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Summary

The development of an effective vaccine depends on an understanding of how Salmonella organisms infect
animals and the host's response to infection. Wjth the development of powerfu| new technologies, there has
been a fusion of research on immunolog1,, molecular biology and cellular microbiology of Salmonella in,fec-

tion. Host resistance to Salmonella relies initially on the production of inflammatory cytokines,-which leads to
the infiltration of activated inflammatory cells in the tiŚsue. Thereafter both cell mediated and humoral im-
mune responses are generated. Immunity in the murine host is dependent upon TCRaP T_ cells, B cells, IFNy
and TNFł. This delicate balance between Salmonella virulence and host immunity has important implica-
tions for vaccine development. Novel Salmonella vaccines are attenuated strains with defined genetic modifi-
cations of metabolic or virulence constructed for expression of the protective epitope. Both humoral and
cellu|ar immune responses specific to the antigen induced in humans and animals were demonstrated,.
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Zakażenia p ałeczkamt S a ] m o n e ] ] a s ą p ow s ze chne
wśród zwterząt i ludzi i występująna całym świecie.
Spośrod ponad 2200 znanych serotypów znakomita
większość to bakterie ubikwitarne, a niektóre tylko
wykazują filogenetycznie uwarunkowane powinowac-
two do wybranego gospodarza, jak np. S. Ęphi do
człowieka, S. Abortusequi do konia, a S. Ga]]inarun
do kury (36). Salmonelozy występują krajach o roz-
winiętej gospodarce i wysokich standardach higieny,
jak i krajach biednych o niedostatecznej higienie. Z re-
guły w tych pierwszych, zakażenia u zwtetząt wywo-
łują.9. Enteritidis, S. Ęphimurium, S. Hadar i inne,
które stają się następnie przyczyną toksykoinfekcji
pokarmowych u ludzi. W krajach o niskich standar-
dachżyciai niedostatecznej higienie w dalszym ciągu
wśrod ludzi dominuj ązakażentapałeczkami duru i du-
rów rzekomych, a wśród zwterząt hodowanych eks-
ten sywni e s erotyp ami sp e cyf,rcznymi dla p o szcze gol-
nych gafunków, jaknp. u drobiu S. Ga]inalumi S. Pul-
]orum. Zwa\czante salmoneloz jest trudne i dowodem
na to jest ich występowanie takżęw bogatych krajach
Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, gdzie okresowo zjawiska te urastajądo rangi
problemu politycznego. Na trudności w zwalczaniu
salmoneloz składają się nie do końca poznanę zjawi-
ska pato genezy choroby, j ak i mimo znacznę go postę-
pu wiedzy i technologii w konstruowaniu szczeplo-

nek, braku jednej uniwersalnej dającej odporność prze-
ciwko szerokiemu spektrum serotypów Sa]mone]]a.

Na chorobotwórczość pałeczek Sa]mone]]a składa-
ją się właściwości samych zarazkow, ktore są zmlen-
ne w zależności od serotypu, jak i wrażliwość makro-
organizmu, takze uwarunkowana wieloma czynnika-
mi (20). Niewątpliwie cechą wyrożniaj ąc ą pałeczkl
Sa]mone]]awśród innych zarazków 1est nabycie pTzez
nie na drodze ewolucyjnej, właściwości chronienia się
w komórkach gospodarza przed mechanizmami jego
obrony (8). Skłania to do postawienia tezy, że odpor-
ność immunologiczna wydaje się, że sprawuje efek-
tywnie ochronę tylko wtedy, kiedy indukowana jest
zarówno odpowiedz komórkowa, jak i humoralna (17).
Jak pokazuje praktyka, odpomość humoralna n],ę za-
wsze chroniprzedreinfekcjąi w stadach zwlerząt go-
spodarskich zdarząąsię nawroty choroby.

