
Medyeyna Wet, 2@, 60 (9)

Artykuł przeglądowy

,,,,,,,:,:.,' 911l,]]]::,

Review

Znaczenie plazmidowego zgtupowania genów spu
u Salmonella enterica subsp. ente]ioa
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Significance of the spu group of plasmid genes in Salmonella enttica subsp. entelica
Sunrmary

The degree of virulence of Salmonella enterica subsp. enterica which causes infections in humans and warm-
blooded animals is dependant to a large extent on the presence of the large virulence plasmid. The products of genes
which are localised there may inlluence the survival and multiplication of bacteria in macropha§es. One of them is
the spv gene group - a highly conservative DNA fragment including five open reading frames: spvR, spvA, spvB,
spvC, spvD. The spvR encodes the SpvR protein, which regulates the expression ofother genes. The spvB encodes
the protein which is a mono (ADP-ribosyl) transferase. The functions of the remaining spv genes are unknown.
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Zjadliwość pałeczek Salnlonella podgatLrnku I (Salmo-
nella enterica subsp. enteric,a) powodującego zakażenia
u człowieka izwierząt stałocieplnycllw znacznym stop-
nil zależy od obecności duzego plazmidu zjadliwości.
Produkty niektórych zlokalizowanych tam gerrów ułatwia-
ją namnazanie się bakterii wewnątź komórek fagocytu-
jacych, głównie makrofagów, przyczyniając się tytll sa-
rnym do zakażenia uogólnionego i systemowego rozwoju
choroby. W wysoce konsetwatywnym odciŃu DNA plaz-
midowego, o wielkości 7,8 kb zlokalizowany jest region
zjadliwości nazywaty zgrupowanieln spv, złożony
z 5 ramek odczytu: spvR, spvA, spvB, spvC i spvD (16,
19,20,28,35). Występuje on u wszystkich Salmonellu
enterica podgatunku I, IIIa i VIt (1, 4,5).Plazmidy nio-
sące zgrupowanie genów operonu spv występują Lr wielu
róznych serotypów Salruonella, których cechą wspólną
jest inwazyjność, zwiększona zjadliwość i namnazanie się
w makrofagach wątroby i śledziony. Ceny tego operonu
Lr róznych serotypów wykazują wysoką hornologię (10,
25, 3B), Filogenetyczna analiza materiału genetycznego
Salmonella wykazała, ze region spv został włączony do
genomu stosunkowo niedawno po ustaleniu się gatunku
Salmonella enterica subsp, enterica i występuje niemal
u wszystkich naturalnych izolatów dobrze zaadaptowa-
nych do gospodarza, jak np. u Salmonella Dublin przy-
stosowanych do bydła, Salmonella Choleraesttls, dla któ-
rych naturalnym gospodarzem są świnie, Salmonella Gal-
linarum będącym swoistym pasozytem kur, Salmonella
Abortusovis występującyrn głównie u owiec. Nie stwier-
dza się go u Salmonella Typhi (3, 25). W zróznicowany
sposób operon spv występuj e u Salmonella Typhimuriwn
t Salmonella Enteritidis, dla których naturalnymi gospo-
darzatni są gryzonie, a które pasozytują takżę u wielu in-
tlych zwierząt i człowieka (25). W naturalnych zakaże-
niach drogą pokarrnową pałeczki Salmonella wnikają do
komórek nabłonka j elitowego oraz komór ek M niezależ-
nie od mechanizmów zakodowanych w p\azmidzie (39).
Nie jest on zatem niezbędny do adherencji, powstawania

i rozwoju zakażenl,a w jelicie czy wnikania do kępek
Peyera. Nie wpływa na ochronę Salmonella przed bakte-
ilolizą pod wpływem dopełniacza (20,21,27). Jak wyka-
zano w doświadczenjach in vitro, obecnośó spv l Salmo-
nella nie wpływała na adherencję i inwazję tych bakterii
do komórek hodowli tkankowych. Jak się wydaje, lirnfo-
cyty T i B nie odgrywają zadnej roli w r,4awnianiu się
fenotypu Spv Salmonella w reakcjach, w których wystę-
pLr.ląjako komórki plerwotne lub tez oddziałujące regula-
cyjnie na namnazanie się bakterii w makrofagach. Lim-
focyty T naturalnie wpływają aktywizująco na maklofagi
i inne kornórki fagocytujące, słuzące do kontrolowania
pasozytów wcwnątrzkomórkowych, jakimi są pałeczki
Sctlnlonella. Granulocyty ze swojej natury są krwinka-
nli przeciwdziałalapymi rozwojowi zakażenia. Nie obser-
wowano jednakze zrożrljcowania iclr aktywności fagocy-
tarnej i bójczej w zalezności od tego, czy Salmonella
posiadały geny .ipy czy nie. Nieco inaczej zachowują
się rnakrofagi, w których obset"wol,vanoprzeżywanie i na-
nnażanię się szczepów Salmonella niosących operon spv
(21,24).

