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Disttibution of plasmid encoded spu genes among poultry isolates of Salmonella Enteiltidis
Summary

The plasmid-encoded spv virulence genes common to the Salmonella enetrica subspecies 1 have been corre-
lated lvith systemic salmonellosis. The spv region consists of spvABCD, which are transcribed as an operon.
They are found in a broad spectrum of serowars of Salmonella adapted to different animal species. The exact
mechanism by which the spv genes increase the growth rate within host macrophages is not known. The
present study was undertaken to determine the frequency of plasmid-encoded spv gene occurrence among
S. Enteritidis strains isolated from poultry. The study involved 70 strains of S. Enteritidis. SpvR and/or spvD
genes detected by PCR method were found in about 807o of the tested strains. Both spvR and spvD genes wer€
present in 54oń of the isolates. About 21oń of S. Enteritidis demonstrated only spvR and l2.5oń only spvD
genes. The mo|ecular size of isolated Salmonella plasmids were compared to those from Y. enterocolitica.
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P Ńe c zki S a J m o n e ] J a p o s i adaj ąc e plazmtd zj adl iwo ś -
ci maj ą zdoln o ś ć wyw oĘwan i a zakażenia sy s tem ow e -
go na skutek ułatwionego namnażania się bakterii
wewnątrz komórek fagocytujących, głównie makro-
fagów (5, 6, ]). Czynniki determinujące ujawnienie
się takich właściwości zakodowane są w genach wy-
soce konserwatywnego odcinka o wielkości około
8 kB, w którym zlokalizowany jest region zjadliwości
nazywany zgrupowaniem spv, złożonymz 5 ramek od-
czytu spvR, spvA, spvB, spvC i spvD (2, 3). Występu-
je on u wszystkich Sa]moneJ]a enterica podgatunku I,
n i VII, Plazmid niosący zgrupowanie genów opero-
nu spvABCD występuje u wielu rożnych serotypów
Salmone]]a podgatunku I, których cechą wspólną jest
inwazyjnośc, zwiększona zjadliwość i zdolność do
namnażania się w makrofagach wątroby i śledziony.
Geny spv różnych seroĘpów wykazują wysoką ho-
mologię, Kontrolę nad ekspresją spv sprawują dwa
bakteryjne czynniki. Jednym j est chromosomalny cnln-
nik RpoS, będący podjednostką sigma polimerazy
RNA. Zarządza on róznymi genami indukowanymi w
fazie stacjonamej. Powoduje także indukcję drugiego
regulatora, którym jest SpvR, kodowany przez gen
spvR zlokalizowany na plazmidzie zjadliwości. BiaŁ
ko SpvR zaliczane jest do rodziny prokarioĘcznych
białek regulatorowych Lys RĄ4et R aklywatorów trans-
krypcji. Obydwa czynniki RpoS i SpvR indukujątrans-
krypcję genów spvABCD. Gen spvRpodlega transkryp-
cji niezależnie od strukturalnych genów spvABCD.
Jego produkt wiąże się z promotorami genów struktu-

ralnych jest bowiem niezbędny do ich ekspresji (14).
F i 1o gen e§c zna analiza materi ału genetyc zne go S a l m o -

nellav,rykazała, że region spv został włączony stosun-
kowo niedawno, już po ustaleniu się gatunku Sa]mo-
ne]la enterica subsp. Enterica i występuje niemal u
ws zystkich naturalnych izolatow dobrze zaadaptow a-
nych do gospodarzy, takich jak S. Dublin, S. Cho]era-
esuis, S. GalJinarum, S. Abortusovis t innych. Nie
stwierdza się go l S. Ęphi (2).Z rożną częstością
występuje natomiast u Sa]mone]]a Ęphimurium i
S. Enteri tj d i s, które pasożyfuj ą u szerokiego spektrum
gospodarzy (5, l1). W naturalnychzakażeniach drogą
pokarmową pałeczki Sa]moneJ]a wnikają do komó-
rek nabłonka jelitowego otaz komórek M nięzależnie
od mechanlzmow zakodowanych w plazmidzie, Nie
j est on zatem niezbędny do powstan ia i r ozw o1l zaka-
żeniaw jelicie, jednakże liczne dane przekonująo tym,
ze obecne na nim geny spv decydująo namnażaniu się
S a ] m o n e ] J a zar ów no w makro fagach ob e cnych w ukła-
dzie limfatycznym jak i w tkankach,atakże w makro-
fagach świeżo uwolnionych ze szpiku, co decyduje o
systemowym rozwoju zakażenia (5, 6, 7, 10). Celem
badan było określenie występowania operonu spv na
dlżymplazmtdzie u szczepów S. Enteritidis izolowa-
nych od drobiu.

