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Summary

The gram-negative bacterium Campylobacter jejuni lives as a comensal organism in the intestines of man1,
animal species, including cattle, swine and birds such as poultry. Therefore this microorganism is nonpatho-
genic for animals, but transmitted with lbod it becomes the causative agent of serious enteritis in humans.
Contaminated meat, untreated water or raw milk are sources of infection. The primary route of its transmission
is improperly handled or undercooked poultry. Clinical symptoms of campylobacteriosis are usually lvatery
diarrhea to bloody diarrhea and occasionally fever. Some complications associated with enteritis, for instance
Guillain-Barró syndrome, a disease of the peripheral nervous system, are potentially fatal. Inflammation and
diarrhea result from the adherence of C. jejuni to the intestinal mucosa and eventually the invasion of human
epithe|ial cells. The molecular mechanisms of virulence of Campylobacter jejuni are stil| not fully understood1
however, the whole genome of that bacteria has been already sequenced. It has been generally accepted that
Campylobacter genes are difficult to clone and ana|yze. The aim of this article lvas to present the characteristic
features of Campy|obacter jejuni as an important human enteric pathogen.
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Campylobacter j ejuni jest bakterią kolonizującą
przewód pokarmowy wielu gatunków zwterząt,
zwŁaszczaptakoq u ktorych występuje jako składnik
fl ory komensalicznej. Przeniesion a na ludziza pośred-
nictwem zywno ś ci, naj częś ciej nie o dp owie dnio pr zy -
gotowanego do spożyciamięsa drobiowego, moze staó
się przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego.
Stwierdzono, iż blisko I00% tuszek drobiowych prze-
znaczonychdohandlu jestzakńonychtąbakterią(zĄ.
Głownie gatunki lważane w ostatnich latach zaprzy-
czynęostrego, bakteryjnego zapaleniajelit u ludzi na
całym świecie to C. jejuni i C. coli. Według ogolnie
dostępnych danych statys§cznych izolowane są one
częś c iej niż S a lm o n e l l a. Chor ob a wl.woĘ w ana pr zez
Campylobacter spp. określana jest jako kampylobak-
tęrioza. Pierws ze symptomy p oj awiaj ą s ię zwykle po -

między 2. a 5. dniem po infekcji. Powszechnie wystę-
pującymi objawami klinicznym sąbieguŃa, bóle brzu-
cha, got ąc zka, a także mdło ś c i lub wym i oty . P r zy p ad-
ki śmierlelne są rzadkie i zazwyczaj występują u bar-
dzo maĘch dziect,ludzi starszych lub u osób o obni-
żonej odpotności, np. chorych na AIDS. Odnotowano
takze spora dy cznie zablrzęnia obwodowego układu
nelwowego zw ane syndromem Guillain-B and (p o li o -

p o dobny p ar aliż zw tązany z de gr adacją mi e liny, ktory
może doprowadzić do dysfunkcji układu mięśniowego).

Po zakażeniu, w trakcie kolonizacji jelit gospoda-
r za C ampy l o b a c t er j ej un i wytw ar za w ięIe czynników
wirulencji (27).

Ruchliwośó i chemotaksja

Kolonizacja komórek nabłonka jelitowego \\ryma-
ga przedostania się przez warstwę pokrywającego je
śluzu. Ruchliwość bakterii uwarunkowana jest polar-
nie umieszczonymi rzęskami, co w połączentu z tch
spiralnym kształtem sprawia, że sązdolne do penetro-
wania bariery śluzowej (36). Rzęski Campylobacter
zbudowane są z biaŁka flagelliny, kodowanej przęz
geny flaA i flaB. Geny te w 95oń są homologiczne,
po s iadaj ą własne promotory przy czym ekspre sj a genu
flaA zachodzi na dużo wyższym poziomie niz flaB
(18). Skonstruowane mutanty o fenotypie flaA flaB*
miały krotkie rzęski i utraciĘ zdolność ruchu (32),na-
tomiast flaA* flaB cechowały się jedynie zmniejszo-
ną ruchliwością (3 3 ). Rzęski ptzeszĘ p ozytywnie tes-
ty jako składniki podjednostkowej szczepionki u my-
szy, co podkreśla ważność tych organelli w procesie
patogenezy (1 5).

