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STRESZCZENIE  

 

Jama ustna należy do jednych z nisz organizmu ludzkiego zasiedlanych przez szereg różno-

rodnych mikroorganizmów, które oddziałując ze sobą oraz z komórkami gospodarza, tworzą 

stabilne struktury przestrzenne nazywane biofilmami. W konsekwencji tych oddziaływań 

może dochodzić do rozwoju chorób przyzębia, które obecnie zaliczane są do jednych z naj-

częstszych chorób infekcyjnych. Do cech charakteryzujących chroniczne infekcje przyzębia 

zaliczane jest obniżenie linii dziąseł i kości wyrostka okołozębowego, a także degradacja 

tkanek podporowych zębów. Gdy stany infekcyjne pozostają nieleczone, procesy destruk-

cyjne dziąseł mogą doprowadzić nie tylko do krwawień, ale nawet do wypadania zębów. 

Istnieje wiele doniesień literaturowych wskazujących na powiązanie chorób przyzębia z 

licznego rodzaju chorobami układowymi, spośród których wymienić można reumatoidalne 

zapalenie stawów, cukrzycę, osteoporozę, choroby układu krążenia czy chorobę Alzhei-

mera.  

Jednymi z najistotniejszych organizmów zaangażowanych w rozwój infekcji obejmujących 

przyzębie, są beztlenowe bakterie Porphyromonas gingivalis. Dysponują one całym arsena-

łem czynników wirulencji, które są wykorzystywane nie tylko podczas interakcji z komór-

kami gospodarza, ale także w oddziaływaniu z innymi mikroorganizmami, zarówno bakte-

riami jak i drożdżakami.  

Drożdżaki z gatunku Candida albicans są zaliczane do jednych z ważniejszych kolonizato-

rów jamy ustnej. Komórki drożdżaka są składnikiem mikroflory organizmu człowieka i wy-

stępują nawet u około 70% osobników populacji. W sytuacji, w której dochodzi do obniżenia 

odporności gospodarza, te na ogół komensalne mikroorganizmy, mogą przekształcać się w 

chorobotwórcze patogeny wywołujące u ludzi, nie tylko nawracające zakażenia śluzówki, 

ale w sprzyjających warunkach nawet zagrażające życiu ogólnoustrojowe zakażenia o wy-

sokim wskaźniku śmiertelności. Drożdżaki C. albicans dysponują szeregiem czynników wi-

rulencji, które są wykorzystywane podczas adhezji, zasiedlania i infekcji komórek gospoda-

rza oraz są zaangażowane w oddziaływanie z innymi mikroorganizmami, m. in. z bakteriami 

P. gingivalis.  
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Komórki C. albicans tworzą biofilmy zdolne do wytwarzania w swoim obrębie heterogen-

nych warunków wspomagających wzrost innych mikroorganizmów. Wykazano, że w bio-

filmie drożdżowym występuje gradient stężenia tlenu, co skutkuje tym, że we wnętrzu tej 

struktury powstaje mikrośrodowisko hipoksyczne, które wspiera wzrost niektórych bakterii 

beztlenowych.  

W świetle danych literaturowych, celem badań przeprowadzonych w ramach rozprawy dok-

torskiej było m. in. zbadanie czy koegzystencja drożdżaków C. albicans i bakterii P. gin-

givalis ma charakter kooperacji czy konkurencji i czy tworzone przez te mikroorganizmy 

struktury biofilmów mają dla bakterii charakter protekcyjny w warunkach obecności tlenu.  

W toku prowadzonych badań podjęto próbę określenia w jaki sposób oddziałują ze sobą 

komórki C. albicans i P. gingivalis oraz jaka panuje pomiędzy nimi relacja podczas formo-

wania mieszanych biofilmów. W tym celu opracowano trzy modele eksperymentalne bio-

filmu reprezentujące kontakt mikroorganizmów, zarówno w warunkach tlenowych jak i bez-

tlenowych oraz badano krótki i długi czas ich formowania. Modele te obrazowały różne 

sytuacje w stanach infekcyjnych przyzębia i pozwoliły określić sposoby oddziaływania ba-

danych mikroorganizmów w wybranych warunkach. Pierwsze dwa modele, sekwencyjny 

typu I i typu II, obrazowały sytuacje, w których wstępnie uformowany, dojrzały biofilm 

wchodził w kontakt z drugim patogenem. Natomiast trzeci model, wspólny, reprezentował 

sytuację, w której dochodziło do równoczesnego tworzenia biofilmu przez oba typy mikro-

organizmów, na wspólnie zasiedlanej sztucznej powierzchni. 

Bakterie P. gingivalis posiadają szereg czynników wirulencji, pośród których fimbrie są 

wskazywane jako struktury, które nie tylko uczestniczą w oddziaływaniu z komórkami go-

spodarza, ale także zaangażowane są w kontakt z innymi mikroorganizmami. Zatem w roz-

prawie doktorskiej rozważano udział fimbrii w formowaniu mieszanego biofilmu przez bak-

terie P. gingivalis i drożdżaki C. albicans oraz analizowano jak oba typy mikroorganizmów 

wpływają wzajemnie na swoją żywotność. W badaniach tych zastosowano dwa szczepy bak-

terii P. gingivalis o zróżnicowanej ekspozycji fimbrii: szczep P. gingivalis W83 oraz szczep 

szczep ATCC 33277.  Otrzymane wyniki wykazały, że podczas krótkiego kontaktu dojrza-

łego biofilmu bakteryjnego utworzonego przez szczep ATCC 33277 z komórkami C. albi-

cans w warunkach tlenowych dochodziło do wzrostu żywotności drożdżaka, wskazując na 

stymulację wzrostu jego komórek przez nieznany czynnik bakteryjny. W tych samych wa-

runkach, faworyzujących wzrost drożdżaków wykazano, że obecność komórek C. albicans 
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działa protekcyjnie na żywotność bakterii obu szczepów. Z kolei w warunkach beztleno-

wych, gdzie rozwój bakterii dominuje, krótki kontakt z drożdżakami powodował znaczący 

spadek ich żywotności, natomiast podczas wydłużonego kontaktu, ponownie obserwowano 

zwiększony rozwój biofilmu drożdżowego, który przewyższał poczyniony wcześniej 

uszczerbek w żywotności komórek C. albicans, potwierdzając istnienie niezidentyfikowa-

nego stymulatora ich wzrostu, niezależnie od tego, czy bakterie, z którymi drożdżaki miały 

kontakt posiadały bardziej lub mniej rozbudowane fimbrie. 

Kolejnym ważnym czynnikiem wirulencji bakterii P. gingivalis są gingipainy, które są jed-

nymi z głównych enzymów proteolitycznych tych bakterii, zaliczanych do proteinaz cystei-

nowych. Mają one zasadniczy wkład w aktywność proteolityczną tych bakterii, niezbędną 

w pozyskiwaniu składników odżywczych. Wykazano także ich zaangażowanie w procesy 

adhezji i kolonizacji komórek gospodarza, oraz w modulacji odpowiedzi zapalnej komórek 

obronnych gospodarza. Enzymy te biorą także udział w interakcji z innymi mikroorgani-

zmami i mogą wspomagać wzrost innych bakterii oraz uczestniczyć w modyfikacji biofil-

mów. W związku z tym, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób gingipainy 

zaangażowane są w tworzenie mieszanych biofilmów z udziałem drożdżaków C. albicans. 

Analizę funkcji gingipain przeprowadzono z wykorzystaniem trzech szczepów bakteryj-

nych: dzikiego szczepu W83, szczepu pozbawionego gingipainy RgpB (w tle szczepu W83) 

i szczepu pozbawionego wszystkich gingipain: RgpA, RgpB i Kgp (w tle szczepu W83). 

Otrzymane wyniki analizy oddziaływań między tymi bakteriami i drożdżakami wskazują na 

zdolność gingipain do regulacji postępu formowania mieszanego biofilmu. Stwierdzono to 

m.in., że eliminacja genów kodujących gingipainy wywołała spadek właściwości adhezyj-

nych drożdży do dojrzałego biofilmu bakteryjnego. Potwierdzono także protekcyjne działa-

nie utworzonego wcześniej biofilmu drożdżowego względem bakterii w środowisku tleno-

wym. Efekt ten był najbardziej wyraźny dla szczepu dzikiego bakterii P. gingivalis i szczepu 

pozbawionego RgpB. W sytuacji, w której drożdżaki i bakterie równocześnie rozpoczęły 

zasiedlanie powierzchni, zaobserwowano podobne zależności. 

