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Campy!obaotel as Gause of gastlointestinal infections

Summary

Campy|obacter spp. has been recognized worldwide as being a common bacterial agent of human
gastroenteritis. C. jejuni and C. coli are thermophilic bacteria with an optimum growth rate at 42"C, and are
enteropathogens of major public health significance. The clinical symptoms of campylobacter infections may
range from abdominal pain, vomiting and diarrhea to serious complications such as neurolo-gical disorders
(Guillan-Barre syndrome) and fatal bacterium in very young children and elderly persons. Thi main §ources
of food-borne infection are foods of animal origin contaminated during slaughtering and treatment. The above
organisms are found in a wide range of food including poultry, beeĄ milk products, and seafood. Campylobacter
isolates are very diverse in comparison to many other pathogens and thus it is difficult to clearly determine the
molecular mechanism of their pathogenicity. The most important virulence factors ap,p,ear to be genes
responsible for expression of adherence, colonization, invasion factors and cytotoxin production. Phenotype
identification of Campylobacter is problematic because of their sensitivity to environmental factors and very
specific grorvth requirements which makes the isolation process laborious and costly. [n contrast, mo|ecular
techniques such as PCR are more speciflrc, sensitive and provide faster results than conventional culture and
provide the potential for the diagnostic procedure to become automatic.
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W ostatnich latach, zarówno w krajach rozwinię-
tych, jak i rozwijających się, odnotowywany jest wzrost
Itczby zachorowań spowodowanych przez bakterie
należące do rodzaju Campylobacter, głównie gatunku
C. j ej uni. Schorzenia wywołane przez ten zarazekprze-
wry żs zaj ą lic zb ę zatruć p okarmowych, których pr zy -
czynąjest Salmonella. V/ 1998 r. w USA stwierdzo-
no, że spośród wszystkich przypadków infekcji pokar-
mowych, będących efektem spozycia zakażonej żyw-
ności, 47oń vrrywołanych było przez Campylobacter
spp. Jest to więcej niz ilość zachorowań na tle Salmo-
nella (32%o), Escherichia coli 0157 (60ń) oraz Staphy-
l o c o c cu s (a%) |htĘ ://www. cdc. gov] . Nalezy p onadto
zauw aży ć, że b ar dzo wi e 1 e przyp adkow kampylob ak-
teriozy nie jest właściwie rozpoznanych z powodu sto-
sowania nieodpowiednich metod laboratoryj nych oraz
niewłaściwej diagnostyki lekarskiej , Tak dużaIiczba
zakażęń pociąga za sobą wymierne straty finansowe.
Z dany ch p o cho dzących z Now ej Z elandli wy nlka, że
ko szty sp owo dowane kampylob akeriozam i i p óźniej -
szymi komplikacjami sięgają 40 milionów dolarów
rocznie QD. Wagę problemu docenił Parlament
Europejski, który w dyrektywie 2003l99lEC z I7 lts-
topada 2003 r. umieścił C ampy l ob acter na liście czyn-
ników zoonoty cznych, podle gaj ących obowiązkowi
monitorowania.

B akteri e rc dzaju C a m py l o b a c t e r okr e śIano p o cząt-
kowo nazwąVibrio fetus i wiązano ze spontaniczny-
mi ronieniami u bydła i owiec. Jednak zlwagi na ce-
chy biochemlczne odmienne od innych drobnoustro-
jow rodzaju Vibrio w 1963 r. Sebald i Veron (cyt.32)
zaproponowali nową na zw ę C ampy l o b a ct er. Obecnie
znanychjest 11 gafunków należących do tego rodza-
jv C.fetus, C. hyointestinalis, C. sputorum, C. jejuni,
C. coli, C. lari, C. upsaliensis, C. mucosalis, C. conci-
sus, C. curvus oraz C. rectLłs, z częgo pięć - C. jejuni,
C. coli, C. fetus, C. upsaliensis i C. lari jest związa-
ny ch z występ owaniem zachorowań wśród ludzi (32) .

