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Summary
The pathogenic activity of Salmonella ssp begins with its interaction with cells of enteric mucosa and

progresses to disrupt normal intestinal functioning, which results in acute inflammatory cell influx and fluid
secretion and enteritis. In its molecular base the pathogen virulence is a multifunction process that engages
different classes of determinants. Some of the important ones are chromosomal clusters of pathogen-specific
genes designated as the Salmonella pathogenicity islands (SPD. The molecular structure and classification of
SPI, the number of genes in pathogen virulence and functional role of their protein products are discussed,
These proteins, referred to as effectors or toxins, are transported to target structures in host cells by dedicated
machinery termed secretion systems, composed of subunits that are homologous among distantly related
bacteria. The export of the protein subunits from the cytop|asm to the outer surface of the cell resembles the
biogenesis of fimbriae. The importance of the apparatus expression on infection occurrence is discussed.

In view of the presented data it seems that Salmonella can use a limited set of macromolecular systems to
implement different pathogenic strategies. Probably the particular strategy utilized depends on the environ-
mental specificity of the host.
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P ałe czkj S a l m o n e l l a są pr zy czyną uc i ązliwych b i e -

gunek lub tzw. gorączek durowych, powodujących
corocznie na świecie śmierć około 3 milionów ludzi.
Rozwój infekcji inicjuje wniknięcie zarazka do orga-
nizmu żywiciela, zwykle drogą pokarmową neutrali -
zacja jego mechanizmów obronnych i kolonizacja tka-
nek. Następ stwern tnw azji ko mórek eukariotyc znych
jest ich destrukcja, doprowadzająca w skrajnych przy-
padkach do śmierci makroorganizmu. Właściwościa-
mi drobnoustroju decydującymi o jego patogennym
działanitjest zdolność adherencji do komorek zywi-
ciela oraz synteza czynników umozliwiających mu
wnikanie do wnętrza komórek tprzeżywanie w nich.
Dokonane w ostatnich latach odkrycia biologii mole-
kularnej umożliwiły poznanie i zrozumięnie szeregu
spraw doty czący ch me chanizmów p ato g ęnezy infek-
cj.i powodow.anyc! ptzęz te drobnoustroje. Wyłonie-
nie się nowej specjalności, tzw. komorkowej i mole-
kularnej mikrobiologlibierze swój początek z odkryć
dokonanych w badaniach j elitowych patogenów. Dzię-
ki nim idenĘfikowane sącoraz to nowe, docelowe dla
czynników wirulencji zarazkow, struktury komórek
makroorganizmu i powstaje coraz dol<Ładniejszy obraz
infekcji na poziomie komorki. Zdefiniowane zostały
ltczne genetyczne determinanty, ktore w drodze ewo-
lucyjnych zmian zdecydowały o doskonaleniu paso-
żytntczej aktywności drobnoustrojów. Rożnice w ich
wirulencji są wynikiem ewolucyjnego nałozenia na
stosunkowo konserwa§wny genom genów wirulen-

cji, r ozpr zestrzeni anych m i ędzy r ożnymt gatunkami za
pośrednictwem plazmidóW bakteriofagów czy tzw,
wysp patogenności. DNA wysp patogenności rozni się
od konserwatywnych odcinków genomu odmienną
zawarlościąpar zasad G + C. Wyspy te to stosunkowo
duże loci, kodujące ważne czynniki wirulencji, obec-
ne wyłącznie w patogennych szczepachdanego gatun-
ku (1, 13, l5, 23,25,27).W niektorych przypadkach
stanowiąone część genomu bakteriofagów lub plazml-
dow ijako ruchome elementy genetyczne są przeno-
szone między bakteriami w drodze horyzontalnego
przekazu genów (20, 22, 3l, 32). Sekwencje genów
wysp pato genno ści kontroluj ą ekspresj ę systemów se-
krecji oraz czynników zaangazowanych w procesy
tnwazji komórek makroorganizmu i rozwoju w nich
zarazków. Są one teżważnymi elementami w ewolu-
cyjnym rozwoju patogennych bakterii, poniewaz ich
inkorporacj a do niezjadliwych drobnoustrojów spowo-
dowała nabycie przeznie patogennych właściwości (5,
9,17,26).

