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Bevezetés 

A non-typhoid humán szalmonellózisok okozói között a Salmonella 

Typhimurium (S. T.) ma is világszerte a legfontosabb szerotípusok 

egyike. A S.T. DT104 fágtípusú törzsei számos zoonotikus eredetű 

fertőzést okoznak emberben és állatállományokban1. 

E típus megemelkedett virulenciájúnak vélt multirezisztens klónjait az 

1980-as évek elején észlelték először az Egyesült Királyságban, majd a 

90-es évek során világszerte elterjedtek2. A 90-es évek elején a hazai 

állatállományokban és emberekben is megjelentek3. 

Multirezisztenciájukat a kromoszómán elhelyezkedő 43 kb hosszú 

géncsoport, a Salmonella Genomi Sziget 1 (SGI1) okozza4. A sziget mára 

számos járványt okozó Salmonella szerovariánsban6–10 megjelent, 

emellett Proteus mirabilis11,12 és Morganella morganii13 törzsekben is 

észlelték. Az SGI1 egy In104 csoportba tartozó komplex integront 

hordoz, melyen ampicillin, kloramfenikol, florfenikol, streptomicin, 

spektinomicin, szulfonamidok és tetraciklin elleni rezisztenciagének 

(ACSSuT) találhatók5. Az SGI1 egy tipikus integratív mobilizálható 

genetikai elem (IME), amely konjugáció révén horizontális terjedésre 

képes. A bakteriális kromoszómába képes önállóan beépülni, és 

kivágódni onnan, de kizárólag IncA/C plazmidcsaládba tartozó helper 

plazmid jelenlétében, annak konjugációs rendszerét kihasználva, képes 

átjutni más baktériumokba14.  Az SGI1 horizontális terjedése jelentős 



3 

 

egészségügyi kockázatot jelenthet a Salmonella fertőzések kezelésének 

szempontjából. 

Az IncA/C plazmidok nagy méretű (110-320 kb), egykópiás plazmidok, 

amelyek elsősorban az Enterobacteriaceae baktériumok körében 

terjedtek el, de a Pseudomonadaceae, Aeromonadaceae, 

Morganellaceae, Shewanellaceae és Vibrionaceae családban is 

előfordulnak. Hatékony konjugációs rendszerük, és az általuk kódolt 

különféle antibiotikum rezisztencia gének, továbbá az SGI1 

mobilizációja révén hozzájárulnak a multidrog rezisztencia 

terjesztéséhez.  

Az IncA/C plazmidokon elkülöníthető egy 130 kbp hosszú konzervált 

plazmidgerinc, amelyben meghatározott pozíciókban variábilis 

antibiotikum rezisztencia szigetek ékelődnek. Utóbbiak különféle 

antibiotikum rezisztencia géneket és mobilis genetikai elemeket (pl. 

transzpozonok, integronok) hordoznak. A konzervált plazmidgerincen 

alapvető plazmid funkciókat kódoló gének találhatók, amelyek a 

replikációval, stabilitással, konjugációval, szabályozási funkciókkal 

hozhatók összefüggésbe. 

Az SGI1 konjugációs rendszere a sziget és a helper plazmid által kódolt 

elemeket is tartalmaz. Mind a sziget, mind a helper plazmid tartalmaz 

feltételezett transzfer géneket, bár azok funkcionális elemzésére eddig 

nem került sor.  
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In vitro elemzések mellett fontos lehet vizsgálni a sziget haszonállatok 

bélflórájában történő terjedését is, hiszen ezek az állatok multidrog 

rezisztens patogének által okozott zoonózisok terjesztőivé válhatnak. 

A Ph.D munkám fő célja az volt, hogy azonosítsam, és elemezzem az 

SGI1 és a helper plazmidok konjugatív apparátusának elemeit.  