Kolejnym czynnikiem wirulencji bakterii P. gingivalis, którego wpływ na formowanie mie-

szanego biofilmu rozważano był bakteryjny zewnątrzkomórkowy enzym, deiminaza pepty-

dyloargininowa (PPAD). Katalizuje on proces cytrulinacji reszt argininy, który w konse-

kwencji prowadzi nie tylko do modyfikacji białek gospodarza, przez co w istotny sposób 

może wpływać na homeostazę organizmu gospodarza, ale także bierze udział w modyfikacji 

części białek znajdowanych na powierzchni bakterii P. gingivalis. Tego typu modyfikacje 
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wykazują znaczny wkład w wirulencje bakterii, ponieważ mogą wywierać wpływ nie tylko 

na kolonizację komórek gospodarza, ale także na formowanie mieszanych biofilmów. By 

zweryfikować ten problem przeprowadzono analizę porównawczą formowania biofilmów 

pomiędzy drożdżakami C. albicans a bakteriami P. gingivalis. Do badań wykorzystano dziki 

szczep W83 oraz szczep pozbawiony zdolności ekspresjonowania genu kodującego PPAD 

(w tle szczepu W83). Badania w tym zakresie wykazały, że eliminacja funkcjonalnego en-

zymu nie wywiera znacznego wpływu na właściwości adhezyjne bakterii w sytuacji, gdy ich 

komórki tworzą dojrzały biofilm eksponowany na kontakt z drożdżakami C. albicans. Za-

obserwowano natomiast, że przedłużony kontakt mikroorganizmów prowadził do spadku 

żywotności bakterii pozbawionych produkcji PPAD w warunkach beztlenowych, podczas 

gdy w warunkach tlenowych komórki C. albicans wpływały stymulująco zarówno na prze-

żywalność tych bakterii, jak i na ich właściwości adhezyjne. Natomiast w modelu, w którym 

dojrzały biofilm drożdżowy zasiedlany był przez bakterie zauważono, że drożdże wpływają 

stymulująco na przeżywalność bakterii pozbawionych PPAD. W modelu równoczesnego 

zasiedlania powierzchni przez oba typy mikroorganizmów, w warunkach beztlenowych 

stwierdzono, że bakterie pozbawione PPAD są wrażliwsze na kontakt z komórkami droż-

dżaków, podczas gdy w warunkach fizjologicznych dla drożdży zaobserwowano nieznaczny 

efekt stymulujący przeżywalność bakterii szczepu delecyjnego. Wyniki analizy własności 

adhezyjnych bakterii wykazały, że niezależnie od obecności tlenu, dochodzi do ich obniże-

nia w wyniku kontaktu z drożdżami. Wydłużony kontakt mikroorganizmów natomiast spo-

wodował wzrost zarówno właściwości adhezyjnych, jak i przeżywalności bakterii ΔPPAD. 

Z kolei analizy przeprowadzone dla komórek C. albicans wskazały, że podczas krótkiego 

kontaktu z mutantem delecyjnym obserwowano spadek żywotności drożdży, podczas gdy 

wydłużony kontakt wykazał działanie stymulujące na komórki C. albicans. 

Kolejnym, istotnym czynnikiem wirulencji bakterii P. gingivalis jest białko HmuY, które 

nie tylko jest zaangażowane w proces pobierania hemu przez bakterie, ale także upatrywane 

jest jego zaangażowanie w formowanie biofilmów. Weryfikacji udziału tego białka w two-

rzeniu mieszanego biofilmu pomiędzy P. gingivalis a C. albicans poddano dwa szczepy P. 

gingivalis z delecją genu kodującego białko HmuY: TO4 (w tle szczepu A7436) i TO15 (w 

tle szczepu ATCC 33277). Uzyskane wyniki wskazują, że ekspozycja biofilmu utworzonego 

przez szczep TO4 na kontakt z komórkami C. albicans w warunkach faworyzujących wzrost 

drożdży, prowadziła do obserwowanej wcześniej dla szczepu dzikiego protekcji przeżywal-

ności bakteryjnych mutantów w przeciwieństwie do warunków beztlenowych, w których 
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odnotowano spadek żywotności tych bakterii w obecności drożdżaków. Zależność ta obser-

wowana była tylko dla 3-godzinnego kontaktu, natomiast wydłużony kontakt prowadził do 

redukcji żywotności mutantów, niezależnie od warunków dostępu tlenu. Analizując zaś tę 

sytuację od strony drożdży, zaobserwowano, że kontakt z biofilmem utworzonym przez 

szczep TO4 zadziałał stymulująco na komórki C. albicans niezależnie od warunków. Dla 

szczepu TO15 (w tle ATCC 33277) wyniki były podobne do tych otrzymanych dla szczepu 

TO4, tylko po dłuższym kontakcie z drożdżakami w warunkach tlenowych. Rozpatrując 

model wspólnego zasiedlania powierzchni, niezależnie od czasu analizy formowania bio-

filmu obserwowano wyraźną protekcję bakterii dzikich i pozbawionych białka HmuY w 

kontakcie z C. albicans w warunkach tlenowych. 

Mikroorganizmy, które tworzą wspólnie mieszane biofilmy bardzo często zmieniają poziom 

ekspresji czynników wirulencji albo nawet ich typ. Dlatego też porównano, które spośród 

wyselekcjonowanych czynników wirulencji C. albicans są zaangażowane w formowanie 

biofilmu z bakteriami P. gingivalis. W tej części badań skupiono się na porównaniu różnic 

w poziomie ekspresji genów kodujących wybrane czynniki. Dodatkowo sprawdzono rów-

nież czy gingipainy bakterii P. gingivalis mają wpływ na profil ekspresyjny drożdżaka. Do 

tych analiz zastosowano model wspólnego formowania biofilmu przez drożdże i bakterie 

(W83 i ΔKΔRAB) w warunkach tlenowych i beztlenowych, zarówno przez 3 jak i 24 go-

dziny. Analiza otrzymanych wyników pozwala stwierdzić, że odpowiedź drożdży jest naj-

bardziej wyraźna w warunkach dostępu tlenu, w kontakcie z bakteriami pozbawionymi gin-

gipain. Intensywny wzrost ekspresji zaobserwowano dla genów kodujących adhezyny Als3 

i Hwp1. W przypadku genów kodujących wyselekcjonowane proteazy aspartylowe Sap 

(Sap3, Sap6, Sap9), te były bardziej aktywne w warunkach beztlenowych i ponownie efekt 

był bardziej widoczny w przypadku kontaktu ze szczepem delecyjnym.  

W ostatnim etapie badań oceniono odpowiedź ludzkich komórek na pojawiające się w ich 

otoczeniu komórki P. gingivalis i C. albicans formujące biofilm mieszany. W analizie 

wzięto pod uwagę trzy typy ludzkich komórek, które wchodziły w kontakt z biofilmem mie-

szanym. Badano odpowiedź keratynocytów i fibroblastów dziąsłowych oraz makrofagów na 

poziomie mRNA, analizując zmiany produkcji genów kodujących wybrane mediatory stanu 

zapalnego. Potwierdzono rolę protekcyjną ze strony drożdży względem komórek bakteryj-

nych podczas tworzenia mieszanego biofilmu, w szczególności w kontekście kontaktu z ko-

mórkami makrofagów. 
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Podsumowując, w niniejszej pracy podjęto próbę szerokiego spojrzenia na zagadnienie for-

mowania mieszanego biofilmu tworzonego przez drożdżaki C. albicans i beztlenowe bakte-

rie P. gingivalis, mikroorganizmy mogące kooperować w zasiedlaniu kieszonek dziąsło-

wych prowadząc do wzmożonego rozwoju chorób przyzębia. Wykazano, że biofilm droż-

dżowy może spełniać protekcyjną rolę w stosunku do bakterii, szczególnie gdy te ostanie 

znajdą się w środowisku niekorzystnym dla ich rozwoju – w warunkach tlenowych. Prze-

prowadzono analizę udziału wybranych czynników wirulencji obu mikroorganizmów w for-

mowanie mieszanego biofilmu, wskazując bakteryjne proteazy – gingipainy i drożdżowe 

adhezyny – Als3 i Hwp1 jako białka odpowiadające za kontakt obu mikroorganizmów. Po-

nadto, wykazano, że modyfikacja enzymatyczna białek drożdżowych przeprowadzona przez 

bakteryjny enzym – deiminazę peptydyloargininową odpowiada za regulację zdolności for-

mowania mieszanych biofilmów drożdżowo-bakteryjnych. Nie potwierdzono znaczenia 

bakteryjnego białka HmuY wiążącego hem w formowaniu tego typu biofilmów. Przeprowa-

dzono także wstępną analizę odpowiedzi wybranych komórek gospodarza na biofilm mie-

szany. 
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ENGLISH SUMMARY  

 

The oral cavity is one of the niches of the human body inhabited by a number of different 

microorganisms. Those microorganisms interact with each other and with the host cells cre-

ating stable structures called biofilms. As a consequence, this may lead to the development 

of periodontitis, which currently is one of the most common infectious diseases. The two 

most common symptoms characteristic for chronic periodontal infections are reduction of 

the gum line and alveolar bones as well as the degradation of tooth-supporting tissues. When 

the infection remains untreated, the destructive processes of the gums can lead not only to 

bleeding but even to the loss of teeth. It should also be added that there are many literature 

reports indicating that there is a connection between periodontal infections and numerous 

types of systemic diseases such as: rheumatoid arthritis, diabetes, osteoporosis, cardiovas-

cular disease or Alzheimer's disease. 

One of the most important organisms involved in the development of infections leading to 

periodontitis is the anaerobic bacteria Porphyromonas gingivalis. They have an entire arse-

nal of virulence factors that are used not only for interaction with the host cells but also with 

other microorganisms, including bacteria and yeasts. 

Candida albicans yeasts are considered one of the most important oral colonizers. C. albi-

cans cells are a component of the normal microflora of the human body and are present in 

up to 70% of the population. In a situation where the host's immunity is compromised, these 

generally commensal microorganisms may transform into pathogens that cause not only re-

current mucosal infections in humans but also life-threatening systemic conditions charac-

terised with high mortality rate. C. albicans produces a number of virulence factors that are 

used for adhesion, colonization and invasion of the host cells, and are involved in interaction 

with other microorganisms. 

Multiple studies have been undertaken for many years aiming at an accurate characterisation 

of the bacterial-fungal interactions, but the coexistence of P. gingivalis and C. albicans has 

not yet been considered. However, it is known that C. albicans cells form biofilms that are 

capable of producing heterogeneous conditions that support the growth of other microorgan-
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isms. It has been demonstrated that in fungal biofilm there is a gradient of oxygen concen-

tration, which results in a hypoxic microenvironment inside the biofilm structure that sup-

ports the growth of some anaerobic bacteria. 

Taken into account existing scientific communications, the aim of the research undertaken 

for the preparation of the doctoral dissertation was set to examine whether the coexistence 

of C. albicans and P. gingivalis is co-operative or competitive, and whether the biofilm 

structures created by these microorganisms have a protective character for these bacteria in 

the presence of oxygen. 

