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ummary
L. monocy.to§enes is one of the most invasive intracellular bacteria known. L. monocytogenes break the

intestinal barrier in hosts infected by the oral route, although the site of entry, i.e., the epithelial cells or the
cells in the Peyer's patches, has yet to be elucidated. After this the bacteria are internalŁed by resident macroph-
ages in which they can surryive and replicate, and then are released to the cytosol after lysis of vacuole. Escape
from the phagoćl,totic vacuole requires the expression oflisteriolysin o encoded by hlyA and lisA gene.

The products of two genes from operon plcA-prfA play a complementary role in virulence. Among others,
products of the genes mpl, actA, plcB and the protein p60 coded by the gene iap take part in the next cycle's
stage after L. monocytogen€s escape from vacuole.

Protein p60 is Common ,among all species of the Listeria kind, but the sequence of repeated aminoacids in
the middle sphćre which does not exist in other species, is always present in the pathogenic species.
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Listeria monocytogenes jest modelowynt organiz -

mem w badaniach nad mechanizmami patogenezy
drobnoustrojów wewnątrzkomórkowych. Nalezy do
grupy patogenów, które mają zdolność do ucieczkt z
obszaru wakuoli i bezpośredniego wzrostu wewnątrz
cytoplazmy zainfekowanej komórk i. L. m o n o cytoge -
res dostaje się do organizmu gospodarza zwykle dro-
gą pokarmową. Przetrwanie bakterii w środowisku o
odczynie kwaśnym, j akie towarzyszy procesom trawie-
nia i charakterynje warunki wewnątrz komórek ma-
krofagów staje się bardzo istotnym czynnikiem wiru-
lencji bakterii. W toku prowadzonych doświadczeń
wykazano obecność ou proteiny kodowanej pTzez gen
określany jako GSTF oB (General Stress Transcription
Factor ou) (l1). Otrzymane wyniki sugerują że prote-
ina oB nadaje L. monoclłogenes właściwości toleran-
cji na działanie kwasów żołądkowych dzięki czemu
bakteria możeptzetrwać pH od2,0 do 3,0 przez okoła
dwie godziny (25). Wykazano jednocześnie, iż brak
ekspresji czynnlka oB prowadzi jedynie do obnizenia,
a nie utraĘ oporności L. monoc7łogenesnaoddziaĘ-
wanie środowiska o pH ponizej 7,0 (25). Po pokona-
niu bariery j aką stanowi błona śluzowa j el tta, pałecz-
ki L. monoc7togenes wnikają do komórek nabłonka
w kępkach Peyera lub tworząna ich powierzchni bio-
filmy i ulegają sfagocytowantu przez makrofagi (23),
W ciągu 30 minut odzapoczątkowania procesu infek-
cji komórek gospodarza, 90oń komórek bakteryjnych
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ulega enkap su lacj i. i',iastępuj ące pózniej połączenie fa-
gosomu i 1izosomów, mające spowodorvać strawienie
,,intrlJza" wpłrołuje u L. monoclłogenes wydzielanie
listeriolizyny O (henrolizyny) oraz innych enzymów
sekrecyjnych, takichjak fosfolipazy B i C oraz prote-
azy, powoduj ących r ozpuszczanie błony cytoplazma-
tycznej. Proces lizy błon wakuolarnych trwa około 30
minut (18, 23), prowadząc w konsekrvencji do uwol-
nienia bakterii do cytoplazmy makrofagów oraz ich
wielokrotrrego podziału (1). Następnie dochodzi do
enkapsulacji komórek bakteryjnych włókienkami ak-
tynowl,mi, które nadają możliwości ruchowe L. mo-
nocytogen es. Polimeryzacj a włókienek aktynowych
jest główną siłąnapędowąporuszających się bakterii i
pozwala na ptzemieszczanie się drobnoustrojów w
kierunku powierzchni makrofaga z prędkością 0,1-1
pm/s (1, 23), Powstała struktura nosi nazwę,,komety
l isteryj nej " (I, 23), L. m onoc;,źogene s przenlka do są-
siedniej komórki otaczając się jednocześnie podwój-
ną błoną cy toplazmatry czną (komórki rnacierzystej
i komórki nowo zakażonej), podczas gdy włókienka
aktynowe p ozo staj ą w cy,topl azmie komórki macierzy -
stej. Błona ta po pewnym czasie zostaje w wielu miej-
scach pTzerwana, a pałeczka L. monocytogenes prze-
dostaje się do cytoplazmy. Trwający około 5 godzin
cykl ulega powtórzeniu (I,21,23).

