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Irodalmi áttekintés 

A Salmonella Genomic Island 1 (SGI1) egy 42.4 kb méretű genomi 

sziget, amely az integratív mobilizálható elemek csoportjába tartozik 

(Doublet és mtsai, 2005). Az SGI1-et eredetileg Salmonella Typhimuri-

um DT104-ben azonosították (Threlfall, 2000). Az SGI1 összesen 44 

ORF-ból áll, konzervált gerincét 29 prediktált ORF alkotja (Boyd és 

mtsai, 2000; Mulvey és mtsai, 2006), illetve a konzervált gerincbe egy 

14 kb méretű In4 csoportba sorolható komplex C1 integron régió 

(In104) ékelődik, amely az antibiotikum rezisztencia géneket hordozza 

(Boyd és mtsai, 2001; Mulvey és mtsai, 2006). Az SGI1 a thdF gén 3’ 

végébe integrálódik, amelyet 18 bp-nyi direkt ismétlődő (DR) szekven-

ciák határolnak (Boyd és mtsai, 2001). Az integráció és a kivágódás 

meghatározó jelentőségű a sziget vertikális és horizontális átvitelében, 

amelyet az SGI1 helyspecifikus rekombinációs rendszere (Int-Xis) biz-

tosít (Doublet és mtsai, 2005). Az SGI1 integrációja biztosítja a stabil 

vertikális átvitelt. Az SGI1 mobilizációja során viszont a sziget kivágó-

dik és extrakromoszomális cirkuláris formában alkalmassá válik a hori-

zontális transzferre. A Xis expressziójának növekedése indukálja az 

SGI1 kivágódását (Carraro és mtsai, 2014; Kiss és mtsai, 2015), ami a 

sziget mobilizációjának egyik alapfeltétele. A kivágódott állapot azon-

ban a sziget esetleges elvesztésével járhat. Az SGI1 mobilizációját kizá-

rólag IncA vagy IncC helper plazmidok jelenlétében tapasztalták 

(Douard és mtsai, 2010; Kiss és mtsai, 2012; Carraro és mtsai, 2014; 

Harmer és mtsai, 2016). 

  



Célkitűzések 

Kutatócsoportunk az SGI1 és IncC plazmidok közötti bonyolult mole-

kuláris kapcsolatrendszer feltérképezését és eddig ismeretlen funkciójú 

gének azonosítását és funkcióinak felderítését tűzte ki célul.  

Doktori tanulmányaim során e projekt részeként az alábbi célokat tűz-

tük ki: 1) az SGI1 kivágódás feltételeinek és az IncC helper plazmid 

ebben játszott szerepének meghatározása, 2) az SGI1-IncC rendszerben 

azonosított FlhDC homológ regulátorok (AcaCD és FlhDCSGI1) aktivi-

tásának vizsgálata, 3) az SGI1-en prediktált AcaCD-reszponzív promó-

terek jellemzése, 4) az SGI1 és IncC plazmidok egymással szemben 

tapasztalható destabilizáló hatás (inkompatibilitás) faktorainak a feltér-

képezése és analízise. 

Anyagok és módszerek 

A standard DNS technikákat és molekuláris biológiai eljárásokat Samb-

rook és mtsai munkája alapján kiviteleztük (Sambrook és mtsai, 1989). 

E mellett az alábbi módszereket alkalmaztuk vizsgálatainkhoz: 

- Polimeráz láncreakció (PCR) 

- Egylépéses géninaktiváció. 

- Konjugációs tesztek 

- Fehérje expresszió vizsgálata SDS-PAGE-sel 

- Növekedési görbe felvétele 

- β-galaktozidáz mérések 

- Primer extenziós analízis 

- Plazmid stabilitási vizsgálatok 

 



A doktori értekezés tézisei 

A Pxis AcaCD kötőhelyének eltávolítása a genomi sziget kivágódásának 

és konjugatív transzferének megszűnését eredményezte.  

