
Praca olyginalna Original papet

Analiza genu fimH kodującego adherynę fimbrii typu 1

Salmonella ente]ica se]Owa] Ente]itidis*l
DAGMARA KlslELA, LILIANA KlczAK, MARTA ruznnlŃsKA, MAclEJ KUczKoWsKl*,

RoMAN FRANlczEK**, MAclEJ UGoRsKl

Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Norwida 31 , 50-375 Wrocław
*Katedra Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnejz Kliniką Wydziału Medycyny WeterynaryjnejAR,

pl. Grunwaldzki 45,50-366 Wrocław
**Katedra i Zakład Mikrobiologii AM, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław

Kisiela D., Kiczak L., Kuźmińska M., Kuczkowski M., Franiczek R., Ugorski M.

Analysis of fimH gene coding type 1 fimbriae adhesin of Salmonella entefica setoual Enteritidis

Sumnrary
FimH protein is a lectin-like adhesive subunit of type 1 mannose-sensitive fimbriae found on the surface of

most Enterobacteriaceae species and involved in the adhesion of bacteria to host tissues. W'ó have cloned fimH
gene of Salmonella enterica serovar Enteritidis using PCR with primers complementary to the known fimH
gene of Salmonella enterica serovar Typhimurium. The sequencing of PCR product revealed a high degree of
sequence similarity (about 97-99.gYo) between fimH gene of S. Enteritidis and other known fimH genes of
several Salmonella serovars (S. Ęphimurium, S. Gallinarum biovar Gallinarum, S. Gallinarum biovar
Pullorum, S. Choleraesuis, S. Typhi). The analysis of 13 avian and 8 human S. Enteritidis isolates revealed an
enormous degree of conservation in sequenced fimH genes, with no single nucleotide substitution found among
the studied samples,
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P ałęczkt Salmonella Enteritidis są aktualnie j ednym
z najczęściej izolowanych od ludzi i drobiu serowa-
rów Salmonella (6, 13). Bakterie te należądo patoge-
nów wewnątrzkomorkowych, maj ących zdolność pe-
netracji ścian jelit, a w sprzyjających warunkach za-
s i e dlani a nar ządów wewnętrzn y ch zakażonych go sp o -
dar4l. Pierwszym etapem procesu infekcyjnego, umoz-
liwiaj ącym pałeczkom S alm onell a uj awnienie czyn-
ników wirulencji, odpowiedzialnych za wystąpienie
objawow chorobowych, jest tch adhezja do nabłonka
jelitowego (5). Uwaza się, ze istotną rolę w tym pro-
cesie pełnią obecne na powierzchni bakterii fimbrie
typu 1, posiadające zdolność wiązania bogatych
w mannozę łańcuchów oligosacharydowych glikopro-
tein komórek eukariotycznych. Te włókienkowate or-
ganella, noszące u,S. Enteritidis nazwę SEF21 (11),
wytw arzane sąprzez większośó przedstawicieli rodzi-
ny Enterobacteriaceae (1). Głownym białkiem struk-
turalnym fimbrii łpu 1jest fimbryna FimA, jednakże
w wiązaniu cukrowego ligandabezpośredni udziaŁbię-
rzę inne białko wchodzące w skład włókna fimbrii -
adhezyna FimH (9, 10). Ekspresja fimbrii typu 1 na
powierzchni komórki bakteryjnej warunkowana jest
obecnością w genomie bakterii operonu ftm. ZespoŁ

genów ftm Salmonella enterica, oprócz genu fimA ko-
dującego fimbrynę FimA i genu fimH kodującego ad-
hezynę FimH, obejmuj e cztery inne geny białek struk-
furalnych: fiml, fimD, fimF i fimC, jak również geny
ftmZ, fim! fimW kodujące białka regulatorowe i gen
fimU kodujący cząsteczkę tRNA (3,4). Prowadzone
w ostatnim czasię badania nad właściwościami fim-
brii typu I pałeczek Salmonella pozwoliły ustalić sek-
wencje genów fimH kodujących adhezyny FimH ta-
kich serowarów, jak Ęphimurium, Gallinarum, Typhi
i cholereaesuis.