Znaczenie dużych plazmidów
Produkty genow plazrnidowych u wielu bakterii decy-

dują o pełnym wyrazeniu się chorobotwórczości, jak np.
ma to miejsce u Shigella, Yersinia czy Salmonella (22).
Duze plazmidy rvystępują u różnych serotypów Salmo-
nella i różnią się wielkością. Dla przykładll, plazmidy
stwierdzane u Salmonella Ęphinlurium mają wielkość
96 kb, u Salruonella Enteritidis 60 kb, u Salmonella Dub-
lin 80 kb. a u Sctlmonella Choleraesuls od 50 do l10 kb
(4, 22,36). Istnieją sugestie, że plazmidy występujące
u Salmonella Enteritidis i Salmonella Choleraesuis sąwa-
riantami plazmidu obecnego u Salmonella Ęphilrułrium
i mają wspólne pochodzenie. Ostateczna ich forma
ukształtowała się w wyniku delecji określonych genów
już po oddzieleniu się od wspólnego przodka. Swiadczy
o tyrn identyczność większości ramek odczytu, wysoka



homologia i identyczny porządek genów (2ż). Analizare-
strykcyjna duzych plazmidow wykazała obecność iden-
tycznych fragmentów u Salmonella Typhimurium i Sal-
monella Enteritidis po trawieniu enzymem Hind III (7).
ldentyczny wzór restrykcyjny wykazyw ały także p\azmi-
dy o wielkości 50 kb Salmonella Choleraesłls, większe
natomiast różnlĘ się wielkością fragmentów DNA po tra-
wieniu tym enzymem. Dwa wzory restrykcyjne stwier-
dzono po analizie plazmidów występujapych u Salmonella
Dublin. We fragmentach restrykcyjnych u Salmonella
Choleraesuis i SalmonelLa Enteritidls wykryto delecje
określonych genów, czym można tłtlmaczyć mniejszą
masę molekularną tych plazmidów w porównaniu z wy-
stępującymi l Salmonella Ęphimurium. Proces ewolucyj-
ny powoduj e, że geny występujące na duzym plazmidzie
zjadliwości kodują określone cechy, determinujące adap-
tacj ę p oszc ze gó lnych serotypów p aleczek S a l m o n e l l a do
określonych gospodarzy, 1ak l też wpływaj ą na wykształ-
cenie własnej drogi chorobotwórczości Ęchzarazków. Po-
parcie tej tezy stanowi występowanie u większości ,Sal-
monella różnego typu adhezyn, jak np. mannozo-wrazli-
wych fimbrii typu 1 czy cienkich fimbrii agregacyjnych
Agf obecnych takze u komensalicznych Escherichia coli
(I 4, 39). U niewi elkiej liczby S cllm o n e l l a wy stępuj ą spe-
cyftczne dlanich fimbrie, jaknp. długie fimbrie Lpf, fim-
brie Pef czy fimbrie Sef - typowę dla Salmonella Enteri-
tidis.Warunkująone adherencję i adaptacje pałeczek Sal-
monella do wybranych gospodarzy (B, 14,16,21,39).
Podobnie, opeTon pef zachowany u Salmonella Ęphimu-
rium i niekompletny u Salmonella Cltoleraesuis i Salnlo-
nella Enteritidisbędzie wpĘwał na ekspresję fimbrii spe-
cy fi czny ch s erotypowo. Występ ow anie zaś u S a l m o n e l l a
Ęphimurium i Salmonella Enteritidis genu rck koduja.-
cego białko błony zewnętrznej, warunkującego oporność
tych zarazków na oddziaływanie surowicy gospodarza,
moze tłumaczyć zdolność ichprzeżywania w trakcie za-
każenianie tylko u specyficznego gospodarza, którym jest
mysz, a|e także u innych (21, 22). Szczepy Salmonella
enterica podgatunku I niosące plazmidze zgrapowaniem
genów spv hybrydyzowaĘ z sekwencjami finO, traD
irepA obecnymi naplazmtdzie F, co sugeruje, ze region
spv występuj e na plazmidzie podobnym do plazmidu F
(4). Analiza nukleotydów genu spvA u szczepów podga-
tunku I, [IIa, IV i VII wykazałaż6 polimorficznych miejsc
nukleotydowych, w tym I7 zmiennych, spośród których
15 odzwierciedlało rożnice między podgatunkami. Sek-
wencje spvA szczepów zaadaptowanych do gospodarzy,
jak np, Salmonella Choleraesuis, Salmonella Derby, Sal-
monella Dublin j Salmonella Pullorum były identyczne
(2ż). P raw dopodobnie identyczne sekwencje genu spvA
występująu Salmonella Ęphimurium i Salmonella Ente-
ritidis. W analizie nukleotydów genu spvC u Salmonella
enterica podgatunków I, IIIa i VlI wykazano ll miejsc
p o limorfic znych. O grani czone zr ó żnic ow anie s ekwencj i
występujących w nukleotydach genów spvA i spvC
sugeruje, że ten region jest ewolucyjnie nowy i został
włączony do genomu Salmonella później niż inne geny
zjadliwości. Brak operonu spv l Salmonella bongorii
wskazuje, że został on włączony do podgatunkl Salmo-
nella enterica już po rozdzieleniu się tych gatunków na
drodze ewolucyjnego rozwoju. Nieobecnośc zaś l Sal-
monellą podgatunku IIlb i IV moze wynikać ze zgllbienia
tej informacjiprzez wspomniane bakterie (5).