W procesach powodujących skuteczną inwazję ko-
mórek gospodarza bierze ldzjał wiele czynników ge-



16

netycznych i środowiskowych. Wszystkie znane geny
wirulencji L. monocytogenes z|okaltzowane są na
chromosomie bakteryjnym o długości 3150 t 50 par
zasad (20). W obszarze pomiędzy genem dehydroge-
nazy m\eczanowej a genem syntetazy fosforybozylu
wyróżnia się trzy operony: operon plcA-prfA, operon
hly i operon lecfinazy, których produkty (plcA, prfA,
hly, mpl, actA i plcB) są niezbędne do prawidłowego
przebiegu cyklu zyciowego L. monocs,źogenes. Rów-
nie duże znaczenie dla właściwości inwazyjnych bak-
terii mają produkty genu iap i genów wchodzących w
skład operonu inlA-inlB, \eżących w innym rejonie
genomu (I,23).

Dwa z genów wchodzących w skład operonu inlA-
inlB prawdopodobnie warunkują inwazję L. monocy-
togenes do określonych typów komórek (23 ). Gen inlA
koduje internalinę - białko złożone z 800 aminokwa-
sów, o masie 88 kDa. Umożliwia ona wzrost wewnątrz-
komórkowy w komórkach nabłonkowych (8). Sekwen-
cja C-terminalnego odcinka internaliny jest homolo-
giczna do sekwencji białka M i przypuszczalnie nie-
zbędna do wiązania internaliny ze ścianąkomórkową
L. monoclłogenes (I,6,23). Produkt drugiego z ge-
nów operonu - inlB to powierzchniowe białko złożo-
ne z 630 aminokwasów. Białko InlB ma właściwości
podobne do internaliny, nie majednak charakterysĘcz-
nego dla niej C-terminalnego odcinka. InlB jest nie-
zbędne do kolonizacji hepatocytów (6, 9,23).

Niewątpliwie naj ważniej szą właściwością odgry-
wającą kluczową rolę w procesie infekcji komórek
gospodarza przez pałeczki L. monocytogenes jest
możliwośc wytwarzania listeriolizyny O (LLO) (1-4,
10, 19). Białko to zakotwiczone na powierzchni ko-
mórek L. monoclłogenes, o masie 58 kDa warunkuje
lizę wakuoli w komórkach gospodarza i pośrednio
wzrost wewnątrzkomórkowy (I,3, I2). MutanĘ hly
ni e wytwar zaj ące hemolizyny są awirulentne i niezdo l-
ne do wewnątrzkomórkowego wzrostu w hodowlach
tkankowych (1). LLO jest kodowana przez gen hly
(hlyA, lisA) leżący w operonie hly (19). Liza błon
komórko wy ch r o zp o czyn a s i ę o d pr zyłączeni a L L O do
błony cytoplazmaĘcznej otaczającej wakuolę w miej-
scach zawierających cholesterol. Po adsorpcji oligo-
mery toksyny zaczynajątworzyó stosunkowo duże
pory, przez które następuje ucieczka pĘnu komórko-
wego, powodująca w konsekwencji fragmentację bło-
ny białkowo-1ipidowej.

Aktywacja LLO u patogennych szczepów L. mono-
cytogenes podlega co najmniej dwóm mechanizmom
regulującym genetycznemu, oraz regulacji poprzęz
czynniki środowiska i związki chemiczne, Aktywa-
torami chemicznymi tej toksyny bakteryjnej sąm.in.:
2-merkaptoetanol, ditiotreitol, tioglikolan sodowy oraz
cysteina (I,2). Ważnąrolę w aktywacji LLO odgrywa
pH środowiska, w jakim znajduje się bakteria. Mak-
symalną aktywność LLO wykaruje przy pH 5,0 nato-
miast jej niska aktywnośc przy pH neutralnymlub za-
sadowym zapobiega degradacji błon komórkowych,
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gdy L. monocytogenes znalduje się w cytoplazmie
gospodarza (23).

Sekwencję genu hly ustalono jednocześnie w kilku
laboratoriach (4), ale funkcja LLO w procesie patoge-
nezy została ostatecznie określona i udowodniona
przęz Bieleckiego i wsp. (1, 3). W badaniach do nie-
hemolitycz ne go szczepu popularnej bakteri i glebowej
B a c i ] ] u s s u b ti l i s wpr ow adzono i ekspre sj onowano gen
strukturalny LLO. Powstał w ten sposób nowy szczep
B. subtilisposiadający zdolnośc hemolityczną co po-
zwoliło na potwierdzenie tezy, iż pojedynczy produkt
genu hly warunkuje hemolityczne właściwości bada-
nych bakterii (3, 5). Specyficzność i unikalność se-
kwencji genu hly sprawia, że jest on powszechnie
wykorzysĘwany j ako marker geneĘ czny w badaniach
L. monoclźogenes metodą łańcuchowej reakcji poli-
merazy - PCR (13).

