
Molekularne badania inwazji Gryptospotidium spp.*)

ANNA BAJER, MAŁGoRZATA BEDNARSKA, EDWłRo slŃsrI

Zakład Parazytologii Wydziału Biologii UW, ul. Miecznikowa 1,02-096 Warszawa

Bajer A., Bednarska M., Siński E.

Moleculat studies of Gryptosporidium spp. infections
Summary

Cryptosporidium spp. are apicomplexan parasites that infect the gastrointestinal and/or respiratory tract
of a wide range of mammals (C. parvum, C. hominis, C. felis, C. canis, C. wrairi, C. andersoni, C. muris),
birds (C. meleagridis, C. baileyi, C. galli), reptiles (C. serpentis, C. saurophilum), and fish (C. molnari).
C. parvum is a parasite of catt|e causing major global public and veterinary health problems. Since the
mid-1980s, the introduction of new molecular techniques based on the amplification of nucleic acid, has
provided c|inicians and epidemiologists with highty sensitive and specific as§ays for detecting and identifying
pathogens. The paper briefly reviews the advantages and disadvantages of some molecular assays based on
polymerase chain reaction (PCR) and fluorescence in situ hybridization (FISH) presently used for detecting
Cryptosporidium spp.
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Cryptosporidiumjest obligatoryjnym wewnątrzko-
mórkowym pasozlem fudzi i ponad 150 gatunkow
s saków (I2, 29). Pierwotniak zasiedla komórki nabłon-
ka jelita cienkiego i innych nabłonków, np. wyściela-
j ących drogi oddechowe, wywołuj ąc kryptosporidio-
zę. Szybkie, bezpłciowe namnażanie przez podział
zwanę schizogonią charakterystyczne dla pasozytów
z grupy Apicomplexa, doprowadza do masowej inwazjt,
prowadzącej do ostrej biegunki l zarażonych ludzi
i zwterząt (36, 37). Kryptosportdtoza możę ulec sa-
mowyleczeniu, czasem j ednak przeksztŃca się w chro-
nicznąinfekcj ę, powoduj ącą wyn iszczentę organizmu
a nawet zagrożente życia. Na zarażenie pierwotnia-
kiem są szczegóInte podatne osobniki z niedoborami
immunologicznymi, np. młode zwierząt w czasie
pierwszych 2-3 tye. życia, z nlę w pełni rozwiniętym
układem odpomościowym, a wśród ludzi - osoby po
leczeniu immunosupresyjnym, zarażęniwirusem HIV,
dzięcitlldzię w podeszłym wieku (4,9,28).

Pasozyt zostałpo raz pierwszy wykryty i opisany
u myszy domowej (40, 4I), szybko okazało się jed-
nak, żejest powszęchnie spotykany u młodych zwie-
rząt gospodarczych cieląt, jagniąt i fuebiąt (II).
Badania środowiskowe na przestrzent ostatnich kilku-
nastu lat wykazaĘ, że na całym świecie pierwotniak
dysponuj e bardzo szerokim ręzęrwuarem zoonoty cz-
nym, w który włączone są m.ln. naczęIne, przeżlwa-
cze, drapieżne i gryzonie (2,I2). Za większość zara-
żeń wśród ludzi i zwierząt odpowiedzialny jest gafu-
nek C. palyum, w jego obrębie istnieje jednak kilka
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specyf,rcznych szczepów, mniej lub bardziej specyficz-
nych w stosunku do zywicieli. Najbardztej rozpo-
wszechniony genotyp C (calf), zwany teżgenoĘpem 2,
j e st naj częś c iej sp oĘkany u pr zehlw aczy t Iudzi z tęr e -