Region spv stanowi tylko drobny fragment plazmidu
zj adliwości i wr az z operonem pef (plazmid-encoded fim-
rie) i genem rck (resistance to complement killing) sku-
pia geny zwia4ane ze zjadliwościąSalmonella (2ż). Mniej
wiadomo jest o innych czynnikach kodowanych w pozo-
stałej jego części. Geny zaangażowane w replikację iutrzy-
mywanie plazmidu l Salmonella Choleraesłls skupione
są w 3 regionach replikacyjnych: pietwszy podobny do
replikonu Rep-FIIA występującego na plazmidzie pB17I
u enteropatogennych E. coli (EPEC), drugi podobny do
replikonu RepFIB także występującego na plazmidzie
pB171 u EPEC, trzeci skupiający geny odpowiedzialne
za słabe ltrzymanie plazmidu u gospodarza. Miejsca re-
plikacyjne l Salmonella Ęphimurium i Salmonella Ente-
ritidis odpowiadające replikonom RepFIIA i RepFIB na-
zywająsię repB i repC. Trzecj region replikacyjny u Sal-
monella Ęphimurium zawiera geny par złożone z genów
incR, parA, parB i parS, niezbędne do tworzenia niezgod-
ności i podziału między 36888 bp a 40587 bp (22). Repli,
kony repB i repC wykazują słabą reakcję hybrydyzacji
z IncFI plazmidu F i IncFII plazmidu Rl00. Na dużym
plazmidzie u S a l m o n e l l a G al l in arum, S a l m o n e l l a E n t e r i -
tidis i Salmonella Ęphimurium wykryto F-podobny re-
gion OriT, który nie występuje u Salmonella Choleraestt,
is l, Salmonella Dublin.Dużeplazmidy obecne u Shigella
flexnerii i E. coli wykazują częściowąhomologię zplaz-
midem zjadliwości Salmonella Dublin.Inne regiony zlo-
kalizowane naplazmtdzie zjadliwości to, między innymi,
kompozycja genów rsd stabilizuj ącychplazmid i decydu-
j ący ch o mutagene zie po d wpływem promieni lrV, re gion
odpowiedzialny za przenoszenie plazmidu, elementy in-
sercyjne i inne (żż). Prawie wszystkie plazmidy zjadll-
wości znal:re są jako niekoniugacyjne. Spośród genów
finO, traX, tral, trbD, traT i traG u Salmonella Cholerae-
suis tylko dwa finO i traT były kompletne, co więcej re-
gion ponizej genu traD skupiający geny odpowiedzialne
za transfer DNA uległ delecji, co potwierdza defektyw-
no ś c koni ugacyj ną w sp om i nane go plazmidl (22) .