During the presented research, an attempt was made to determine what kind of interactions 

are involved in the coexistence of C. albicans and P. gingivalis cells in mixed biofilms. For 

this purpose, three experimental models of biofilm that represent the contact of microorgan-

isms, both in aerobic and anaerobic conditions, were implemented and thoroughly studied 

in a short and a long timescales. These models allowed to pre-determine the ways of inter-

action of these microorganisms and illustrated various situations in the periodontal infection 

states. The first two models, sequential model type I and type II, represented situations in 

which a pre-formed, mature biofilm was exposed to contact with the other pathogen. On the 

other hand, the third model, a simultaneous one, represented a situation in which biofilm was 

simultaneously created by both types of microorganisms on an artificial surface. 

P. gingivalis cells produce a number of virulence factors, among which fimbriae are indi-

cated as structures that not only participate in interaction with host cells, but are also involved 

in contact with other microorganisms. In the presented doctoral dissertation the impact of 

fimbriae on the formation of a mixed biofilm with the participation of P. gingivalis and C. 

albicans was examined, and it was analyzed how both types of microorganisms influence 

each other's viability. In these experiments, two strains of P. gingivalis were used: one de-

pleted in fimbriae (strain W83) and the other with normal fimbriae content (strain ATCC 

33277). The obtained results showed that during a short contact of the mature bacterial bio-

film formed by the ATCC 33277 strain with C. albicans cells under aerobic conditions the 

yeast viability increased, indicating the stimulation of growth of its cells by an unknown 

bacterial agent. Under the same conditions, favoring the growth of yeasts, it has been shown 

that the presence of C. albicans cells was protective for the viability of bacteria containing 

fimbriae. On the other hand, in anaerobic conditions, where bacterial growth dominates, a 
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short contact with yeasts caused a significant decrease in their viability, while for a pro-

longed contact an increased development of yeast biofilm was again observed, which out-

weighed previous damage to the viability of C. albicans cells. This strongly suggest the ex-

istence of an unidentified growth stimulant acting on the yeast cells, regardless of whether 

the bacteria that had contact with yeast had more or less extensive fimbriae.  

Another important virulence factor of P. gingivalis bacteria are gingipains, which are one of 

the main proteolytic enzymes produced by these bacteria. Gingipains are cysteine protein-

ases that have a major contribution to the proteolytic activity of the bacteria. Their involve-

ment was demonstrated not only in the processes of adhesion and colonization of the host, 

but also in the modulation of the host’s inflammatory response and the acquisition of nutri-

ents. These proteins are also involved in the interaction with other microorganisms, and may 

promote the growth of other bacteria as well as participate in biofilm modification. There-

fore, an attempt was made to answer the following question: how are gingipains involved in 

the creation of mixed biofilms with the participation of C. albicans? The analysis of the 

contribution of gingipains to that process was performed by using three bacterial strains: the 

wild strain W83, a strain lacking gipipain RgpB (in the background of strain W83) and a 

strain lacking all gingipains: RgpA, RgpB and Kgp (in the background of strain W83). The 

obtained results of the analysis of interactions between bacteria and yeasts indicate the ability 

of gingipains to regulate the formation of a mixed biofilm. It was also found that the elimi-

nation of the gene encoding RgpB gingipain induced a decrease in yeast adhesive properties 

to the mature bacterial biofilm. The protective effect of the previously formed yeast biofilm 

against bacteria in the aerobic environment was also confirmed. This effect was most 

strongly manifested for the strain of the wild P. gingivalis strain as well as the strain lacking 

RgpB. In a situation in which yeasts and bacteria simultaneously began to colonize the sur-

face, similar effects were observed.  

Another virulence factor of P. gingivalis, whose impact on the formation of a mixed biofilm 

was taken into account, is a bacterial extracellular enzyme, peptidylarginine deiminase 

(PPAD). It catalyses the citrullination of arginine residues, which consequently leads not 

only to modification of host proteins, which can significantly affect host homeostasis, but 

also participates in the modification of some of the proteins found on the surface of P. gin-

givalis. Such modifications show a significant contribution to bacterial virulence, as they 

can have an impact not only on the colonization of host cells, but also on the formation of 
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mixed biofilms. Therefore, to address this problem, a comparative analysis of biofilm for-

mation between C. albicans and P. gingivalis was undertaken. The wild strain W83 and the 

strain devoided of the ability to express the gene encoding the PPAD were used for this 

study. Results have shown that the elimination of the functional enzyme does not have a 

significant effect on the adhesive properties of bacteria when their cells form a mature bio-

film exposed to contact with C. albicans. However, it was observed that in the same model 

of interaction of both microorganisms, their prolonged contact led to a decrease in viability 

of bacteria lacking PPAD production under anaerobic conditions, whereas under aerobic 

conditions C. albicans stimulated both the survival of the bacteria and their adhesive prop-

erties. Nevertheless, in the model in which the mature yeast biofilm was colonized by bac-

teria, it was noted that yeast stimulated the survival of bacteria without PPAD. In the model 

of simultaneous surface colonization by both types of microorganisms, it was found that in 

anaerobic conditions bacteria without PPAD were more sensitive to contact with yeast cells, 

whereas under physiological conditions for yeast a slight stimulatory effect on the survival 

of the deletion strain bacteria was observed. The results obtained for the adhesive properties 

of bacteria showed that regardless of the presence of oxygen, such properties were reduced 

as a result of contact with the yeast. Prolonged contact of microorganisms, on the other hand, 

resulted in the increase of both the adhesive properties and the survival of ΔPPAD bacteria. 

In turn, analyzes performed on C. albicans cells indicated that during a short contact with 

the deletion mutant a decrease in the yeast viability was observed, whereas prolonged contact 

showed a stimulatory effect on C. albicans cells.  

Another important virulence factor of P. gingivalis is the HmuY protein, which is not only 

involved in the heme uptake by bacteria, but also in the formation of biofilms. Two strains 

of P. gingivalis with deletion of the gene encoding the HmuY: TO4 protein (background 

strain A7436) and TO15 (background strain ATCC 33277) were used to test the participation 

of this protein in the formation of a mixed biofilm between P. gingivalis and C. albicans.  

Microorganisms that together form mixed biofilms often change the expression level of vir-

ulence factors or even their type. Therefore, we determined which of the selected C. albicans 

virulence factors are involved in the formation of biofilm with P. gingivalis. This part of the 

research was focused on the comparison of differences in the level of expression of genes 

encoding selected factors. In addition, it was also examined whether gingipains affect the 

yeast expression profile. For these analyzes a simultaneous model of biofilm formation by 

yeasts and bacteria (W83 and ΔKΔRAB) was used in aerobic and anaerobic conditions, both 
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for 3 and 24 hours. Analysis of the obtained results allows to conclude that the yeast response 

is most pronounced in aerobic conditions, when the contact with bacteria lacking gingipains 

is provided. A substantial increase of expression was observed for genes coding Als3 and 

Hwp1 adhesins. In contrast, the genes encoding the selected aspartyl proteases Sap (Sap3, 

Sap6, Sap9) were more active under anaerobic conditions and again the effect was more 

pronounced in the case of contact with the deletion strain. 

In the last stage of the study, the response of human cells to surrounding P. gingivalis and 

C. albicans cells forming a mixed biofilm was evaluated. The analysis considered three types 

of human cells that came into contact with a mixed biofilm. The response of keratinocytes 

and gingival fibroblasts as well as macrophages at the mRNA level was investigated by an-

alyzing changes in the production of genes encoding selected inflammatory mediators. The 

protective role of the yeast on bacterial cells during the formation of a mixed biofilm was 

confirmed, in particular in the context of the contact with macrophage cells. 

In conclusion, this work attempts to provide a broad look at the issue of mixed biofilm for-

mation by C. albicans and P. gingivalis, microorganisms that can cooperate in the coloniza-

tion of periodontal pockets, and increase the development of periodontal diseases. It has been 

shown that yeast biofilms can have a protective role with respect to bacteria, especially when 

the latter are in an unfavourable environment for their development, such as aerobic condi-

tions. The analysis of the contribution of selected virulence factors of both microorganisms 

to the formation of a mixed biofilm indicated bacterial proteases - gingipains and yeast ad-

hesins - Als3 and Hwp1 as proteins likely responsible for the contact of both microorgan-

isms. In addition, it has been shown that enzymatic modification of yeast proteins carried 

out by the bacterial peptidylarginine deiminase enzyme is responsible for the regulation of 

the ability to form mixed yeast and bacterial biofilms. The importance of the bacterial heme-

binding protein HmuY in the formation of this type of biofilms has not yet been confirmed. 

A preliminary analysis of the response of selected host cells to the mixed biofilm was also 

undertaken. 
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1.WSTĘP 

1.1. Infekcje przyzębia  

Jama ustna stanowi wysoce złożony ekosystem, który jest wyjątkową niszą dla szerokiego 

spektrum mikroorganizmów, reprezentowanych zarówno przez organizmy komensalne, jak  

i chorobotwórcze patogeny (Salvatori i in., 2016). Zdrowie jamy ustnej uzależnione jest od 

sprawności funkcjonowania układu odpornościowego gospodarza, który tropi i niszczy po-

jawiające się patogeny. W przypadku gdy ta zależność ulega zaburzeniu, dochodzi do zapo-

czątkowania różnych procesów infekcyjnych, spośród których choroby przyzębia zaliczane 

są w chwili obecnej do jednych z najczęściej występujących przewlekłych chorób zapalnych 

u ludzi (Ebersole i in., 2017).  