Poznanie wielu czynników chorobotworczości pa-
łeczek Sa]mone]]a, mechanizmu inwazyjności i prze-
ttwania w komórkach makroorganizmu przy czyniło się
do opracowanta szczepionek żywycb,, które cechują
się czasowym przebywaniem zarazkow w tkankach
gospodarza i indukujących dzięki temu odpowiedż
komórkową i humoralną miejscową i ogóIną (22).
Bakterie użyte w szczepionkach nie wywierająnieko-
rzystnego wpłyłvu na gospodarza oIaz nie powodują
zakażęi poziomych u ludzi t zwterzą| a tym samym
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nie ma niebezpieczeństwa włączaniasię takich szcze-
pów w łańcuch epidemiologlczny salmoneloz (4).
W szczegolności mutacje specyficznych genów cho-
robotwórczości dla Sa]mone]]a (inwazyjności, syste-
mowe go zakażenia, a także genów o dp owi e dzialnych
za s ekre cj ę bi ałek p owo duj ąc y ch zap aleni e j elit), daj e
nadzieję na uzyskanie szczeptonki(-ek) żyv,rych, ate-
nuowanych o wysokiej immunogenności. Większość
naszej wiedzy na temat patogenezy salmoneloz oraz
mechanizmów odpowiedzi immunologicznej pocho-
dzi z doświadczęń przeprowadzanych na myszach z
użyciem zaliczanych do grupy pałeczek duro-podob-
nych ,S. Typhimurium. Uzyskane dane nie zawsze od-
dająistotę procesów zachodzących u innych zwierząt
zakażonych innymi serotypami Sa]mone]]a. tym nie-
mniej wiele opisanych zjawisk jest wspólnych , aprzę-
prowadzone badania należy traktować jako modelo-
we i w takim rozumieniu przedstawione są w poniż-
szym opracowaniu.

Mechanizm zakażenia
Zakażęnie p aŁe c zkami S a ] m o n e ] ] a naj cz ę ś c i ej n a stę -

puje drogą pokarmową chociaż znanę są przypadki
zakażeń wśró d drob iu dro gą aero g ęnną c zy trans owa-
rialną (2, 1 4). Komórki b akterii wykazuj ąc e op orno ś ć
na niskie pH żołądka wędrujądo końcowego odcinka
jelit cienkich i okrężnicy, a u ptaków do jelita ślepego,
Zdolność do adherencji i wnikania do komórek go-
spodarza są nierozłąc znyml cechami szczepów zjadli-
wych. Ruch czy też obecność fimbrii łpu I nie sąnie-
zbędne do przylegania i wnikania do komórek, cho-
ciaż niewątpliwie sprzyj ają tnw azyjności. W odróż-
nieniu od E. co]i, czy Yersinia, §lko żywe i metabo-
li cznie aktywne S a ] m on e ] ] a pr zy\e gaj ądo p owi erzch-
ni komórek gospodarza i wnikają do nich (8). Wyka-
zujątropizm do grudek chłonnych jelita, które u ssa-
ków p rzyb i er aj ąkształt p aki etó w nazyw any ch kępka-
mi Peyera. Stanowiąone bramę wejściowądla komó-
rek Sa]monella. Sąto struktury o swoistej budowie,
pokry.te odmiennym nabłonkiem, niż w reszcie jelita
( fo 1l i cul e - as s o c iate d ep ithe lium - FAE) . Char aktery ns-
je się on znacznie cieńszą warstwą śluzową (skąpośc
komórek kubkowych), brakiem kosmków jelitowych
oraz występowaniem komórek M, które sąwłaściwym
miejscem inwazjt bakterii. Tropizm bakterii ku kęp-
kom Peyera, uwarunkowany jest chemotaktyzmem.
Bakterie reaguj ą na specyfi czne sygnały biochemicz-
ne wysyłan e przezkomórki kępek Peyera. Umożliwia
to drobnoustrojom odnalezienie miej sca wniknięcia do
komórek gospodarza, Komórki M, dzięki swej budo-
wle oraz funkcji (pochłanianie antygenów, ich przy-
gotowanie do prezentacji) najlepiej się do tego nada-
ją. Zdolność wnikania pałeczek Sa]mone]]ado komó-
rek M determinowana jest genami zgrupowanymi na
chromosomie w postaci wyspy patogenności określa-
nej jako SPI 1. Proces intemalizacji bakterii wynika z
aktywnego pobudzenia niefagocytuj ącej wcześniej
komórki. Za powyższy mechanizm dostarczania do
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komórki gospodarza białek efektorowych, odpowie-
dzialny jest tzw.III system sekrecji, Białka dostarcza-
nę przęzten układ - SopE i SopB ingeruj ą w wewnątrz-
komórkowe szlaki przekażnikowe i,,przygotowuj ą''
komórkę na przyjęcie zarazka. Czynniki zapisane w
skupiskach genów określanych odpowiednio wyspa-
mi patogenności 2, 3 i 4 w głównej mteTze odpowie-
dzial;nę są za nalnnażanię się i przetrwanie zarazkow
u go spodarzy, powodowanie zakazenia systemowe go
i manifestowanie się jego objawów. Czynniki kodo-
wane przez SPI 5 odpowiadaj ą zaś za powstawanie
re akcj i zap alnej w trakc i e zakażenia or az wy dzie l an i e
jonu chlorkowego do światła jelita w jelitowej fazie
choroby. Geny ulokowane na duzym plazmidzie zja-
dliwości, o wielkości od 75 do 100 kbp, określane zgru-
powaniem spv determinująprzeżycie i namnażanie się
Salmone]]a w makrofagach, w następstwie czego do-
chodzi do zakażenia uo gó lnio ne go. S al m on e l l a p oko -
nują błonę śluzową jelita, a następnie namnażają się
w tkance limfatycznej związanej zprzewodem pokar-
mowym (GALI - gut-associated limphoid tissues).
Stąd drobnoustroj e przenikaj ą do regionalnych węzłów
chłonnych. Jeśli komórkowe mechanizmy obronne
sprawnie hamują ekspansję bakterii, zakażenie ogra-
nicza się do jelita i GALT. Dochodzi do miejscowego
zakażenia. manifestującego się np. gastroenteritis acu-
ta.

