
Artykul plzeglądowy Review

Fimbrie Salmonella enteriGa serowar Enteritidis*)

MAclEJ UGoRsKl, DAGMARA KISIELA, ALINA WlELlczKo*

Katedra Biochemii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Norwida 31 , 50-375 Wrocław
*Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, Pl. Grunwaldzki 45,50-366 Wrocław

Ugorski M., Kisiela D., Wieliczko A.

Fimbilae of Salmonella enterica seloual Enteritidis

Sutnmary

Fimbriae, also called pili, are proteinaceous, filamentous structures present on the sur,face of m,any sPecies
of the Enterobacteriaceae family, including genus Salmonella. Salmonella enterica serovar Enteritidis elaho=
rates morphologically distinct fimbriae designated SEF21, SEF17, SEFI4, and probably an additional kind of
fimbriae representing type IV, cal|ed bundle-forming pili. It is general|y accepted that fimbriae are an, impor-
tant factor in bacterial survival and persistence in the host. They are involved in the adhesion of the bacteria
to different cells/surfaces, that is often the initial step in the colonisation ofhost tissue and an essential step in
pathogenesis. Fimbriae, because of their structure and localisation, are excellent targets for the macroorganism
immunological system. It was demonstrated that they can be used for production of subunit vaccine§.
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B akteri e z r o dziny E n te ro b a c teri a c e a e, łącznie z T o -

dzajem Sa]mone]]a. posiadają na swojej powierzchni
rożnej długości, włókienkowate organella noszące
nazwę fimbrii albo pili. Te, często rurkowate wypust-
ki zbudowane sąz tdenĘcznych podjednostek utwo-
r zony ch z białek no s zący ch o gólną nazr,vę fi mbryn (2 8 ).
Obok tego podstawowego białka, w skład fimbrii
wchodzą inne, dodatkowe białka o wyspecj alizowa-
nej funkcji (patrz poniżej). Fimbrie wydają się odgry-
wac podstawową rolę w adhezji bakterii do różnych
podŁoży, w tym do komórek, czy składników macie-
r zy zew nątrzkomórkowej makro o rg anlzmu. S tąd uw a -

ża stę, ze są one waznym czynnikiem warunkującym
wirulentność bakterii (8). Organella te biorą równiez
udziaŁ w oddziaływaniach pomiędzy samymi komór-
kami b akteryj nymi, a takżę btor ąudział w przeno s z e -
niu DNA podczas koniugacji, włączając w to wymia-
nę genów warunkujących oporność na an§biotyki. Tak
więc, fimbrie, ze względu na pełni onę przęz nie funk-
cje, dzielą się ogólnie na adhezyjne i koniugacyjne.
Niniejsze opracowanie poświęcone jest wyłącznie fim-
briom adhezyjnym.

W budowie fimbrii, ich biosyntezie i regulacji eks-
presji biorąudział białka kodowane przez zespoły ge-
nów tworzących odpowiednie operony, których orga-
nizacj a zo stała naj lep iej p oznana u E. c o l i (20) . Zwy -

kle operony te mająwielkość około 10 kpz i utworzo-
ne są z 8-II genów, które kodują następujące białka:
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fimbryn ę, p er iplazmaty c zne b i ałko c zap elono w e, biał-
ko błony zewnętrznej, białka determinujące długość
fimbrii, adhezynę i białka adaptorowe. Ogólny sche-
mat f,rmbrii przedstawiono na ryc. 1,

Badania nad morfologią i właściwościami agluty-
n acyj nymi fi mbri i wy tw ar zany ch pr zez prz e dstawic i e l i
rodztny Enterobacteri aceae pozw oliły na wyróżnienie
wśrod nich pewnych podstawowych typów (3). Nale-
zy nadmienic, że u pałeczek Sa]mone]]a fimbrie zo-
stały wykryte po raz pierwszy przez Duguid i Gillies
w 1958 r. (10),