Mateilał imetody
Szczepy. Do badań użyto 70 szczepow Salnonella En-

tetitidis izolowarrych z materiału klinicznego od drobiu w
laboratorium bakteriologi cznyn1 WZHW oddzlał w Płoc-



ku oraz w laboratorium bakteriologicznym Zakładu Bakte-
riologii i Biologii Molekularnej Wydz. Med. Wet. SGGW.
Izo l acj ę i i dentyfikacj ę pałe czek S a l m on el l a przeprowadzo-
no zgodnie z instrukcją nr 4199 Głównego Lekarza Wete-
rynarii. Szczcpy przechowywano w temp, 4oC oraz zamro-
zone w -JO"C z dodatkiem 13% glicerolu.

Izo|acj a DNA plazmidowego. Izol ację przeprow adza-
no metodą Iizy alkalicznej, W tym celu 200 ml l8-godz,
hodowli Sallnone]]ana podłozu LB odwirowano przy 7 tys.
rpm. przez 15 min. Osad bakteryjny zawieszono w 4 ml
buforu I o składzie: 50 mM glukoza, l0 mM EDTA (pH -
8,0), 25 mM Tris-HCl z dodatkiem lizozymu w ilości 1
mgłnl. Zawiesinę inkubowano 5 min. w tenperaturze po-
kojowej, a następnie dodano 8 rnl buforu ll o składzie: l%
SDS, 0,2 M NaOH. Po delikatnynl wymieszaniu irr]<ubo-
wano pTzcz 10 min. w temperaturze pokojowej, po czym
dodano 6 nl lodowatego bufbru lII (3 M octan potasu). Po
delikatnyrn wyrnieszaniu i inl<ubacji przez I0 min, w tem-
peratu,rze pokojowej, całość odwirowano przy 15 tys. rpm.
przez 15 min. Supełnatant przefiltrowano, a następnic zmie-
szano w stosunku 1 : l z alkoholem izopropylowym, w celu
wytrącenia DNA. Następnie próbkę odwirowano przy l5
tys. rym. przez30 min., a osad zawieszono w 4 ml bLrforu
TE (10 rnM Tris-HCl pH - 8,0, l mM EDTA pH : 8,0).
Próbkę odbiałczano pzez dwukrotne mieszanie z fenolem
w stosunku l : 1, a następnie z mieszaniną fenolu l chloro-
fonnu 1 : l. Po odwirowaniLtprzy 3 tys, rpm. przez 5 min.
zebrano gómąfrakcję wodnąi wytrącano DNA przez zmie-
szanie z alkoholem etylowym w stosunku 1 : 2 inkubo-
wano w -20"C przez rroc. Po odwirowaniu w 15 tys. rpm.
przez 30 rnin, próbkę zawieszono w 50 prl buforu TE.

PCR. Do amplifikacji genów spv jako matrycy uzyto
DNA pocho dzący ze zl i zo w any chtem i c znie komó rek bak-
teryjnych ( 1 ml l8-godzinnej hodowli w bulionie LB ogrza-
no w temperaturze l00'C przez 5 min.). Startery do PCR
(przedstawione w tab. l) zostały dobrane na podstawie
opublikowanych sekwencji nukleotydów zgnlpowania spv
zlokalizowanych na plazmidzie wirulencji ( 1, 9)
Tab. 1. Sekwencje starterów użytych do amplifikacji genów
spvR i spvD

