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W³aciwoci i chorobotwórczoæ toksyny â2
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Properties and pathogenicity of â2 toxin produced by Clostridium perfringens
Summary
Described recently and investigated intensively over the last years, â2 toxin (CPB2) is produced by all
toxino-types of Clostridium perfringens. The ability of CPB2 production was found in C. perfringens strains
isolated from humans and many species of domestic animals and wildlife. The cpb2 gene encoding CPB2 was
found in strains isolated from pathological cases and from animals without clinical symptoms. Apart from the
detection of cpb2 presence, the demonstration of the expression of the gene is critical for laboratory diagnosis.
CPB2 is postulated to participate in the development of differing in intensity enteric inflammatory changes.
Its contribution to other C. perfringens toxins through the facilitating of their absorption is also suggested.
Current data concerning regulation of cpb2 expression, CPB2 structure, its properties and presumptive role
in pathogenesis of C. perfringens infections were reviewed in the present paper. Additionally some case
reports concerning the putative role of CPB2 were reviewed.
Keywords: Beta2 toxin, Clostridium perfringens

Zró¿nicowanie obrazu zmian chorobowych wywo³ywanych u ludzi i zwierz¹t przez beztlenowe laseczki
z gatunku Clostridium perfringens (C. perfringens) zwi¹zane jest aktywnoci¹ wytwarzanych przez nie toksyn (5,
27, 33, 34). Zdolnoæ poszczególnych szczepów do syntezy czterech tzw. toksyn g³ównych, oznaczonych jako
á, â, å, é sta³a siê podstaw¹ podzia³u tych drobnoustrojów
na piêæ typów toksynogennych A, B, C, D, E. Oprócz
wymienionych czterech antygenów szczepy gatunku C. perfringens mog¹ wytwarzaæ m.in. enterotoksynê (CPE) oraz
szereg toksyn ubocznych i enzymów (27). Odkryta przed
kilku laty toksyna â2 (CPB2) (17) wytwarzana jest przez
szczepy C. perfringens izolowane g³ównie z przypadków
zaka¿eñ przewodu pokarmowego zwierz¹t.
Celem opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat w³aciwoci toksyny â2 oraz jej udzia³u w patogenezie zaka¿eñ wywo³ywanych przez C. perfringens.

Budowa i wytwarzanie CPB2
Toksynê â2 uzyskano pierwotnie ze szczepu C. perfringens typu C (oznaczonego jako CWC245), izolowanego od prosiêcia pad³ego z objawami zakanego martwicowego zapalenia jelit (21). Pierwsze dane na temat
koduj¹cego j¹ genu cpb2 oraz obszerniejsze wyniki badañ cech CPB2 opublikowano w 1997 r. (17). Badania
prowadzone w kolejnych latach wykaza³y wystêpowanie
cpb2 u szczepów reprezentuj¹cych wszystkie typy toksynogenne C. perfringens (8, 32). O ile pierwsze izolaty

C. perfringens wykazuj¹ce obecnoæ cpb2 pochodzi³y od
wiñ, wkrótce wyosobniono szczepy z wymienionym
genem równie¿ od innych gatunków zwierz¹t, m.in. od
koni (15, 20), du¿ych i ma³ych prze¿uwaczy (15, 18, 25),
drobiu (12), psów i kotów (35), zamieszkuj¹cych ró¿ne
strefy klimatyczne gatunków ssaków wolno ¿yj¹cych (3,
4, 7), ryb (2), a tak¿e od ludzi (13, 14, 22).
Badania ostatnich lat wykaza³y wystêpowanie dwóch
alleli cpb2 koduj¹cych omawian¹ toksynê. Ulokowane
s¹ one na plazmidach o wielkoci 50-100 kpz. Opisany
wczeniej (17) allel, okrelany ostatnio w pimiennictwie
jako consensus cpb2, koduje bia³ko o masie 31 kDa, które po translacji modyfikowane jest do formy aktywnej
toksyny o d³ugoci 235 aminokwasów i masie ocenianej
na 27,6 kDa (14, 17, 30).