Makrofagi, granulocyty obojętnochłonne i węzły
chłonne wielokrotnie nie są w stanie powstrzymać
zakażęnia. F agocytowane komórk i S a J m o n e ] ] a, dzię-
ki swym zdolnościom przeżywanie w makrofagach,
wykorzy s Ę ąnic zy m taks ó wki i w r az z chłonkąpr zez
przewód piersiowy (ductus thoracicus) trafiają do
krwiobiegu . Z Y,lwiąroznoszone są po caĘm organi-
zmie (28). System naczyń włosowatych śledziony i
w ątroby s tan owi do skonaĘ fitr, zatr zymuj ący makro -
fagi obładowane pałeczkami Salmone]Ja. Dochodzi
więc do przerzucęnia zakażenia na terenie tychże na-
rządow i szpiku kostnego. Stąd w przebiegu zakaże-
nia układowego dochodzi do powiększenia wątroby i
śledziony. W przypadkach duzej liczby bakterii w tkan-
kach, obecne są one takze w przestrzeniach między-
komórkowych i hepatocytach.

Linie oblony p]zed zakażeniem

W zakażęniach pierwotnych bakterie zaczynają się
namnażaćwukładzielimfatycznymznvlązanymzprze-
wodem pokafinowym. Pierwsząlinię obrony stanowią
makrofagi i granulocyty obojętnochłonne. We wcze-
snej fazie zakażenia, zwykle w pierwszych24 godzi-
nach docho dzi do akumulacj i granulo cytów ob oj ętno -
chłonnych. Duża liczbabakterii zj adliwych zwykle po-
konuje tę barierę i penetruje do tkanek. Po namnoze-
niu się w nich mogą spowodowac zejście śmiertelne
gospodarza. W sytuacjach, kiedy Iiczbazarazkow jest
mni ej sz a, hlb teZ wykazuj ą n iższą zj adliw o ś ó, w y r zut
komórek fago cytuj ąc y ch z ltc znymi zi arni sto ś c iami ze
szpiku kostnego hamuje zakażenie. Następuje to zwy-



kle po d koniec pierwsze go tygodn ia o d zakażenta (23) .