SpvR1

SpvB2

SpvD1

SpvD2

AAAAAG GTCACCG CCATCCTG

CAGAAG GTG GACTGTTTCAGTTCC

G GTGAAAATTACATAAG CAAGAG C

CCTG CAGACATTATCAGTCTTCAG G

W skład mieszaniny reakcyjnej wchodziły: l0xPCR-
bufor (Fermentas, Litwa) 5 pl, MgCl. (Fetmentas, Litwa)
3 ;,rl, dNTP (Fermentas, Litwa) 5 pl. matryca DNA 10 pl,
primer spv, (DNA Gdańsk, Polska) 3 pl, spv, (DNA Gdańsk,
Polska) 3 pl, polimerazy Taq (Fermentai, Litwa) 1 pl.
Wstępną denaturację przeprowadzano w temp.94"C przez
2 nin. Następnie program składał się z 35 cykli: złożonych
z etapow: denaturacja DNA przez 30 sek. w temp. 94oC,
wiązanie stafterów przez 30 sek. w temp. 56"C, wydłuża-
nie DNA przez 30 sek. w temp.72"C. Końcowe wydłuża-
nle zachodziło w temp. 72"C ptzez 10 min.

Do amplifikacji genu rpoS, jal<o matrycy użyto DNA
pochodzące go ze zlizowanej hodowli Salmone]]a, jak w do-
świadczeniu powyzej. Startery do PCR dobrano na podsta-
wie opublikowanej sekwencji genu rpoS pochodzącego z
genomu S. Ęphimuriuttl:

- 5' GCGCGTCGCGCACTGCGTGG- 3';
5,-CTGGCCAGCACTTCACGCTG- 3, (4)

Elektroforeza DNA. Rozdziału DNA dokonano meto-
dą e lektrofor ezy w I%o żelu agar ozory m z dodatki em brom -
ku etydyny przy napięciu 10 V/cm zelu.

Wyniki iomówienie
W wyniku przeprowadzonej reakcji ampliirkacji z

użyciem sekwencji startowych dla genu spvR stwier-
dzono jego występowanie l53 szczepów na 67 prze-
badanych. Dodatkowo u 3 szczepow, których nie ba-
dano na obecność genu spvR wykryto sekwencje genu

Tab. 2. Występowanic genóu, spvR i
spvD zgrapolvana §pll wśród ̂

S. 
Enle-

ritidis izolowanych od drobiu

SpvD, co w sumie
dawało dodatni wy-
nik PCR u 56 na 70
szczepów Sa]moneJ-
]a Enteritidis (80%).
Wśród 24szczepow,
u których jednocze-
śnie poszukiwano
obu wyżej wymie-
nionych genów, uzy-
skano wynikt za-
mieszczone wtab.2.
Obydwie sekwencje

występowĄ u 13 szczepów, wyłącznie spvR u 5 szczę-
pów, spvD u3 szczepoq au 3 szczepow niewykryto
żadnej z wymienionych sekwencji.

Zkażdej zuzyskanych grup szczepów, wybrano lo-
sowo pojedyncze izolaĘ i wykonano PCR z użyciem
sekwencji starterowych dla genu rpos, uzyskując w
każdym przypadku wyn ik dodatni. Potwierdzono tym
samym występowanie wspomnianego genu u badanych
pałeczek Sa]mone]]a.

Z trzech szczepow, w których metodą PCR stwier-
dzono obecnośc genów spvR i spvD izolowanoplazmj-
dy metodąlizy akalicznej i ponownie przeprowadzono
PCR używaj ąc j ako matrycy wyizolowany DNA, co ob-
razuje ryc. 1. Potwierdzono tym samym występowanie
poszŃiwanego operonu spv na plazmidzie.

W celu ustalenia wielkości wyizolowanego zę szcze-
pów §. Enteitidis 668 i 1039 DNA plazmidowego, po-
równano je na żehl do dużego plazmidu pYYe227 (70
kB) jedynego występującego u wzofcowęgo szczepu

forezieunlskano prąz-
Salmonel]ana podob-

nej wysokości co plazmidowy DNA Yersinia (ryc.2),
chociaż wydaje się, ze nie są one dokładnie tej samej
wielkości - fragment obrazujący DNA szczepu 1039
znajduje się nieco niżejniż fragment DNA szczepu 668.