 

Célkitűzések 

I. Célul tűztük ki az IncA/C plazmidok konjugációs rendszerének 

feltérképezését. E plazmidcsoport transzfer origot hordozó (oriT) 

lókuszát korábban egy kanadai kutatócsoport azonosította, de az oriT 

pontos elhelyezkedését nem sikerült meghatározniuk. Emellett 

felvetették a lehetőségét egy második oriT jelenlétének. Csoportunk 

korábban két mobilizálható régiót –Mob 1 és Mob 2 –azonosított az R55 

IncA/C plazmidon, amely erősítette az említett kutatócsoport 

feltételezését. A két mobilizálható régió fokozatos leszűkítése, és a 

létrehozott klónok vizsgálata konjugációs tesztekkel lehetővé tette 

csoportunk számára két minimális működőképes oriT-szerű szekvencia 

azonosítását, amely a 139-323 bp pozícióban helyezkedik el az R55 

plazmid Mob 1 régióban, és 119169–119224 bp között a Mob 2 

szekvencián. Az oriT-n kívül az azzal szomszédos mobI gén kulcsszerepét 

is igazolta a korábban említett kanadai kutatócsoport az IncA/C 

plazmidok konjugációjának folyamatában. 
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Munkánk során célul tűztük ki az IncA/C plazmidok oriT régiójának 

jellemzését, és annak tisztázását, hogy az IncA/C plazmidok egy vagy 

kettő oriT szekvenciával rendelkeznek. Célunk volt továbbá, hogy 

megvizsgáljuk a MobI transzfer fehérje lehetséges szerepét az SGI1 

mobilizációjában. Végül tudni szerettük volna, hogy az azonosított oriT-

szerű szekvenciák konzerváltak-e az IncA/C plazmidcsaládban. 

II. Célul tűztük ki a az SGI1 mobilizációjának feltérképezését.  

Csoportunk korábbi vizsgálatai során azonosította és leszűkítette azt a 

szekvenciát az SGI1-en, amely egy p15A-alapú plazmid vektorba 

klónozva mobilissá teszi az eredetileg nem mobilis vektort egy IncA/C 

plazmid jelenlétében. Később bebizonyosodott, hogy ez a szekvencia, 

amely a MobSGI1 nevet kapta, tartalmazza a sziget konjugációjához 

szükséges oriT szekvenciát, amely az 18016-18140 bp pozícióban 

helyezkedik el az SGI1-en. Az azonosított oriT az S021 és S022 ORF-ok 

átfedő 3’ régiójában található. 

Csoportunk korábbi eredményei arra utaltak, hogy három MobSGI1-en 

kódolt ORF – S019, S020, S021 – fontos lehet a sziget konjugációjában, 

ezért célunk volt az általuk kódolt potenciális mobilizációs fehérjék 

elemzése. Terveink közt szerepelt a mobilizációban való szerepük 

igazolása, és funkciójuk vizsgálata a fehérjék szerkezetének 

predikciójával. Emellett célunk volt, hogy megvizsgáljuk a helper 

plasmid által kódolt relaxáz fehérje jelentőségét az SGI1 mobilizációja 
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során. Interakciós vizsgálatokat terveztünk az azonosított transzfer 

fehérjék és az SGI1 oriT szekvenciája közti kölcsönhatások 

detektálására. 

III. Az in vitro kísérletek mellett célunk volt az SGI1 horiztonális 

terjedésének vizsgálata csirke bélflórában természetes és szelektív 

(antibiotikum kezelés) körülmények között. 

 

Alkalmazott módszerek 

Az alapvető DNS technikákat a Sambrook és mtsai15 által leírt 

módszerekkel illetve a kitek esetén a gyártók leírása alapján végeztük.  

Emellett a következő módszereket használtuk: 

 Polimeráz láncreakció (PCR) 

 Konjugációs teszt 

 Egy lépéses géninaktiváció (KO) 

 Scarless deléció 

 Frameshift mutáció adenin inszercióval 

 Fehérje tisztítás a New England Biolabs IMPACT használatával 

 PCR alapú metagenom szekvenálás Illumina MySeq platformon 
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Eredmények és következtetések 