Campylobacter spp, są drobnoustrojami Gram-
-uj emnymi, których ko morki w ykazlĄ ą ksztah Ittery
S. Rosną na pozyłvkach selektywnych w postaci sza-
rych, płaskich, wilgotnychkolonii z tendencjądo wzro-
stu rozlewnego. Posiadają ponadto zdolność do cha-
rakterystyc znęgo ruchu. W większości przypadków
mogąrosnąó wtemperaturach od 37"C do 45"C.Przę-
żywająnatomiast w zywności do 15 razy dłużej w tem-
p er atur ze 2" C niż 20" C. Ni ektóre gatunki, dla których
optymalną jest temperatura 42"C, takie jak C. jejuni,
C. coli, C. lari oraz C. upsaliensis, zaltczono do bak-
terii termotolerancyj nych. Charakteryzuj ą się one duzą
wrazliwością na tlen i wymagają do namnazania in
vitro atmosfery mikroaerofilnej zawierającej 5Yo O,,



Wzrost w lempelaturze 25"C

0pomość na kwas nalidiksowy

Hydloliza hipuranu
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Tab. 1. Charakterystyczne cechy biochemiczne i hodowlane pozwalają-
ce na różnicowanie niektórych gatunków Campylobacter

Objaśnienia: + wynik dodatni, - wynik ujemny, S - szczepy wrazliwe, R -
szazępy oporne

I)Yo CO2,85% Nr. W tab. 1 przedstawiono charakte-
ry sty cznę cechy biochemiczne i ho dowlane p ozw ala-
jące na różnicowanie bakterii należących do najważ-
niej szych gatunków C ampylob acter.

Sp o śród b akterii termotolerancyj nych naj częś ciej
izolowane sąszczępy C. jejuni, określane poprzednio
jako C. fetus subsp. jejuni. Drobnoustroje te nalnna-
żaj ą się w przewodzię pokarmowym człowiek a i zwie-
rzątstŃocieplnych.Mogąprzetywaćwwodzie,szcze-
gólnie w niskich temperaturach. Nie rosną przy pH
poniżej 4,9 oraz stęzeniu NaCl powy żej 3,5oń. Wyka-
ztlją dlżąwrazliwo ść na sto sowane rułnowo środki
do mycia i deąmfekcji (13, 38).

W 1980 r. dla schorzeń jelitowych i pozajelitowych
wywoĘwanych przez Campylobacter (w 99Yo przy-
padków jest to C. jejuni lub C. coli) przyjęto nazwę
kampylobakterton1 (c ampyl ob act eri o s is), Okres inku-
bacji choroby może wynosić od 1 do 10 dni, zwykle
jest to 2-5 dni. Występujące w przebiegu choroby ob-
jao,.y - ból głowy, krwawa biegunka, wymioty czy
skurcz e br nlcha s ą ni e sp ecy ftcznę i mo g ą w sk azyw ać
np, na ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (1).
Choroba zwykle ustępuje samoistnie po kilku dniach.
Leczentę szpitalne jest konieczne jedpie w przypad-
ku niewielkiego odsetka zakażonych osób (I3%).
Komplikacj e, do których można zaliczy ó bakteriemię,
zapalenie wątroby i trzustki, poronienia u kobiet cię-
żarnych llub zablxzenia neurologiczne, zdarzają się
rzadko, a szczegóInie narńeni są na nie pacj enci z upo-
śledzonym układem odpomościowym. Jednym z po-
w ażnt ej s zy ch z ablx z eń ne uro l o g ic zny ch wy s t ęp u -
jących w przypadku kampylobakteriozy jest syndrom
Guillain-Barre (GBS), objawiający się paraltżem.
Czynnikiem wywołującym to schorzenie jest zwykle
C. jejuni O:19 posiadający gen patogenności wlaN,
które go ekspresj a j e st łączona z wystąpieniem choro -
by (1a). Odnotowywanyjest średnio 1 przypadek GBS
na 1000 zachorowań, zktórych 5oń kończy się zgo-
nem (29). Do innych schorzeń mvtązanychzwcześniej-
szym wystąpieniem kampyloba cteriozy należą: zapa-
lenie stawóq syndrom Reitera oraz zespółhemoliĘcz-
no-mocznicowy (HUS) (l).