nów rolniczych(7,17). W związku z szerokim ręzer-
wuarem pasożyta, badania epidemio lo giczne skupiaj ą
się na rozpo znawaniu zrodeł skażenia środowiska i drog
transmisji pasożyta do ludzi i zwierząt. Klasyczne
metody wykrywani a pasożyta, opańe na wybarwianiu
form dysp ersyj nych (oocyst) ob e cnych w kalę zar ażo -
nych zwierząt (np. barwienie rozmazów kałowych
meto dąZiehl-Neels ena ( 1 5 )) nie p ozwal aj ą ani na r óż-
nicowanie gafunków iszczepów, ani na śledzenie drog
rozprzestrzeniania. Do badań takich używa się obec-
nie metod opaĄch na analizię DNA lub RNA, np.
łańcuch ową re akcj ę p olimer azy (P C R), czyli namno -
żęnie in vitro t analizęwybranego fragmenfu genomu
pasoĘta. Podstawową korzyścią wynikającą ze sto-
sowania metod molekularnych jest mozliwość porów-
nywania pochodzenta rożnych izolatów pasozyta, np.
od osób zarażonychw czasie wodnopochodnej epide-
mii, od bydła wypasanego przy ujęciu wody pttnej czy
ze ścieków komunalnych. Na tej podstawie jest moz-
liwe wnioskowanie o żródŁach skażenia i śledzenie
dróg krążenia w środowisku.

PCR jako metoda diagnosĘczna.CzuŁość tej tech-
niki jest bardzo wysoka, pozwala w sprzyjających
warunkach wykryć DNA pochodzące z pojedynczej
komórki. Druga istotna zaleta tej techniki to specy-
ficzność zapis DNA porównyłvany byrva często do
molekularnego odcisku palca. PCR z powodzeniem
stosuje się do identyfikacji pasozytniczych pierwot-
niaków, np. zarodżca malarli (Plasmodium spp.), pi-



Tab. 1. Charakterystyka uznanych obecnie gatunków Cryptosporidium*

C, honinis

C. paruun

C.lelis

C. canis

C. wrairi

C. muris

c, andersoni

C, neleagridis

C. baileyi

c, galli

C. sełpentis

C. saurophilun

C. molnari

człowiek

mysz domowa

kot domowy

pies domowy

świnka morska

mysz domowa

bydło

indyk

kurczak

ptati

Węze

iaszczu*a

ryba

sl

sl

sl

sl

sl

sT

AB

sl

BF, cL

GL

sT

sl

sT, sl

5,2 x 4,9

5,0 x 4,5

4,6 x 4,0

5,0 x 4,7

5,4 x 4,6

8,4 x 6,3

7,4 x 5,5

5,2 x 4,6

6,2 x 4,6

6,0 x 4,5

6,2 x 5,3

5,0 x 4,7

4,3 x 3,3

Objaśnienia: * wg Xiao i wsp. 2004, z pewnymi modyfikacjami autorów, ** AB - trawie-
niec, BF - bursa Fabrycjusza, CL - kloaka, ST żołądek, SI jelito cienkie

roplazm(Babesia spp.) czy patogennych ameb (Enta-
moeba histolytica) (I, 8, 2]).

W okresie ostatnich 12Iat pojawiło się wiele prac
dotyczących wykorzystania PCR do tdenĘfikacji za-
rńeń Cryptosporidium spp. Przyl<łady kilku technik
rożniących się czułością i specyficznością przedsta-
wiono w pracy Rochelle i wsp, (34).

Wykorzystanie PCR do genotypowania Crypto-
sporidium. PCR pozostaje jednak jednym z najważ-
niejszych narzędzi do rozróżniania gatunkow i szczę-
pów Cryptosporidium. Do metod najczęściej obecnie
stosowanychnależą:

- PCR-RFLP (restriction fragment length polymor-
phism - anallza polimorfizmu długości fragmentów
restrykcyjnych),

- PCR-fingerprinting, ,,odcisk palca", zwana tęż
RAPD (random amplified polymorphic DNA),

- PCR- sekwencjonowanie, czyli określenie kolej-
ności zasad w DNA.