Begulacia ifunkcja genów spl,

Jak jużwspomniano wcześniej, zgrupowanie spv skła-
da się z 5 genów, takich jak: R, A, B, C i D. Kontrolę nad
ekspresją spv sprawują dwa bakteryjne czynniki. Jednym
jest chromosomalny czynnik RpoS (KatF), będący pod-
jednostką sigma polimerazy RNA. Zarządza on róznymi
genami indukowanymi w fazie stacjonarnej (l0, 17,33).
Powoduje on takze indukcję drugiego regulatora, którym
jest SpvR kodowany przez gęn spvR zlokalizowany na
plazmidzie zjadliwości (10, 17). Białko SpvR zaliczane
jest do rodziny prokariotycznych białek regulatorowych
LysVMetR aktywatorów transkrypcji (I7, 31). Obydwa
czynniki RpoS i SpvR indukują transkrypcję spvABCD.
Gen spvR podlega transkrypcj i nięza|eżnie od genow
strukturalnych zgrupowania spv, wiĘe promotor (regula-
tor) spvR i spvA oraz 1est niezbędny do ekspresji genów
spvABCD (17), Transkrypcjaz promotorów spvR i spvA
jest indukowana w fazie stacjonarnej pod kontrolą alter-
natywnego czynnlka sigma - RpoS. Szczepy zlnieczyn-
nionym genem rpoS, wykazuj ąznacznie obnizonąchoro-
botwórczośó (37). Doświadczenia przeprowadzone na
szczllr zy ch fi brob l a stach NRK- 4 9 F w ykazały u szczep ów
S al m o n e l l a Ęp hi mur ium Arpo S zmniej szon e przeżyw a-



nie w tej linii komórkowej (6). Białko SpvR tworzybez-
pośrednie połag,zenie z nukleoĘdami zgrupowanymi w re-
gionie regulatorowym +l do )7 i -5l do -7l spvA (37).
Gen spvR posiada miejsce operatorowe przypominające
operator spvA, wiązący dystalny fragment SpvR. SpvA
jest więc negatywnyrn regulatorem operonu. Produktami
genów spvABCD są białka SpvA o masie 28 kDa, SpvB
- 65 kDa, SpvC - 28 kDa i SpvD o masie 25 kDa (9).
W hodowlach in vitro białka SpvA i SpvB pojawiają się
we wczesnej fazie stacjonarnej, białka SpvC i SpvD wy-
stępująprzez cĄ okres fazy stacjonamej. U dzikich szcze-
pów Salmonella Dublin SpvA eksportowane jest do bło-
ny zewnętrznej. SpvB i SpvC pozostają w cytoplazmie,
Ięczze względu na funkcję SpvB białko to powinno wy-
stępować zewnątrzkomórkowo. Nieznany jest jednak sys-
tem transportu SpvB nazewnątrzbakterii. Choć hipoteza
o związkl SpvB z TTSS (Trzeci System Sekrecji) wiele
wyjaśniłaby, to brak jest danych potwierdzających taką
mozliwość (29). Niemniej, teoretyczne założenia wska-
zuląnaudział białka SpiC, należącego do SPI-2 w trans-
porcie SpvB. Jednak mutanty sseB i sseC (geny kodujące
białka efektorowe SPI-2, transportowane za pomocą SpiC)
nadal są zdolne do depolimeryzacji aktyny przez SpvB
(18). Funkcję transportu SpvB na zewnątrzbakterliptzy-
pisuje się teoretycznie białkom SpvC i SpvD. Brak jest
jednak jednoznacznych danych na poparcie tej hipotezy.
Badania nad wewnątrzkomórkow ąlokalizacląbiałek Spv
wykazały, iż SpvD z całąpewnością jest eksporlowane
na zewnątrz komórki (9, 29).