F imbrie, ze w zględu na r ożnicę w zdolno ś ciach wią-
zania oligosacharydów mannozowych, dzielą się na
tzw. fimbrie wrażliwe na obecnośc mannozy (MS -
mannose sensitive) i niewrażliwe na obecność man-
nozy (MR - mannose resistant). Grupa pierwsza re-
prezentowana jestprzez fimbrie wspólne typu 1 two-
rzące sztywne, rurkowate, puste w środku struktury o
długości dochodzącej do 100 nm i średnicy 7 nm(28).
Mają one zdolność aglutynacji, między innymi, ery-
trocytów drobiu i świnki morskiej tylko w nieobecno-
ści mannozy. Głównym białkiem strukturalnym fim-
brii typu 1jest fimbryna o masie cząsteczkowej od 17
kDa dla E. co]i do żI lóa dla .9. Enteritidis (17), pod-
czas gdy w wiązaniu liganda bezpośredni udział bie-
rze inne białko wchodzące w skład ptli, tzw. adhezy-
na. Fimbrie Ępu 1 sąszeroko rozpowszechnione wśród
przedstawicieli ro dziny En tero b a c teri aceae i występuj ą
u większości serotypow salmoneli (17). Nalezy pod-
kreślić, żepomiędzy fimbriami typu 1, wytwarzanymi
przez tożnę gatunki Enterobacteri acea, istntejąznacz-



A - adhezyna
B - główne białko slrukluralne - fimbryna
G - białko błony zewnętrznej - kotwiczące fimbrię
D - białko determinujace dlugość fimbrii
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Ryc. 1. Ogólny schemat budowy fimbrii

ne różnice w sekwencjach nukleoĘdowych kodujących
je genów jak i budowie operonów. Wyjątek stanowią
tu adhezyny charakteryzujące się wysoką konserwa-
tywnościąbudowy.

Pozostałe typy fimbrii nie wiąząmannozy. Do tej
grupy należą f,rmbrie wspólne typll2, które chociaż
morfologic znie i antygenowo bardzo zbliżone do fim-
brii typu 1, nie posiadają zdolności hemaglutynacyj-
nych na skutek braku adhezyny (3). Fimbrie Ępu 2
wytwarzanę sąprzęz szczepy S. Ga]]inarum, S. Pu]]o-
rum, S. Paratyphi, S. Ęphimurium i S. Dub]in brak
ich natomiast na powierzchni S. Enteritidis.

Fimbrie typu 3 majązdolność aglutynacji erytrocy-
tów w obecności mannozy,ale tylko po wcześniejszym
potraktowaniu krwinek kwasem tanino!\ym (3 ). S ą one
cieńsze (średnica 3-5 nm), bardziej elastyczne i nie
po siadaj ą wewnętrznego, centralne go kanału. Podob-
nie jak fimbrie typu 1 wytwarzane sąone pTzez wielu
przedstawicieli rodziny En tero b ac teri ac e ae. Ich obec-
ność stwierdzono również u pałeczek Sa]mone]]a,
B adania z uży ctem specyficznych przeciwciał wyka-
zały,że fimbrie typu 3 wytwarzanęptzęzróżne gatun-
ki, a nawet szczepy bakterii mogąznacznie różnic się
między sobą,

Obok Ę ch trzech podstawowych typów fimbrii opi-
sanych u Enterobacteriaceae, ostatnio u kilku przedsta-
wicieli tej rodziny (E. coli, S. Enteritidis) stwierdzono
obecność odrębnej klasy fimbrii o charakterystycznej

Błona zewnętrzna

A trzeń periplazmatyczna

Błona cytop lazmatyczna

budowie, Błorzących wiązki cieniutkich wypustek o
średnicy 3-4 nm. Ze względu na krótką konserwatyw-
ną s ekwencj ę aminokw as ów wystę puj ąc ąprzy N-koń-
cu fimbryny, nosząone naTłvęfimbrii G\Ą/PQ (5).