Wyspy patogenności

Aktywność patogenna Salmonella enterica zależy
od ekspresji genów zblokowanych w odcinkach DNA
chromosomu lub plazmidow, określanych mianem
wysp patogenności (SPI - Salmonella pathogenicity
islands). Wyspy te determinują ekspresję czynników
przeprowad zaj ący ch p ro c e sy inw azji komórek żyw i-
ctela oraz umozliwiaj ących zarazkowt pr zeżyw anie



()

w tych komórkach (I,2, 12,22,33,35). Obok kilku
maĘch wysepek w gatunku Salmonella zidentyf,rko-
wano pięć duzych wysp patogenności (33). W chro-
mosomie S. Ęphimurium wyodrębniono pięć takich
wysp, oznaczonych od SPI-1 do SPI-5 (tab. 1).

DNA SPI-I kontroluje właściwości patogenne zjad-
liwych szczepów Salmonella oraz syntezę własnego
systemu sekrecji. Mechanizm inwazjl enterocytów
pr zez te pałeczki j est podobny do S hi gel l a, W obu przy-
padkach proces rozpoczyna indukcja endocytozy za-
razków przęz enterocyty. Dochodzi do niej w następ-
stwie iniekcjiptzez system sekrecji typu III produko-
w anych prz ęz zar azek biŃek inul azyj nych S ipA i S ip C
(Samonella invasion proteins), które reaguj ąc z cząs-
teczkami Cdc4ż i Rac komórek gospodarza doprowa-
dzajądo reorgantzacji ich cytoszkieletu (3, 9, 35). Jed-
nak nie w kazdym przypadku efektory procesu inwa-
zji są kontrolowane przęz sekwencje DNA tej wyspy
i transportowanę przęzjej system sekrecyjny. Białko
SopE (Salmonella outer protein E), bezpośrednio ak-
Ęwujące niskocząsteczkowe biaŁka Cdc42 i Rac, ko-
dują geny bakteriofaga atakującego S. Dublin, S. Ę-
phi czy pewne szazepy S. Ęphimurium (24). Mikro-
iniekcja tego białka do komórki nabłonkowej inicjuje
endocytozę zarazkow, w tym także tych, u ktorych
uprzednio mutacyjne zmiany w systemie sekrecji ha-
mowały ten proces (24).

Geny SPI-1 determinują ponadto syntezę białka
SipB, uczestniczącęgo zarowno w procesie inwazji
( e st wprow adzanę wraz S ipC w błonę komórkową en-
terocytów), jak i indukclt apoptozy makrofagow (21).

W przeciwieństwie do licznych białek efektorowych,
ktorych funkcja powoduje zmianę struktury komorki
gospodarza, pałeczki Salmonella syntetyzują także
kodowane przęz SPI-I białko SptĘ którego akcjaprzy-
wraca jej pierwotną morfologię. Białko to, produkt
genu sptĘ oddziałując nacząsteczkiCdc4} i Rac w ko-
mórkach makroorganizmu neutr alizĄ e wpływ S opE,
czego efektem jest wycofanie zmian w ich cytoszkie-
lecie (8), Wydaje się więc, że zarazki mogą w pew-
nych okolicznościach naprawiać uszkodzenia komor-
ki dokonane podczas inwazjt. Prawdopodobnie efekt
ten jestkorzystny zarówno dlanich, jak i komorek gos-
podarza. Geny SPI- 1 determinuj ą takze syntezę białka
SipB, uczestntczącego zarówno w procesie inwazji.
jak i indukcjt apoptozy makrofagów (18).

SPI-2 S. enterica odkryto podczas obserwacji mu-
tantow, które wprowadzonę dootrzewnowo myszkom,
w przeciwieństwie do szczepów wyj ściowych, odzna-
czaĘ się znacznuę obniżoną inwazyj no ś c i ą i wydŁuzo -

nym okresem przeż;ywania w makrofagach (25, 28, 30).
Odmiennie niż w mutacjach genów SPI-1, mutanty
SPI-2 zachowywały swoje właściwości tnwazyjne,
natomiast tractły zdolność przeżywania i rozwoju
w makrofagach. SPI-2 jest więc niezbędna dla prze-
żyw anta S almo nel l a wewnątrz makrofagó w p oprzęz
indukcję ich apoptozy (25,30).Zgromadzone w fago-
somach patogenne drobnoustroje blokują ich łączenie