Opisany ostatnio (14, 22), drugi ze wspomnianych alleli, okrelany jest jako nietypowy (atypical) cpb2. Jego
sekwencja wykazuje 70,2-70,7% identycznoci z sekwencj¹ consensus cpb2 (22). Klonowanie nietypowego cpb2
wykaza³o (22), ¿e koduje on bia³ko o d³ugoci 268 aminokwasów, które w wyniku modyfikacji potranslacyjnej
uzyskuje aktywn¹ postaæ o wielkoci 235 aminokwasów.
Sekwencja aminokwasowa nietypowej CPB2 wykazuje
62,3% identycznoci i 80,4% podobieñstwa z sekwencj¹
toksyny kodowanej przez consensus cpb2.
Wstêpne badania (22) przeprowadzone na nale¿¹cych
do wszystkich 5 typów toksynogennych C. perfringens
154 szczepach izolowanych od ludzi i ró¿nych gatunków
zwierz¹t wykaza³y wystêpowanie nietypowego cpb2 u 60-
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-90% badanych izolatów pozyskanych od ludzi, ptaków,
koni i prze¿uwaczy. Wród 76 szczepów (typów A i C)
pochodz¹cych od wiñ wspomniany allel wykryto tylko
w 2 izolatach (oba typu A).
Fisher i wsp. (14) w oparciu o wyniki analizy sekwencji nukleotydowej cbp2 szczepów C. perfringens izolowanych z przypadków zaka¿eñ jelitowych ludzi (nie pochodz¹cych z ¿ywnoci) wyró¿nili dwa warianty CPB2,
które oznaczyli jako CPB2h1 i CPB2h2. Wariant CPB2h1
odpowiada³ nietypowej CPB2, a wariant CPB2h2 stanowi³ odpowiednik consensus CPB2. Wymienieni autorzy
prowadzili badania na szczepach nios¹cych jednoczenie
gen cpb2 oraz zlokalizowany na plazmidach lub chromosomie gen cpe koduj¹cy enterotoksynê. Ustalili oni, ¿e
CPB2h1 mo¿e byæ wytwarzana przez szczepy, u których
na plazmidzie po cpe wystêpuje sekwencja insercyjna
IS1151. Z kolei CPB2h2 wytwarzaj¹ szczepy, u których
po zlokalizowanym na plazmidzie cpe wystêpuje sekwencja IS1470-podobna. Autorzy omawianej pracy stwierdzili równie¿, ¿e tam gdzie cpe ograniczony jest przez
IS1151 geny cpb2 i cpe ulokowane s¹ na tym samym plazmidzie, za gdy cpe ograniczony jest przez sekwencjê
IS1470-podobn¹, geny te zlokalizowane s¹ na ró¿nych
plazmidach. Nale¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e u nios¹cych
cpe na chromosomie szczepów C. perfringens izolowanych z ¿ywnoci stwierdzono w trakcie wspomnianych
badañ wystêpowanie tylko CPB2h1.
Fisher zwraca uwagê (13) na nieznaczne ró¿nice miêdzy nietypowym cpb2 ze szczepów izolowanych od zwierz¹t i cpb2h1 ze szczepów izolowanych od ludzi, jak te¿,
odpowiednio, miêdzy consensus cpb2 szczepów odzwierzêcych i cpb2h2 szczepów ludzkich. Przyk³adowo sekwencja nietypowego cpb2 z izolowanego od zwierz¹t
szczepu JGS 1902 i sekwencja cpb2h1 wykrytego w szczepie F 5603 izolowanym od cz³owieka wykazuj¹ 97% podobieñstwa. Sekwencje aminokwasowe kodowanych
przez wymienione geny bia³ek wykazuj¹ 96% podobieñstwa. W przypadku consensus cpb2 z izolowanego od wiñ
szczepu CWC245 oraz cpb2h2 wystêpuj¹cego w izolowanym od ludzi szczepie F4859 podobieñstwo wynosi
90% dla sekwencji nukleotydowych oraz 92% dla sekwencji aminokwasowych.
Gen cpb2 podlega systemowi pozytywnej regulacji
przez dwusk³adnikowy uk³ad regulatorowy virR/virS (26).