Wymi eni one typ y fi mbri i char aktery zuj ą s i ę ty m, że
podczas wewnątrzkomórkowego transportu fi mbryny
peptyd sygnalny jest usuwany przy udztale enzymu -
peptydazy L Natomiast w przypadku fimbryn nazwa-
nych typu IV, peptyd sygnalny z cząsteczki fimbryny
usuwany jest przy udziale sygnalnej peptydazy prepi-
liny typu IV (23). Fimbryny tych fimbrii wykazują
znaczne podobieństwa w sekwencj ach aminokwaso-
wych N-końcowych fragmentów cząsteczki. Do fim-
brii typu IV należą struktury wytw arzanę przęz różnę
Gram-ujemne bakterie jak np. Wbrio cholerae, Neis-
seria meningitis, Moraxe]]a bovis, Pseudomonas aeru-
gin o s a. Tu równi eż należątzw. fimbri e Bł or ząc e wi ązki
(ang. bundle forming pili) występujące l E. co]i t S.
Enteritidis (22).

Fimbrie §almonella entericaserowar Enteritidis t
Obok opisanej tradycyjnej klasyf,rkacji fimbrii przy-

j ętej dla c ałej r o dziny En tero b a c teri a c e a e, w r ępr ezen-
fujących ją gatunkach i serotypach bakterii wyrożnia
się właściwe dla nich fimbrie, posiadające swoje wła-
sne nazwy. Podobnie jest i w przypadku §. Enteritidis,
u której wTaz z postępem w klonowaniu i sekwencjo-
nowaniu genów opisano swoiste dla tego serowaru fim-



brie. Noszą one ogólną nazwę fimbrii SEF (ang. Sal-
monella Entefitidis fimbriae-like proteins), do której
dodano liczbęodpowiadaj ącą masie cząsteczkowej od-
powiedniej fimbryny.

Fimbrie SEF21 u Sa]mone]]a Enteritidis odpowia-
dająfimbriom typu 1 i podobnie jak one mająśredni-
cę7 nm,tworząc puste w środku, sz§wne włókienka.
Fimbryna FimA, o masie cząsteczkowej 2I kDa, two-
rząca ftmbrie SEF21, jest kodowana przez gen IimA
wchodzący w skład operonu fim, ktorego pozostałe
geny nie są znane (17). Gen fimAv,rykazuje wysoki
stopień homologii z genem dla podjednostki struktu-
ralnej fimbrii typu 1 S. Typhimurium.

Drugi typ frmbrii wytwarzany przez pałeczkt S.
Enteńtidisnosinazwę fimbrii SEF14 (4). Sąone znacz-
nie cieńsze (średnica mniejsza niż 3 nm) i elastyczne,
a masa cząsteczkowa f,rmbryny nazwanej SefA, two-
rzącej ten typ fimbrii, wynosi tylko 14 400 Da. Geny
dla fimbrii SEF 14 tworząoperon seĘ zktóręgo sklo-
nowano dotej pory 4 geny: (I) gen sefĄkodującypod-
stawową podjednostkę strukturalną z której zbudo-
wane sąfimbrie (fimbryna SefA); (II) gen setBkodl-
jący periplazmatyczne białko czaperonowe biorące
udziaŁw transporcie cząsteczekf,rmbryn; (III) gen sefC
kodujący białko zlokalizowane w błonie zewnętrznej,
które naj prawdop o dob ni ej b i erz e ldział w or ganizacjt
przestrzennej fimbrii i jest odpowiedzialne za po-
wierzchniową lokalizację fimbrii; (IV) wreszcie gen
selDkodlĄący adhezynę (4, 11).

Na wytwarzanie ftmbrii SEF 14 przęz komórki bak-
teryjne istotny wpływ ma środowisko, Znajdywane są
one Ęlko na bakteriach hodowanych na podłożach o
pH nie niższymniż 4,7] i w temperatlrze 37"C (29).

Obecnośó genu seil.stwierdza się w genomach sal-
moneli na\eżącychdo serotypu D (S. Blegdam, S. Du-
b]in, S. Ga]linatum, S. Moscow, S. Pullorum, S. Ros-
tock, S. Seremban, S. Ęphi, S. Enteritidis), ale co cie-
kawe, fimbrie SEF14 wykryto tylko na powierzchni
komórek S. Enteritidis, S, Dub]in, S. Moscowi S. Bleg-
dam.