Zachorowania na kampylobakt eriozę zdarzają się
u ludzi w każdym wieku, najczęściej występują jed-
nak u niemowląt i noworodkow. W pierwszychdwóch

Iatach zycia istniej e mozliwość wielokrotnych
infekcji spowodowanych przez C. jejuni. Jed-
nakwraz z wiekiem, aco zaĘmidzie, dojrze-
waniem systemu immunologicznego, Iiczba
zachorowaństopniowo maleje (30), Stwierdzo-
no, równie ż że kampylobakterioza występuj e
od 40 do 100 razy częściej u ludzi będących
nosicielami wirusa HIV i w tym przypadkll,
a takżęu dzięci, istnieje duże prawdopodobień-
stwo zejścia śmiertelnego (27, 32).

Minimalna liczbabakterii potrzebna do wy-
wołania objawów chorobowych jest stosunko-
wo mała i wynosi od 500 do 1000 komórek.

Z b adań pr zępr ow adz onych na o chotnik ach i analizy
przyp adków epidemiolo gicznych wiadomo, że zacho -
rowanie na kampylobakteriozę zaleĘ w duzym stop-
niu od indywidualnych predyspozycji osobniczych
(3 5 ). Wykazano równie ż, że pr aw dop o dobieńs tw o za-
każenta, czyli obecności namnażających się bakterii
w przewodzie pokarmowyffi, zaleĘ od dawki bakterii
i wynosi ok. 50% przy 800 komórkach do 100%
w przypadku dostania się do przewodupokarmowego
108 drobnoustrojów. Nalez5a jednak podkreśItó, że za-
każęnie nie musi oznaczać w konsekwencji zachoro-
wania, p oniewaz o dp owi ed:ź immuno 1o g iczna or ganiz-
mu moze doprowadzić do eliminacji patogenu (31).

WpowazniejszychIubprzedłużającychsięprzypad-
kach kampylobakteriozy stosuje się terapeutycznie
antybiotyki, naj częś c iej erytromy cvrrę, ze względu na
fakt rzadkiego występowania szczepów na nią opor-
nych. Wrażliwość na antybiotyki zmienia się jednak
w czasie i jest skorelowana z częstością ich stosowa-
nia u ludzi t zwierząt. Przyl<ładem może być odno-
towany znaczy wzrost liczby szczepów opornych na
fluorochinolinę, będących efektem szerokiego stoso-
wania tego środka w lecznictwie (a).

Występowanie i źtódła zakażenaa

Żr ó dłem zakażęnia szczep ami C ampy l o b a c t er dla
człowieka mogą być głownte zwterzęta, żywnośó,
atakże środowisko (gleba i woda), Przypadki infekcji
spowodowane kontaktem z chor5rmi na kampylobak-
teriozę ludźmi, wydalającymi te drobnoustroje z ka-
łem, zdarzają się niezwykle rzadko. Częściej do in-
fekcji dochodzi na skutek kontaktu ze zwierzętami -
nosicielami drobnoustrojów Campylobacter spp. (5).
Bakterie te często są obecne w przewodzie pokarmo-
wyrrr ssakow i ptaków, zarówno wolno żyjących, jak
i udomowionych, u ktorych nie wywołują objawów
chorobowych. Nosicielstwo u ptaków wynika ze sto-
sunkowo wysokiej ich temperatury fizjologicznej, wy-
noszącej ok.42"C, która jest jednocześnie op§malna
dla wzrostu niektórych bakterii z rodzaju Campylo-
bacternależącychdogrupytermotolerancyjnych.Wek-
torami przęnosząq}imi drobnoustroje mogą byó też
muchy (25).