Do mikrobiomu jamy ustnej zaliczanych jest ponad 700 gatunków bakterii o różnych prefe-

rencjach warunków wzrostu i zasiedlanych środowisk (Suzuki i in., 2013, Huse i in., 2012). 

Ważnym jest fakt, że należą do niego także drożdżaki, wirusy i pierwotniaki (Montelongo-

Jauregui i Lopez-Ribot, 2018). Do coraz częściej identyfikowanych drożdżaków zalicza się 

gatunki Candida, w szczególności Candida albicans, powodujące częste i rozległe infekcje 

jamy ustnej. Co ciekawe, mikroorganizmy te kolonizują tę niszę naszego organizmu krótko 

po narodzinach i często, pełniąc formę komensali, współuczestniczą w formowaniu miesza-

nych biofilmów, kooperując lub konkurując z bakteriami (Krzysciak i in., 2016; Hibbing i 

in., 2010). Biofilmy są przytwierdzonymi do podłoża ustrukturyzowanymi społecznościami 

mikroorganizmów otoczonymi macierzą zewnątrzkomórkową wyprodukowaną przez te 

drobnoustroje (Costerton i in., 1995; Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Struktury te tworzą się 

w obrębie specyficznych rejonów jamy ustnej, takich jak powierzchnie tkanki nabłonkowej, 

zęby, przestrzenie międzyzębowe czy kieszonki przyzębowe (Kumar, 2013). W dodatku, ze 

względu na różnorodność budowy tych rejonów, panują w nich bardzo zróżnicowane wa-

runki zarówno pod względem dostępności składników odżywczych jak i tlenu (Simon-Soro 

i in., 2013). Warto tu też nadmienić, że często dochodzi do zmian mikroorganizmów z ko-

mensali w mikroorganizmy patogenne, a ich wzajemna interakcja oraz wytwarzane przez 

nie czynniki wirulencji pobudzają odpowiedź układu odpornościowego gospodarza, przez 

co powodują rozwój stanu zapalnego dziąseł, co w konsekwencji może prowadzić do prze-

wlekłych chorób przyzębia (Hajishengallis i in., 2012).  
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W zależności od danych szacunkowych dla różnych regionów świata albo grup wiekowych, 

szacuje się, iż choroby przyzębia występują u 20-50% populacji (How, Song, i Chan, 2016; 

Lira-Junior i in., 2018). W wyniku postępu procesów chorobowych dochodzi do obniżenia 

linii dziąseł oraz kości wyrostka okołozębowego. To zaś prowadzi do pogłębiania się kie-

szonki dziąsłowej oraz krwawienia, a w sytuacji ostatecznej nawet do wypadania zębów 

(How, Song, i Chan, 2016) (Rys. 1).  

 

 

Rysunek 1. Ząb i przyzębie. Lewa część rysunku reprezentuje prawidłowy obraz, ukazujący 

sytuację fizjologiczną, zaś prawa część ukazuje stan patologiczny, w którym dochodzi do ini-

cjacji procesu zapalnego. Zdrowy ząb jest podtrzymywany przez przyzębie, kość oraz tkankę 

łączną. Nabłonek jamy ustnej pokrywa tkankę łączną, a nabłonek łączący przyczepia je do 

zęba. Na powierzchni zębów dochodzić może do tworzenia biofilmu z patogennych mikroor-

ganizmów. To powoduje rozwinięcie odpowiedzi układu odpornościowego gospodarza i w 

konsekwencji prowadzi do destrukcji przyzębia w wyniku toczącego się stanu zapalnego 

(prawa część rysunku). Rysunek przygotowany w oparciu o rycinę z Servier Medical Art., 

http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank. 

Ważnym odnotowania jest fakt, że choroby przyzębia wywierają negatywny wpływ nie 

tylko na rejon jamy ustnej, ale istnieje coraz więcej doniesień, sugerujących, że są one po-

wiązane z licznymi chorobami układowymi. Dodatkowo należy dodać, że związek między 

chorobami przyzębia a chorobami układowymi jest często dwukierunkowy. Otóż choroby 

przyzębia mogą być pra-przyczyną tych schorzeń, a z kolei niektóre choroby układowe mogą 

predysponować niektóre osoby do bycia podatnym na choroby przyzębia (Hegde i Awan, 
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2018). Wykazano bezpośrednie powiązanie chorób przyzębia z chorobami układu oddecho-

wego, układu krążenia, reumatoidalnym zapaleniem stawów czy cukrzycą, a nawet chorobą 

Alzheimera (Benedyk i in., 2015; Chistiakov i in., 2016; de Pablo i in., 2009; Blasco-Baque 

i in., 2016; Stanko i Holla, 2014; Dominy i in., 2019). Ponadto istnieją także badania poka-

zujące, że choroby te mogą zaburzać normalny przebieg ciąży, skutkując nawet przedwcze-

snym porodem (Reyes i in., 2017).  

1.1.1. Podstawy fizjologiczne rozwoju chorób przyzębia 

Mikroorganizmy kolonizujące jamę ustną występują w postaci uorganizowanej struktury, 

określanej mianem biofilmu. W momencie, gdy biofilm rozprzestrzenia się wzdłuż dziąseł 

brzeżnych i stan zapalny tkanki dziąsłowej nie zostaje zahamowany, kieszonki dziąsłowe 

powiększają się i dochodzi do rozwoju chorób przyzębia. Generalnie termin „choroby przy-

zębia” określa sytuację, w której dochodzi do destrukcji tkanek okalających zęby. W konse-

kwencji prowadzi to do przemieszczania nabłonka u podstawy szczeliny dziąseł w dół i od-

słonięcia korzenia zęba, dochodzi wtedy do tworzenia się kieszonek dziąsłowych.  

Do tej grupy chorób zaliczyć można zapalenie dziąseł oraz przewlekłe stany zapalne przy-

zębia. Zapalenie dziąseł, które jest indukowane tworzeniem płytki nazębnej jest stanem od-

wracalnym, zaś chroniczne stany zapalne przyzębia są stanami nieodwracalnymi (Singhrao 

i in., 2015). 

Przejście od stanu fizjologicznego reprezentującego zdrową jamę ustną do stanu patologicz-

nego z pogłębiającym się stanem zapalnym, związane jest z zaburzeniem homeostazy wy-

nikającej ze zmiany składu mikroorganizmów bytujących w biofilmie. W powiązaniu z roz-

regulowaną odpowiedzią odpornościową układu gospodarza dochodzi do przerostu biofilmu 

i w konsekwencji inicjacji niekontrolowanego stanu zapalnego. Wiele mikroorganizmów o 

charakterze patogennym wykazuje zdolność modulowania zarówno odpowiedzi immunolo-

gicznej jak i dynamiki funkcjonowania biofilmów (Pietrocola i in., 2015; Askarian i in., 

2018; Li i Tian, 2016). Interakcja układu odpornościowego gospodarza i mikroflory jamy 

ustnej angażuje szereg różnych złożonych mechanizmów oddziaływania, zarówno na pozio-

mie komórkowym jak i molekularnym (Belkaid i Hand, 2014). Do komórek zaangażowa-

nych w taką odpowiedź przede wszystkim zaliczane są komórki epitelialne powierzchni ślu-

zowych, komórki śródbłonka, fibroblasty oraz neutrofile i monocyty/makrofagi (Yucel-

Lindberg i Bage, 2013).  
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Cały proces rozwoju stanu zapalnego jest wieloetapowy i wieloczynnikowy. Schematycznie 

przedstawiono go na Rys. 2. Płytka nazębna tworzy się w wyniku formowania biofilmu,  

a współtworzące go mikroorganizmy indukują wydzielanie cytokin i chemokin przez ko-

mórki nabłonka dziąsłowego, co wzmaga przepuszczalność, zarówno komórek epitelium 

dziąsłowego, jak i naczyń krwionośnych, pobudzając chemotaksję neutrofili oraz monocy-

tów i makrofagów. W czasie, gdy cały proces jest kontynuowany, stan zapalny rozszerza się 

w głąb tkanek co prowadzi do degradacji tkanki łącznej i kości oraz do formowania kieszo-

nek dziąsłowych (Silva i in., 2015). W przypadku, gdy odpowiedź układu odpornościowego 

gospodarza nie jest wystarczająca by usunąć infekcję, proces przechodzi w przewlekły stan 

zapalny (Medzhitov, 2008). 

 

 

Rysunek 2. Rozwój stanu zapalnego przyzębia. Obraz odpowiedzi komórek układu odpor-

nościowego gospodarza na rozwój stanu zapalnego przyzębia.  

Zapalenie dziąseł. W warunkach normalnych mikroflora wokół zęba jest skąpa i dominują 

gram-dodatnie streptococci. Jednakże w wyniku zachwianej równowagi, gdy dochodzi do 
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akumulacji płytki nazębnej w niekontrolowany sposób, rozwija się stan zapalny przyzębia, 

w wyniku którego obserwowany jest obrzęk dziąseł marginalnych i tworzenie kieszonek. W 

kieszonkach potencjał oksydacyjno-redukcyjny spada do niskiego poziomu i tworzą się wa-

runki beztlenowe. Dochodzi do rozwoju biofilmu, który składa się zarówno z gram-dodat-

nich ziarniaków i pałeczek, jak i gram-ujemnych pałeczek wielu gatunków bakterii. Wiele z 

tych bakterii jest beztlenowych, np.: Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tan-

nerella forsythia.  