Występowanie operonu spv oceniane na podstawie
reakcji amplifikacji stwierdzono u 80oń badanych
szczepów S. Enteritidis izolowanych od drobiu. Obec-
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Ryc. l. Wynik amplifikacji plazmidowych genów spvR (ścież-
ka 6) i spvD (ścieżka ż, 5,7) w szczepach S. Enteritidis 668,
993, l039. Scieżka M zawiera Gene Ruller 100bp Ladder Plus
(Fermentas, Litwa). Strzałki wskazują wielkość swoistych
produktów PCR: 1) spvR- 897bp, 2) spvD- 720bp

ność jednocześnie genu spvR i spvD vrykazano g 54oń
izolatów. Gen spvR kodujący białko SpvR tworzące
bezpośrednie połączenie z DNA genu spvA, pozosta-
je pod kontrolą genu rpos zlokalizowanego w chro-
mosomie bakteryjnym. Zatęm wydaje się, ze plazmt-
dowy region spv pozostaje pod kontrolą genów chro-
mosomalnych (14). U losowo wybranych szczepow
S a]m on e ] ] a p o s iadaj ących lub nie po siadaj ących geny
spvR i spvD w kńdym przypadku potwierdzano me-
todą PCR obecność genu rpos (wyniki nl,ęzamiesz-
czone). Występowanie niekompletnego zgrupow ania
genów spv u niektórych izolatów S. Enteitidis, a w
szczególności brak genu spvR stawia pod znakiem
zapytania rolę genów operonu spv wobec braku genu
regulatorowego, Na podstawie porównania sekwencji
aminokwasowej białka SpvB stwierdzono jego homo-

.-- 70 kpb

logię do innych zna-
nych ADP-rybozylo-
transferaz. Wiadomo,
żeoczyszczony C-ter-
minalny fragment
białka SpvB powodo-
wał rybozylację 40
kD białka w lizacie
komórek linii Jurkat
in vitro (12), Być
możę podobnym
zmianom polegają-
cym na inaktywacji
poprzez ADP-rybo4l-
lację podlega białko
wytwarzane przęz
makrofagi, odpowie-
dzialne za zabIjanie
pńeczek Salmonella,
czym należy tłuma-
czyć przeżrywanię za-
razkow w komórkach
eŃariotycznych, Wy-

Ryc. 2. DNA plazmidowy izolowa-
ny ze szczepu S. Enteritidis 668
(ścieżka 3), 1039 (ścieżka 4), w któ-
rych metodą PCR stwierdzono
obecność genów spvR i spvD. Dla
porównania (ścieżka 2) DNA pla-
zmidu pWe227 Yersinia enteroco-
litica. Scieżka l - szczep S. Enteri-
tidis bez plazmidu
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stępowanie rożnychform i postaci salmonelozy u dro-
biu w następstwie zakażenta S. Enteitidis moze wy-
ntkać z faktu posiadania bądź braku dużego plazmidu
zjadliwości otazrożnego składu genóww operonie spv.
Szczepy Sa]mone]la izolowane od człowieka z krwi,
zwykle po siadaj ą d uży plazmtd zj adliwo ś c i, natomiast
szczepy występującewyłącznie w jelicie Sągo pozba-
wione, co wskazywałoby na potencjalną jego rolę w
wyvvoływaniu zakażeń uogólnionych u człowieka, a
być może talźeumvierząt (5, 11). Nie wykluczasię,
że S. Cho]eraesuis, S. Enteritidisi S. Dub]in uzyskaĘ
duĄ plazmid od szczępów ^§. Typhimurium (2, I3).
Plazmidy bakteryjne jako stosunkowo niewielkie ele-
menty genetyczne ulegają dość łatwo procesowi re-
kombinacji, co sprawia, ze niesionę przez nie geny są
tracone częściej niż geny zlokalizowane w chromoso-
mie. Procesowi temu mogły podlegać plazmidy zla-
dliwości uzyskane przez wyżej wymienione serofypy
Sa]mone]]a. Te zmiany genetyczne, którym ulegają
plazmidy, mogą determinow ac adaptację poszczegóI-
nych serotypow pałeczek Sa]mone]la do określonego
gospodarza (8).
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