Az FlhDC homológ AcaCD aktivátor mindenképpen szükséges az SGI1 

mobilizációjához és az IncC helper plazmid konjugatív transzferéhez.  

Az IncC helper plazmid acaCD deléciója transz-komplementálható.  

Azonosítottunk az SGI1-en a szintén FlhDC családba tartozó regulátor 

fehérjéket (FlhDSGI1 és FlhCSGI1), amelyek együttesen az SGI1 kivágó-

dását szintén indukálják.  

Az SGI1 által kódolt FlhDCSGI1 az AcaCD-hez hasonló funkciókat lát 

el, komplementálja az R16a plazmid acaCD delécióját, ugyanazon 

AcaCD kötőhelyeken hat, a promótereken indukált aktivitás viszont 

megközelítőleg 3× gyengébb az AcaCD-vel mért aktivitás értékekhez 

képest. 

Azonosítottuk az SGI1-en lévő AcaCD reszponzív promóterek transz-

kripciós starthelyeit, a promóter régiókat jellemeztük.  

A promóterek vizsgálatakor az S004 ORF transzkripciós starthelyének 

elhelyezkedése kapcsán megállapítottuk, hogy az S004 valójában nem 

az annotált S004 START kodonjáról íródik át. Az S004S túltermeltetve 

negatív hatással volt a baktérium növekedésére, ami megerősíti, hogy ez 

a rövidebb fehérje valamilyen biológiai aktivitással rendelkezik.  

Az IncC plazmidok nagyfokú stabilitása SGI1 jelenlétében csökken. 

Vizsgálataink során egyetlen SGI1 mutáns mellett maradt az R55 plaz-

mid 100%-ban stabil, az SGI1ΔS013-S018 mellett.  



Az R55 plazmid stabilitását az SGI1 különböző fragmentjeit hordozó 

p15a alapú vektorok segítségével teszteltük és eddig két cisz-elemet 

azonosítottunk: egy, az SGI1-en két kópiában jelenlévő DR szekvenci-

át, illetve az S014 és S015 közötti nem kódoló régióban (NCR) elhe-

lyezkedő másik cisz-elemet, melyeknek együttes jelenléte szükséges az 

R55 plazmid destabilizációjához. 

Az S013 és S014 fehérjék feltehetően valamilyen mértékben szintén 

részt vesznek az inkompatibilitás kialakításában, azonban szerepük a 

folyamatban pontosan még nem tisztázott. 

 

Következtetések 

1. Az SGI1 kivágódásának és konjugatív transzferének feltételei 

Eredményeink alapján az SGI1 Int/Xis helyspecifikus rekombinációs 

rendszere a következőképpen működik: az int expressziója konstitutív, 

amelyet nem befolyásol a helper plazmid jelenléte, míg a xis expresszi-

ójának megindulásához a helper AcaCD aktivátora szükséges. Helper 

plazmid hiányában a rekombináció folyamata alapvetően az integráció 

irányába van eltolódva. Ezt a kétirányú folyamatot az IncA/C plazmi-

dok AcaCD mesterregulátora képes megfordítani a kivágódás irányába 

a xis expressziójának aktiválásán keresztül.  

Összességében az SGI1 integrációja autonóm módon megy végbe, míg 

kivágódása semi-autonómnak tekinthető. Az int/xis rendszer egyrészt az 

IME kromoszómára való integrációját végzi (vertikális transzferét biz-

tosítja), másrészt a rendszer időzíteni tudja az IME kivágódását a helper 

elem megjelenéséhez, amely a hatékony konjugáció (horizontális 



transzfer) előfeltétele, így az SGI1 a különböző terjedési módokhoz a 

megfelelő stratégiát tudja alkalmazni 

 