I.1 A Mob 1 régió deléciós elemzésével kiderítettük, hogy az oriT1 

szükséges a konjugációhoz. Bebizonyítottuk, hogy az oriT1 a plazmid 

egyedüli működőképes transzfer origója, miután az oriT1 mutáns IncA/C 

plazmid, az R16aΔoriT1, elvesztette konjugációs képességét, annak 

ellenére, hogy Mob 2 régiójában az oriT2 intakt volt. Carraro és mtsai 

egy másik IncA/C plazmid, a pVCR94 oriT régióját egy olyan régión 

azonosították, amely megfelel az R55 Mob 1 régiójának. Ennek ellenére 

két különböző deléciót alkalmazva az azonosított oriT szekvencián, nem 

sikerült elrontaniuk a plazmid konjugációs képességét16. Ez azzal 

magyarázható, hogy a Carraro és mtsai által alkalmazott két deléció nem 

érintette az oriT1 leglényegesebb régióját (227-300 bp az R55 

plazmidon), ellentétben az általunk előidézett delécióval, amely a 208-

323 bp régiót érinti.  

152 megszekvenált IncA/C plazmid Mob 1 szekvenciájának 

összehasonlítása alapján megállapítottuk, hogy az oriT1 konzervált 

szekvencia az IncA/C plazmidcsaládban, amely több fordítottan 

ismétlődő (IR=Inverted Repeat), és egy ismétlődő (DR=Direct Repeat) 

szekvenciát tartalmaz.  

Emellett megerősítettük, hogy az oriT1-gyel szomszédos mobI gén 

elengedhetetlen a konjugatív transzferhez. Az oriT1 deléciójához 

hasonlóan a mobI gén kiütése esetén az IncA/C plazmidok konjugációs 
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gyakorisága az észlelhetőség határa alá csökkent. Bebizonyítottuk, hogy 

a mobI gén promóter szekvenciája átfed az oriT1 szekvenciával.  

A Swiss-Model and Phyre2 szerverrel készült összehasonlító 

fehérjeszerkezeti modell alapján a MobI C-terminusa az Arabidopsis 

thaliana EIN3 transzkripciós faktor DNS-kötő doménjével mutat 

homológiát. A prediktált DNS-kötő aktivitás arra utal, hogy a MobI egy 

konjugációban részt vevő segédfehérje.  

Anna ellenére, hogy az SGI1 kihasználja a helper IncA/C plazmidok 

transzfer apparátusát, a mobI génről bebizonyítottuk, hogy nem vesz 

részt a sziget mobilizációjában. A MobI tehát egy plazmid specifikus 

konjugációs faktor. 

 

I.2. Az oriT1-et hordozó Mob 1 régió mellett a Mob 2 régió is 

mobilizálhatónak tűnt ugyanabban a kísérleti beállításban. A 

legrövidebb mobilizálható régió a Mob 2 fragmenten, R55 plazmid 

jelenlétében, egy 56 bp hosszú szekvencia, amelyet később RecHS-nek 

neveztünk el17, mivel később bebizonyítottuk, hogy a Mob 2 nem hordoz 

transzfer origot. Kimutattuk, hogy a RecHS-t tartalamzó p15A vagy Bac 

alapú vektor közel 100%-os  kotranszfer gyakoriságot mutat az IncA/C 

helper plazmiddal. Ez a megfigyelés, tovább a RecHS-t hordozó 

plazmidok konjugáció képtelensége R16aΔRecHS vagy a nem konjugatív 

R16aΔoriT1 helper plazmidok jelenlétében arra utalt, hogy a Mob 2 régió 
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mobilizálhatósága a helper plazmiddal való kointegrátum 

kialakulásának eredménye. Kimutattuk, hogy a kointegrátum képződés 

RecA független módon alakul ki két RecHS szekvencia között. A 

rekombinációs helyhez tartozó rekombinázról később bebizonyosodott, 

hogy a helper plazmid kódolja, és nem a gazda baktériumsejt17. A 

kointegrátum képzés mellett a rekombináz a kointegrátum 

megoldásáért is felelős. Hasonlóság fedezhető fel a RecHS 16 bp hosszú 

fordítottan ismétlődő szekvenciája (IR2) és bizonyos helyspecifikus 

rekombinációs rendszerek rekombinációs helyei között. Ilyen a P1 fág 

loxP18 helye, az F-faktor rfsF19, vagy az élesztők 2 μm plazmidjának 

FRT20 rekombinációs helye, amelyek plazmid dimerek feloldásában 

vesznek részt. A RecHS szekvencia azonban 152 megszekvenált IncA/C 

plazmid közül 14-ből hiányzik, amely kizárja, hogy létfontosságú legyen 

a plazmid stabilitásában.  