W odróżnieniu od fimbrii SEF14, występujących
tylko u pałeczek Salmonella, fimbrie SEF17, wykryte
po raz pierwszy ll S. Enteritidis, są szeroko fozpo-
wszechnione wśród przedstawicieli rodziny Enterobac-
teri a c ea e. Ze w zględu na charakte ry sĘ czną s ekwen-
cję aminokwasów przy N-końcu cząsteczki f,rmbryny,
należąone do rodziny fimbrii GWPQ (5). Fimbrie
SEF17 sącieniutkimi, o średnicy mniejszej niż3 nm,
giętkimi, włókienkowymi strukturami, wyglądem
przypominającymi f,rmbrie SEF14. Ich cechą charak-
terystycznąjest skłonność do tworzenia agregatów, stąd
angielska Lazwa,,thin, aggregative fimbriae" i co się
z tym wiąże nierozpuszczalność. W odróżnieniu od
innych fimbrii wymagająone specjalnych metod izo-
lacji polegających na traktowaniu ekstraktów komór-
kowych enzymami, a następnie preparatywnej elek-
troforezie SDS-PAGE. Ich depol tmeryzacja wymaga
traktowania 90oń kwasem mrówkowym. Fimbrie te

utworzone są głównie z fimbryny AgfA o masie czą-
steczkowej 17 000 Da, która kodowana j estprzez gen
agfĄ. Gen agfĄwchodziw skład operonu aglBAC, z
którego sklonowano do tej pory trzy geny (7).

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku fimbrii
SEF14, na ekspresję fimbrii SEF17 mająbezpośredni
wpływ czynniki środowiskowe. Fimbrie SEF17 wy-
twarzanę sąptzęz pałeczki Sa]mone]]a Enteritidis w
temperaturze około 20"C, kiedy hodowane sąna pod-
Łożachubogich w składniki odżywcze i o pH powyżej
6. Ich ekspresję wzmaga hodowla na stałym podłożu
agarowym (29).

Obok fimbrii SEF21, SEF17 i SEF14 l Sa]mone]]a
Enteritidis opisano występowanie dodatkowego typu
fimbrii, a mianowicie fimbrii tworzących wiązki.

Fimbrie tworzące wiązki (ang. bundle-forming pili)
zostaĘ po raz pierwszy opisane u enteropatogennych
szczepów E. co]i. Fimbrie te, osiągające długość 10-
20 pm,łącząsię w wiązki liczące od 10-100 włókie-
nek, które tw orząp ołączenia p omiędzy s ąs iaduj ącymi
komórkami bakteryjnymi. Fimbrie tego §pu pojawia-
ją się równięż tylko w określonych warunkach wzro-
stu bakterii i są indukowanę in vitrow hodowlach na
agarzę z dodatkiem krwi, czy w pożywkach stosowa-
nych do hodowli komórek eukariotycznych. Obecno-
ści fimbrii towarzyszy charakterystyczny wzrost bak-
terii, które tw orzą zw arte mikrokolonie na pow tęrzch-
ni komórek nabłonkowych. Taki sposób wzrosfu nosi
angielską nazwę localized adherence (LA). Fimbrie
tworzące wiązki zbudowane są z fimbryny o masie
cząsteczkowej 18,5-19,5 kDa. Sklonowanie genu dla
tego białka pozwoliło, ze w zględu na podobieństwa w
sekwencji aminokwasów, na zaliczentetych fimbrii do
r o dziny p i l in typu IV (22), G en t en, zlokaltzow any na
plazmidzie o masie cząsteczkowej 56 MD, nazwano
bfp (ang. bundle-forming pili). Za właściwości adhe-
zy jne ty ch fimbrii, p o dobnie j ak to ma miej s cę w pr zy -
padku innych przedstawicieli typu I! odpowiedzial-
ne sąbezpośrednio cząsteczki fimbryny, a nie dodat-
kowa adhezynajak to ma miejsce np, w przypadku
fimbrii łpu 1.