We wszystkich przypadkach reakcja PCR jest wy-
korzystana do amplifikacji DNA, a w dalszej kolej-
ności produkt reakcji jest cięty enzymami restrykcyj-
nymi (ad. 1) lub sekwencjonowany (ad. 3). Metody te
wykorzysĘąróżntce w sekwencji produktu. RAPD
polega natomiast na zastosowaniu kilku niespecyficz-
nych par starterów amplifikujących polimorficzne re-
giony DNA genomowego i dających produkty o róż-
nej dłu g o ś c i dla analizowanych g afu nkow/ geno g atun-
ków pasozyta, co obrazuje charakterystyczny układ
prązkÓw nażęlu. Porównanie czułości i specyficznoś-
ci kilku metod przedstawiająbadania Sulaimana i wsp.
(39). Genotypowanie posiada wiele zalet, z których
naj wazniej s zą j est s ięgnięcie do s ame go żr o dŁa r óżnic

między gatunkami i/lub genoga-
tuŃami - genomu oraz nieogra-
niczone metody różntcowanta
(ograniczone j edynie wielkością
genomu). Nalezy jednak pamię-
tac, że metody te pozwalają wy-
klucryl ć pewne źr odła skńęfi , aIę
nie dają I00Yo potwierdzenia
idenĘcmo ś c i b adanych izolatów.

Obecnie, na podstawie geno-
typowania rożnych gatunków
t szczepów Cryptosporidium,
uznano 13 gatunków, zktórych
7 pasoĘtĄe u ssaków, 3 u pta-
ków, 2 u gadów i jeden u ryb.
L istę tych gatunków, Iokalizacj e
i charakterystykę zawarto w ta-
beli 1. Postulowane jest także
wyodrębnięnię z C. parvumkil-
ku nowych gatunków dlaszcze-
pów izolowanych od świń, my-
szy domowych, torbaczy czy
małp i łasic (18-23,25,35, 38,
44). Napodstawie analizy wielu
genów udowodniono występo-

wanie w populacji ludzkiej dwóch gatunków Crypto-
sporidium: C. hominis (dawny genotyp I) (26) lszczę-
pu,,C" C. parvum (dawny genotyp 2). C. hominn jest
o dp owi edz ialny za ep i demi e krypto sp or tdiozy zwłasz-
cza w środowiskach miejskich; szpitalach, szkołach,
prze ds zko 1 ach i żŁobkach, G atunek ten j e st inw azy jny
także dla osób z prawidłowo dziŃającym układem
odpornościowym i utrzymuje sięjedynie w środowis-
ku antroponotycznym, gdyż nie jest infekcyjny dla
zllv ier ząt. Genotyp,,C" C, p arv um natomiast j e st wsp o l -
ny dla ludzi i zwierząt (bydło, owce, kozy, konie, świ-
nie, myszy domowe) nacałymświecie i odpowiedzial-
ny bywa za wodnopochodne epidemie kryptosporidio-
zy naterenachrolniczych oraz blisko połowę zarażeń
u nosicieli wirusa HIV (7, I7, 20, 24, 30, 43, 45),

D o ciekania epidemio 1o giczne komp likuj e fakt, że
ni ektóre g atunki zw ter ząt mo g ą byó zat ażone ki lkoma
gatunkami i genogatunkami Cryptosporidium, np.
u świń oprócz zarażęń specyficznym dla tych zwie-
rząt szczepęm C. paruum stwierdzano też zarażenta
genotypem ,,C" C. parlum,infekcyjnym dla ludzi. Po-
dobnie w przypadku myszry domowych oprócz zara-
żęh C. muris i specyficznym genotypem C. parvum
wykazano tęż zar ażęnia szczep em,,C" C. p al"v um (I 8,
2I,23).

Określanie żywotności i inwazyjności oocyst po-
przezrykrywanie rtłNA. FISH (fluorescent in situ
hybridization)toskrótoznaczającyhybrydyzac jęzna-
kowanej fluorescencyjnie oligonukleotydowej sondy
do określonego,,celu" w komórce, którym jest odci-
nek kwasu nukleinowego komplementamy do sekwen-
cji sondy. Znakowante odbywa sięin situ, czyli w ob-
rębie danej komorki/dane go mikroo r ganizmu, dzięki