Chemotaksja jest to zdolnośó do wykrywania i po-
dĘania do lub w stronę pr zeciwną gradientu chemicz-
nego. Zarówno ruchliwość, jak i chemotaksja są nie-
zb ędne w trakc i e zas i e dl ani a j elita pr ze z C am py l o b a c -

ter imltanty pozbawione tych cech nie był w stanie
kolonizować komórek nabłonka jelita (26). Campylo-
bacter jejuni jestprzyciągany przez mucynę, L-fruk-
tozę i L-serynę, natomiast odpychany pTzez kwasy
żółctowe (10). Zidentyfikowano regulatorowy gen
cheY, który ma wpływ na motorykę bakterii i prawdo-



podobnie reguluje także inne geny związane z wiru-
lencją. Mutant cheY charakteryzował się większą ad-
herencją i inwazyjnością niż dzikie szczepy, ale nie
miał zdolności do kolonizowania jelit i wywoĘwania
choroby (38), W zsekwencjonowanym genomte C. je-
juni zidentyfikowano także kilka innych składnikow
systemu chemotaktycznęgo, np. geny cheA, cheV
i cheW (19).

Adhezja i inwazja

Waznym etapem w patogeneztę zakażeń C. jejuni
jest przyczepienie się i przedostanie do wnętrza ko-
mórek gospodarza (36). W trakcie infekcji Campylo-
bacter przechodzi przez warstwę błony śluzowej po-
krywającej komórki nabłonka, przyczepia się do tych
komórek, a następnie do nich wnika. Inwazja komó-
rek nabłonka jelitowego moze prowadzić do zniszcze,
nia śluzowki i zapalenia jelit, często obserwowanego
w trakcie kampylobakteriozy. Nie jest jasnę) czy roz-
wrjające się zapalenie odgrywa bezpośrednią rolę
w ntszczęniu komórekjelitowych czy illub wpĘrva na
występuj ącą bi e gunkę, Eksp erymenty prowa dzonę na
szczepach C. jejuni pokazują żę ma on zdolności in-
wazyjne, chociaż cecha ta jest rożna w zależności od
szczępu (l3). Stwierdzono też, że szczepy świezo
wyizo lowane o d chorych wykazuj ą się wyzszą inwa-
zyjnością która zmniejsza się podczas kolejnych pa-
saĘ na podłożach sztucznych (1 1).

Pierws zym zi dentyf,rkowanym czynnikiem współ-
dziaŁającymprzyadhezjiiinwazjtbakteriibyłyrzęski
(7). Adhezja t inwazja sąuzależnione od ruchliwości
bakterii, mutanty zparaliżemrzęsek nie byĘ w stanie
wniknąó do komórek. Wskazuje to na sposób, w jaki
te organelle zaangażowane są w proces adhezji. Inne
czynniki adhezyjne btorąudział w późniejszych eta-
pach tego procesu (37). Uważa się równteż, że sam
proces tnwazjijest w stanie wlłvołać stan zapalny,
bowiem w trakcie inwazji wytwarzanych jest szereg
różnych czynników stanu zapalnego, między innymi
interleukina 8 (9), Struktury fimbrialne często pośred-
nlcząw adhezji patogena do powierzchni komorki
gospodarza. Długo sądzono, że C. jejuni nie wytwa-
rzaftmbrti, ale Gaynor i współpracownicy (6) opisali
w@arzanie wyrostków podobnych do fimbrii na pod-
łożtt z solami zółciowymi. Inne adhezyny ziden§fi-
kowano jako białka PEB 1 i CadF. Białko PEBl kodo-
wane jest ptzez lokus peblA. Mutacja w tym genie
powoduj e znaczfie zmniej szenie adhezji C . j ejuni, jak
też zmniejszenie inwazji do komórek HeLa, a także
ma wpĘw na zdolności kolonizacji jelita mysiego (20),
Białko CadF zostaŁo zidentyfikowane jako białko wią-
żąceftbronektynę (12), Mutanty CadF sąniezdolne do
w iązania fi b ronektyny i ni e ko l oni zuj ą j elit nowo wy-
klutych kurcząt (3.9). Bakterie te są także zdolne do
przemieszczania sięw poprzek warstwy komorek je-
litowych, ale transcyt oza możebyć bezpośrednią kon-
sekwencj ą inw azji komórek gospodarza (3 ).