Proces ten odbywa siê na drodze poredniej, z udzia³em
reguluj¹cego RNA, okrelanego w skrócie jako VR-RNA
(od VirR regulated RNA) (31). Mechanizm dzia³ania VR-RNA w tym procesie nie zosta³ dotychczas ca³kowicie
wyjaniony. Ekspresja cpb2 w hodowli osi¹ga najwy¿szy
poziom w koñcowej czêci logarytmicznej fazy wzrostu
(26). Zwraca siê uwagê (13), ¿e cpb2 jest pierwszym znanym sporód wystêpuj¹cych na plazmidach genów C. perfringens, który podlega dwusk³adnikowemu uk³adowi
regulatorowemu, kodowanemu przez geny ulokowane na
chromosomie.
W ostatnich latach przedstawiono dodatkowe dwa
prawdopodobne mechanizmy kontroli cpb2 zaobserwowane g³ównie u szczepów C. perfringens izolowanych
z przypadków zaka¿eñ jelitowych koni (37, 39). W obu
przypadkach badania prowadzono na szczepach, u których mimo stwierdzenia wystêpowania cpb2 nie wykryto
in vitro ekspresji tego genu.
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Pierwszy z mechanizmów rozpoznano (37) w oparciu
o wyniki sekwencjonowania cpb2 szczepów, u których
stwierdzono brak pojedynczego nukleotydu A w wystêpuj¹cym bezporednio za kodonem inicjacyjnym poliadenylowanym fragmencie o sekwencji AAAAAATTATTT. Skutkiem tej delecji by³a mutacja fazy odczytu
polegaj¹ca na przedwczesnej translacji kodonu terminacyjnego. Powsta³a w wyniku przerwanej translacji proteina sk³ada³a siê z 9 aminokwasów (prawid³owa CPB2
po translacji z³o¿ona jest z 265 aminokwasów) i nie wykazywa³a aktywnoci toksycznej. Odblokowanie tego
mechanizmu nastêpowa³o m.in. pod wp³ywem gentamycyny i streptomycyny. Wymienione antybiotyki aminoglikozydowe wi¹¿¹ siê z podjednostkami 30S (streptomycyna) i 50S (gentamycyna) rybosomu, co powoduje,
miêdzy innymi, niedok³adne odczytywanie przez rybosom
informacji zawartej w mRNA. Dochodzi do pominiêcia
wymienionej delecji i w wyniku dalszego przebiegu translacji wytworzona zostaje prawid³owa CPB2. Podobny
efekt mo¿e wywo³ywaæ szok termiczny (oddzia³ywanie
temperatur¹ 50°C przez 10 min.). Autorzy omawianych
badañ nie stwierdzili wystêpowania tej delecji (a wiêc
i opisanego typu kontroli) tylko u szczepów C. perfringens izolowanych od wiñ. Wykazano j¹ natomiast u ró¿nego odsetka izolatów pozyskanych od koni, prze¿uwaczy, psów i kotów.
Drugi z mechanizmów obserwowano (39) u izolowanych z przypadków zaburzeñ jelitowych koni 23 szczepów wykazuj¹cych prawid³ow¹ sekwencjê cpb2. Metod¹
western blotting nie stwierdzono u nich ekspresji omawianego genu. Wykazano, ¿e w porównaniu do produkuj¹cych wykrywalne iloci CPB2 izolatów od wiñ (jak
CWC245) omawiane szczepy prezentowa³y znacznie ni¿szy poziom cpb2 mRNA (do 35 razy). Autorzy wskazuj¹
na niski poziom mRNA jako prawdopodobn¹ przyczynê
braku wykrywalnoci CPB2 u tej grupy szczepów. Wykazali oni istotne podwy¿szenie poziomu mRNA oraz
wytwarzanie CPB2 na wykrywalnym poziomie u wybranych szczepów tej grupy po wprowadzeniu do ich komórek przy u¿yciu wektora wiêkszej liczby kopii cpb2.
Fisher (13) zwraca uwagê, ¿e grupy szczepów analizowane w dwu przytoczonych powy¿ej pracach pochodzi³y
z niezbyt odleg³ych od siebie regionów Europy. Zauwa¿a
równie¿, ¿e ze wzglêdu na zró¿nicowanie w zakresie wielkoci plazmidów nios¹cych cpb2, locus tego genu, ró¿nice sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej oraz warianty regulacji ekspresji CPB2 wyró¿nia siê na tle innych toksyn C. perfringens.