Tab. l . Ch araktery styka wysp patogenności pałeczek S al m o -
nella (SPI)

s P1-1

sP1-2

s P1-3

sP1-4

s P1-5

(40 kb), delerminuje zdolność inwazji komórek
nabłonkowych oraz indukowaną apoptozę makrolagów

(40 kb), zawiera geny kodujące zdolnośó ptzeżywania

zarazków w m a krof a g a ch oraz rozw ói syste mowyc h

i nle kci i

(17 kb), zawiera specyficzny dla galunku gen mgtC,

odpowiedzialny za przeżywanie zarazka w makro-
lagach, ponadlo sekwencje SP1-3 mogą zawierać
dodatkowe geny, delerminuiące z|adliwość albo inne

właś ciwoś ci charakterystyczn e dla S a lmo ne lla

(27 kb), zawieta /ocus determinu|ący syntezę białek
neutlalizujących defensy makrolagów

(15 kb), zawiera geny uczeslniczące w ekspresji
właściwości enterOpalOgennych Salmonella

(6)

(36,41)

12l

(33 )

(47 )

się z lizosomem w fagolizosom. To sprawta, że nte
jest uruchamiany system bakterioboj czy izarazkiroz-
mnażająsię w makrofagu. Jednym ze zidentyftkowa-
nych białek SPI-2, które decydują o ich przeżywaniu
jest SipC. Jest ono wydzielane przez aparat sekrecyj-
ny do cytoplazmy komórek żywtciela, gdzie blokuje
fuzję fagosomu z lizosomem fagocyta.

Kolejnym czynnikiem wirulencji Salmonella jest
kodowane przęz geny SIP-2 białko SipB indukujące
ap opto zę makro fagów. W komórc e makrofaga b iałko
to wiĘe się z kaspazą-I,ktorajest zarówno aktywa-
torem programowanej śmierci komorki, j akiproteazą
rozkładającą pro-Il- 1. Prawdopodobnie wiązanie się
SipB z kaspazą aktywuje ją prowadząc do uwolnie-
nla znaczl7ych ilości interleukiny-1 (L-1), co ma za-
s adni cze znaczęnię dla ro zwoj u pro c e s ów zap alny ch,
sekrecji płynow i postępów choroby (19).

W przeciwieństwie do SPI-1, ktora jest dużymze-
społem genów, o sekwencji i funkcji homologicznej
z innymi inwazyjnymi patogenami jelitowymi, SPI-2
wydaje się właściwa wyŁącznie dla Salmonella (25).
Hybrydyzacja fragmentu DNA, zawierającego geny
spiA, B, C i R zręprezęntacyjnymi szczepami obu
gatunków Salmonella wykazała, że reagowaĘ zntm
wyłącznie szczepy taksonów tworzących gatunek
S. enterica,Iecznię S. bongori (25). W świetle \\yni-
kow badań hybrydyzacyjnych jest wielce prawdo-
podobne ze sekwencje SPI-2 zostaŁy nabyte ptzez
S. enterica po wydzieleniu się z S. bongori, jednak
j eszcze pt ze d j ej dal szym p o działem na p o szczęgó lne
podgatunki. To, że ekspresja kodowanego przez SPI-Z
aparatu sekrecyjnego następuje dopiero po wniknię-
cllzarazkado komórki gospodarza, powoduje ze kon-
trolowana przez geny tej wyspy aktyłvność czynników
inwazyjnych, nie j est wcześniej uj awniana (11, 25, 30).
Tak więc zdolność lnwazji komórek nabłonkowych
or az neutr alizacji mechanizmów obronnych s saków,
decydujące o patogenności zarazka, warunkuje naby-
cleprzez Salomonella obuwysp, SPI-1 i SPI-2. Jest to
istotny moment w filogenetycznym procesie prze-



kształcania się tego drobnoustroju w wewnątrzkomór-
kowy patogen (13, 15, 33).