Zdolnośó do przenikania do wnętrza komórek na-
błonka jelitowego jest mozliwa głownie dzięki czyn-

nikom kodowanym prz ezp\azmid oznaczony jako pVir
obecny w nięwielkim odsetku szczepów C. jejuni.Na
plazmidzie pVir zidentyfikowano szereg genów ko-
dujących między innymi białkabiorące udziałw pfo-
cesie wnikania bakterii do komórek eukariotycznych.

wiadomo jednak dokładnie jaką rolę odgrywają one
u C . j ej uni w proce sie tnw azji, która następ lje poprzez
mikrotubule, a więc dzięki mechanizmowi ntęzalęż-
nemu o d r ę ar ańacj i włóki en aktyny, char aktery sty cz -

nemu dla Salmonella spp. Szczep C. jejuni 8I-I]6,
u którego stwierdzono obecność plazmidu pVir wni-
ka do komórek epitelialnych z rela§wnie wysokączęs-
tością co zostało udowodnione zarówno in vitro, jak
in vivo (ż).

Toksyny

Poziom tnwazji szczepów C. jejunijest zby niski,
aby czynnlkom które biorą w niej udział możnabyŁo
przyplsac główną odpowiedzialnośc za objawy to-
watzyszące zakażenil. Wydaje się, ze różne szczępy
pr ezentują dlże zr óżnicowanie co do mechanizmów,
dzięki ktorym stają się patogenne. Dlatego tez wiele
uwagi poświęcono scharakteryzowaniu aktywności
toksyn C. jejuni. Stwierdzono obecnośc zarówno
cl,totoksyny, jak i enterotoksyny, chociaż ntektórzy
badacze podają w wątpliwość jej wytwarzanie (31).
Zsekwencjonowany genom C. jejuni NCTC11168 za-
wiera jedynie geny cdt (the cytolethal distending to-
xin), a ta}źe dwa geny kodujące białka z domenami
hemo litycznymi i gen fo sfo lip azy, ktor a wykazuj e ak-
tywność hemolityczną. Choleropodobnych toksyn nie
stwierdzono (19). Jest prawdopodobne, żew zwtązktl
z różntcamt geneĘcznymi profil wytwarzanych tok-
syn jest różny dlaróżnychszczepow (31). Wszystkie
testow-ane szczepy C. jejuni i C. coli posiadaĘ gen
cdt, ale wykazano dlżę różnice w ekspesji jego pro-
duktu, białka CDT (2 1). Podczas gdy większ ośó szcze-
pow C, jejuni wykazuje stosunkowo wysoki poziom
aktywności, szczępy C. coli cechuje niska aktywność
C D T ( 2 1 ), P r zy czy na tej r ó żnicy pomi ędzy szczep ami
nie zostałaj eszczęwyjaśniona. Wiadomo, ze CDT jest
odpowiedz ialna za blokowanie cyklu komórkowego
komórek gospodarza w fazie G2 poprzez bezpośred-
nie o ddziaływanie na kinazę CD C2, ktora odp owiada
za przejścte komórki w stadium mttozy (34). CDT
C . j ej uni ko dowana j est przez 3 - genowy operon (c dtA,
B, C), Mutanty izogeniczne tracącałkowicie aktyw-
nośó toksyny CDT (34).Uważa się, ze toksyna taza-
angażowana jest w wywołyłvanie biegunki u chorych,
a także jest czynnikiem utrudniającym dojrzewanie
krypt jelitowych tprzeobrażanie w funkcjonalnie doj-
rzałe kosmki, a w następstwie zmniejszenie ich zdol-
ności wchł antanta (3 4).