W³aciwoci CPB2
Ze wzglêdu na stosunkowo niedawne odkrycie nietypowego wariantu tej toksyny wiêkszoæ danych dotycz¹cych w³aciwoci i dzia³ania CPB2 pochodzi z badañ prowadzonych z consensus CPB2. W badaniach Gibert i wsp.
(17) nie stwierdzono istotnego podobieñstwa sekwencji
aminokwasowej CPB2 do innych znanych toksyn. Mimo
nazwy sugeruj¹cej podobieñstwo, CPB2 (toksyna â2) ró¿ni siê od poznanej wczeniej, wytwarzanej przez szczepy
C. perfringens typów B i C, toksyny â (CPB) oznaczanej
ostatnio równie¿ jako â1. Sekwencja aminokwasowa
CPB2 wykazuje ok. 15% homologii z CPB. Badania z zastosowaniem metody western blotting wykaza³y nieznacz-
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ne powinowactwo immunologiczne obu toksyn (17). Przeciwcia³a swoiste dla CPB2 rozpoznawa³y oczyszczon¹
CPB2 i wykazywa³y znacznie s³absz¹ reakcjê z CPB. Z kolei przeciwcia³a swoiste dla CPB nie reagowa³y z CPB2.
W³aciwoci biologiczne CPB2 wykazuj¹ podobieñstwa do CPB. Obie toksyny s¹ letalne dla myszy. Minimalna dawka letalna CPB2 przy podaniu do¿ylnym wynosi 3 µg. W dowiadczeniach prowadzonych na winkach morskich stwierdzono, ¿e CPB2 powoduje w ich
jelitach zmiany krwotoczne i martwicowe (17). Manteca
i wsp. (25) obserwowali rozwój podobnych zmian u cielêcia po dojelitowej aplikacji hodowli wytwarzaj¹cych
CPB2 szczepów C. perfringens typu A. Nie stwierdzili
oni jednak gromadzenia w pêtlach jelitowych p³ynu, jak
mia³o to miejsce w przypadku enterotoksyny (CPE).
Dzia³anie cytotoksyczne CPB2 wykazywano m.in. na
komórkach linii I407 izolowanych z jelita p³odu cz³owieka, linii komórek nowotworowych okrê¿nicy cz³owieka
CaCo-2 i linii komórek CHO izolowanych z jajnika chomika. W badaniach Gibert i wsp. (17) ustalono, ¿e minimalna koncentracja CPB2 mog¹ca indukowaæ efekt cytotoksyczny wynosi 20 µg/ml. Znaczn¹ ró¿nicê miêdzy t¹
wartoci¹ a uzyskanym we wczeniejszych badaniach (21)
wynikiem 0,2 µg/ml t³umacz¹ autorzy niestabilnoci¹
CPB2, a tak¿e zauwa¿onym przez nich obni¿aniem swoistej aktywnoci toksyny w trakcie jej oczyszczania. Nowsze badania, prowadzone na komórkach linii CaCo-2
i dotycz¹ce wariantów CPB2 wykaza³y (14), ¿e koncentracja toksyny w pod³o¿u hodowlanym przy dawce powoduj¹cej mieræ 50% komórek (TCD50) dla CPB2h1
wynosi 0,3 µg/ml, a w przypadku CPB2h2 osi¹ga 4 µg/
ml. Wskazuje to na oko³o 10-krotnie wy¿sz¹ toksycznoæ
CPB2h1.
Wynikiem dzia³ania CPB2 w hodowlach komórkowych
jest zmiana kszta³tu komórek na zaokr¹glony i oddzielanie siê ich od jednolitej, warstwowej struktury hodowli.
Nie stwierdzono (podobnie jak w przypadku CPB), by
omawiana toksyna wywiera³a istotne oddzia³ywanie na
szkielet aktynowy komórek. Nie wykazano, aby CPB2
powodowa³a modyfikacjê bia³ka G czy aktyny na drodze
ADP-rybozylacji lub UDP-glikozylacji (17, 21).