Struktura genetyczna SPI-3 jest fragmentem DNA
o długości 17 kb (tysięcypar zasad), usytuowanymza
genem selC tRNA chromosomu,S. Ęphimurium, W skład
SPI-3 wchodzi co najmniej 10 genow, wśród ktorych
operon mgtB/mgtC koduje białka MgtC i MgtB, od-
powiedzialne za wirulencję dla myszy iprzeżywanie
zarazka w makrofagach, atakże wzrost w podłozach
o niskiej koncentracji Mg'* (2). Wśrod zidentyfikowa-
nych nowych determinant SPI-3 jedna wykazuje sek-
wencyjne podobieństwo do regulatorowego białka
ToxR V c h o l er a e, a kolej na do adhezyny AIDA- J ente-
ropatogennych E. coli (1). Należy podkreślić ze dys-
trybucja genów SPI-3 rózni się u poszczegolnych pod-
gatunkow Salmonella enterica. Gen wirulencji mgtC
jest obecny u wszystkich, natomiast zespół cztercch
genów w centralnym fragmencie DNA wyspy stwier-
dzany jest tylko u niektórych z ntch t lważany jęst za
pozostałość insercyj nych sekwencj i wielostopniowe-
go nabywania cech w procesie ewolucji SPI-3 (1).

Analiza molekularna sekwencji SPI-3 i ich filoge-
netycznej dysĘbucji wśród rożnych serowarów pod-
gatunku Salmonella enterica wskazuje, ze SPI-3 po-
siada mozaikową strukturę jako rezultat wielostopnio-
wego ewolucyjnego procesuj ejprzekanti koduje syn-
tezę białek nie zawsze funkcjonalnie podobnych. Jest
to zatęmzespoł cech odmiennych od wykazywanych
przez SPI-1 i SPI-2, które SalmonellanabyĘ prawdo-
podobnie w drodze pojedynczego horyzontalnego
transferu genów. Sekwencje SPI-3 koduj ąsyntezęsze-
regu białek o zrożntcowanej funkcji, wśród ktorych
znajilĄąsię również budujące odmienny system se-
krecji typu I (4,25, 33). Zróżnicowana dystrybucja
sekwencj i SPI-3 u poszczegolnych szczep ów znajdu-
je odbicie w funkcjonalnyrrr zróżnlcowaniu tworzących
je genow. Stąd struktura posiadanych przez drobno-
ustrój sekwencji SPI-3 prawdopodobnie decyduje albo
o jego gatunkowej patogenności, albo o tropizmie tkan-
kowym czy o określonych objawach choroby itp. (1),

Specyficzny dla paŁeczek Salmonella fragment
DNA, oznaczony jako SPI-4, j estzlokalizowany w 92,
minucie ich chromosomu i zawlęta locus determiml-
jący syntezę białek umożliwiających przeżycie zaraz-
ków w komórkach fagocy'ów (23). Proces ten w głów-
nej mierze zależy od neutralizacji defensyn, an§bak-
teryjnych kationowych peptydów, uwalnianych przez
ziamistości fagosomalne makrofagów i neutrofili, które
buduj ą anionowe kanaliki między warstwami lipidów
błony c:ltoplazmatycznej bakterii, inicjując proces ich
destrukcji (7,I3). Oporność Salmonella na defensyny
kontroluje także gen phoĘ regulujący proces syntezy
neutralizujących je białek. Szczepy z mutacjąw obrę-
bie te go genu s ą nie zj adltw e t hip erwr ażliwe na b akte -

riobójczy efekt wywierany przęz zgrubne ekstrakty
makrofagów i neutrofili (7, 13),

Właściwości enteropatogenne szczepów Salmonella
kontrolowane są przez geny SPI-5. Zintegrowane

w SPI-5 geny: sopB oraz pipA, pipB, pipC i pipD
(patho genicity island-encoded proteins) stymuluj ą s e-
krecję pĘnow i ostry zapalny rozplem komórkowy
w izolowanych pętlach jelitowych u bydła (33). Jak-
kolwiek nie jest znany szczegółowy mechanizm dys-
funkcji błony śluzowej jelit i rozwo}u enteritis, to wia-
domo, ze proces ten inicjuje interakcja zarazków zen-
terocytami makroorganizmll (6, ż] 3I). Adherencja
Salmonella do enterocytow stymuĘe mobilizację leu-
kocytow zasiedlaj ących błonę śluzową j elit (intraepi-
thelial leucocyte - IEL), Ten transepiteliarny sygnał
wysyłany j e st z chw i 1 ą n aw iązania ko ntaktu zar azkow
z rąbkiem szczotęczko!\ym enterocytów. Inicjują go
wywołane adherencją zmiany w syntezie białek, za-
równo w komórkach zarazka, jak i gospodarza. Mu-
tanty Salmonella z defektem syntezy systemu sekrecji
typu III były niezdolne do indukcji sygnałów dla IEL,
System ten bowiem jest niezbędny dla inwazji entero-
c5Ąów przez te drobnoustroj e. (9). Ponadto, j e dno z bia-
łek Sop (SopB), ktorego ekspresjękontroĘągerry SPI-5
i jest transportowane przez system typu III, odgrywa
istotną rolę w mobilizacji IEL i sekrecji pĘnow do
światła jelit (8,27).