W przypadku kilku gatunków enterobakterii stwier-
dzono,żewytwarzanęprzęz nie fimbrie typu 1 $ryka-
ntjąróżnice wpowinowactwie do tych samych struk-
tlr mannozowych. Uważa się, że za tę odmienną swo-
isto ść receptorową fi mbrii, mo gącą odpowiadaó za tr o -
pizm bakterii do określonych tkanek czy gospodaruy,
odpowiedzialne są różnice w strukturze białek adhe-
zyjnychFimH. Takie warianty adhezyny FimH najle-
piej zostaĘ poznane u Escherichia coli (14). Stwier-
dzono, że l rożny ch szczepów tych bakterii występuj ą
białka FimH wykazujące odmienne właściwości ad-
hezyjne, kodowane przez alleliczne warianty genu
fimH, charaktery nljące się niewielkimi róznicami
w sekwencjach nukleotydowych. Sokurenko i wsp.
(15, 16) zaobserwowali,że infekcje dróg moczolvych*)Praca finansowana w ramach projekfll badawczego KBN ru 3PO6K 033 22



u ludzi i myszy wywołują te izolaĘ E. coli, których
adhezy ny F imH wykazuj ą z do lno ś ć w iązania zat ow -
no r ozgŃęionych łańcuchów oligomannozowych, j ak
i terminalnych reszt mannozy liniowych strŃtur man-
nanów. Równiez badania nad rolą fimbrii typu 1 w ad-
hezji paŁeczęk Salmonella pokazały, że szczepy Sal-
monella Ęphimurium roznią się od siebie właściwoś-
ciami adhezyjnymi (2). Sekwencjonowanie genów
ftmH szczępów ,S. Ęphimurium SLl344 i LB5010,
określonych, odpowiednio, jako nisko- i wysokoadhe-
zyjny wykazńo, że kodowanęprzez nie białka FimH
różntąsię od siebie w dwoch pozycjach aminokwaso-
wych. Pomimo szeroko opisywanej roli fimbrii typu 1

w adhezyjności pałeczek §. Enteritidis, brak jest w lite-
ratutzę informacji na temat wytwarzanej przez te bak-
terie adhezyny FimH, jak rownież kodującego to biał-
ko genu fimH. Celem_badlń było sklonowanie i sek-
wencjonowanie genu f,rmH ,S, Enteritidis oraz analtza
jego zmienności w kontekście wariantów allelicznych
genu fimH znajdowanych u innych przedstawicieli
Enterobacteriacaeae.

Matetiał imetody
Szczepy bakteryjne. W badaniach wykorzystano szcze-

py Salmonella enterica serowar Enteritidis wyizolowane
od drobiu z klinicznymi objawami salmonellozy (I3 izola-
tow) oraz szczępy tych bakterii pochodzące odhldz| za-
równo chorych, jak i zdrowych (8 izolatów) (tab, 1).

Klonowanie genu fimH. Izolaclę genomowego DNA
z komórek,S. Enteritidis prowadzono wg metody Pitchera
i wsp. (12). Materiał wyjściowy do izolacji stanowiły 24-
-godzinne, pĘnne hodowle,S. Enteritidis prowadzone w bu-
lionie SB (3,0oń trypton, 2,0oń ekstrakt drozdzowy,I,0oń
MOPS (kwas 3-morfolinopropano sulfonowy), pH J, Roth),
w objętości 5 ml. Do klonowania sekwencji DNA, odpo-
wiadających genowi fimH S. Enteritidis, wykorzystano
rnetodę łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR), z:użyclem
pary starterów oznaczonych jako 5'-fimH"* (5'-GGGC-
CATGGAGGATAGCC-3') i 3'-fimH"_ (5'-GCGTCTA-
GATGAGTTGGC-3' ), komplementarnych do sekwencj i
flankujapych gen fimH. Sekwencje starlerow zaprojekto-
wano w oparciu o znanąsekwencję operonu fim,S. Typhi-
murium, zarejestrowaną w bazie danych GenBank pod nu-
merem L19338. Mieszanina reakcyjna, o końcowej obję-
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Tab. 1. Szczepy Salmonella Enteritidis wykorzystane w ana-
lizie genu fimH
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tości 50 p"I zawierała: genomowe DNA w ilości 0,1 pg,

50 pmoli kazdego startera, 50 mM dNTP (Sigma) oraz I IJ
polimeazy Taq DNA (Sigma). Reakcję PCR prowadzono
według następuj ącego schematu : denafuracj a matrycowe-
go DNA przez I minutę w temperaturze 94"C, przyłącze-
nie starterów w temperaturze 4B"C przez I minutę, oraz
wydłuzanie przyłapzonych starlerów w temperatu r ze J 2" C
przez I,5 minuty, liczba cykli 25. Produkty reakcji PCR
analizowano elektroforetycznie w Ioń żelu agarozowym,
w buforze TAE przy stałym napięciu 80 V.