Geny hemolizyn odnalezione w genomte C. jejuni
NCTC11168 oznaczono jako Cj0183 i Cj0588. Pierw-
szy z ntch prawdopodobnie koduje integralne białko
błonowe z domeną hemolityczną. C-koniec jest ho-
mologiczny do hemolizyny C Brachyspira hyodysen-
teriae. Wykazuje ono również podobieństwo w 54,30ń
do hemolizyny Helicobacter pylori HP1490. Drugi
gęn, nazywany clyA, przypuszczalnie koduj e hemoli-
zynę podobną do innej hemolizyny Brachyspira hy-
odysenteriae, TlyA (1 6).

Rola obu białek w chorobotwórczości C. jejuni nie
zostaŁa jeszcze dokładnie określona.

Pol isacharydowe struktury powierzchniOwe

Błona zewnętrzna C. jejuni zbudowana jest z lipo-
oligosacharydów (LOS) i lipopolisacharydów (LPS),
które są głównymi komponentami błony zewnętrznej
bakterii Gram-ujemnych i ważnym czynnikiem wiru-
lencji determinującym, między innymi, cytotoksycz-
no ś ó i op orno ś ć na zabt1 ante pr ze z fago cy.ry ot az pr aw -

dopodobnie odgrywa też pewnąrolę jako adhezyna.
LOS jest zbudowany z lipidu A połączonego z rdze-
niem oligosacharydowym, LPS natomiast dodatkowo
zawięra łańcuch powtórzeń oligosacharydow (27). Nie-
dawno zidentyfikowano u C. jejuni geny związane
z procesem sjalizacji lipopolisacharydów, ktorej efek-
tem jest tzw. mimikra molekularna i upodobnianie LOS
do ludzkich gangltozydów, co związane jestwystąpie-
niem syndromu GBS (22).We wszystkich szczepach
zawsze zachodzi ekspresja LOS, LPS lub obu naraz,
Dwa niezależne zespoĘ badawcze donoszą o istnie-
niu operonu zawterającego geny, które prawdopodob-
nie są zaangażowane w ekspresję LPS/LOS. Jest to
zresztąjeden z niewielu operonów istniejących w ge-
nomie C. j ej uni, bowiem tylko nielic znę gęny tej bak-
terii są pogrupowane w operony, jednostki funkcjo-
nalne charakterystyczne dla większości genomów bak-
teryjnych (35). Antygeny O, w których składwchodzi
LPS rożnią się między sobą. Dotychczas zidentyfiko-
\Mano ponad 60 rożnych serotypów wśrod szczepów
C. jejuni (I7).

Przyswajanie żelaza
Zdolnośó bakterii do przyswaj ania żęlaza ze skład-

nikow pokarmowych go spodarza 1est r ównież czynnl-
kiem istotnym z punktu widzenia ich patogenności.
Konc entracj a wo lne go żelaza w tkankach go spodarz a
jest zbyt.niska dla prawidłowego wzrostl Campylo-
bacter. Zelazo występuje w zwtązkach hemu lub
z ęnzymami transferyną i laktoferyną. C. jejuni możę
przyswajaó stosunkowo mało rodzajow złożonych
zw iązków żęIaza. Ni ektóre szc zępy pro dukuj ą wł a s n e
siderofory inne zdolne są do wykorzystywania sidę-
roforów organizmów współistniejących w przewodzie
pokarmowym (5). W genomie C, jejuni zidentyfiko-
wano geny kodujące 5 systemów, ktorych zadantęm
jest przyswajanie żęIaza. Nie wszystkie z nich są do-
kładnie poznane. Mozliwe jest, żeróżne szczepy tego

gatunku mogąkorzystać tylko z jednego ztych syste-
mów (27).

Za regl1,Iację ekspresji genów zwtązanych ze zdo-
bywaniem jonów żelaza, atakże genów wirulencji np.
toksyn w komórkach bakterii chorobotwórczych od-
powiedzialne jest białko Fur (31). Genom C. jejuni
zawieta dwa geny kodujące homologi poznanych do
tej pory białek Fur fur i perR (28). Mutanł fur pozba-
wione byĘ zdolności regulowania ekspresji wszyst-
kich znanych systemów przyswaj ania żelaza) zallwa-
zono również obniżęnie wzrostu tych bakterii w po-
równaniu zę szczępami dzikimi inkubowanymi w iden-
tycznych warunkach (30). Jednakze w szczepach fur
nadal zauwńalnabyła regulacja ekspresji białek od-
p owi e dzi al ny ch za pr zy swaj ani e żelaza c o wskazyw a-
łoby na istnienie innego biaŁka regulującego. Drugim
białkiem regulatorowym jest PerR, które kontroluje
równiez ekspresję genów odpowiedzialnych za obro-
nękomorki przedstresem oksydacyjnym ahpC i katA.
Mutant perR był wyj ątkowo oporny na induktory stre-
su oksydacyjnego. W mutancie podwojnym, perR i fur,
wszystkie systemy regulacji żelaza zostaĘ zniesione
(28).