częmu wybarwiają się wewnętrzne struktury komór-
ki, np. organella zawierające rRNA. rRNA jest częs-
Ęm ,,celem" hybrydyzacji ze względu na ólżąIiczbę
kopii, klótki okres półtrwania po śmierci komórki,
atakżę dobre warunki przyłączania sond dzięki poje-
dynczym niciom. Z kolei poprzęz odpowiedni dobór
wysoko specyficznych sond można r ozr óżntać nawęt
blisko spokrewnione gatunki pasożytów. Technika
FISH j est coraz szerzej stosowana j ako szybka, czuła
i specyficzna metoda pozwalająca na oszacowanie
zywotności , aprzęzto także potencjału inwazyjności
pato gennych mikroorg anizmów. OligonukleoĘdowe
sondy zostaĘ zaprojektowane i byĘ stosowane z suk-
cesem w przypadku C. parvum i Giardia intestinalis
(I3,42).

Badania molekularne izolatów Cryptosporidium.
Celem badań było określenie: (a) gatunku i genoty-
pów izolatów Cryptosporidium uzyskanych od bydła,
które wykorzy stywane s ą w Z akładzie P ar azyto 1o gi i
UW do pasahl na my szach szazepu C57BL l 6, (b) czy
w populacj achztęręnu Mazurskiego Parku Krajobra-
zowego występują,,wspólne" dla bydła i drobnych
gry zoni (mys z l e śna, nornic a ruda, nornik zw y czajny)
genoĘpypasożyta, (c) jaki jest udziałżywotnych, po-
tencjalnie inwazyjnych oocyst w probkach kału pocho-
dzącychbezpośrednio od bydła i od myszy doświad-
c zalny ch zar ażony ch tzolatem bydlęcym.

Materiał imetody
Izo|aty.Izolaty oocyst @: D pochodziły od kilkudnio-

wych cieląt z objawami biegunki, z fenny hodowlanej
w Wielkopolsce, w której ekstens},wność zarażenia sięga-
ła4Ooń (5). Próbki kaŁlzostaĘ zębranew 1999 roku i ozna-
czone w kierunku Cryptosporidiumkorzystaja3, z barwie-
nia metodą Ziehl-Neelsena (15). Próbki były przechowy-
wane w 2,5oń roztworze dwuchromianu potasu w temp.
+4"C lub zamrożone w temp. -20"C. Część oocyst prze-
chowywanych w dwuchromianie została lżyta do doświad-
c zalny ch zar ażęh my s zy szc zęplt C 5 7 BL l 6, z których
następnie zębrano l zamrożono próbki kału pozytyw-
ne w kierunku C. parvuln. Do porównania zyrvotnoś-
ci oocyst przed i po pasażlnamyszachC57Bl/6 sko-
rzystano zizolal;lod cieląt, otrzymanego dzięki luprzer
mości prof. Anny Majewskiej z Katedry i Zakładu
Biologii lParazytologii Lekarskiej AM w Poznaniu.

W czasie badań środowiskowych w latach 1999-
-2000 pozyskano próbki kału od gryzoni, które zasied-
laĘ obszary należące uprzednio do PGRów i wyko-
rzystywane przed Iż laty ekstensywnie pod uprawy
i do wypasu bydla (6).

Izolacja DNA. DNA izolowano z obu rodzajów
próbek (bezpośrednio z prób od bydła i z prób od
myszy po pasażu) metodąda Silva i wsp. (10). Dodat-
kowo, DNA izolowano z prób kałowych myszy labo-
ratoryjnych zarńonych 3 grupami izolatów od drob-
nych gryzoni (6).

PCR. Do reakcji PCR zastosowano startery opra-
cowane przez Spano i wsp. (3B) oraz Pędraza-Diaz
i wsp. (32). Opisany w ostatniej pracy nested-PcR

opiera się na dwuetapowym namnazaniu fragmentu genu
COWP (Cryptosporidium Oocyst Wall Protein białko ścia-
ny oocyst Cryptosporidium) i jest specyficzny dla rodzaju
Clyptosporidium.

Dodatkowo izolat pocho dzący odby dła został przesłany
do dr Normana Pieniążka (Centers for Disease Control -
CDC, Atlanta, USA), gdzie przeprowadzono amplifikacj ę
i analizęfragmentu genu 18S rRNA wg protokofu Pienia-
zek i wsp. (33).