Trypsyna powoduje rozciêcie CPB2 na dwa peptydy
o masie 13 i 15 kDa i w konsekwencji ca³kowit¹ utratê
toksycznoci (17). W badaniach nad CPB2h1 stwierdzono, ¿e jest ona termolabilna (ca³kowita utrata aktywnoci
w temperaturze 52°C po 20 min.) oraz wykazuje wra¿liwoæ na utlenianie (13). Wspomniane cechy, jak i trudnoci z uzyskaniem oczyszczonej, aktywnej CPB2 wydaj¹ siê wskazywaæ na znaczn¹ jej labilnoæ. Przemawiaj¹
za tym równie¿ ograniczenia spotykane przy próbach bezporedniego wykrywania CPB2 w materiale patologicznym, jak i k³opoty zwi¹zane z wykorzystaniem oczyszczonej toksyny do dowiadczeñ maj¹cych wyjaniæ mechanizm jej patologicznego oddzia³ywania.
Dostêpne dane wydaj¹ siê wskazywaæ, ¿e CPB2 nale¿y do grupy toksyn tworz¹cych pory w cianach wra¿liwych komórek, co przez zaburzenia równowagi koloidalno-osmotycznej prowadzi do ich zamierania. Dla utworzenia por w cianie komórkowej konieczna jest wiêksza
liczba cz¹steczek toksyny, które ulegaj¹ polimeryzacji
w wybranym miejscu (lub wielu miejscach) na powierzchni zaatakowanej komórki. Wyniki badañ (13, 32) wska-
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zuj¹, ¿e pory tworzone przez CPB2 w cianach komórek
linii CaCo-2 maj¹ prawdopodobnie wiêksze rozmiary (co
mo¿e wymagaæ wiêkszej liczby spolimeryzowanych cz¹steczek toksyny) ni¿ te tworzone przez CPE, toksynê â,
czy toksynê å. Z kolei perfryngolizyna (PFO) tworzy prawdopodobnie wiêksze pory ni¿ CPB2. Wyniki te wydaj¹
siê przynajmniej czêciowo t³umaczyæ stosunkowo wysokie wartoci LD50 wykazywane przez CPB2 w porównaniu z innymi toksynami. Jeszcze jednym czynnikiem
warunkuj¹cym te ró¿nice mo¿e byæ mniejsze ni¿ u innych toksyn powinowactwo CPB2 do receptorów.
Niestabilnoæ toksyny CPB2 mo¿e warunkowaæ jej
aktywnoæ w zale¿noci od sposobu dostarczenia do miejsca dzia³ania. Immunohistochemiczne badania preparatów z wycinków chorobowo zmienionych jelit zwierz¹t
pad³ych w wyniku zaka¿eñ wywo³ywanych przez nios¹ce cpb2 szczepy C. perfringens oraz wyniki immunochemicznych badañ lizatów bakteryjnych C. perfringens
wskazuj¹ na wystêpowanie CPB2 bezporednio na powierzchni komórek bakteryjnych (6, 7, 37). Jest to zjawisko raczej nietypowe wród toksyn wytwarzanych przez
bakterie Gram-dodatnie. Ten sposób lokalizacji toksyny
wskazywa³by na bezporednie jej przekazywanie z powierzchni komórki bakteryjnej do komórki docelowej.
Argumentem mog¹cym dodatkowo przemawiaæ na rzecz
przytoczonego pogl¹du s¹ wyniki badañ Jost i wsp. (23),
które wskazuj¹, ¿e u niemal 70% izolatów z puli 153 nios¹cych cpb2 szczepów C. perfringens, izolowanych od
ró¿nych gatunków zwierz¹t, wystêpowa³ gen cna koduj¹cy
wi¹¿¹c¹ siê z kolagenem domnieman¹ adhezynê CpCna.
Wród 75 szczepów wymienionej puli pozyskanych od
wiñ obecnoæ cna stwierdzono u 74 (98,7%) izolatów.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e wszystkie te szczepy nios³y consensus cpb2. Autorzy zwracaj¹ uwagê na wysok¹ korelacjê miêdzy wystêpowaniem cna i consensus cpb2 w ca³ej
puli badanych szczepów (cpb2 i cna zlokalizowane s¹
zwykle na jednym plazmidzie).