Znaczenie poszczególnych genow i kodowany ch przez
nie białek nie jest jasne. Otto i wsp. (34) wykazali, że gen
spvB koduje wielodomenowe białko, w którego C-termi-
nalnym fragmencie znajduje się obszar o aktywności
mono- (ADP-rybozyl) transferazy (mADPRTs). Mono-
-ADP rybozylacja jest potranslacyjną modyfrkacją białka
katalizowan ąprzez ęnzy m. Enzymy Mono(ADP-rybozyl)-
transferazy katalizuj ą przeniesienie ADP-rybozy z N AD'
do określanego aminokwasu białka docelowego z uwol-
nieniem nikotynamidu. Mono-ADP rybozylacja jest isto-
tąoddziaływania toksyny błoniczej, która w ten sposób
blokuje syntezę białka w komórkach eukarioĘcznych. Po-
dobnie działa egzotoksyna A Pseudomonas oraz toksyny
Bordetella pertussis, Clostridium botulinum, Escherichia
coli, P. aeruginosa, ęgzoęnzymS B. cereus i Vibrio cho-
lerae (34). Oddziafując na komórki gospodarza powodu-
ją ADP rybozylację białek G (heterotrimeric), innych
małych białek wiązących GTP (Ras, Rho) lub aktynę, po-
wodując zmianę ich funkcji. Toksyny bakteryjne naśla-
dują endogenne enzymy regulujące metabolizm komórek
gospodarza, jak np, ecto-ADP-rybozylotransferazy wy-
stępujące u kręgowców U kurcząt produktami 3 genów
sąwydzielane ecto-enzymy ART6.1, ART21 i ART7. Otto
i wsp. porównali sekwencj ę znanych ADP-rybozylotrans-
feraz i sekwencje SpvB, stwierdzając ich niską homolo-
gię. Wykazali natomiast, ze SpvB in vitro posiada aktyw-
ność ADP-rybozylotransferazy (34). Domena aktywna
znajdowała się we fragmencie C-tęrminalnym. Oczysz-
czony rekombinowany C-terminalny fragment białka
SpvB powodował rybozylację 40 kDa białka w lizacie
komórek linii Jurkat. Podobnym zmianom podlegało biał-
ko odpowiadające wielkością w lizatach makrofagów
i makro fa g ó w zakażony ch S a lm o n e l l a, p otr aktowanyc h

rekombinowanym spvB. Autorzy ci, oprócz tezy o bez-
pośrednim oddziaływaniu SpvB na białko makrofagowe,
z mniejszym prawdopodobieństwem, ale nie wykluczają
także moż|iwości aktywowania przez nie wewnątrzma-
krofagowej ADP-rybozylotransferazy. P o wniknięciu pa-
łeczek Salmonella do makrofagów namnazają się one
w pęcherzykach SCV (Salmonella Containing Vacuole).
Najprawdopodobniej zw iązane j est to z rybozylacjąbia-
łek gospodarza odpowiedzialnych za zabljanie bakterii,
zudziałęm SpvB. Namnożone Salmonellrl roznoszone są
po całym organizmie wraz z makrofagami, doprowadza-
jąc do systemowego zakażęnta. Wykazano także zmniej-
szone przeżywanie Salmo nella Ęph imurium w szcnlrzy ch
fibroblastach NRK-49F, w przypadku mutacji genów
spvR, spvB orazniezmienione w stosunku do szczepu kon-
trolnego, w przypadku mutacji genu spvA (6, lż,29).
W doświadczeniach na ustalonej linii komórkowej MQ-
-NCSU (makrofagi kurze) wykazano znaczny wpływ
genow spv na przeżywanie i namnażanie się pałeczek
Salmonella Enteritidis w makrofagach. WpĄrv poszcze-
gólnych genów zgrupowania j est j edn ak zróżnicow any (27 ).