Genotypowanie; GenoĘpowanie C lypto s p ori dium zo -

stało wykonanepTzezdr Simone Caccio (Laboratory ofPa-
rasitology, Instituto Superiore di Sanita, ky-, Włochy)
poprzez sekwencjonowanie produktów reakcji nested-PCR 

.

na COWP. Otrzymane sekwencj e zostaĘ porównane z sek-
wencjami Cryptosporidium spp, w GenBank. Produkt re-
akcji na 183 rDNA został zsekwencjonowany i porównany
z sekwencjami w GenBank.

Określanie żywotności oocyst - FISH. Próbki kałowe
o masie I - 5 g zo staĘ zagęszczone p opt zęz wstępną homo -
genizacjęw 15 mlPBS o pH7,4, sedymentacjęwprobow-
kach stozkowychprzez 12 godzin w temp. +4oC iprzefl-
trowanie odpowiedniej frakcli przez fi ltry celulozowe (tech-
nika CAM wg. (1a)). W celu permńilizacji oocyst stoso-
wano 10 min inkubację w acetonie, w temp, pokojowej.
Do hybrydyzacjizastosowano sondy Cry-l,Giar-4 i Giar-6.
Inkubację przeprowadzano ptzęz I godz. w temp. +48"C
(I3,42). Do wykrywania oocyst/cyst stosowano monoklo-
nalne przeciwciała (test immunofluorescencji pośredniej
MerlFluor Cryptosporidium/Giardia). Próbki oglądano pod
mikroskopem fluorescencyjnym pod pow. ĄQQ x przy dh,l-

gości fali 490 nm.

Wyniki iomówienie
PCR. Obecność DNA Cryptosporidium sp. stwier-

dzono w izolacie od bydła, w próbkach kafu myszy
laboratoryjnych po pasażl izolatll bydlęcego oraz
ltrzech gatunkow badanych gryzoni. Rozdział elęk-
troforetyczny produktów nested-PcR, o wielkości
około 5 50 pz, przedstawiony j est na rycinie 1 . Ampli-

Ryc. 1. Przykładowe produkty amplifikacji (nested-PCRwg Pedra-
za-Diaz i wsp. 2001) fragmentu genu COWP (550 pz); DNA matry-
cowe izolowano z kału my§zy C17BL|6 zarażonych poszczególnymi
izolatami od gryzoni (Ma - M. arvalis; Af - A. Jlavicollis; Oz - piż-
makOndatra zibethicus) - oraz od cielęcia. M - wzorzec masy mole-
kularnej; N - kontrola negatywna; K - kontrola pozytywnai | -
Ma15 (neg.); 2 -Ma16 (neg.); 3 - Af4 (poz.); 4 - Afs (poz.);5 - Af6
(poz.); 6- Af7 (poz.);7-Af8 (poz.);8-Af9 (poz.);9-Af10 (poz.);
10 - Afll (neg.); ll - Af12 (poz.); 12 - cielę (poz.); 13 - Oz a (neg.);
14-0zb(neg.)



fikacja przy użyciu nested-PCR na genie COWP
sprawdziła się j ako czuła mętoda do diagn osĘkt zara-
żęń w próbach środowiskolvych.

Genotyp owanie. W czasię genotypow anta C ryl p t o -
sporidium sp. otrzymano dwie różne sekwencje, zkto-
rych j e dna b yła char aktery sĘ c zna dl a iz o 1 atu bydl ęc e -
go, a druga wspólna dlaszczepów od wolno żyjących
gryZofi.