TNFa produkowany przez makrofagi, jako jedna z
główny ch cytokin o dp owi e dz i zap alnej w zmaga cy to -
toksyczność makrofagow, aktyrłuj e neutrofile, zwięk-
sza ich właściwości fagocytarne i przyspiesza uwal-
nianie ze szpiku kostnego (7), Komponent bakteryj-
nego LPS-u, lipid A stymuluje uwolnienie wielu roz-
pllszcza|nych czynników , jak np, prostaglandyn, za-
palnych cytokin typu TNFa .ILI,IL6 i innych. Wie-
1ość róznych czynników, przede wszystkim zaś TNFa
powoduje uwalnianie z limfocytów IFN7 i innych cy-
tokin. Na wytwarzanie IFN7 przez komórki NK pozy-
ty.wnie wpĘwająILI2,ILI5 i IL18. IL15 aktywuje z
kolei komórki NK. Wynikiem uwolnienia wielu me-
diatorów t zachodzących przemian jest powstawanie
pierwotnego ziarniniaka. Uwolniony IFN7 jest zasad-
nlczym czynnikiem aktywuj ącym makrofagi, a wflwa-
rzany przez nie TNFa prowadzi do tworzenia się
ognisk ziarniniaków w tkankach (35).

Aktywowane komórki fagocytuj ąc e zabljająpałecz-
ki Sa]mone]]apoprzez mechanizm tlenowy, w tym w
wyniku p ow s taw ani a re aktywny ch zw tązkow tl enu w
pierwszych dniach po zakażeniu i reaktywnychzwtąz-
ków azotu w późniejszym okresie zakażenta. Induk-
torem powstawania reakĘwnychmviązków tlenu i azo-
tu jest IFN7 (21).

W proc e si e zablj ania p ałe c zek S a ] m o n e ] ] a ucze st-
niczątakże defensyny obecne w neutrofilach i makro-
fagach, które powoduj ą powstawanie anionowo- spe-
cy flc zny ch kanałó w w bło n ach lip i dowych, zw iększa-
jąc ich przepuszczalność. Podobnie działająkrótkie
peptydy obecne w komórkach fagocytujących i tkan-
kach gospodarza, jak: magainy, cekropiny, mellyĘna i
mastoparon (1 1). Odpowiedzią na zachodzące prze-
miany jest proliferacja limfocytów T produkujących
także wiele cytokin, aprzejawem odpowiedzi komór-
kowej nadwrazliwość typu opóźnionego na antygeny
białkowe, ale również LPS i polisacharydy antygenu
V, (3) Wczesna odpowiedź u myszy zachodzi zapo-
śre dnictwem limfo cytów Th2 pr zecho dząca następnie
w odpowiedź limfocytów Thl manifestująca się ich
proliferacją i produkcją IFN7 (3 5).

W wyniku pierwotnego zakażentadochodzi również
do uruchomienia mech anizmow odp owi edzi humoral-
nej vłyrńającej się powstaniem przeciw ciał przeciwko
antygenom białkowym i LPS, Rozpoznawanie anĘge-
nów połączonych z cząstkami MHC komórek prezen-
tujących następuje przezlimfocyty T CD4' TCR-alB,
W przypadku braku tych limfocytów dochodzi do za-
każęnta przetrwaŁego lub śmierci gospodarza. Zna-
czenię limfocytów T TCR?/ó w przebiegu salmone-
Iozy niejest jednoznaczne (25) Efektywnośó prezen-
tacj t w zmaga int e rakcj a c ząste c zki B7 z CD28 u l oko -
wanych na powierzchni komórekT,łączących się ze
sobąw trakcie prezentacji antygenu. Kolejno rozwija-
jąsię limfocyty T pamięci (u myszy Thl) modulujące
wytw arzanie przeciwc tał oraz mechanizmy cytotok-
syczności limfocytów. Wykazano również odpowiedz