Przewlekłe stany zapalne przyzębia. Zapalenia przyzębia są chronicznym stanem zapal-

nym, który wpływa destrukcyjnie na tkankę łączną dziąsła przyczepioną do powierzchni 

korzeni zęba, cementu i sąsiadujących kości w odpowiedzi na biofilm bakteryjny (Singhrao 

i in., 2015). Do bakterii biorących udział w tych procesach chorobowych, najczęściej zali-

czane są P. gingivalis, T. denticola, T. forsythia, Fusobacterium nucleatum oraz bakterie 

gatunku Prevotella (Socransky i Haffajee, 1992; Larsen i Fiehn, 2017). Większość z nich 

preferuje beztlenowe warunki wzrostowe występujące w kieszonkach dziąsłowych, w któ-

rych dodatkowo znajduje się wysięk tkankowy bogaty w białka, które ulegają obróbce pro-

teolitycznej przez bakterie. Duża liczba bakterii przyczynia się do utraty włókien kolageno-

wych zapewniających przyczep zębów do kości, apikalnej migracji komórek epitelialnych i 

powstawania głębokich kieszonek dziąsłowych, oraz resorpcji kości (Singhrao i in., 2015).  

1.1.2. Biofilm 

Powszechnie uważano, że mikroorganizmy bytują w różnych niszach organizmu gospodarza  

w formie planktonicznej, jednakże teraz wiadomo, że faworyzowane jest tworzenie zorga-

nizowanych struktur nazywanych biofilmami, które ściśle przylegają do zasiedlanej po-

wierzchni  

i otoczone są chroniącą je macierzą zewnątrzkomórkową (Costerton i in., 1995; Hofs, 

Mogavero i Hube, 2016). Formowanie takich zorganizowanych społeczności jest korzyst-

niejsze dla mikroorganizmów, ponieważ biofilm jest stabilizowany przez specyficzne od-

działywania między tworzącymi go mikroorganizmami i staje się bardziej odporny na me-

chaniczne usuwanie, ale także jest mniej podatny na rozpoznanie i eliminację ze strony 

układu odpornościowego gospodarza (Wright i in., 2013; Katragkou i in., 2011; Nett, 2006). 

Biofilm jest bardziej odporny na działanie czynników mikrobójczych (Rapala-Kozik i in., 

2018a), co może wiązać się z faktem, że biofilmy są nieprzepuszczalne albo tylko częściowo 
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przepuszczalne dla leków, a to w konsekwencji może prowadzić do niewystarczającej dys-

trybucji leków w obrębie struktury biofilmu (Wright i in., 2013; Borghi, Borgo i Morace, 

2016).  

Biofilm może się tworzyć na wszystkich powierzchniach występujących w jamie ustnej, 

jednakże ten pokrywający powierzchnie zębowe, jest szczególnie istotny, ze względu na 

fakt, że pozostałe powierzchnie pokryte są warstwą komórek epitelialnych, która stosun-

kowo często ulega złuszczeniu. Natomiast płytka nazębna tworzona jest w wyniku sukcesji 

ekologicznej, która rozpoczyna się w momencie przyczepienia się wczesnych kolonizatorów 

do pokrytego śliną szkliwa zębów. Do wczesnych kolonizatorów zaliczane są bakterie ga-

tunku Streptococcus, przeważnie z grupy Streptococcus mitis, a następnie gram-dodatnie 

pałeczki, w szczególności z gatunku Actinomyces, oraz gram-ujemne ziarniaki Neisseria i 

Vellonella (Larsen i in., 2017; Reynolds-Campbell i in., 2017). Adhezja pierwszych bakterii, 

poprzedzona jest utworzeniem na czystej powierzchni zębów kondycjonującego warstwy 

łożonej głównie z glikoprotein śliny, tzw. osłonki nabytej (Larsen i in., 2017). Wstępna ad-

hezja mikroorganizmów jest słaba i uwarunkowana jest oddziaływaniami naładowanych 

cząsteczek. Z czasem przyleganie jest znacznie silniejsze, co wiąże się z faktem, że bakterie 

angażują powierzchniowe adhezyny w oddziaływanie z glikoproteinami, osiadłymi na 

osłonce zębowej. Wcześni kolonizatorzy mogą następnie służyć jako miejsca przyczepu dla 

innych mikroorganizmów, które wykorzystując swe zdolności adhezyjne, mogą przylegać 

do tak utworzonej powierzchni. Do kolejnych kolonizatorów zdolnych do oddziaływania z 

wczesnym biofilmem należą gram-dodatnie i gram-ujemne ziarniaki i pałeczki, które są 

obecne w ślinie, a mogą pochodzić z brodawek języka albo z krypt migdałków. Wyróżnić 

można dodatkowo bakterie Fusobacterium, które pełnią funkcje łącznika pomiędzy pierwot-

nymi kolonizatorami, a późniejszymi, poprzez ich koagregację (Larsen i in., 2017). Podczas 

rozwoju biofilmu, mikroorganizmy są aktywne metabolicznie, a substancje odżywcze pozy-

skują ze śliny. Z czasem wytwarzają macierz zewnątrzkomórkową, która umożliwia koad-

hezję bakterii do powierzchni zębów i zapewnia ochronę biofilmu (Larsen i in., 2017). Osta-

teczny skład powstającego biofilmu jest determinowany przez lokalne czynniki ekologiczne, 

zatem może on się różnić w zależności od miejsca występowania w jamie ustnej lub może 

wykazywać różnice osobnicze. Poniżej schematycznie zaprezentowano proces tworzenia 

biofilmu przez wczesnych i późnych kolonizatorów (Rys. 3).  
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Rysunek 3. Tworzenie biofilmu przez wczesnych i późnych kolonizatorów. W pierwszym 

etapie (I) komórki wczesnych kolonizatorów ulegają przyczepieniu do powierzchni biotycznej 

albo abiotycznej (w przypadku zęba wcześni kolonizatorzy wiążą glikoproteiny śliny, które 

wytworzyły warstewkę na powierzchni zęba). W drugim etapie (II) wcześni kolonizatorzy 

ulegają namnażaniu na powierzchni, oraz ulegają ko-agregacji z innymi gatunkami bakterii, 

umożliwiając przy tym przyłączanie późnych kolonizatorów. Dochodzi do wytwarzania ma-

cierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Następnie dochodzi do dojrzewania biofilmu (III). Na 

tym etapie, współzałożyciele biofilmu wchodzą w interakcje między sobą, regulowane przez 

zjawisko quorum sensing (QS) czy zjawisko horyzontalnego transferu DNA. W obrębie bio-

filmu mikroorganizmy mogą ze sobą kooperować albo konkurować. Dalej mogą one ulegać 

odłączeniu od biofilmu i rozprzestrzenianiu w celu kolonizacji nowych miejsc. Rysunek wy-

konany na podstawie Hojo i in., 2009. 

1.1.3. Infekcje bakteryjne w jamie ustnej 

 Jama ustna jest bardzo zróżnicowaną niszą zasiedlaną przez mikroorganizmy, zarówno pod 

względem anatomicznym, jak i fizjologicznym oraz w kontekście dostępności tlenu, skład-

ników odżywczych, różnic temperatury oraz ekspozycji czynników układu odpornościo-

wego (Gizani i in., 2009; Tanner i in., 2002; Sampaio-Maia i in., 2016). Bakterie, które re-

zydują w jamie ustnej zostały po raz pierwszy sklasyfikowane i przypisane do pięciu głów-

nych grup w roku 1998 przez Sigmunda Socransky’ego (Socransky i in., 1998; Haffajee i 

in., 2008). Poniżej, na rysunku 4 (Rys.4) zaprezentowano schematyczne przyporządkowanie 

bakterii do odpowiednich kompleksów.  
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Rysunek 4. Podział bakterii bytujących w jamie ustnej człowieka na pięć głównych kom-

pleksów ze względu na częstość ich wspólnej izolacji. Schematyczne przedstawienie za-

równo relacji gatunków bakterii w obrębie pojedynczego kompleksu jak i pomiędzy poszcze-

gólnymi kompleksami (zmodyfikowany na podstawie Socransky i in., 1998).  

Szczegółowe informacje o mikrobiomie jamy ustnej pozyskano w wyniku realizacji projektu 

„The Human Microbiome Project” (HMP), stosującego wysokowydajne sekwencjonowanie 

tzw. NGS (ang. next generation sequencing) 16S rRNA (Sampaio-Maia i in., 2016; Li i in., 

2013) (Rys. 5). Mikroflora jamy ustnej uważana jest za jedną z najbardziej złożonych w 

kontekście bogactwa gatunkowego, gdzie bakterie stanowią najszerszą i najbardziej badaną 

taksonomiczną grupę tej mikroflory (Huttenhower i in., 2012; Sampaio-Maia i in., 2016). 

Najpowszechniej występującymi gatunkami bakterii są: Firmicutes, Bacterioidetes, Proteo-

bacteria, Actinobacteria oraz Streptococcus (Sampaio-Maia i in., 2016). Są one zorganizo-

wane w trójwymiarowy biofilm, w obrębie którego wyróżnić można zarówno relacje agoni-

styczne jak i antagonistyczne, które w konsekwencji prowadzą do regulacji, dojrzewania i 

przebudowy biofilmu (Sampaio-Maia i in., 2016). 
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Rysunek 5. Podstawowy bakteriom jamy ustnej. Na podstawie raportu Li i in., 2013 oraz 

pracy Sampaio-Maia i in., 2016. Rysunek zrobiony na podstawie ryciny z Servier Medical 

Art., http://www.servier.com/Powerpoint-image-bank. 

1.1.4.  Porphyromonas gingivalis 

Wśród głównych patogenów dziąsłowych przyzębia, Porphyromonas gingivalis pełni ważną 

rolę w patogenezie i rozwoju chorób przyzębia (Bostanci i Belibasakis, 2012; Hajishengallis, 

2012). Jest gram-ujemną, asachorolityczną, obligatoryjnie beztlenową bakterią, która zasie-

dla kieszonkę przyzębową. Bezwzględnie wymaga do wzrostu hemu, jako źródła żelaza i 

protoporfiryny IX (Olczak i in., 2005; How, Song, i Chan, 2016; Smalley i Olczak, 2017). 