Hamowanie funkcji maktofagów
plzez plodukty genów spu

Pałeczki Salmonella po wniknięciu do wnętrza makro-
faga,przy udziale produktów innych genów niz spv do-
prowadzają do wytworzenia zmodyfikowanego fagoso-
mu, nazyw an e go w aku o lą zaw i er aj ąc ą S a l m o n e l la ( S CV
- Salmonella Containing Vacuole) o średnicy kilku mi-
kronow i morfologii zb|iżonej do makropinosomu (l3),
Mogą się one formować przęz zamykanie pofałdowanej
błony komorkowej w postaci wypełnionej płynem waku-
oli lub powiększanie fagosomu (2).Tworzenie SCV w ma-
krofagach wygląda tak samo, jak w komórkach niefago-
cyfujących (12, I3). Zahamowanie namnażania się ^lal-
monella w SCV ma miejsce tylko w przypadku szczepów
pozbawionych spv. Oprócz,,nie reagowania" makrofa-
gów na namnażanie się w nich pałeczek Salmonella nle
wyklucza się udziału tych komórek w regulacyjnym od-
dziaŁWaniu na inne komórki lczestniczące w powstrzy-
mywaniu zakażenia. Po całkowitej lub prawie całkowitej
deplecji makrofagow u myszy szczepy Salmonella po-
siadające spv oraz nie posiadające tego operonu vłykazy-
waĘ po dob ną inw azy jno ść mierzon ą Iiczbą b akterii ko-
lonizujących wątrobę i śledzionę (l6,2I). Uzyskane dane
przekonują o tym, że makrofagi w odróznieniu od granu-
locytów w sposób zróżnlcowany reagują na namnazanie
się w nich Salmonellaw zależności od tego, czy posiadają
spv, czy nie posiadajątego operonu. Sąkomórkami pier-
wotnymi, w których bakterie o fenotypie Spv się namna-
żają, Dzieje się tak zarowno w makrofagach obecnych
w układzie limfatycznym, tkankach, jak i makrofagach
świezo uwolnionych ze szpiku (15,2r).Pałeczki Salmo-
nella na ogół nie wnikają do niefagocytujących komórek
waJroby czy ś|edziony, a nawet jeśli to nastąpi, to nie ma
wpływu na systemowy rozwój zakażęnia w następstwie
dojelitowego podania zarazków i odbywa się niezaleznie
od obecności fragmentu spv. Na poparcie tezy o wiodącej
roli makrofagów w namnazaniu się i penetracji do narzą-
dów wewnętrznych pałeczek Salmonella wykonano do-
świadczenie, w którym napromieniowanym myszom
podawano Salmonella Dublin pozbawiony plazmidu.



W pierwszym tygodniu po napromieniowaniu, kiedy obec-
ne były jeszcze makrofagi osiadłe, nie obserwowano
penetracji bakterii do wątroby. Po dłuzszym Qzasie, w któ-
rym makrofagi osiadłe obumarły, a ze szpiku nie zostały
uwolnione nowe, podane mikroorganizmy, mimo że nie
posiadaĘ fragmenfu spv, powodowały zakażenie uogól-
nione i śmierć zwierza! (11). Podobnie w doświadczeniu
na myszach BALBc z punktową mutacją genu Nrom 1

wyłączającąfunkcj ę makrofagów obserwowano powsta-
nię zakażenia uogolnionegoprzez Salmonella nie mające
operonu spv (11). Na poparcie tezy o pokonywaniu funk-
cji obronnych makrofagów przez Salmonella posiadają-
ce operon spv przeprowadzono doświadczenie na myszach
normalnych, w którym wykazano, ze do obrony przed
zakażęnięm S a l m o n e l l a D ub l i n po siadaj ącym plazmid
zjadliwości niezbędne były oprocz makrofagów granulo-
cyty obojętnochłonne. Nie były one jednak konieczne do
obrony prze d zakażęniem szazępami wyleczonymi z plaz-
midu. Dodatkowy wniosek, jaki się nasuwa, wskazuje,
że plazmid zjadliwości warunkuje przeżywanie Salmo-
nellaw makrofagach, jednakże nie chroni zaruzków przed
granulocytami (11). Produkty genów spv nie wpływają
także,jak się wydaje, na indukcję czy też supresję ogól-
nej odpowiedzi immunologicznej i interferon gamma
(IFN7), tumor necrosis factor alpha (TNFa) nie wpływa-
j ą hamuj ąco na namnażanie si ę szczep ów p ozbawionych
spv w organizmach myszy (11). Prawdopodobny ldział
genów spv w apoptozie makrofagów pozostaje niejasny.
Szczepy Salmonella Ęphimurium, Salmonella Dublin czy
S alm o nell a C ho l er ae s uis posiadaj ące plazmi d zj adliwoś-
ci zwiększały Iizę makrofagów. Odbywało się to jednak
bezudziaŁugenów spv RABCD, co sugeruje występowa-
nie na plazmidzie innych, nieznanych jeszcze genów od-
powiedzialnych zaten proces (30), Inne dane zakJadają
j e dnak, że dla cy top aty czne go o ddzi aĘw ania S a l m o n e l l a
na makrofagi człowieka geny spv sąpotrzebne, poniewaz
szczepy z mutacją spvR nie mają takich właściwości (6,
16, 30). Najnowsze dane wskazująna ldziałbiałka SpvB
w aktl.wacji kaspazy-3 , doprowadzaj ąc przez fragmenta-
cję DNA do apoptozy makrofaga (18).
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