za pośrednictwem limfocytów Th2, powstawanie spe-
cyftcznych IGgl i produkcję IL-5. Wkrótce po zaka-
żenil, pojawiają się przeciwciała klasy IgM, a następ-
nie IgG . Na błonach śluzowych i w surowicy obecne
sątakże przeciwciała klasy IgA (37). Odpowiedź hu-
moralna przeciwko paŁeczkom Sa]mone]]a skiero-
wana j e st przeciwko r ożny m antygenom, jak np. prze -
ciwko LPS, białkom purynowyffi, białkom błony ze-
wnętrznej, lipoproteinom, białkom szoku termiczne-
go, rzęskom i fimbriom. Komórki T pobudzane są
przęzbiałka o niskim ciężarze molekularnym, pilinę,
determinanty fl age linowe, ale takźe pr zez komp onen-
ty LPS-u.

Szczepienia i szczepionki

Ochrona dużych populacji zwierząt przed zakaże-
ni ami p ńe czkamt S a ] m on e ] ] ap ozo staj e nadal kwe stią
otwartą. Stosowanie szczepteńw obecnej syfuacji epi-
de mi o 1 o g i c znej w y daje s i ę ro zw i ązaniem najb ar dziej
optymalnym, a wanrnkiem ich upowszechnienia jest
łatwa drogapodania antygenu, jaknp. doustna (4,22).
Szczepi onki inaktyr;vowane lub p o dj e dno stkowe były
stosowane w przeszłośct ze zmiennymi efektami
ochronnymi, głównie ze w zględu na słab ą o dpowi e dź
komórkowąwspomaganąu myszy p rzęz limfocyty Th 1

(35). Szczepionka podjednostkowa oparta o antygen
Vi S, Ęphijest licencjonowanym preparatem do sto-
sowania u ludzi. W celu indukcji silnej odpowiedzi na
śluzówkach , szczegóInie przewodu pokarmowe go oraz
odpowiedzi ogólnej podejmowane są liczne badania
wykorzystania do tego celu ży.wych pałeczek Sa]mo-
ne]]allb innych nośników ich antygenów czy też ln-
formacji genetycznej o ich wytwarzaniu (5,22,3I).
Poznanie genetycznych uwarunkowań inwazyjności
i zjadliwości tych bakterii przyczynlło się do konstru-
owania szczepów atenuowanych w wyniku pojedyn-
czych lub wielu mutacji przede wszystkim genów od-
p owi e dz i al ny ch za wnikanie i pr ze ży w ani e zar azkow
w organizmie go sp odar za, ale także genów koduj ących
powstawanie elementów strukturalnyclr samej komór-
ki, jak np.; białek błony zewnętrznej, LPS-u, determi-
nujących syntezę i niezbędne przemiany,jak np.: pu-
ryn, pirymidyn, histydyny, metioniny, cAMP czy ami-
nokwas ów ar omaĘ c znych. E limina cj a duże go plazmi-
du zjadliwości prowadzi do uzyskaniaszczepów któ-
re po doustnym podaniu kolonizująsię w jelicie i jeli-
towej tkance limfatycznej, ale nie zasiedlaj ąmtĘszo-
wych nar ządow we wnętrzn y ch. S zc zep i onki z takich
szczepow są wysoce immunogenne i relatylvnie nie-
zjadliwe, chociaż zwierzęta po szczepieniu wykazują
niektóre symptomy choroby (4).

