA,23S rRNA czy flaA (kodującego fla-
gellinę) (1,3, 10, 11).



Celem badah było opracowanie i porownanie dwoch
testów m-PCR umozliwiających jednocześnie identyfi-
kacj ę b akter ii należący ch do ro dzaj u C ampy l o b a c t e r oT az
ich róznicowanie na dwa najczęściej występujące gafun-
kt C. jejuni i C. coli.

Matefiał imetody
Szczepy b akteryj ne. Do opracowania warunków reakcj i am-

testów PCR uzyto refe-
3329I i C. coli ATCC
ej, szczepu E s c h eri c hi ą

coliEDL 933. W badaniach wykorzystano również izolaĘ C. j e-
juni t C. coli pochodzące z.wymazów z tuszęk drobiowych uzys-
kanę zZaQadu Higieny Srodków ZywientaZwierząt PIWet -
PIB.

Matrycowy DNA. Bakteryjne DNA otrzymano z pojedyn-
czych kolonii Campylobacter spp. inkubowanych na pozywce
Karmali (Oxoid) przez24hw 42'C w warunkach mikroaero-
filnych. Uzyskane bakterię zawięszano 1 ml wody redestylo;
wanej i odwirowywano 13 000 g, 1 min. Otrzymany osadza-
wieszano w l00 pl 10 mM buforu Tris, a następnie izolowano
DNA za pomocą zestawu Genomic - Mini (A&A Biotechnolo-
gy Gdańsk). Czystość i koncentracj ęolrzymanego DNA ozna-
czano spektrofotometrycznie, a następnie, w odpowiednim roz-
cieńczeniu, stosowano w testach pcR.

Startery PCR. Do opracowania testów PCR wykorzystano
starlery fl ankuj ące konserwatywne regiony genów właściwych
dla idenĘfikowanego patogenu (4,8,12,14,20), a ich charak-
terystykę przedstawia tabela l . Oligonukleotydy zostaĘ dostar-
czonę przez firmę Synbiosis (Gdańsk).

Testy PCR. W pierwszym teście (m-PCR 1) wykorzystano
startery umożliwiające amplifikację fragmentów genów mapA
(specyficznego dla C.

rystycznej dla C. coli
plifikację fragmentu
C. jejuni,laki C. coli
reakcji PCR oraz uzytego bakteryjnego DNA.

Drugi test m-PCR wykonano przy lżycill dwóch par stańe-
rów flankujących sekwencje genów hipO i aspartokinazy, Zo-
stały one wybrane ze względu na ich swoistość tylko dla jedne-

go z wykrywanych gafunków, odpowiednio C. jejuni t C. coli.
Zastosowanie ich w jednej reakcji pozwala na równoczesnąiden-

Ęfikacj ę obu badanych drobnoustrojów.
Wszystkie opisane w placy amplifikacje przeprowadzono

w mieszaninie reakcyjnej zawierającej 5 mM MgCl, dNTP
(dAIŁ dCTŁ dGTP i dTTP o koncentracji 200 pM), bufor en-
zymaty czny, 2 U termostabilnej polimer azy T aq (Fermentas,

Litwa), startery w stężeniach podanych w tab. 1, matrycowe

DNA (5 p,I) oraz wodę do końcowej objętości 5,0 pl, Reakcje
przeprowadzono w termocyklerze PTM-100 (MJ Research,

ciu zestawu Gel-Doc 2000 (Bio-Rad, USA).

Wyniki i omówienie

wane szczepy zostaĘ po-
twierdzone testem pcR
jako na\eżące do rodzaju
Campylobacter.

Wybor odpowiednich
markerów genotypowych
do identyfik acjt C ampy l o -

bacter techniką PCR jest
nadal szeroko dyskutowa-
ny w piśmiennictwie na-
ukowym (I,2,9, 15). Po-
szukiwane są konserwa-
Ęwne sekwencje, swoiste
dla danego gatunku i po-
zw alając e na j edno czesną

Tab. 1. Charakterystyka starterów użytych do opracowania testów PCR

ATC TAA TGG CTT AAC CAT TAA AC

GGA CGG TAA CTA GTT TAG TAT T

CTA TTT TAT m TGA GTG CTT GTG

GCT TTA TTT GCG ATT TGT TTT ATT A

AAT TGA AAA TTG CTC CAA CTA TG

TGA TTT TAT TAT TTG TAG CAG CG

MD1 6s1
MD1 6s2

MDmapA1
MDmapA2

c0 L3
MDc()L2

GAA GAG GGT TTG GGT GGT
AGC TAG CTT GGG ATA ATA ACT TG

GGT ATG ATT TCT ACA AAG CGA G

ATA AAA GAC TAT CGT CGC GTG,

HlP4O0F
H lP1134R

cc1 8F
cc51 9R



Ryc. 1. Typowy obraz elektroforetyczny produktów testów
multiplex PCR uzyskany ze szczepami C. jejunii C. coli (test 1:

ścieżki 1-5, test 2: ścieżki 6-10). Poszczególne ścieżki: 1 - szcze-
py C. jejuniiC. coli(odpowiednio amplikony genów 16S rRNA
-857 pz, mapA - 589 pz, ceuE - 462 pz),2 - szczep C. jejuni
(amplikony genów 16S rRNA i mapA), 3 - szczep C. coli (am-
plikony genów 16S rRNA i ceuE), 4 - szczep E. coliEDL933,
5 - kontrola reakcji PCR (woda),6 - szczepy C. jejuni i C. co-
/i (amplikony genów hipO - 735 pz oraz a§p - 500 pz), 7 -
szczep C. jejuni (amplikon genu hipO), 8 - szczep C. coli (am-
plikon genu asp), 9 - szczep E. coli EDL 933, 10 - kontrola
reakcji PCR (woda), M - marker masy molekularnej (pozy-
cja 500 pz zaznaczona strzałką)

idenĘfikację i róznicowanie drobnoustrojów w obrębie
r o dzajl C ampy l o b a c t er . D o naj częściej sto sownych na-
Ieżąmarkery genotypowe kodujące geny 16S rRNA i 23S
rRNA (7, I5). Jedną z powszechniej uzlłvanych metod
róznicowanta C. jejuni i C. coli jest Ępowanie zapomo-
cąPCR. Produktpowstający w wyniku amplifikacji genu
flaA (ok. 1100 pz) następnie jest poddawany dziŃanill
enąmów resĘkcyjnych (naj częściej DdeI). Na podsta-
wrę anallzy uzyskanych fragmentów można specyficz-
nie identyfi k ow ać szczepy C a m py l o b a c t e r obu gatwtków .

Technika ta jest jednak czasochłonna i wymaga większe-
nakładu pracy w porównaniu z bezpośrednimi testa-
PCR (1,6).

Wykorzystane w obecnej pracy startery oligonukleoĘ-
dowe są swoiste i mogą byó z powodzeniem stosowane
do rutynowej diagno styk i C ampy l o b a c t er . W pier"wszym
teście PCR, do idenĘfikacjt C. coli uzl,to opisanę przez
Gonzaleza i wsp. (8), a następnie zmodyfikowane przez
Denisa i wsp. (4) starlery flankujące sekwencję genu ceuB
kodującego ekspresję białka uczestniczącego w transpor-
cie błonowym. Sąone komplementarne do konserwaĘw-
nego, gatunkowo specyficznego fragmentu tego genu,
choclaż występuje ontakże l C. jejuni (8, 16). Houng
i wsp. ( 1 0) opracowali następnie test m-PCR um ożliwia-
japy różnicowanie C. jejuni l, C. coli, wykorzystując od-
powiednio dobrane stańery obejmujące niewielkie zrnia-
ny sekwencji nukleotydowych w obrębie genu ceuE tych
dwoch gatunków Campylobacter Do idenĘfikacj i C, j e-
juni v,rykorzystano gen mapA (warunkujący ekspresję
białka błonowego), którego wysoka specyficznośc zo-
stała potwierdzonaprzez Stuckiego i wsp. (20) ze szcze-
paml Campylobacter, Helicobacter oraz Arcobacter,
wyizolowanymi zarówno od ludz| jak t od zwterząt.
WykorzysĘwany w badaniach konserwaĘwny fragment
genu 165 rRNA również zostaŁ pozyfinie oceniony
przezinnych autorów (4,I2). Amplifikowany w m-PCR
2 gen hipO (kodujący aminohydrolazę umożliwiającą
rozĘadhipuranu sodu) jako wysoce konserwa§lvny, je-
dynie w mniej niż Ioń przslpadków ulega mutacj om, któ-
re mo gą uniemozliwiać otrzy manie właściwe go produk-

tu PCR (19). Gen aspartokinazy mimo nieco rzadszego
stosowania w odczynach molekularny ch także j est uży-
tecznym markerem genoĘpowym C. coli. (I2). Z tych
teżwzględow sekwencje te zastosowano w prezentowa-
nych w obecnej pracy testach multiplex PCR.

podsumowanie

lJżyte testy m-pcR umożliwiają szybką identyfikację
i róznicowanie dwóch najczęściej występujących gatun-
ków Campylobacter: C. jejuni oraz C. coli. ()ba testy
charakteryz$ą się wysoką specyficznością i czułością,
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