 

II.1. Három konjugációval kapcsolatos ORF (S019, S020, S021) 

jelentőségét vizsgáltuk az SGI1-en. Eredményeink alapján az S019 és 

S020 fontos mobilizációs fehérjéket kódolnak. Következtetésünket 

komplementációs kísérleteinkből vontuk le, amelyek során S019-et vagy 

S020 fehérjét expresszáló vektorok jelenlétében a kromoszómába épült 

SGI1 S019 vagy S020 deléciós származékának transzfer gyakorisága 

helyreállt. Megfigyelésünk arra utalt, hogy a sziget S019 vagy S020 
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deléciós származékának transzfer képtelensége (komplementáció 

hiányában) az általuk kódolt fehérjék hiánya miatt alakult ki.  

Az előbbiekkel ellentétben azt tapasztaltuk, hogy az S021 által kódolt 

fehérje nem vesz részt a sziget mobilizációjában, mivel az S021 mutáns 

baktérium törzs konjugációja S021-expresszáló plazmid vektor 

jelentlétében nem volt komplementálható, csak a teljes mobSGI1-et 

tartalmazó plazmid jelenlétében. Emellett különböző frameshift 

mutációk az S021 ORF-en nem csökkentették a mutáns mobSGI1-et 

tartalmazó plazmid transzfer gyakoriságát.  

Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a sziget S021 deléciós 

származékának konjugáció képtelensége nem egy fehérje, hanem más 

ismeretlen oldható faktor hiánya miatt alakul ki. Lehetséges, hogy az 

S021 deléciója egy konjugációval kapcsolatos RNS működését vagy 

transzkripcióját akadályozza. Lehetséges, hogy az RNS faktor képes 

átíródni a teljes mobSGI1 szekvenciáról, míg annak S021 mutáns 

verziójáról már nem. Erre utal, hogy az SGI1-CΔS021 transzfer gyakorisága 

helyreállt a teljes a teljes mobSGI1-et hordozó plazmid jelenlétében.  

II.2. Bebizonyítottuk, hogy az oriTSGI1, az S019 és S020 mobilizációs 

fehérjék mellett az IncA/C plazmidok által kódolt relaxáz enzim (TraI) is 

hozzájárul az SGI1 hatékony mobilizációjához. Az említett transzfer 

elemekkel ellentétben azonban nem elengedhetetlen a sziget transzfer 
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iniciációjához, hiszen a relaxáz mutáns helper plazmid (R16aΔtraI) 

jelenlétében a mobSGI1-et hordozó teszt plazmid és SGI1 alacsonyabb, de 

jól észlelhető mobilizációs gyakoriságot mutatott. Megfigyeléseink 

alapján tehát úgy tűnik, hogy a sziget konjugációjához szükséges relaxáz 

funkciók a mobSGI1-en kódoltak, és a plazmid kódolta TraI feltehetően az 

oriTSGI1 nickelését követő folyamatokban vesz részt, úgy mint a donor 

DNS kitekerése, vagy a coupling fehérje toborzása. Utóbbi a 

relaxoszómának a T4SS-hez (Type 4 Secretion System) való 

eljuttatásáért felelős. A relaxáz funkciók betöltésére atipikus 

relaxázként az S020 fehérje tűnik a legalkalmasabbnak. 

Fehérjeszerkezeti predikciók alapján a lambda tirozin rekombináz 

családba tartozó XerH rekombinázokkal mutat rokonságot, hasonlóan a 

pCW3 plazmid kódolta TcpM relaxázhoz, amely az első leírt atipikus 

relaxáz21.  

Feltételezzük, hogy az S019 szintén a transzfer iniciációban vesz részt. 