2. Az SGI1-IncA/C rendszer FlhDC-homológ mesterregulátorainak 

vizsgálata 

Az FlhDC homológ mesterregulátorok túltermeltetése mellett az SGI1 

szegregációjának vizsgálata, a β-galaktozidáz mérések eredményei és a 

komplementációs tesztek mind alátámasztják, hogy az FlhDCSGI1 és az 

AcaCD hatóhelyei azonosak, hasonló szabályozó funkciókat látnak el, 

illetve az FlhDCSGI1 aktivitása az SGI1 promóterein hozzávetőlegesen 

az AcaCD aktivitásának 1/3-ada. Az FlhDCSGI1 abban is hasonlít az 

AcaCD-re, hogy mindkét aktivátor konjugációs funkciókat ellátó géne-

ket szabályoz az SGI1-en (traHG operon és traN) és az IncA/C plazmi-

dokon (tra operonok)(Poulin-Laprade és mtsai, 2015). Azt, hogy az 

FlhDCSGI1 gyengébb aktivátor, az is alátámasztja, hogy az SGI1 kivá-

gódását natív állapotban nem lehet detektálni. Valószínűleg az 

flhDCSGI1 konstitutív expressziója nem olyan mértékű, hogy az 

FlhDCSGI1 által indukált xis expressziója a kivágódást indukálja, illetve 

más flhDCSGI1-et aktiváló faktorokat sem azonosítottak. Megjegyzendő, 

hogy az flhDCSGI1 alapaktivitása más operonok szabályozásához elég-

séges lehet (pl. traHG operon). 

 

3. Az SGI1 és IncA/C plazmidok inkompatibilitásának vizsgálata 

Az flhDCSGI1 mutáns vizsgálatával kapott eredmények jelezték, hogy az 

aktivátornak szerepe van a helper destabilizálásában (nem közvetlenül, 



hiszen a transz expresszált FlhDCSGI1 az AcaCD-hez hasonlóan nem 

indukálta az R55 plazmid szegregációját), azonban egyértelműen kide-

rült, hogy önmagában nem elegendő magyarázat rá, hiszen a ΔflhDCSGI1 

mutáns mellett nem stabilizálódott a plazmid, csupán csökkent a vesz-

tődése. Ennek tükrében és az SGI1ΔS013-S018 mutáns fenotípusa (R55 

100%-ban stabil mellette) miatt jó okunk volt feltételezni, hogy az 

SGI1-en vannak más inkompatibilitást előidéző faktorok. 

A pJKI670 plazmid deléciós analízisével és írányított mutációkkal sike-

rült kimutatnunk, hogy az S013 ORF promóter régiójában található DR 

szekvencia az inkompatibilitásért felelőssé tehető egyik cisz-elem. A 

DR mutagenezise az R55 plazmid stabilitását eredményezte, ami azt 

bizonyítja, hogy ez a rövid szekvencia feltétlenül szükséges az inkom-

patibilitás kialakításához. A DR inverz repeat core része (TTT-

CACATGTGAAA) több kópiában megtalálható az IncA/C plazmid 

konzervált gerincén is. Közülük egy a parAB operon promóter régiójá-

ban található, amely operon az IncA/C plazmidok Par funkcióit kódolja. 

Emellett ez a szekvencia feltűnően hasonlít a kromoszóma szegregációs 

rendszerek (ParABS) parS helyeinek konszenzus szekvenciájához is 

(TTTCACGTGAAA) (Kawalek és mtsai, 2020).  

Kimutattuk továbbá, hogy egy másik cisz-elem szintén az R55 plazmid-

dal való inkompatibilitás kialakításáért felel, amely az S014-S015 ORF-

ok között elhelyezkedő NCR-ben található, melynek pontos pozícióját 

még nem azonosítottuk, de sikerült leszűkítenünk 358 bp-nyira azt a 

DNS szakaszt, amelyben ez a cisz-elem jelen van. Vizsgálataink alapján 

bizonyos, hogy bármelyik cisz-elem hiányzik a rendszerből, az R55-öt 



destabilizáló hatás megszűnik, tehát a két cisz-elem valamilyen formá-

ban funkcionálisan egymással kapcsolt.  

A két azonosított cisz-elem között elhelyezkedő operon vizsgálata alap-

ján az S013 és S014 szintén részt vesznek az inkompatibilitást kialakító 

folyamatban. 
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