Okazało się ze, mutacje w zakresie SPI-5 S. Dublin
w znacznym stopniu o graniczalą enteropato genność
ty ch szczep ów, pr zy zachowaniu zdo lno ś ci do wywo -

Ęwania systemowych infekcji. Tak więc co najmniej
niektóre czynniki zj adliwośc i Salmonella, odpowie-
dzialnę za aktywność enteropatogenną są odmienne
od tych, które wylvołują systemową salmonellozę, Jest
wysoce prawdopod obne, że rożnę lvyspy patogennoś-
ci są odpowiedzialne za specyficzne fazy procesu in-
fekcyjnego (1a). Tak więc inkorporacja SPI-5 do ge-
nomu Salmonellą możę spowodować nabycie pruęz
zar azek enteropato gennych właściwości (3 3 ).

Systemy seklecii
Pałeczki Gram-ujemne wydzielają do środowiska

zewnętrznego białka efektorowe, inicjujące w komór-
kach gospodarzarozmaite funkcje toksyczne, takie jak:
cytotoksyc zno śó, pr ote oliza, hemo liza, fo s forylacj a
i defosforylacja białek itp. (1, 2). Do ich transporfu
wykorzystują systemy (aparaty) sekrecyjne, którymi
btałka te przenoszone są poprzęz wewnętrzną i ze-
wnętrznąbłonę komórek. Opisano co najmniej cztery
takie struktury oznaczone jako typy sekrecji I-IV (1).
Okazało się ze większośó białek strukturalnych tych
systemów wykazuje znaczną homologię z białkamt
zaangażowanyrni w biogenezę fimbrii typu IV (fim-
brii tworzących wiązki - bfp), rzęsek i receptorów
b akteri o fa g ów or az zw iązana j es t z błon ą wewn ętrzną
bakterii (20,34). W procesach tych istotnąrolę odgry-
wa białko EspA (sekretyna) , tworzące strukturę kana-
lika sekrecyjnego, ptzezktóry elementy fimbrii, a tak-
że różne biaŁka uczestniczące w procesi e patogenezy,
transportowane są na powierzchnię komorki (I,2I,
2J, 29, 3 I, 3 4). Eksport toksyn produkowany ch przez
bakterie, atakżelicznych enzymów odbyrlva się za po-



średnictwem systemu sekrecji typu II, określanego tak-
ze mianem końcowego odcinka (odgałęzienia) głow-
nej ściezki sekrecyjnej komorki (general secretory
pathway). Tworzy go l2-I4 białek niezbędnych do
dwustopniowego procesu transportu poza komórkę. Po
rozpoznaniu §powej sygnalnej sekwencji białka jest
ono transportowane głowną ścieżką sekrecyjną przez
błonę wewnętrzną do przestrzeni peripl azmaĘ cznej,
a stąd dalej na powierzchnię komorki za pośrednic-
twem systemu sekrecji typu II (29).

Jednak powszechny u patogenow jelitowych jest
wyspecjalizowany system sekrecji typu III, transpor-
tujący toksyczne białka z c5Ąoplazmy komórki zaraz-
ka bezpośrednio do docelowych struktur komórki gos-
podarza. Mechanizm ten uruchamiany jest wyłącznie
przy bliskim kontakcie komórek zarazka z komórka-
mi docelowyrni (contact dependent) (7). Ekspresjętego
systemu kontroluje ponad 20 genow, wśrod ktorych
ni ektóre /oc i s ą wsp olne z determinantami kontro luj ą-
cymi syntezę fimbrii (4,26,34).