Szerokie występowanie Campylobacter w popu-
Iacji zw ier zęc ej ni e s ie ze s ob ą ry zyko zani e c zy szcze -
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nia produktów zyrxmościowych, takich jak surowe mię-
so i mleko, atakże niepasteryzowane produkty mlecz-
ne oraz woda. Główną przyczynązakażęń człowieka
j est j ednak mięso drobiowe. Tuszki drobiowe oraz ich
podroby (wątroba, serce, żołądek) są najczęściej za-
każone C. jejuni, stanowiąc potencjalne żrodło infek-
cji personeh rzeżni t zak<ładow przetworczych. Wy-
kazano, że stopień zakażenia drobiu szczepami C. j"-
juniIub C. coli wynosił nawet do 68%o (tab.2), Nato-
miast w mięsie drobiowym poddanym obróbce ter-
mtcznej rzadko stwierdza się obecność tych drobno-
ustrojów (0,070ń - według danych z Nowej Zelandll)
(25). Do potencj alni e zakażonych produktów' mozna
ponadto zaltczyć mięso czerwone, masło, grzyby oraz
owoce morza (25).

Z ainfekow ane s zc zep ami C a mpy l o b a c t e r zw ier zę-
ta mogąbyc źródłem skażenia gleby i wody. Bakterie
te izolowano nawet z piasku pochodzącego z plaży.
Drobnoustroje wykazuje się tez stosunkowo często
w wodzie, jednak występowanie w niej chorobotwór-
czych Campylobacter jest sezonowe. Bakterie te dłu-
żej przeżywaj ą w wodzie o temp erafu rze poni żej I 0" C,
a więc podczas miesięcy jesiennych i zimowych (25,
32).

Gzynniki chotobotwólczości
Znanych jest obecnie 100 sero§pównależących do

gatunkow C. jejuni, C. coli oruz C. lari,ktore charak-
teryzlĄąsię różną chorobotwórczością dla ludzi. Tak

Do

duża zmtenność moze być częściowo wytłu-
maczol7a dzięki stosunkowo łatwej mozliwoś-
ci włączania do własnego genomu obcego,
potencjalnie patogennego odcinka DNA, któ-
rym moze być np. fragment niosący gen opor-
ności na antybiotyki (36),

Stwierdzon o, że C. j ej uni posiadakilka grup
genów odpowiedzialnych za podstawowe ce-
chy chorobotworczośc i - adhezję, kolonizacj ę,
tnwazjęi produkcję toksyn. Do markerów wa-
runkujących adhezję i kolonizacj ęnależąflaA
i flaB o masie I,7 kpzkażdy,kodujące ekspre-
sj ę białka fl ageliny, będącego istotnym elemen-
tem rzęsek Campylobacter, determinujących
ruchliwośc Ęch drobnoustrojów. Geny teznaj-
dują się obok siebie, ale posiadają dwa nieza-
leżne operony, warunkujące ich aktywnośc
ekspresyjną(20, 34). C. jejuni posiada jedną
lub dwie polarne rzęski, umozliwiające cha-
rakterystyczny ruch tych drobnoustrojów. Są
one niezbędne do adhezji i kolonizacji, umoz-
liwiając bakteriom pokonanie ruchów perystal-
Ę czny ch j elita or az wniknięc ie przez warstwę
śluzową do komórek nabłonka. Biorą one tak-
że aktywny udział w inwazji komórek. Do in-
nych genów zwtązanych z adhezjąCampylo-
bacter należy równtęż cadF, kodujący białko
pozabłonowe, umozliwiające przyczepność
komórek do fibronektyny enterocytów (6,Iż),

genow odpowiedzialnych za tnwazję należy
plazmidowy marker virBll . Wykazano, ze mutanty
w obrębie tego genu charakteryzuj ąsięznaczącym ob-
nizeniem zdolności inwazji in vitro oraz zmniejszoną
chorobotwórczością in vivo (3). Wnikanie bakterii do
komórek nabłonka j elitowe go j est b ar dzo istotnym ele-
mentem w patogenezie kampylobakteriozy, gdyż
powoduje zaburzeniaw ich funkcjonowaniu, a w kon-
sekwencji biegunkę.