Bár DNS szekvenciája alapján nem köthető ismert funkció hozzá, 

prediktált fehérjeszerkezete alapján hasonlóságot mutat a lambda 

integrázok SAM-4 szerű doménjével, és a XerH és Cre rekombinázok 

DNS-kötő doménjével. Ez felveti a lehetőségét annak, hogy az S019 

fehérje az oriTSGI1 és/vagy az S020 fehérje kötésében, vagy a fehérjék 

iniciációs komplexbe való toborzásában kap szerepet. 
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II.3. Annak érdekében, hogy az SGI1 konjugációs iniciációs komplexét 

vizsgálhassuk, kidolgoztuk az S019, S020 és a TraI in vitro fehérjetisztítási 

protokolját. Oldható fehérje kinyeréséhez affinitás kromatográfiát 

alkalmaztunk, amelyhez a New England Biolabs által gyártott IMPACT 

(Intein Mediated Purification with an Affinity Chitin-binding Tag) 

rendszert használtuk. A tisztított S019, S020 és TraI fehérjék és az oriTSGI1 

kölcsönhatását vizsgáló kísérleteink (electrophoretic mobility shift assay 

és nicking assay) folyamatban vannak.  

III. Az in vitro kísérletek mellett az SGI1 horizontális terjedését élő 

állatban is vizsgáltuk. Ahhoz, hogy az SGI1 bevitelére használt 

donortörzsek nagy mennyiségben való visszaizolálását elkerüljük, 

feltételes letális donor törzseket hoztunk létre, amelyekkel napos- és 

hatnapos csibéket fertőztünk. Nested PCR-rel, és SGI1 transzkonjugáns 

törzsek izolálásával sikerült kimutatnunk a sziget átjutását kísérletesen 

bevitt Escherichia coli PC2 recipiens törzsbe mindkét donortörzsből. Ez 

az első észlelés, amely SGI1 E. coli törzsbe való átjutásáról számol be élő 

állatban. Az előbbi kísérlet mellett PCR alapú metagenom szekvenálással 

megpróbáltuk kimutatni az SGI1 átvitelét a csirke bélflóra bármely 

elemébe (mesterségesen bevitt recipiens alkalmazása nélkül). A 

munkafolyamat egyelőre optimalizálásra alatt van a specificitás és az 

észlelés érzékenységének növelése érdekében. A megfelelő 

érzékenység elérésével a kísérlet alkalmas lehet potenciális SGI1 
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recipiensek feltárására a csirkebél mikroflórájában, és a sziget in vivo 

interspecifikus átvitelének kimutatására. Emellett vizsgálható lesz az 

antibiotikum kezelés SGI1 terjedésére gyakorolt hatása is. 

Összefoglalás 

Munkánk során azonosítottuk és elemeztük az SGI1 konjugatív 

transzferéhez szükséges fő elemeket, amelyek az SGI1 és a helper 

plazmid mob régióján helyezkednek el. Emellett vizsgáltuk az SGI1 in 

vivo átvitelét csirke bélflórában.  

Bizonyítottuk, hogy az IncA/C plazmidoknak egyetlen transzfer origójuk 

(oriT) van, és kizártuk a lehetőségét egy kettős oriT rendszer 

jelenlétének. Igazoltuk, hogy az oriT-vel szomszédos mobI gén szükséges 

a konjugációhoz, és kimutattuk, hogy a promótere átfed az oriT 

szekvenciával. Emellett azonosítottunk egy rekombinációs hotspotot a 

plazmid gerincen, ami feltehetően egy helyspecifikus rekombinációs 

rendszer rekombinációs helye. 

Az SGI1-en bizonyítottuk két mobilizációs fehérje – az S019 és S020 – 

kulcsszerepét, és kizártuk az S021 gén által kódolt fehérje jelentőségét 

a sziget konjugációjában. Feltételezzük, hogy az S020 fehérje egy 

atipikus relaxáz, amelynek működéséhez az S019 fehérje jelenléte 

szükséges. Míg a helper kódolta relaxáz (TraI) fehérje elengedhetetlen a 
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plazmid konjugációjához, addig az SGI1 mobilizációjához nem 

kulcsfontosságú, bár az optimális, magas gyakoriságú átvitelhez a TraI is 

szükséges.  

Az SGI1 élő állatban történő horizontális transzferét korábban nem 

vizsgálták. Munkánk során kimutattuk a sziget átvitelét egy Escherichia 

coli törzsbe élő csirke bélflórában. Az SGI1 és a helper IncA/C plazmidok 

horizontális transzferének feltárása jelentősen hozzájárulhat a 

multidrog rezisztencia elterjedésének megértéséhez. 
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