Co bardzo istotne bakteria ta rozwinęła szereg strategii, które pozwalają jej na unikanie albo 

wręcz niszczenie systemów obronnych układu gospodarza (Hajishengallis i in., 2012).  
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Bakterie P. gingivalis posiadają zdolność oddziaływania z wieloma innymi mikroorgani-

zmami zasiedlającymi jamę ustną. Wymienić spośród nich można między innymi przedsta-

wicieli czerwonego kompleksu – T. denticola czy T. forsythia (Holt i Eberosole, 2005; Zhu 

i Lee, 2016). P. gingivalis oddziałują również z szeregiem innych bakterii takich jak P. ae-

ruginosa (Benedyk i in., 2015), A. viscosus, S. gordonii i S. oralis (Gerits, Verstaeten i Mi-

chiels, 2017). 

1.1.4.1. Czynniki wirulencji bakterii P. gingivalis 

Bakterie P. gingivalis posiadają szereg czynników wirulencji, które umożliwiają im przeży-

cie i namnażanie w komórkach gospodarza, a także kolonizację jego tkanek. Ekspresja tych 

czynników jest regulowana w odpowiedzi na zmiany w środowisku zewnętrznym tego pa-

togenu (How, Song, i Chan, 2016). Aktywność czynników wirulencji P. gingivalis może 

prowadzić do znacznych uszkodzeń tkanek dziąsłowych, resorpcji kości, aktywacji układu 

odpornościowego gospodarza albo nawet inhibicji mechanizmów protekcyjnych gospodarza 

(Hajishengallis i Lamont, 2014).  

1.1.4.1.1. Otoczka 

Bakterie P. gingivalis posiadają otoczkę, której budowa bardzo się różni pomiędzy szcze-

pami i należy do jednych z ważniejszych elementów potencjału wirulencyjnego tych bakte-

rii. Na przykładzie mysiego modelu wykazano, że szczepy cechujące się obecnością otoczki 

są zdolne do rozprzestrzeniania się w obrębie całego organizmu, zaś szczepy pozbawione 

otoczki, indukują tylko lokalnie powstawanie ropni (Laine i van Winhelhoff, 1998). Ponadto 

z badań Singh i jego grupy (2011) wynika, że bakterie posiadające otoczkę są bardziej od-

porne na fagocytozę, a ich przeżywalność w obecności komórek gospodarza jest większa. 

Wykazano także, że obecność otoczki oraz jej skład mają duże znaczenie w trakcie inicjacji 

adhezji komórek P. gingivalis w kieszonce dziąsłowej (Dierickx i in., 2003; How, Song, i 

Chan, 2016). Bakterie posiadające otoczkę mają większe zdolności adhezyjne względem 

dziąsłowych komórek nabłonka, w porównaniu do bakterii pozbawionych otoczki (Dierickx 

i in., 2003) i dodatkowo zmniejszają one potencjał dojrzewania komórek dendrytycznych. 

Brunner i inni (2010) wykazali z kolei, że bakterie posiadające otoczkę, są zdolne do modu-

lowania odpowiedzi komórek gospodarza, w szczególności fibroblastów poprzez obniżenie 

syntezy wytwarzanych przez nie cytokin, takich jak interleukina 1 (IL-1, ang. interleukin 1), 

6 oraz 8. Także należy zaznaczyć, że otoczka może reagować z białkami powierzchniowymi 
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komórek gospodarza (How, Song, i Chan, 2016). Ponadto, badania Rosen i Sela (2006) wy-

kazały, że koagregacja P. gingivalis z innym patogenem dziąsłowym F. nucleatum, jest ści-

śle zależna od jej obecności.  

1.1.4.1.2. Fimbrie 

Tak jak wiele bakterii, P. gingivalis wytwarza fimbrie, które są obecne na powierzchni więk-

szości szczepów P. gingivalis, a ich długość waha się między 3 a 25 µm (How, Song, i Chan, 

2016). Można wyróżnić dwa rożne rodzaje fimbrii: tzw. długą (nazywaną również główną 

fimbrią) składającą się z białkowej podjednostki FimA, kodowanej przez gen fimA, oraz 

krótką fimbrię, zbudowaną z podjednostki Mfa, kodowanej przez gen mfa1 (How, Song, i 

Chan, 2016). Wykazano, że krótkie fimbrie stymulują makrofagi do wydzielania: IL-1α, IL-

1β, oraz IL-6, a także TNF-α (czynnik martwicy nowotworów, ang. tumor necrosis factor α) 

(Amano i in., 2004). Dodatkowo postulowane jest, że to właśnie te fimbrie są czynnikiem 

przyczynowo-skutkowym resorpcji kości w modelu zwierzęcym (Amano i in., 2004). Już 

we wczesnych latach 90. XX wieku udowodniono, że fimbrie pośredniczą w adhezji pato-

genów do wielu cząsteczek w jamie ustnej, w tym do białek macierzy zewnątrzkomórkowej 

komórek epitelialnych jamy ustnej oraz do bakterii takich jak streptococci (Lee i in., 1992; 

Sharma i in., 1993; Amano, 2007). Fimbrie umożliwiają także bakteriom wiązanie się do 

integryn komórek gospodarza, co w dalszej kolejności pozwala na wchłonięcie komórek 

bakteryjnych przez fagocyty albo komórki dendrytyczne (Amano, 2010; Zenobia i Hajishen-

gallis, 2015; How, Song, i Chan, 2016).  

1.1.4.1.3. Proteazy 

Bakterie P. gingivalis wydzielają wiele enzymów hydrolitycznych, proteolitycznych oraz 

lipolitycznych posiadających m.in. zdolność degradacji szeregu białek gospodarza, co po-

zwala nie tylko na pozyskiwanie przez bakterie P. gingivalis substancji odżywczych, ale 

także modulację odpowiedzi układu odpornościowego gospodarza. Najpowszechniej wystę-

pującymi proteinazami są proteinazy cysteinowe, potocznie nazywane są gingipainami (ang. 

gingipains). Dwie popularne gingipainy to gingipaina R, która rozszczepia wiązania pepty-

dowe po argininie oraz gingipaina K roszczepiająca wiązania po lizynie (How, Song, i Chan, 

2016). Gingipainy są przynajmniej w 85% odpowiedzialne za całokształt aktywności prote-

olitycznej bakterii P. gingivalis (Imamura, 2003). Spośród gingipain R wyróżnić można gin-

gipainę RgpA i RgpB, zaś jeśli chodzi o gingipainę K, istnieje tylko jedna – Kgp. Kodowane 

są one przez geny kgp, rgpA i rgpB (Potempa i in., 2003). Na rysunku 6 schematycznie 
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zobrazowano ich budowę. W gingipainach kodowanych przez geny kgp i rgpA wyodrębnić 

można na N-końcu propeptyd, peptyd sygnalny, Arg-specyficzną domenę katalityczną oraz 

duży C-końcowy region hemaglutynina/adhezyna (HA) (Li i Collyer, 2011). Natomiast 

białko kodowane przez gen rgpB składa się z peptydu sygnalnego, N-końcowego pro-frag-

mentu, domeny katalitycznej Arg-specyficznej i małego fragmentu C-końcowego (Li i Col-

lyer, 2011). Porównanie sekwencji RgpA i RgpB wskazuje, że C-końcowy fragment białka 

RgpB wykazuje znaczną delecję regionu HA.  

 

 

 

Rysunek 6. Schemat obrazujący budowę gingipain. Fragmenty cechujące się dużą homo-

logią są przedstawione tymi samymi kolorami. Schemat zmodyfikowany na podstawie Li i 

Collyer, 2011.  

Proteazy bakteryjne są bezpośrednio zaangażowane w kolonizację kieszonek dziąsłowych, 

prowadząc do destrukcji dziąsłowych tkanek wspierających (Dubin i in., 2013; How, Song, 

i Chan, 2016). Wiele doniesień naukowych wskazuje także, że są one zdolne do trawienia 

białek macierzy zewnątrzkomórkowej, przykładowo kolagenu, a także biorą udział w akty-

wacji metaloproteinaz układu gospodarza oraz inaktywacji wielu inhibitorów proteaz oso-

cza, jak i w trawieniu powierzchniowych receptorów komórek obronnych gospodarza (Po-

tempa i in., 2000; Imamura i in., 2003; How, Song, i Chan, 2016). Domena HA białek RgpA 

i Kgp bierze udział w procesie adhezji i kolonizacji gospodarza przez komórki P. gingivalis. 
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Poprzez domenę HA gingipainy mogą pełnić funkcję adhezyn, które wiążą nie tylko skład-

niki ECM, ale także fibroblasty dziąsłowe i inne komórki gospodarza (Pathirana i in., 2008; 

Chen i Duncan, 2004).  Są również ważnymi czynnikami mającymi wkład we wzrost bakte-

rii T. forsythia, T. denticola oraz A. actinomycetemcomitans w mieszanych biofilmach z P. 

gingivalis (Bao i in., 2014; Haraguchi i in., 2014; How, Song, i Chan, 2016). Wykazano, że 

Kgp wzmaga wzrost bakterii T. forsythia, podczas gdy Rgp sprzyjają koagregacji komórek 

T. denticola w biofilmach (Bao i in., 2014).  

Jednym z powodów bardzo wysokiej proliferacji komórek P. gingivalis w kieszonkach dzią-

słowych jest fakt, że gingipainy mają zdolność pozyskiwania hemu, niezbędnego bakteriom 

do wzrostu, poprzez degradowanie fibrynogenu i białek hemowych, doprowadzając przez to 

do inhibicji procesu krzepnięcia krwi oraz zwiększonych krwawień. Opisywana jest również 

zdolność gingipain do degradowania elementów układu dopełniacza, takich jak czynniki C3 

i C4, peptydów antybakteryjnych, w tym neutrofilowych defensyn oraz receptorów CD4 i 

CD8 komórek T (Hajishengallis i in., 2013; How, Song, i Chan, 2016). Gingipainy mogą 

także modulować oddziaływanie receptorów C5a i TLR, uniemożliwiając eliminację bakte-

rii. 