Aparat sekrecji typu III upałeczek S. Typhimurium
utworzony jest z kanalikowych wypustek wyrastają-
cych ponad powierzchnię komórki, zbudowanych z pow-
tarzających się sekwencji białka EspA, zakotwiczo-
nych dwoma pierścieniami gornymi w jej błonie ze-
wnętrznej i dwoma dolnymi w błonie wewnętrznej
(21). Zgodnie z obecnie akceptowanąhipotezą kana-
liki te za pośrednictwem usytuowanego na ich szczy-
cie białka (translocon) penetrują jak igĘ strzykawek
błony komórek makroorganizmu, tran§portuj ąc bez-
pośrednio do komórek docelowych białka efektorowe.
Zapośrednictwemtegosystemucząsteczkibiałekprze-
noszone są wprost z cytoplazmy zarazka do komórek
go spodarza, z pominięciem przestrzeni periplazma-
Ęczne1, skąd hansporluje je system sekrecji typu II (21).

Zatęm aktywacja tego systemu uruchamia sekrecję
i translokację licznych bakteryjnych białek do komó-
rek docelowych makroorganizmu (8). Są wśród nich,
między innymi, stymulatory sygnałów prowadzących
do róznych zmian metabolizmu komórek zywic i ela cry
tnternaltzacjt pałeczek S. Ęp himurium przez niefago-
cytujące komórki, jakimi są enterocyty. Pobudzana
przez białka zarazka agregacja aktyny prowadzi do
reorganizacji cytoszkieletu enterocytów i do makropi-
nocytozy (3, 13, 27). Zmtany dokonujące się w cy-
toszkielecie przypominaj ą reakcj e komórek nabłonko-
lvych wywoływane przez rożnę agonisty, takie jak:
czynniki wzrostu, hormony, czynniki onkogenne itp.
(28). Innym, istotnym w patogenezie salmonellozy
efektem translokacji białek zaruzka do komórek makro-
organizmu jest indukcj a prozapalnych cytokin. Zale-
ży ona od aktyłvacji czynników transkrypcji w jądrze
komórkowym ( 1 9), Cytokiny sąprawdopodobnie sty-
mulatorami zmian zapalnych w j elitach, występuj ących
zwykle w przebiegu infekcji. Ta aktywność zarazka
jest więc ściślę związana z funkcją systemu sekrecji
białek typu III. Za jego pośrednictwem dostarczanę są
do komórek docelowych białka efektorowe, urucha-

miające w nich cykl określonych przemian. Są one ele-
mentami struktury tego systemu i nie wszystkie zosta-
Ę zidentyftkowane. Jednym zrozpoznanych jest biaŁ
ko SopE, sĘmulujące zarówno reorganizację cytosz-
kieletu komórek tywiciela,jak i produkcję prozapal-
nych cytokin (16). Zatęmjego ekspresja umozliwia
uruchomienie przemian, których efektem są zmiany
morfologii komórki oraz funkcji jej jądra, Jest więc
mozliwe, że S. Ęphimurium możę ttĄć tego samego
efektora do wywołania odmiennych odpowiedzi ko-
mórki gospodarza. Co więcej, białko SopE moze rów-
nież aktywowac kilka niskocząsteczkowych białek
wiĘących GTP-azę, które wtedy regulująróżne syg-
nalne ściezki zmian w komórkach gospodarza (16).

podsumowanie

Patogenne drobnoustroje wyksźałciĘ różne mecha-
nizmy, prowadzące do zmiany fizjologicznych funk-
cji komórek zywiciela w taki sposob, aby w nich mog-
Ę przeżywac irozmnażac się. W kontekście moleku-
larnym, wywoĘwanie choroby przezpatogenne drob-
noustroje jest wieloczynnikowym procesem, w ktorym
uczestniczą dwie klasy determinant genety cznych.
Pierwsza znich obejmuje geny kontrolujące przebieg
pro c e s ów ftzj olo gtcznych komorki b akteryj nej, umo ż-
liwiających jej przeżywanie zarowno w środowisku
organizmu żywiciela, jakipoza nim. Sąone zwykle
obecne u patogennych, jak i niepatogennych drobno-
ustrojow. U Salmonella w skład tej grupy wchodzą
regulacyjne geny dwucistronowego operonu phoP/
/phoQ, kontrolujące ekspresję ponad 20 loci. Jest to
główny regulator ekspresji cech zjadliwości u Salmo-
nella (2,II,I2). Do tej grupy zaltczanę sątakże takie
geny, jak np. aroA, kodujące zdolnośó syntezy aloma-
Ę czny ch aminokwasów, ni eobecnych w tkankach ży-
wiciela oraz szeręg innych, kontrolujących procesy
Ęciowe komorki czy reperacji uszkodzeń DNA (14),