Obecność sekwencji homologicznych do genu bĘ
stwierdzono w genomach 13 serotypów salmoneli, w
tym §. Enteritidis (22). Połowa z Ęch serotypów, w
odpowiednich warunkach hodowli, charakteryzowała
się wzrostem w postaci mikrokolonii, a więc wspo-
mnianym już fenotypem LA. Badane z użyciem ml-
kroskopu skaningowego kolonie S. Dub]in wykazy-
waĘ ob ecno ś ć włókienkowych tworów Łączący ch p o -
szczegóIne bakterie ze sobą. Fimbrie te morfologicz-
nie odpowiadĄ fimbriom tworzących wiązki u E, co]i.
Należy jednak podkreślić, żę w przypadku S. Enteriti-
disdo tej pory nie sklonowano bezpośrednio genu bft,
ani nie scharakteryzowano jego produktu białkowe-
go, Tym niemniej, Sohel i wsp. (22) lważają że w
optymalnych warunkach wzrostu, ekspresja fimbrii
tworzących wiązki, a co zatymidzie tworzenie zwar-
tych mikrokolonii jest wspólnym dlapałeczek Sa]mo-



n el l a etap em w pato ge nezie, p opr zedzającym właś c i-
wą inwazję komórek gospodarza,

Udział fimbriiw adhezii i patogenezie zakażeń
pałeozkami §. Enteritidis

W przec iwieństwi e do E s ch eri ch i a c o ] i, r ola fimbrii
i rzę s ek w p ato gene zi e zakażeń p ałę czkami S a ] m o n e ] ] a
jest słabo poznana i do pewnego stopnia kontrower-
syjna, Powszęchnteuważa się, ze te organella komór-
kow e s ą wa żne dla pr zeżywalno ś c i b akterii or az ltr zy -

mywania się infekcji w organizmie gospodarza (28).
Wiąże się to z roląjakąfimbrie mająodgrywać w ad-
hezj i komórek bakteryj nych do r óżny ch podłoży lko -
mórek, co stanowić ma pierwszy etap w kolonizacji
tkanek gospodarza.

Fimbrie typu 1, w tym SEF21, btorąldziałw adhe-
zji pałeczek Sa]mone]]a do ustalonych in vitro ltntt
komórkowych, pierwotnych hodowli enterocytów,
nabłonka jelitowego, mając odgrywać ważnąrolę w
ichpatogenności (12, 14,25), Fimbrie SEF21 S. Ente-
ritidispełniąrolę receptora dla białka błony podstaw-
nej - lamintny,wiĘąc się do oligomannozowychŁań-
cuchów cukrowych (15). Natomiastu Sa]monella Ę-
phimurium fimbrie typu 1 mają zdolność swoistego
w Iązanta p l azmino g enu ( 1 6 ), c o znac zntę pr zy sp 1ę sza
jego przekształcenie do plazminy przy udziale tkan-
kowego aktywatora plazminogenu. W konsekwencji
ma to ułatwiać komórkom bakteryjnym penetrację błon
podstawnych i tym samym pokonywanie barier tkan-
kowych. Należy zaznaczyć, że ta aktywność recepto-
rowa nie jest związana z lektynowymi właściwościa-
mi fimbrii typu 1.

Zkolei fimbrie SEF17 u S, Enteritidispełniąfunk-
cję receptora dla fibronektyny (6) i niektórych ludz-
kich białek biorących udział w procesach zapalnych t

krzepnięcia krwi (ang. contact-phase proteins) (13)
Wiąząone także z wysokim powinowactwem zarów-
no plazminogen jak i tkankowy aktywator plazmino-
genu (t-PA), co ułatwia powstanie plazminy, Biorąc
pod uwagę fakt, że fimbrie wiązązarówno białka fi-
brynolityczne jak i składniki macierzy zewnątrzkomór-
kowej, wysoce prawdopodobnym jest ich udział w
adhezji i właściwościach tnwazyjnych pałeczek S.
Enteritidis (2I).