Ważnym czynnikiem chorobotw ór czym są równiez
produkowan ę przęz C ampyl o b acter toksyny, wykazu-
jące różną aktywnośc biologiczną. Są one jednak
stosunkowo mało poznane, a ich rola w patogenezie
biegunki nie do końca wyjaśniona. Wassenaar Qa)
wyrożntł 6 grup toksyn odgrywającychpewne funkcje
w rozwoju kampylobakteriozy. Do j ednej z ntch nalę-
zą cytotoksyny wydfużające komórki (CDT, Cyto-
lethal Distending Toxin), homologiczne z toksynami
produkowanymi przez niektóre szczepy V cholerae
i E. coli. Czynniki te zostaĘ po raz pierwszy opisane
w 1988 r. przez Johnsona i Liora (11). Według tych
badaczy sąone produkowane tylko przezniektóre ga-
tlltki C ampy lob acter, takie j ak: C. co li, C. j ej uni, C. l a-
ri i C. fetus.Ich aktywność cytotoksycznajest deter-
minowanaprzeztrzy geny cdtA, cdtB oraz cdtC o ma-
sie molekularnej odpowiednio 30, 29 i 2I kpz. Jak
dotąd nie poznano dokładnie specyficznych funkcji
białek CDT toksyny kodowanych pr zez te markery wi-
rulencji (9,23). Whitehouse i wsp. (37) uważająjed-

Tab. 2.Występowanie Campylobacter w produktach żywnościowych (25)

Ptodukt
Liczba

pnebadanych
plóbek

0dselek
próDek

pozytywnych
Klaj Roł

surowe mleko krowie

surowe mleko krowie

surowe mleko krowie

sulowe mleko kozie

Całe kurczęta

Mtożone części kurcząt

Kurze skrzydełka

Mrożone wąttoby kurze

Części indyków

Części kaczek

Mięso wołowe

Mielone mięso wołowe

Wie przow ina

Jagnięcina

Podroby

Gotowane mięso

Małże

0slrygi

Świeże warzywa

153

292

1720

1 078

22

199

153

126

236

200

127

20

158

103

20

2192

59

41

1 031

5,9

12,3

0,5

0

68

14

65

93

3

48

23,6

4

18,4

15,5

12

0

69

27

0

Wielka Brytania

UsA

Ka nada

Niemcy

Ta jwan

Finlandia

lrla n d ia

Chile

UsA

UsA

Wielka Brytania

lrla n d ia

Wielka Brylania

Wielka Brytania

lrla n d ia

Wielka Brytania

Holandia

Holandia

Kanada

1 988

1 992

1 997

1 992

2000

1 989

1 994

1 996

,l990

1 990

1 989

2001

1 989

1 989

200,|

1 998

1 997

,l997

,l992



nak, że mogą one blokowaó cykl komórkowy w fazię
G,, atym samymwpĘwać nawłaściwe funkcjonowa-
niĆ enterocytów.

Większość z wymienionych wyżej genow chorobo-
twórczości występuje u szczepów Campylobacter izo-
lowanych z Ąnłności pochodzenia rwierzęcego, a więc
uważa się, ze tzolraĘ takie moznauznaó za potencjal-
ne zagrożenie zdrowia człowieka (6).

Metody wykrywania i identyfikacii

i pa termoto-
lera ter,która
jest wej ISO
10272:1995.

lzolacji tych drobnoustrojów stosuje się pozywki se-

lektywne zwierające antybiotyki, które uniemozliwia-

( 1 9). Właściwa diagnostyka §ch drobnoustroj ów przy
zastosowaniu klasycznych metod mikrobiolo giczny ch
jest jednak utrudniona zewzględuna ich wymagania
wzrostowe in vitro (atmosfera mikroaerofilna, dlża
wrazliwość na czynniki środowiskowe) oraz zróżni-
cowanie genotypowe. Genom Campylobacter, ze
względu na swą dlżązmienność i plastyczność stwa-
rza istotne problemy w opracowaniu uniwersalnego

się szczepy C. j"-

Z:T"3,Y#,:rr-
powe (21), Ponadto typowe techniki mikrobiologicz-
ne sąpracochłonne, a do uzyskania o \\ry-

nikupotrzebakilku dni.Ztegoteżwz zośó
laboratoriów, wykonujących rutyno tykę
mikrobiolo giczną ogranicza się j edynie do określenia
gatunku Campylobacter, podczas gdy ze względów
epidemiolo gtcznychbardzo ważne jest również ozna-
czenie serotypu.