1.1.4.1.4. Pobór żelaza i hemu 

Żelazo i hem są niezbędne do poprawnego funkcjonowania bakterii P. gingivalis. Wynika 

to z faktu, że ekspresja wielu genów jest zależna właśnie od tych składników (Smalley i 

Olczak, 2017). Ponadto bakterie te z racji tego, że nie posiadają mechanizmów poboru że-

laza, wykształciły kilka sposobów pobierania hemu. Spośród nich można wymienić te, które 

wykorzystują gingipainy (Kgp, RgpA, RgpB), hemaglutyniny, hemolizyny, zewnątrzbło-

nowe receptory zależne od TonB (HmuR, HusB, IhtA) oraz hemoforo-podobne białka 

(HmuY, HusA) (Smalley i Olczak, 2017). Do tych systemów zaliczane są systemy iht, hus i 

hmu. Pierwsze dwa, iht i hus, odpowiadają za wiązanie hemu ze środowiska zewnętrznego. 

Na zewnętrznej błonie obecne są receptory IhtA i HusB oraz białka wiążące hem, IhtB i 

HusA (Smalley i Olczak, 2017). 

Ważnym systemem umożliwiającym pobieranie hemu przez bakterie P. gingivalis jest sys-

tem kodowany na operonie hmu. W skład tego operonu wchodzi 6 genów, z których gen 

kodujący HmuY i HmuR jest najlepiej poznany (Olczak i in., 2008). HmuY zaliczane jest 

do białek hemoforowych i jest lipoproteiną błony zewnętrznej, zaś HmuR jest receptorem 

błonowym zaangażowanym w przekazywanie hemu z białka HmuY do peryplazmy (Olczak, 
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2006). Wykazano, że bakterie P. gingivalis są zdolne do produkcji większych ilości białka 

HmuY w środowisku, w którym jest ograniczona ilość zarówno żelaza jak i hemu (Olczak i 

in., 2008, Olczak i in., 2010; Olczak i in., 2015). Co ciekawe białko HmuY może być uwal-

niane do środowiska zewnętrznego w wyniku działania Kgp (Smalley i in., 2011). Dodat-

kowo, białko to jest odporne na działanie proteaz gospodarza, np. elastazy neutrofilowej 

(Carvalho-Filho i in., 2016). Białko HmuY, oprócz pobierania hemu, pełni także inne funk-

cje. Posiada ono zdolność internalizacji do wnętrza komórek gospodarza, co wykazano na 

przykładzie makrofagów (Olczak i in., 2015), inhibicji apoptozy, a także wykazuje duży 

potencjał immunogenny u pacjentów z chorobami przyzębia (Carvalho-Filho i in., 2016). 

Dodatkowo HmuY bierze udział w tworzeniu biofilmów przez bakterie P. gingivalis (Olczak 

i in., 2010).  

1.1.4.1.5. Cytrulinacja 

Stosunkowo niedawno zidentyfikowano dodatkowy czynnik wirulencji bakterii P. gingivalis 

– deiminazę peptydyloargininową (PPAD, ang. P. gingivalis peptidylarginine deiminase). 

Jest to zewnątrzkomórkowy enzym, który posiada zdolność przekształcania dodatnio nała-

dowanych reszt argininy w cząsteczkach białka do pozbawionej ładunku cytruliny, w po-

translancyjnym procesie nazywanym cytrulinacją (Zhao i in., 2017). W wyniku tej modyfi-

kacji białek dochodzić może do zmian w ich strukturze, funkcjonalności, a także zdolności 

oddziaływania z innymi cząsteczkami (Karkowska-Kuleta i in., 2018). Bakteryjny enzym 

cechuje się nieco odmiennymi właściwościami w porównaniu z enzymem ssaczym. Przy-

kładowo w odróżnieniu od niego, bakteryjny enzym nie tylko nie wymaga do swojej aktyw-

ności jonów wapnia, ale także prowadzi proces cytrulinacji reszt argininy, które występują 

na C-końcu albo występują samodzielnie w roztworze (Koziel, Mydel i Potempa, 2014). Co 

również ciekawe wykazano, że P. gingivalis prowadzi cytrulinację własnych białek 

(McGraw i in., 1999). Ponadto, zaobserwowano, że szereg białek na powierzchni P. gin-

givalis zawiera zmodyfikowane reszty argininy, co wpływa na wirulencję bakterii (Stober-

nack i in., 2016).   

Udowodniono także, że PPAD może prowadzić cytrulinację peptydów, wygenerowanych w 

wyniku działania gingipain. Przykładem jest cytrulinacja peptydów po degradacji fibryno-

genu i α-enolazy (Wegner i in., 2010; Koziel, Mydel i Potempa, 2014). Opisana została rów-

nież cytrulinacja bradykininy oraz fibryny i wimentyny (McGraw i in., 1999; Koziel, Mydel 

i Potempa, 2014).  
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1.2. Infekcje C. albicans w jamie ustnej 

Oprócz bakterii, do ważnych składników mikrobiomu jamy ustnej zaliczane są również 

drożdżaki (Ghannoum i in., 2010). Drożdżaki z rodzaju Candida należą do królestwa Grzy-

bów, a najpowszechniej występującymi gatunkami Candida mającymi potencjał wywoły-

wania chorób u człowieka są: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei i Can-

dida dubliniensis (Salvatori i in., 2016). C. albicans wchodzi często w skład naturalnej mi-

kroflory u osób zdrowych. Szacuje się, że komórki C. albicans bytują w jamie ustnej nawet 

u 75% populacji (Majima i in., 2013).  Natomiast u osób z obniżoną odpornością, poddawa-

nych długotrwałej chemioterapii czy antybiotykoterapii, ten komensalny mikroorganizm 

przekształca się w formę patogenną i bardzo często jest wiodącą przyczyną poważnych in-

fekcji ogólnoustrojowych (Rys.7). (Hirota i in., 2017). 

 

 

Rysunek 7. Kandydoza jamy ustnej i gardła. Zdjęcie reprezentuje komórki Candida albi-

cans zarówno w formie drożdżowej i strzępkowej występujące w postaci białego nalotu na 

błonie śluzowej policzka oraz na miękkim podniebieniu. Zdjęcie na podstawie Salvatori i in., 

2016. 

1.2.1. Czynniki wirulencji drożdżaka C. albicans 

C. albicans zawdzięcza swoją patogenność wielorakim czynnikom wirulencji, które umoż-

liwiają mu adhezję i kolonizację, zarówno powierzchni biotycznych (błony śluzowe) jak i 

abiotycznych (implanty, protezy). Do czynników tych zaliczyć można zdolność zmieniania 

formy morfologicznej z drożdżopodobnej w strzępkową oraz zmiany fenotypowe, co w kon-

sekwencji wiąże się ze zmienną zdolnością oddziaływania z komórkami gospodarza oraz z 
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szeregiem jego białek istotnych dla sprawnego funkcjonowania organizmu. W oddziaływa-

niach tych główną rolę spełniają adhezyny eksponowane na powierzchni drożdżaka, a także 

enzymy hydrolityczne, w znacznej mierze sekrecjonowane do środowiska zewnętrznego 

(Mayer, Wilson i Hube, 2013). 

1.2.1.1. Zmiana formy morfologicznej 

Komórki C. albicans cechuje dimorfizm, czyli zdolność przełączania ich formy morfolo-

gicznej z komórkowej (drożdżopodobnej) w formę strzępkową bądź pseudostrzępkową 

(Rys. 8). W pierwszej przyjmują one kształt owalny, zaś w strzępkowej formę wydłużonych 

komórek, podzielonych przegrodami (septami). W stanie pośrednim C. albicans tworzy tzw. 

pseudostrzępki (Berman i Sudbery, 2002; Mayer, Wilson i Hube, 2013). Forma komórkowa, 

z racji kształtu i stosunkowo niewielkich rozmiarów postrzegana jest jako ta, która umożli-

wia rozprzestrzenianie się C. albicans w organizmie gospodarza, zwiększając możliwość 

jego kolonizacji. Forma strzępkowa natomiast traktowana jest jako lokalnie bardziej inwa-

zyjna z uwagi na zwiększoną zdolność adhezji do ludzkich komórek (Jacobsen i in., 2012; 

Mayer, Wilson i Hube, 2013). Występowanie drożdżaka w danej formie morfologicznej w 

dużej mierze jest zależne od warunków środowiskowych. Obniżenie pH faworyzuje formę 

drożdżopodobną, z kolei przy pH> 7 indukowane jest formowanie strzępek. Strzępki gene-

rowane są także w odpowiedzi na zróżnicowane źródło węgla, a także obecność surowicy 

krwi. Innymi czynnikami wpływającymi na tworzenie strzępek są: stres żywieniowy, wzrost 

temperatury (30°C versus 37°C), czy środowisko wysycone CO2 (5%) ( Hofs, Mogavero i 

Hube, 2016).   