Ekspresja cna podlega negatywnej regulacji przez dwusk³adnikowy uk³ad virR/virS (odwrotnie ni¿ ekspresja
cpb2) (26). Mo¿e to sugerowaæ, ¿e CpCna wytwarzana
jest np. w pocz¹tkowej fazie zaka¿enia w celu u³atwienia
adhezji komórek bakteryjnych, podczas gdy ekspresja
cpb2, powoduj¹ca zniszczenie wra¿liwych tkanek, ma
miejsce w póniejszej fazie (23). Badacze zwracaj¹ uwagê na rzadsze wystêpowanie consensus cpb2 i cna u szczepów izolowanych od innych ni¿ winie gatunków zwierz¹t. Mog³oby to wskazywaæ, ¿e CpCna odgrywa rolê
g³ównie w zaka¿eniach wiñ. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e
kolagen nie jest zwykle dostêpny w prawid³owym nab³onku jelitowym, co sk³ania do przypuszczeñ, ¿e efektywne
dzia³anie CpCna mo¿e mieæ miejsce dopiero po zniszczeniu wierzchnich warstw prawid³owej struktury cianki jelitowej np. przez toksyny C. perfringens czy innych
drobnoustrojów, nieprawid³owe pH treci jelitowej i inne
czynniki.
Do jednoznacznego wyjanienia mechanizmu patogennego dzia³ania CPB2 konieczne s¹ badania in vivo. Nieliczne dotychczas próby wykonywane m.in. na cielêtach,
winkach morskich, królikach, myszach z powodu rozmaitych ograniczeñ czêsto nie dawa³y rozstrzygniêcia
rozpatrywanych zagadnieñ. Wiele z tych dowiadczeñ
prowadzonych by³o z wykorzystaniem oczyszczonej tok-
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syny, co przy jej niestabilnoci mog³o istotnie wp³ywaæ
na uzyskiwane wyniki. Dodatkowym problemem okaza³o siê m.in. uzyskanie mutantów bakteryjnych z inaktywowanym cpb2 (13).
Wyniki uzyskane z przeprowadzonych dotychczas badañ pozostawiaj¹ otwartym pytanie o rolê CPB2 w patogenezie zaka¿eñ wywo³ywanych przez C. perfringens.
Wskazuje siê na ewentualne jej znaczenie jako toksyny
dodatkowej, która przez swoje oddzia³ywanie na ciany
komórek nab³onka jelit umo¿liwia³aby lub zwiêksza³a
absorpcjê innych toksyn C. perfringens do krwiobiegu.
Jej obecnoæ wydaje siê powodowaæ zaostrzenie procesu
chorobowego. Nie wyklucza siê równie¿ (13), ¿e CPB2
mo¿e samodzielnie wywo³ywaæ zaburzenia jelitowe. Opisywane przypadki zaka¿eñ jelitowych ró¿nych gatunków
zwierz¹t wi¹zane z izolacj¹ nios¹cych cpb2 szczepów
C. perfringens miewaj¹ zró¿nicowany obraz.

Wystêpowanie CPB2 w przypadkach chorobowych
Najczêciej opisywane przypadki izolacji nios¹cych
cpb2 szczepów C. perfringens (typu C i A) dotycz¹ zapaleñ jelit prosi¹t i warchlaków. Za jeden z istotnych czynników predysponuj¹cych rozwój omawianych zaka¿eñ
uznaje siê obni¿enie aktywnoci trypsyny. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e szczepy cpb2-pozytywne (typów A i C) spotyka
siê nierzadko u wiñ nie wykazuj¹cych objawów chorobowych. O potencjalnym zagro¿eniu decyduje nie tyle
stwierdzenie obecnoci genu cpb2, co raczej wykazanie
jego ekspresji (wytwarzania CPB2). Podobnie bywa u innych gatunków zwierz¹t. Mimo ¿e dostêpne informacje
nie zawsze zawieraj¹ potwierdzenie ekspresji cpb2 u pozyskanych izolatów, wyniki niektórych badañ (8) wskazuj¹, ¿e ponad 90% izolowanych z przypadków zapaleñ
jelit wiñ szczepów C. perfringens nios¹cych cpb2 wykazuje ekspresjê tego genu. Fakty te wydaj¹ siê wskazywaæ, ¿e CPB2 mo¿e odgrywaæ rolê przede wszystkim
w patologii wiñ. Wystêpuj¹ce w opisywanych przypadkach szczególnie ostrzejsze (krwotoczne i martwicowe)
zmiany zapalne luzówki jelit przypisywano przede
wszystkim szczepom typu C i wytwarzanej przez nie CPB.