!nne crynniki witulencji
Czynnikami, które w sposób pośredni związane są

chorobotw órczością C ampy l o b acter jest obrona przed
stresem oksydacyjnym, a także reakcja na stres tem-
peraturowy.

Campylobacter 1est bakterią mikroareofilną, co
oznacza, ze jest narażona na toksyczne tlenowe pro-
dukĘ metabolizmu, podczas transmisji, atakżę w trak-
cie kontaktu z mechanizmami obrony immunolo gicz-
nej gospodarza, C. jejuni t C. coli mają identyczny
system obrony przed stresem oksydacyjnym, który
chroni je przed wolnymi rodnikami tlenowymi (25).
Głównym komponentem obrony przed stresem oksy-
dacyjnym j est SOD (dysmutaza ponadtlenkowa). Biał-
ko to, kodowane przęz gen sodB, zaangażowane jest
w usuwanie nadtlenków. Mutanty sodB hodowane
w warunkach in vivo miały znacznie obntżonąprze-
żywalność wewnątrzkomórek INT-407 (23), W obro-
nie prze d stre s em oksydacyj nym biorą te ż udział biał -
kakatalaza (KatA) i peroksydaza (AhpC) (1, 8). BiaŁ
ko AphC odgrywa istotną rolę w przeżycill C. jejuni
w tlenowych warunkach, mutant aphC ma zmniejszo-
ną zdolnośc przeżycta w środowisku tlenowym, ob-
umiera około 3 godziny wcześniej niż dzlkię szazepy
bakterii (1). Innym białkiem biorącym udziałw obro-
nie pr zed stre sem oksydacyj nym prawdopo dobnie j e st
ferredoksyrra FdxA (29). Mutanty fdxA miaĘ zmniej-
szoną zdoln o śc pr zeĘ cia w środowisku tlenowym, p o-
dobnie jak mutanty aphC (28).

C . j e j un i m usi być zdolny do re agowan ia na zmiany
temperatury poniewaz byĘe zarówno w jelicie pta-
ków, gdzie temperatura wynosi 4z"C,jak i w przewo-
dzie pokarmowym człowięka w 37oC (27). Odpowie-
dziąna stres termiczny u bakterii jest indukcja ekspre-



sji białek szoku cieplnego (HSPs). Kilka białek tego
typu zostało zidetyfikowanych w C. jejuni, np.: Gro-
ESL, DnaJ, DnaK i ClpB. Jednakze poznano jedynie
funkcję białka DnaJ. Mutant dnal nie był zdolny kolo-
ntzowaójelita kurczakow (14). W genomie C, jejuni
brak jest czynntkao32,który reguluje ekspresję HSPs
E. coli (4), natomiast stwierdzono obecnośc dwoch in-
nych homologicznych genów odpowiedzialnych za
regulacjębiałek szoku cieplnego homolog białka HcrA
Bacillus subtilis (represor HSPs), homolog białka
HspR, represofa białek szoku cieplnego Helicobacter
pylori (I9),

podsumowanie

Obecność Campylobacter spp. w przewodzie pokar-
mowym z arowno ptactwa, j ak i zw ier ząt ho dowl anych
jest głownym powodem występowania tych bakterii
na surowc ach i pro duktach p o chodz enta zw ierzęc e go.
Pozyskanie surowców pochodzących od zvvterząt i dro-
biu wolnych od Campylobacterjest wymogiem bar-
dzo trudnym, wręcz niemożliwym do spełnienia, ze
względu na technologię ich uzyskiwania.
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