Dopełniaj ącą rolę, j aką odgryw a LLO podczas pro-
cesu lizy błony wakuolarnej ma fosfolipaza C (PI-PLC)
(I,22). Badania wykazały, żebrak aktywności fosfo-
ltpazy C uniemożliw ia L. mon ocytogenes wydostanie
się z pułapki podwojnej błony. Enzym ten jest pro-
duktem pierwszego genu w operonie plcA-prfA - genu
plcA (ORF U) (23). Substratem dla fosfolipaąl C są
białka powierzchniowe zakotwiczone w błonie cyto-
plazmatycznejkompleksemfosfatydynyloinozytoluz
glikanami (Pl-glikanowym) (23). Mutanty plcA nie
są zjadliwe i brak im zdolności do wzrosfu w hodow-
lach tkankowych (23). Również drugi gen z operonu
plcA-prfA odgrywa znaczącąrolę będąc regulatorem
ekspresji genów wirulencji L. monocytogenes (I,12,
23). Gen prfA koduje białko PrfA zŁożone z237 ami-
nokwasów, o masie 27 kDa^ Wykazano doświadczal-
nte, tż produkt genu prfA w szczępach B. subti]is
bezpośrednio akĘwuje transkrypcję genu struktural-
nego hly (1,23). Ponadto u spontanicznychmutantów
niehemolitycznych, u których stwierdzono delecję w
promotorowym obszarze genu hly, poziom transkryp-
cji tego genu był bardzo niski. Wzrastał natomiast
gwałtownie po komplementacji delecji plazmidem
zaw terającym sekwencj ę genu prfA. Jednocześnie
obserwowano wzrost transkrypcji genów plcA, plcB i
mpl (1). Ekspresja genów podlegających kontroli przez
PrfA może byó w mniejszym lub w większym stopniu
regulowana przez czynniki środowiskowe. Najwięk-
szy wpĘw wśród nich ma temperatura. Maksymalna
ekspresja występuje przy 37oC, spada natomiast wraz
z jej obniżeniem. Gen prfA jest obecny we wszystkich
patogennych szczepach L. monocltogenes niezależ-
nie od ich seroĘpowej przynależności (1).

W etapach cyklu życiowego, które następują po
wydostaniu się komórki bakteryjnej z wakuoli i prze-
dostaniu się do c7Ąoplazmy biorą udział oprócz genu
hly inne geny operonu lecyĘnazy (mpl, actA, plcB)
(I,20,2I), oraz produkty genu iap (I,23),

W operonie lecyĘnazyleży genplcB kodujący dru-
gą fo s fo lip azę b iorącą u dział w p óźny ch etap ach cyk-
lu komórkowego L. monocytogenes - lecytynazę



(PC-PLC) złożoną z 28 aminokwasów. Bierze ona
udział w trawieniu podwójnej błony cytoplazmaĘcz-
nej powstałej podczas międzykomórkowego przeni-
kania bakterii (1). Substratem dla lecyĘnazyjest fos-
faĘdylocholina (lecytyna, PC). Szczepy plcB- są co
prawda zdolne do podziałów, ale kumulują się we-
w nątr z o to c zonej p o dwój n ą bło ną w akuo li b e z mo żli-
wości uwolnienia się z niej (1). Lecytynaza jest akty-
wowana przez produkt genu mpl (ORF D, prtA), co
potwierdziĘ badania na mutantach z insercjątranspo-
zonową w obrębie genu mpl. Mutanty te v"rytwarzńy
mniej lecyĘnazy t odznaczaĘ się zmniejszoną wiru-
lencją (1). W rejonie lecyĘnazy znajduje się również
gen actA (prtB), którego ekspresja jest konieczna do
nukleacji komórek L. monoclłogenes wewnątrz cyto-
plazmy makrofaga. Produkt genu actA jest polipepty-
dem zbudowanym z 610 aminokwasów, którego masa
cząsteczkowa wynosi 90 kDa, rozmięszczonym asy-
metrycznie na powierzchni komórek L. monocytoge-
nes (I). Wzrost koncentracji ActA na jednym zbiegl-
nów komórki bakteryjnej ponvala na uzyskanie efek-
tu,,komety listeryjnej", gdyż ActA grupuje włókien-
ka aktynowe wokół własnych cząsteczek (I, 12,23).
Polimeryzacj a włókienek aktynowych wyzwala ruch,
będąc jednocześnie siłą napędową dla komórek znaj-
dujących się w cytoplazmie makrofaga. Intensywność
p olimeryza cji wy znacza prędko ś ć porus zani a s ię b ak-
terii. Mutanty actA nie wlwarzają lecytynaz, ant nle
indukuj ą procesów polimeryzacj i włókienek aktyno-
wych (1).
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