Druga klasa genów wirulencji kontroluje ściezki
metabo l iczne, specyfi czne dla pato gennych drobno -
ustrojów i tylko wyjątkowo niektóre z nich stwierdza-
ne sąu niepatogennych odmian. Grupująje struktrrry
określane mianem wysp patogenności. Początkowo
zal<ładano,że sekwencje te zawiera Ęlko plazmidowy
DNA, późniejjednak okazało się, ze są obecne także
w chromosomie patogennych bakterii. Decydują one
o tak istotnych właściwościachpatogennych, jak: zdol-
ność inwazji komórek eukarioĘcznych, neutralizacja
mechanizmów obronnych gospodarza i destrukcja j ego
komórek. Rodzaj tych destrukcji, ich ilościowy wy-
miar decyduje o charakterzę i nasileniu zmian choro-
bowych. W drodze ewolucyjnych przemian patogen-
ne drobnoustroje wyksztŃclĘ teżzintegrowane z wys-
pami patogenności odpowiednie mechanizmy trans-
lokacji czynników wirulencji do komórek gospodarza,
Jak się okazało biogeneza tych mechanizmów jest nie-
mal identycznaz systemami transmisji na powierzch-
nię komórki elementów struktury takich organelli ko-
mórkowych, jak fimbrie czy rzęski. Rozwoj tych wy-



soc e sp e cyfi czny ch i cz ęsto bar dzo zło żony ch mecha-
nizmow pozostaje zapewne w związku z długotrwaŁą
ko e gzysten cją zar azkow (no s i c iel stwo) z komórkami
makroorganizmu (9). Ich ekspresja zatem decyduje
o ujawnieniu patogennych właściwości zarazka (2, 5,
7I, I2).

Wirulentny fenotyp Salmonellaj est więc komplek-
sem wielu czynników genetycznych. Wydaje się, ze
ekspresja genów wirulencji jest w wysokim stopniu
skoordynow ana, tzn, właściwe ilości każde go zbiałek
efektorowych są produkowane w ściśle określonym
czasię i we właściwym miejscl. Zarazęk, zależnte od
warunków środowiskowych, w których się znajduje,
uruchamia w ramach posiadanych możliwości właści-
we czynniki wirulencj i, I stotne znaczenię ma też moż-
liwość kierowania tego samego efektora do róznych
struktur docelowych komórki i sfymulacji w nich róz-
nych patogennych efektów (np. białko SopE). Wszyst-
ko to decyduje o postaci klinicznej infekcji, a niekie-
dy w ogole o jej wystąpieniu.

Patogenna aktywność zarazka zależy takze od sta-
nu organizmu gospodarza. Rozmaite jego dysfunkcje
ułatwiają zarazkom inwazję i destrukcję tkanek. Oka-
zało się, że u myszy z defektem produkcji enzymlt
NADPH-oksy duzy,niezdolnych do tworzenia reaktyw-
nychnviązkowtlenowych,zabljającychdrobnoustroje
w fagolizosomie, chorobę wywo\rvaĘ mutanty SPI-2
z upośledzeniem funkcji aparatu sekrecyjnego Ępu III.
U normalnych myszy zamknięte w fagosomie zjadli-
we szczepy Salmonella blokują dostęp do niego
NADPH-oksydazy, do czego nie są zdolne mutanty
SPI-2 z defektem aparutu sekrecji typu III (32).

O ile znany jest wpływ rożnych czynników środo-
wiska makroorganizmu na właściwości patogenne
Salmonella, to właściwie niewiele jest danych, czy lw
jakim zakresie przebywan|ę poza nim oddziałuje na
właściwości patogenne drobnoustroju (środowisko
zywności, procesy jej przetwarzania). Nie wiadomo,
czy pH, temperafura, a,, itp., powodujące hamowanie
ekspresji pewnych cech fenotypowych, np. f,rmbrii (31),
mo gą również p owo do w ac zmiany genotyp u, skutku-
j ąc e trwałą utratą zdo lno ś ci syntezy okre ś lony ch czy n-
nikow wirulencj i. Wiedza z tego zakresu mogłaby być
wykorzystana w modelach mikrobiolo gii prognostycz-
nej i ocenie ryzyka,
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