Fimbrie SEF17 są również odpowiedzialnę za au-
toagregację komórek S. Enteritidis, wpływając w
znacznym stopniu na morfologię kolonii bakteryj nych,
co z kolei wydaje się ułatwiać przeżywanie bakterii w
środowisku jelita i tchzwiązatie z enterocytami jelita
cienkiego myszy (6, 24),

Badania, w których wykorzystano mutanty S. Ente-
ritidisniezdolne do ekspresji określonych typów fim-
brliwykazały, żew wiązaniu do komórek ludzkich li-
nii nabłonka jelitowego, atakże ich inwazji ważnąrolę
odgrywają zarówno fimbrie SEF17 jak i SEF21 (9).
Podobnie, fimbrie SEF17 i SEF21 wydają się odgry-
waćważnąrolę w wtązaniupałeczek S. Enteritidis do
różnychpowierzchni, np. teflonu czy stalt(2),

Pałeczki S. Enteritidis w|ąząsię rł vitro do komó-
rek błony ziarnistej pęcherzyków jajnikowych kurcząt,
co może być jedną z głównych przyczyn zakażeń jaj
tymi b akte riami (26) . Naj prawdopo dobniej mikroor-
ganizm wiĘe się z powierzchniąkomórek poprzęz
b i ałko macier zy zew nątr zkomórkow ej - fibronektynę .

Strukturami odpowied zialnymi za adhezję S, Enteriti -
dis do komórek błony ziarnistej pęcherzyków j ajniko-
\\rych sąf,rmbrie SEF14, dla których ligandem jest te-
trapeptyd RGDS. Ęm niemniej nie vłykazanobezpo-
średniej korelacj i pomiędzy zdolnością do kolonizacj i
j aj ników, prowadząc ą do zakażeń jaj a ekspresj ą okre-
ślonego typu fimbrii. Natomiast obecność fimbrii na
powierzchni komórek S. Enteritidiswydaje się być ko-
nieczna dla kolonizacji kloaki (27). Opnniyi i wsp.
(19) wykazalt, że fimbrie SEF14 odgrywają równiez
ważnąrolę w adhezjipałeczek S. Enteritidis do ludz-
kich komórek HeLa, atakżę w kolonizacji mysich kę-
pek Peyera. Natomiast przeciwstawne wyniki uzyska-
li ostatnio Dibbs-Fuller i wsp. (9),którzy nie stwier-
dzllt aby f,rmb ri e S EF 1 4 br ały udział w w iązaniu p ałe -

czek s. Enteritidis do komórek ludzkich linii nabłon-
ka jelitowego,

B ar dzo intere suj ących danych nad ro 1ą b iolo gi czną
f,rmbrii SEF14 dostarczyły ostatnie badania Edwardsa
i wsp. (11). Wykazali ont, że fimbrie SEF14, a kon-
kretnie wchodząca w ich skład adhezyna, sąodpowie-
dztalne za adhezjępałeczek S, Enteritidis do otrzew-
nowych makrofagóW w przeciwieństwie do innych
typów f,rmbrii biorących udział w wiązaniu §ch pałe-
czek do komórek nabłonkowych. Związanie z pa-
wierzchniąmakrofaga umożliwia tym bakteriom wnik-
nięcie do wnętrza komórki i tym samym zapobiega
tch zntszczenlu przez układ odpornościowy gospoda-
rza, Stąd f,rmbrie SEF14 mająbyć ważnymczynnikiem
warunkuj ących wirulentność ̂

§. 
Enteri tidis.

Znaczenię fimbrii w adhezji S. Enteritidispodważa,
ją natomiast ostatnie badania Allen-Vercoe i Wood-
ward'a (I).Zdaniemtych autorów, w adhezji pałeczek
S. Enteritidis do fragmentów jelita kurczęcia ważnę
są przede wszystkim rzęski.