Znajdowa³o to potwierdzanie w izolacji szczepów tego
typu, jak i np. w ni¿szej toksycznoci CPB2 w porównaniu z CPB (za 29). Z drugiej strony, coraz czêstsze s¹
ostatnio doniesienia o izolacji z przypadków zapaleñ jelit
wiñ szczepów nios¹cych cpb2 i nale¿¹cych wy³¹cznie
do typu A (nie wytwarzaj¹cego CPB) (1, 8, 24, 28, 34,
38). Obserwowane w tych przypadkach patologiczne
zmiany zapalne, zlokalizowane g³ównie w odcinku jelita
czczego i biodrowego, miewaj¹ charakter od luzowego do
krwotoczno-martwicowego. Nie ustalono dotychczas, w jakim stopniu zmiany te mog¹ byæ wynikiem dzia³ania CPB2.
U koni wskazuje siê na udzia³ nios¹cych cpb2 szczepów C. perfringens (oprócz C. difficile) w patogenezie
zapalenia k¹tnicy (15, 20). Pogl¹d ten oparto m.in. na
czêstym wystêpowaniu zaka¿eñ szczepami C. perfringens
wykazuj¹cymi cpb2 u koni z wymienion¹ chorob¹. W niektórych przypadkach (6) mimo stwierdzenia metodami
histochemicznymi obecnoci CPB2 w preparatach z wycinków jelit nie uda³o siê wyizolowaæ z tego materia³u
cpb2-pozytywnych szczepów C. perfringens. Zauwa¿ono równie¿, ¿e czynnikami predestynuj¹cymi do rozwoju
zaka¿eñ wymienionymi szczepami mo¿e byæ podawanie
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koniom rodków przeciwzapalnych i wymienionych ju¿
niektórych antybiotyków.
Obserwacje przypadków zapalenia jelita cienkiego
i okrê¿nicy u rebi¹t (11, 36) nie wykaza³y jednoznacznie roli nios¹cych cpb2 szczepów C. perfringens w patogenezie tej choroby. Ze wzglêdu na nieliczne przypadki
tych zachorowañ niektórzy badacze (36) sk³aniali siê
raczej do uznania tych szczepów za sk³adnik normalnej
flory bakteryjnej nowo narodzonych rebi¹t. Byæ mo¿e,
w wietle przytoczonych wy¿ej nowszych badañ (39),
pewn¹ rolê móg³ tam odgrywaæ niski poziom ekspresji
cpb2 obserwowany u szczepów izolowanych od koni.
Choi i wsp. (9) opisali te¿ przypadek izolacji wykazuj¹cego cpb2 szczepu C. perfringens z martwiczych zmian
miêni konia. Jednak przy za³o¿eniu wysokiej toksycznoci wykazywanej przez toksynê á dla tkanki trudno jednoznacznie przypisaæ rolê CPB2 w tym procesie.
U prze¿uwaczy szczepy C. perfringens wykazuj¹ce
cpb2 izolowano g³ównie z przypadków zaburzeñ jelitowych m³odych zwierz¹t. Manteca i wsp. (25) sugeruj¹
synergistyczne dzia³anie toksyny á i CPB2 w rozwoju
zmian krwotocznych i martwicowych luzówki jelit
w przebiegu enterotoksemii ciel¹t. Szczepy wykazuj¹ce
cpb2 wykrywano równie¿ w nielicznych (6%) przypadkach dyzenterii jagni¹t (18). Dray (10) opisa³ przypadek
pomiertnej izolacji wykazuj¹cego cpb2 szczepu C. perfringens typu A od 5-tygodniowego kolêcia ze zmianami patologicznymi wskazuj¹cymi na enterotoksemiê kóz.
Pojawi³y siê równie¿ doniesienia o wykryciu cpb2-pozytywnych szczepów C. perfringens z przypadków biegunek psów i kotów (35). Autorzy wyra¿aj¹ sugestiê, ¿e
szczepy nios¹ce cpb2 i cpe lub nawet tylko cpb2 bior¹
udzia³ w wywo³ywaniu biegunek tych gatunków zwierz¹t.