Zasadnlczym celem stosowania szczepionek jest
ograniczenie wzrostu bakterii w komórkach gospoda-
r za i lzy skanie dobrej indukcj i o dp owiedzi komórko -

wej i humoralnej. Idealna szczepionka powinna zatem
być absolutnie niezjadliwa dla ludzi i zwierząt, wyso-
ce immunogenna i zabezpieczać przez cĄ okres tu-
czlprzedpenetrac jązarazkowdonarządowmiąższo-
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urych orazograniczać kolonizację jelit przez
inne serotypy Salmone]]a.Powinna być tak-
że genotypowo stabilna, co zwykle uzyskuje
się po dwóch lub więcej delecjach, a zatenu-
owany szczep jest naturalną formą niezjadli-
wych Sa]monella. Ważnym jest takze, aby
szczępy szczepionkowe byĘłatwe w hodow-
Ii, magazynowaniu i doustnym zastosowaniu
nięzależnie od diety gospodarza. Zplnktuza-
chowania bezpieczeństw a, szczep atenuowa-
ny nie powinien byc także rozsiewany przez
szczepione zwierzęta i powodować immuni-
zację innych, których szczeptehnie planowa-
no, a co za tym idzie nie powinien przeży-
wać w środowisku (4,22).Przykady żywych
atenuowanych szczepionek stosowanych
u człowieka i zwterząt podano w tab. 1.

Uwagi końcowe

P aŁeczki S a l m on el l a są wdzięczny m narzę-
dziem do pracy nad konstruowaniem szcze-
pionek wielowaznych. Łatwo mozna wbudo-
wać w ich materiał genetyczny geny innych
mikroorganizmów i czynników zakaźnych
ulegających ekspresji. Dzięki temużywe Sal-
mone]]a dostarczają zarowno własne, jak i
obce antygeny do układu immunologiczne-
go. Ich podanie na błony śluzowe powoduje
zarówno miejscową jak i uogólnioną odpo-
wtędź immunologiczną. Szczepionki rekom-
binowane wykorzystywane są nie tylko do
uodparnianta przeciwko czynnik om zakaź-
nym, ale takżeprzeciwko nowotworom, aler-
genom, niepłodności itp. (I9,2],31). Istot-
nym czynnikiem ograniczającym ich stoso-
wanie jest uzyskanie na poziomie dostatecz-
nym ekspresji antygenów heterologicznych
w czasie wystarczającym do aktywacji ukła-
du imunologicznego i uzyskania satysfakcjo-
nującego stopnia odporności. Niestabilność
wbudowanych plazmidów i niska liczba ich
kopii, słaba aktywność promotora, obecność
represora nie pozwalającego na wyrażanie się
genów kodujących obcy antygen, toksycz-
ność dla komórek Sa]mone]]a obcych białek
ulegaj ących ekspresj i, enzymaty czna degra-
dacja lub nieprawidłowa budowa antygenu
ulegającemu ekspresji, to najczęstsze przy-
czyny niepowodzeń w wykorzystywaniu
szczepionek rekombinowanych (5 ). Pozytyw-
nym przykładem uzyskania wysokiej odpor-
ności przeciwko heterologicznemu antygeno-
wi jest żywaszczepionka nabazie S. Ęphi-
murium, do której wklonowano geny LPS-u
E. co]i 078. W wyniku szczepieniakurcząt
uzyskano dobrą odpowiedż humoralną prze-
ciwko Sa]mone]lai E. co]ioraz ochronę przed
zakażeniem E. coli018 (29). Jak się wydaje
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rekombinow ane szczepionki na b az ie S a ] m on e ] J a zdol-
ne sątakźe do indukcji cytotoksycznej odpowiedzilim-
focytów T, chociażwydawałoby się, że zamknięte bak-
terie w endosomach komórek fagocytujących nie mogą
wzbudzic cytotoksyczności zależnej od MHC klasy I.
Prawdopodobnie jednak na skutek szeregu zjawisk to-
warzyszących przetwarzanlu antygenu i jego prezen-
tacji może również dojść do jego prezentacji w kon-
tekście MHC klasy I (18). Dla wzmocnienia odpowie-
dzi przeciwko S a]m on e l l a, anty genom heterolo gtcz-
nym jak i ogólnej odpowiedzi immunologicznej po-
dejmowane sąpróby wklonowania do ich genomu ge-
nów cytokin ulegających ekspresji in vivo. Uzyskane
efekty na przykładzie szczepionki przeciwko Leish-
mania są zachęcające do kontynuowania tego kierun-
ku badań (41).
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