Podsumowując, wydaje się, że właściwości adhe-
zyjne poszczególnych rodzajów fimbrii zależąw du-
żej mierze od komórki makroorganizmu, do której ivią-
żą się pałeczkl S. Enteritidis. I tak, przeciwstawne
wyniki uzyskane dla f,rmbrii SEF21 i SEF17, wykazu-
jące z jednej strony ichważnąrolę w adhezji do ludz-
kich linii nabłonka jelitowego, a z drugtej brak zna-
czel:rla dla adhezji do eksplantów jelita kurczęcia, A1-
len-Vercoe i Woodward (1) starająsię tfumaczyóbądż
to brakiem odpowiednich receptorów na enterocytach
pochodzących z l-dniowych kurcząt, bądź maskowa-
niem receptorów np. przęz śluz jelitowy,

Białka fimbrialne iako antygeny

Fimbrie ze względuna swoją budowę i lokalizację
są doskonałym celem dla układu immunologlcznęga
gospodarza. Stąd próby ich wykorzystania do produk-



cji szczepionek. Dla przykładu, oazyszczone fimbrie
E. coli sąwykorzystywane do przygotowairia komer-
cyjnych szczepionek stosowanych w zapobieganiu
zakażęntom mło dych zw ier ząt wywoływa ny ch przez
enteropatogenne szczepy E. coli.

Fimbrie stanowiące jeden z antygenow powierzch-
niowych S. Enteritidi s, indukuj ą silną odpowtędź lm-
munologicznąu drobiu (27). Kolonizacja kloaki, w
której udział b i orą b i ałka fimb ri aln e mo ż ę w zmacnlac
odpowiedz humoralną skierowaną przeciwko pałecz-
kom ,S. Enteritidis. SzczegóInte dużo uwagi poświę-
cono właściwo ściom immuno gennym fimbrii SEF 1 4.

Ogunniyi i wsp. (18) wykaza|l, żę fimbryna SEF14
wlłvołuje nadwrażliwośc typu późnego u myszy szcze-
pionych uprzednio pełnymi komórkami S. Enteritidis,
oraz stymullje in vitroptoliferację i produkcję cyto-
ktnprzezlimfocyĘ T izolowane od tych mvterząt.Przy
tym efekty uzyskane przęz podanie samej fimbryny
były porównywalne z efektami uzyskanyml pTzęz
szczeprcnlę całymt komórkami bakteryjnymi.

Mimo obiecujących dotychczasowych badań brak
jest w zasadzie informacji na temat właściwości im-
muno genny ch r o żny chrodzaj ów frmbrii S, E n teri ti d i s
orazprob ich wykorzystania jako składników nowych
generacj i szczepionek.
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FOSTER A. P., OLIVRY T.z Zapalenie nosa jako
objaw pęcherzycy po§politej u psa. (Nasal derma-
titis as a manife§tation of canine pemphigus vulga-
ris). Vet. Rec. 148, 450-45I,2001 (I4)

Pęcherzyca jest rzadlto spotykaną chorobą z autoimmunizacji, w której ma

miejsce uszkodzenie transtnembranowyclr destnosomatycznych białek komó-

rek nabłonka U dwóch psów wystąpił wariant pęcherzycy cechujący się sihy-
rrri nadżerkalni i owrzodzeniami tarczy nosowej. U pięcioletniego owczarka

zapalenie nosa częściorł,o ustępowało po stosowaniu kortykosterydów Poda-

rł,anie witaminy E, niacynalnidu i terracykliny łagodziło objawy chorobowe

Po zaprzestaniu leczenia nastąpiła częściowa remisja choroby U drugiego psa

stosowano prednison i doksycyklinę, co spowodowało po 3 miesiącach leczenia

ustą)ienie zmian chorobou,ych Jednakźe zaprzestanie podawania doksycykIiny

spor,vodowało nawrót choroby W bioptatach ze zmian chorobowych występo-

wała suprabazalna akantoliza, nacieki limfocytanre j t<omórek pJazmatycznych

w powierzchownej rvarstwle skóry i odkładanie się TgG w komórkach nabłonka

W klasie TgC surowiczych występowaĘ autoprzeciwciała dIa keratynocytów w

mianie l:50 i l:l00 i w rł,ysokich nlianach przeciwciała dla desmogJeiny 3, a

także słaba reaktywność rł,stosunku do desrnogleiny 1
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