U drobiu dotychczasowe badania nie wykaza³y istotnej roli nios¹cych cpb2 szczepów C. perfringens (typu
A) jako czynnika etiologicznego (12, 16). Odsetek izolacji tych szczepów siêga od kilku do kilkunastu procent.
Nie stwierdzono jednak korelacji miêdzy wystêpowaniem
wspomnianego podtypu C. perfringens a pojawianiem siê
przypadków martwicowego zapalenia jelit. Dotychczasowe wyniki wymagaj¹ jednak potwierdzenia na liczniejszym materiale.
U zwierz¹t nieudomowionych szerzej opisano m.in.
przypadek izolacji cpb2-pozytywnych szczepów C. perfringens typu A z martwicowo-wrzodziej¹cych zmian
zapalnych jelit cienkich s³onia afrykañskiego (7). Metodami histochemicznymi wykazano obecnoæ CPB2 w preparatach ze zmienionych chorobowo jelit. Badania bakteriologiczne nie wykaza³y innych, mog¹cych byæ potencjaln¹ przyczyn¹ opisywanych zmian, patogenów bakteryjnych. Nios¹ce cpb2 szczepy C. perfringens typu A izolowano równie¿ z dwóch przypadków krwotoczno-martwicowego zapalenia jelit niedwiedzi himalajskich (19).
Szczepy te izolowano nie tylko z jelit cienkich i grubych,
lecz równie¿ z w¹troby, p³uc i serca.
U ludzi zwrócono uwagê na czêste wystêpowanie cpb2-pozytywnych szczepów C. perfringens typu A w przypadkach biegunek poantybiotykowych i sporadycznych
biegunek nie zwi¹zanych z zaka¿eniami pochodz¹cymi
z ¿ywnoci (13, 14). Zauwa¿ono, ¿e maj¹ one z regu³y
bardziej nasilony i d³ugotrwa³y przebieg ni¿ wywo³ywane przez C. perfringens zatrucia pokarmowe. Z przypad-

Medycyna Wet. 2008, 64 (11)

ków zatruæ pokarmowych izolowane s¹ przede wszystkim szczepy wytwarzaj¹ce enterotoksynê. Wykazano, ¿e
oko³o 15% izolatów tej grupy przenosi równie¿ cpb2. Natomiast wród izolatów pozyskanych z przypadków biegunek poantybiotykowych i sporadycznych biegunek nie
zwi¹zanych z ¿ywnoci¹ u ponad 75% szczepów stwierdzono obecnoæ cpb2 (a czêsto równie¿ cpe). Izolowane
od ludzi szczepy cpb2-pozytywne wykazuj¹ zwykle ekspresjê tego genu (14). Zdolnoæ wytwarzania enterotoksyny przede wszystkim podczas sporulacji, za CPB2
w fazie wegetatywnej wydaje siê czêciowo t³umaczyæ
wystêpowanie bardziej nasilonych i d³ugotrwa³ych objawów w przypadkach biegunek sporadycznych i poantybiotykowych ni¿ w przypadku wywo³ywanych przez
C. perfringens zatruæ pokarmowych. Rolê CPB2 wydaje
siê dodatkowo potwierdzaæ opisane wy¿ej jej oddzia³ywanie na ludzkie komórki linii CaCo-2.
Ró¿norodnoæ wariantów, domniemany mechanizm
dzia³ania, jak i prawdopodobne uczestnictwo w indukcji
zró¿nicowanych procesów patologicznych u cz³owieka
i wielu gatunków zwierz¹t wydaj¹ siê wskazywaæ na
szczególn¹ pozycjê CPB2 wród toksyn wytwarzanych
przez C. perfringens. Wiele aspektów dotycz¹cych choæby kilku przedstawionych zagadnieñ wymaga jeszcze intensywnych badañ. Tym niemniej wydaje siê, ¿e nawet
obecny stan wiedzy wskazuje na celowoæ w³¹czenia antygenów omawianej toksyny w sk³ad wybranych biopreparatów stosowanych w profilaktyce zaka¿eñ wywo³ywanych przez C. perfringens.
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