Sekwencjonowanie. Produkty reakcji PCR rozdzielano
preparatywnie w 20ń żelu agarozowym, następnie izolo-

Tab.2, Różnice w sekwencjach nukleotydowych genów fimH pałeczekSąlmonella enterica
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wano z że\l przy pomocy zestawu Qiaprep (Qiagen).
Oczyszczone fragmenty DNA poddawano sekwencj onowa-

fimH prowadzono z ,lżyciem programu komputerowego
BioEdit (hĘ : //www.mbio.ncsu. edu/BioEdit/bioedit.html).

Wyniki i omówienie

Klonowanie genu finrtL SalmonellaEnteritidis prze-
prowadzono metodą PCR na matrycy genomowego
-DNA, 

pochodzącego ze szczepów izolowanych od
drobiu i lldzi. Otrzymane w reakcji PCR fragmenty

wencj ę nukleoĘdów. Otrrymanąsekwencj ę genu fimH
zdeponowano w bazie danych GenBank pod nume-
rem AY159806.
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ktore kodują nieaktywne adhezyny FimH. Jak to wy-
kazĘ nasze badania, zastąpienie w obu nieaktywnych
białkach izoleucyny treoniną (I78T), obecną z kolei
w aktyrłmych adhezynachFimH (8), wpełni przywra-
cało tym białkom właściwości adhezyjne. Sugeruje to,
że obecność określonych wariantów allelicznych genu
fimH może w znaczący sposób wpĘwać na właści-
wości adaptacyjn e pałeczek Sąlmonella.

Biorąc pod uwagę dostępne dane, wskazljące na
występowanie wariantów allelicznych genow fimH
zarówno l E. coli,jak i §. Ęphimurium, przebadano
2I szczepow §. Enteritidis pod kątem występowania
u nich wariantów tego genu. Analizowano szczępy 1zo-
lowane od drobiu w róznym wieku, pochodzące zróż-
nych regionów Polski, jak i od ludzi, zarówno nosi-
cieli, jak i chorych z objawamt zatrucia pokarmowe-
go, Pomimo tak odmiennego pochodzenia nie stwier-
dzono żadnychrożnic w sekwencj ach nukleoĘdowych
genów frmH S. Enteritidis, co wskazuje, że właściwoś-
ci adhezyjne analizowanych szczepów, te zalężne od
fimbrii łpu 1, sąidenĘczne. Wtymkontekście szcze-
golnie interesujące wydają się różnice aminokwaso-
we stwierdzane w pozycjach 61 i 1 1 8, pomiędzy biał-
kiem FimH 

^9. 
Enteritidis a adhezynąz,,wysokoadhe-

zyjnego" wariantu S. Typhimurium, opisanę9o przez
Boddickera i wsp, (2), W stosunku do S. Ęphimu-
rium w pozycji 61 tego białka stwierdza się zamianę
alaniny na glicynę (A6lG) i w pozycji 118 seryny na
fenyloalaninę (S1I8F). Z kolei, reszĘ te odpowiadają
dokładnie wariantowi białka FimH wytwarzane-
mll przez,,niskoadhezyjny" szczęp,§, Ęphimurium
SL1344, Wariant LB5010 w porównanilze szczepem
SLI344 znacznlę efekĘwniej wtązaŁ się do komórek
Hep -2, tw or zył b i o fi lm i ko lonizow aŁ pr zew o d p okar-
mowy myszy. Uzyskane przez nas wyniki śwtadczą
że btałkaFimH wytwarzanę przez,S. Enteritidis repre-
zentujątzw.niskoadhezyjnywariantadhezyny.

Podsumowuj ąc, wykazano bardzo wysoki procent
homologii pomiędzy genem fimH.9. Enteritidis a in-
nymi serow ar ami S alm on ell a, natomiast nie stwierdzo-
no istnienia wariantów alleltcznych tego genu w obrę-
bie tego serowaru. Wskazuje to na niezwykle wysoki
konserwatyzmtego genu u,S. Enteritidis w odróznie-
niu od §. Typhimurilmczy E. coli.
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