S ekwencj a genu COWP otrzyman a dla tzolatów pa-
sożlĄaodbydła, zarówno bezpośrednio, jak i po pasa-
żu na my szach, była komp lementama do szczepul,,C"
C. parvum.Przynależność badanych izolatów do tego
genotypu potwierdziła także analiza sekwencji genu
185 rRNA, wykonanaw CDC. Wobec tego wszystkie
izolaĘ odbydła zostaĘ określone jako C. parłum ge-
notyp 2 (bydlęcy), Dzięki temu potwierdzono zfiaczę-
nie bydła jako głównego rezerwuaru szczępulpasozy-
ta inwazyjnego dla ludzi w Polsce. Można też więc
sądzić, żeprzy takznacznej prewalencji pasoĄrta u cie-
ląt (5) na terenie kraju, takżę w Polsce ten genotyp
może być główną przy czynąkryptosporidiozy u ludzi
na terenach uzytkowanych rolniczo. Ponadto synan-
tropijne myszy domowe zamteszlltjące obory stajnie
czy stodoĘ mogą odgrywać istotnąrolę w transmisji
i jako rezerwuar grożnego dla ludzi genotypu C.

Odrębną grupę stanowiĘ izolaĘ Cryptosporidium
od trzech gatunków gryzoni. Wszystkie sekwencj e byĘ
identyczne. Korzystając z programu BLAST przęszu-
kano bazy danych w celu porównania sekwencji dla
rożnych gatunków i izolatow Clyptosporidium. Naj-
wyzszą homolo gię s ekwencj i (9 9,8Yo zgodno ś ci, iden-
tyczne 538 z 539 nukleo§dów) otrzymano dla izolatu
C. parvum specyficznego dla myszy domowych. Po-
twierdzono w ten sposób zarńenie C. pal"vum u trzech
wolno zyjących gatunków twykazano pewną specy-
ficzność tych izolatów. Sekwencje zostĄ zdepono-
wane w GenBank pod numerami dostępu AJ4892I5
(dla C. glareolus), AJ4892I6 (dla A. flavicollis),
i AJ489żI1 (dla M. arvalis) (3).

Wydaje się więc, ze w badanych populacjach gry-
zoni zamięszkujących tereny, które od 72 lat nie są
użytkowane rolniczo, nie występuje genotyp 2, po-
wszechny u cieląt, Z drugiej stronyprzebadano za|ęd-
wie kilkanaście izolatów od gryzoni, istnieje więc
nadal mozliwość występowania innych genotypów
i gatunków pasozyta u Ęch Ąrwicieli. Ponadto, w ostat-
nich badaniach, na podstawie analtzy filogenetycznej
sekwencji genu COWP uznanych gatunków i genoga-
tunków Cryptosporidium (45) przedstawili duze po-
krewieństwo genotypu C. pal,vum od myszy domo-
wych do genotypu 2 C. palyum. Na podstawie tak
duzego podobieństw a autorzy stwierdzaj ą znaczne
potencjalne zagrożenie, jakie stanowią dla zdrowia
publicznego wszystkie blisko spokrewnione genoty-
py C. pal,vum.Przęz analogię, na podstawie wysokiej
zgodności sekwencji fragmentu genu COWP pocho-
dzącej odpasożytów odwolno żyjącychgryzoni i sek-
wencji tego genu od pasozytów od myszy domowej,

możnawnioskować o realnym zagrożenil, jakie możę
stanowić ten genotyp dla zdrowia ludzi i zwierząt.
Moze byc to szczegóInie wńnę dla ludzi z grup ryzy -
ka, z obntżoną o dpomo ścią u których stwierdzono do
tej pory zarażęnię 4 różnymt gatunkami i 3 genoga-
tunkami Clyptosporidium (16, 31 -33, 45).

FI SH. Sto suj ąc technikę fluoresc encyj nej hybrydy-
zacjtin silu (FISH) Wkazano znaczniewyższy odse-
tek zywotnych oocyst C. parvum w probkach kału
pozyskanych bezpośrednio od cielęcia (84%) w po-
równaniu z odsetkiem żlłvotnych oocyst w probkach
od myszy C57BL|6 po pasażu (53%). Może to wska-
rywać na gorsze dostosowanie pasozyta do niespecy-
ftcznegoż;ywiciela, jakim jestmyszlaboratoryjl:ra,oraz
na mozliwy mechanizm eliminacj i niespecyfic znych
genotypów z wolno żyjący chpopulacj i.
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