Atrakcyjną alternatywą dla badań fenotypowych są
ob ecnie metody oparte na testach s erolo giczny ch or az
wykorzystuj ąc e techniki biolo gii molekularnej . Nale -

żądo nich m.in. odczyny ELISA, hybrydyzacjazna-
kowanych chemiluminescencyjnie sond DNA oraz
reakcja PCR (10, 15-18, 22,33). Pozwalają one nie
tylko skróc tc czaswykonania badania, a\e tężumożli-
wiaj ą precyzyjną iden§fikacj ę pato genów prze z ozna-
czenie ich markerów chorobotwórczości . SzczegóIne
znaczęnię i perspektywy szerokiego zastosowania

we (7).
Obecnie dązy się do opracowania takich testów diag-

lanej jako 15).

Spełnieni nlż
obecnie z 'NY-
krywania i rózrricowania chorobotw órczych szczepów
Campylobacter.
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NIWA H., ASAI Y., YAMAI S., ITOH K.: Opor-
ność na leki przeciwbakteryjne Campylobacter je-
juni i Campylobacter coliizolowane w Japonii. (An-
timicrobial resistance of Campylobacter jejuni and
Campylobacter coliisolated in Japan). Vet. Rec, 155,
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Określono opomość na leki przeciwbakteryjne 249 izolatów Campylobacter,
w tym 249 pochodzących od ludzi i z 56 z tuszek drobiowych izolowanych w okre-
sie 1 979-200 1 oraz od drobju w okresie 1 997-2000 na terenie prefektury Kama-
gawa (Japonia). Wystąpił znamienny wzrost odsetku opomości izolatów pocho-

dzących od 1udzi na chinolony, kwas naliksydowy i ofloksacynę W tym okresie
obniżył się odsetek izolatów opomych na tetracyklinę. Również oporne na chi-

nolony były izolaty otrzymane od drobiu W okresie 1919-1989 i 1990-2000
wystąlił znamienny spadek odsetku izo]atów C jejuni pochodzących od czło-

wieka, opornych na erytomyc)..nę. MIC dla opomych izolatów wynosił 8-16 mg/l.

Częstotliwość występowania izolatów Campy Lobacter opomych na chinolony
i ampicylinę pochodzących z tuszek drobiowych w latach 1991-2000 w porów-
naniu z izolatami pochodzącymi od ]udzi z okresu 1990-2001 Orru-r"ru. 

o.

KIM J., JUNG K., CHAE C.: Częstotliwość wy§tę-
powania cirkowirusa świń typ 2 u poronionych
płodów i martwo urodzonych prosiąt. (Prevalence
of porcine circovirus type 2 in aborted fetuses and
stillborn piglets). Vet. Rec. I55, 489-492,2004 (16)

W okresie odpażdziemlka 2000 r. do września 2002 r. przeprowadzono ba-

dania retrospektywne na 350 poronionych płodach i mańwo urodzonych prosię-

tach w kierunku zakażenia cirkowirusem świń typ 2 (PCV-2), parwowirusem
(PPV) i wirusem zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV). W badaniach

wykorzystano test PCR, hybrydyzacje in situ i test immunohistochemiczny.

Wyizolowano 25 szczepów PCV2 i 45 szczepów par-wowirusa (PPV). Spośród

350 poronionych płodów i mafiwo urodzonych prosiąt 43% było zakńonych
przynajmniej jednym wirrrsem, pfzy czymw 130 przypadkach zakażenie wywo-
łał jeden rodzaj wirusa, w 13 przypadkach dwa rodzaje wirusa. W 90 przypad-

kach zakażenie wywołał PPY w 35 przypadkach PCV-2, w 12 przypadkach

PCV-2 i PRRSV i w 2 przypadkach PPV i PRRSV Antygen PCV-2 wykyto
w makrofagach poronionych płodów i marlwo urodzonych prosiąt metodą im-

munohistochemiczną a kwas nukleinowy wirusa metodą hybrydyzacji in situ. 
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