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INTRODUÇÃO 
•  Campylobacter spp. é uma bactéria que têm sido associado a infecções alimentares, principalmente ao consumo de produtos de origem 

avícola, leite não pasteurizado, água contaminada e verduras cruas. Em humanos a manifestação mais comum são as gastroenterites e tem 

sido associada com a ocorrência da síndrome de Guillain Barré. As bactérias utilizam mecanismos de virulência para aderir e colonizar o 

epitélio intestinal e causar a infecção. Os genes cdtA, cdtB, cdtC, que codificam a Citotoxina Letal Distensiva - CDT, que é considerada 

um dos principais fatores de virulência de Campylobacter jejuni, principal espécie envolvida. Os genes cdtA e cdtC estão envolvidos na 

aderência e na penetração à célula hospedeira  e o cdtB  está diretamente ligado a produção da toxina que causa dano ao DNA ( ácido 

desoxirribonucléico), exibe uma atividade semelhante à DNase-I, resultando em cortes no DNA dupla fita, bloqueando a fase da divisão 

celular, induzindo uma distensão citoplasmática que leva à morte da célula. A presença dos três genes cdt é requerida para uma plena 

atividade da toxina.  

MATERIAIS E MÉTODO 
• Amostras de Campylobacter jejuni conservadas a -80° C; 

• Foram utilizados 36 amostras isoladas de frangos de corte; 

• Extração do DNA (Borsoi, 2009); 

• Pesquisa dos genes cdtA, cdtB e cdtC  através da técnica de PCR; 

• Produtos do PCR visualizados com a técnica de eletroforese 

em gel de agarose a 2%. 

DNA, Primers, 
MgCl2, 
DNTP’s, Taq , 
H2O, Tampão 

Termociclador 
Eletroforese 

RESULTADOS  

Primers utilizados  

Genes Forward Reward 

cdtA 5’CCTTGTGATGCAAGCAATC3’ 5’ACACTCCATTTGCTTTCTG3’ 

cdtB 5’CAGAAAGCAAATGGAGTGTT3’ 5’AGCTAAAAGCGGTGGAGTAT3’ 

cdtC 5’CGATGAGTTAAAACAAAAAGATA3’ 5’TTGGCATTATAGAAAATACAGTT3’ 

• Das   amostras testadas, 88 % (32/36) foram positivas para cdtA, 91 % (33/36) positivas para cdtB e 86 

% (31/36) positivas para cdtC.  E 86 % foram positivas para os três genes. 

• Os resultados são próximos aos encontrados na literatura, que relatam frequências próximas a 100% 

para os três genes. Datta; Niwa; Itoh (2003) relataram frequência de 100% para os genes nas amostras 

pesquisadas que incluíram carne de frango, fezes de frango, fezes de bovinos. Da mesma forma, Rozynek 

et al. (2005) encontraram 100% em isolados de carcaças de frangos. Wieczorek; Osek, (2008) 

identificaram em amostras de fezes de aves, 87,5% positivos para cdtA, 75% para cdtB e 90% para cdtC. 

• No Brasil, são poucos os estudos sobre CDT em amostras de Campylobacter jejuni. Thomé  (2006) 

pesquisou somente cdtB e relatou frequências de 100%, 92%, 87% e 85% nas amostragens ambiental, 

humana, animal e alimentar, respectivamente. Por outro lado, Carvalho (2010) ao pesquisar 

Campylobacter jejuni em carcaças de aves relatou o complexo CDT em apenas 36,4% das amostras. 
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• Foram identificados a presença dos genes de virulência cdtA, cdtB e cdtC nas amostras estudas por meio da técnica de PCR.  Os resultados 

encontrados estão de acordo com a literatura, que relata variações próximas a de 90 a100% na prevalência destes genes. É importante  a 

análise de um maior número de amostras para averiguar a importância e o aparecimento destes genes nos isolados de Campylobacter jejuni 

no Brasil e no futuro associar com outros fatores de virulência que permitam caracterizar melhor as amostras circulantes. 

Figura 1: Visualização do gel em luz UV em 
gel de agarose 2%. 1-  Marcador de peso 
molecular de  100 pb. 2 amostra positiva 
para o gene cdtA .3 : amostra positiva para o 
gene cdtB. 4:amostra positiva para o gene 
cdtC. 5:controle negativo. 

CONCLUSÕES  

Gráfico 1. Presença dos genes do complexo CDT nas amostras de Campylobacter jejuni . 
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