 

Rysunek 8. Forma morfologiczna komórek C. albicans. Drożdżaki C. albicans mogą wy-

stępować w trzech formach morfologicznych: drożdżowej (komórkowej), pseudostrzępkowej 

albo strzępkowej. Zdjęcie zmodyfikowane na podstawie https://www.ecologicinside.info. 
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Wraz z formowaniem strzępek zmienia się jakościowo i ilościowo skład i proporcje czynni-

ków wirulencji. Spośród nich wymienić należy przede wszystkim białka kontrolujące proces 

adhezji i inwazji, w tym zasadnicze adhezyny (Hwp1, ang. hyphal wall protein 1; Als3, ang. 

agglutinin-like sequence 3), jak i białka cytozolowe, tzw. „moonlighting proteins”, które na 

powierzchni komórek pełnią odmienne funkcje. Kolejną grupę białek istotnych dla wirulen-

cji drożdżaków stanowią enzymy biorące udział w odpowiedzi na stres oksydacyjny (SOD5, 

ang. superoxide dismutase 5), często obecny w kontakcie z komórkami obronnymi gospo-

darza, a także proteazy aspartylowe (ang. secreted aspartyl proteinases), sekrecjonowane do 

środowiska (Sap1-Sap8), oraz związane ze ścianą komórkową drożdżaków (Sap9-Sap10) 

(Jacobsen i in., 2012). Dodatkowo morfogeneza regulowana jest poprzez wzajemną komu-

nikację mikroorganizmów w procesie nazywanym quorum sensing za pośrednictwem wy-

specjalizowanych związków takich jak farnezol, tyrozol i dodecanol (Mayer, Wilson i Hube, 

2013; Hall i in., 2011).  

1.2.1.2. Zmiany fenotypowe komórek C. albicans 

Komórki C. albicans mogą – w procesie nazywanym „przełączaniem white-opaque” - spon-

tanicznie i odwracalnie zmieniać swoją formę z owalno-kulistej, określanej na podstawie ich 

barwy jako „white” w formę wydłużoną, pozbawioną zabarwienia, nazywaną – „opaque”, 

która proliferuje również poprzez pączkowanie (Karkowska-Kuleta i in., 2009; Morschhau-

ser, 2010).Ten rodzaj przełączania zachodzi rzadko i ma charakter spontaniczny, niekoniecz-

nie skorelowany ze zmianami w środowisku, w którym bytują drożdżaki. C. albicans jest 

mikroorganizmem diploidalnym i nie jest znana jego haploidalna faza, a przechodzenie w 

formę „opaque” zachodzi tylko dla szczepów, których locus zwany „mating type” (MTL) 

jest homozygotyczny (Karkowska-Kuleta i in., 2009). Większość szczepów posiada dwa 

różne allele (MTLa i MTLα) i produkuje heterodimeryczne represory a1 i α2, które tłumią 

przełączanie w formę „opaque” (Miller i Johnson, 2002). Przejście komórek z formy hete-

rogenicznej w homozygotyczną może nastąpić w wyniku rekombinacji mitotycznej albo po-

przez utratę jednej kopii chromosomu 5 zawierającego MTL i podwojenie innego homologu 

chromosomu 5. Przełączanie „white-opaque” w szczepach homozygotycznych MTL jest 

kontrolowane przez epigenetyczny mechanizm, który oparty jest na aktywności czynnika 

transkrypcyjnego Wor1 (ang. white-opaque regulator 1) (Morschhauser, 2010) (Rys. 9). Wy-

kazano, że zarówno niska (4⁰C) jak i podniesiona (37⁰C) temperatura silnie stymuluje prze-

chodzenie komórek z formy opaque w komórki o białym fenotypie, a z kolei kontakt z neu-

trofilami albo utleniaczami stymuluje komórki C. albicans do przechodzenia w formę 
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„opaque” (Morschhauser, 2010). Ponadto zaobserwowano, że warunki beztlenowe, a także 

warunki o zwiększonym poziomie CO2 stabilizują formę „opaque” (Morschhauser, 2010). 

Mimo, że przyczyna tych zmian wciąż nie jest jednoznacznie określona – wiadomo, że wiąże 

się ze zdecydowaną zmianą w metabolizmie i adhezji oraz wirulencji drożdżaków. 

 

Rysunek 9. Przełączanie „white-opaque” w komórkach C. albicans. Komórki heterozygo-

tyczne MTLa/MTLα (a-α) produkują represor a1-α2, który prowadzi do inhibicji ekspresji 

genu WOR1 i uniemożliwiają przez to przechodzenie komórek w formę „opaque”. Natomiast 

utrata heterozygotyczności prowadzi do powstania komórek a lub α i w konsekwencji do po-

nownej ekspresji genu WOR1. Rysunek zmodyfikowany na podstawie Morschhauser (2010). 

1.2.1.3. Adhezja  

Własności adhezyjne komórek C. albicans względem komórek gospodarza jak i innych mi-

kroorganizmów, a nawet względem powierzchni abiotycznych, zarówno gdy drożdżak ten 

jest w formie komensalnej, jak i w formie patogennej, decydują o kolonizacji i przetrwaniu 

w zasiedlanych niszach organizmu gospodarza. We wstępnym kontakcie komórek uczestni-

czą siły van der Waalsa i oddziaływania hydrofobowe, zaś adhezja wymaga oddziaływania 

wyspecjalizowanych białek powierzchniowych drożdżaka – adhezyn z receptorami komórek 

gospodarza (Chaffin, 2008;  Hofs, Mogavero i Hube, 2016; Moyes, Richardson i Naglik, 

2015). Do najlepiej poznanych adhezyn C. albicans zaliczana jest rodzina białek Als (Mayer 

i in., 2013). W jej skład wchodzi osiem białek, które kodowane są przez grupę genów ALS 

(ALS1-7 oraz ALS9) i są one białkami powierzchniowymi, które za pośrednictwem kotwicy 

GPI (glikozylofosfatydyloinozytol) przyłączone są do β-1,6-glukanów zlokalizowanych w 

ścianie komórkowej C. albicans. W zależności od formy morfologicznej drożdżaka na ich 

powierzchni obecne są konkretne białka. I tak geny ALS5-ALS7 oraz ALS9 kodują adhezyny 

występujące przeważnie w formie komórkowej drożdżaków, natomiast geny ALS1-ALS4 

odpowiadają za wyposażenie w te adhezyny form strzępkowych drożdżaka (Modrzewska i 
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Kurnatowski, 2015; Hofs, Mogavero i Hube, 2016). W szczególności dla białka Als3 po-

twierdzono jego specyficzną ekspresję przez formę strzępkową C. albicans i fakt bezpośred-

niego udziału w adhezji, wskazując korelację pomiędzy jego strukturą a interakcją z kon-

kretnymi białkami komórek gospodarza lub białkami macierzy zewnątrzkomórkowej (Liu i 

in., 2011). Przykładowo, N-koniec tego białka jest wiązany zarówno przez E-kadheryny wy-

stępujące na komórkach epitelialnych jak i przez N-kadheryny na powierzchni komórkek 

endotelialnych. Oddziaływanie to naśladuje mechanizm wiązania kadheryna-kadheryna 

(Phan i in., 2007). Istotnym jest również fakt, że oprócz zaangażowania Als3 w interakcję z 

licznymi białkami gospodarza, istnieje szereg dowodów wykazujących wkład tej adhezyny 

w oddziaływanie z bakteriami jamy ustnej (Liu i in., 2011). Przykładem jest oddziaływanie 

z bakteriami Streptoccus gordonii (Silverman i in., 2010). 

Innym białkiem powierzchniowym C. albicans, które spełnia ważne funkcje podczas adhezji 

do komórek gospodarza jest białko Hwp1 (ang. hyphal wall protein 1). Reszty glutaminowe 

N-końcowej części białka Hwp1 ulegają sieciowaniu z białkami gospodarza, skutkując przy 

tym kowalencyjnym wiązaniem do powierzchni komórek gospodarza (Staab i in., 2004; 

Moyes, Richardson i Naglik, 2015).  

 Interesującym wydaje się również fakt, że białka typu „moonlighting” zaangażowane są nie 

tylko w wiązanie białek macierzy zewnątrzkomórkowej, ale także uczestniczą w procesach 

adhezyjnych drożdżaka C. albicans do komórek gospodarza co przekłada się na zasiedlanie 

i kolonizację ludzkich komórek (Karkowska-Kuleta i Kozik, 2014). Białka te są zaliczane 

do grupy czynników, które posiadają zdolność pełnienia różnych funkcji, w zależności od 

miejsca ich występowania oraz od stężenia substratów albo ligandów. Komórki gospodarza 

eksponują na swojej powierzchni szereg białek, które są potencjalnymi ligandami dla droż-

dżowych białek typu „moonlighting”. Wykazano, że fibronektyna czy witronektyna komó-

rek nabłonkowych i śródbłonkowych, oraz keratynocytów stanowią ligandy dla komóek C. 

albicans (Lopez i in., 2014). Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH, ang. 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) jest nie tylko enzymem zaangażowanym w 

szlak glikolizy, ale wykazano, że pełni też funkcje białek „moonlighting”, uczestnicząc w 

wiązaniu fibronektyny i lamininy (Karkowska-Kuleta i Kozik, 2014).  Innym białkiem droż-

dżowym dla którego wykazano zdolność wiązania białek gospodarza, jest enolaza.  Jest ona 

nie tylko obecna w cytoplazmie tych komórek, ale jej obecność stwierdzono również na ich 
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powierzchni (Karkowska-Kuleta i in., 2011), gdzie może uczestniczyć np. w wiązaniu biał-

kowych prekursorów kinin na powierzchni strzępek C. albicans (Karkowska-Kuleta i Kozik, 

2014).  

1.2.1.4. Enzymy hydrolityczne 

Drożdżaki C. albicans produkują szereg enzymów hydrolitycznych. Zaliczyć do nich można 

fosfolipazy, lipazy i proteinazy aspartylowe (Saps, ang. secreted aspartic proteases) (Naglik, 

2003). Białka Saps wydają się jednymi z najwydajniejszych czynników niezbędnych w ko-

lonizacji i inwazji układu gospodarza. Rodzina 10 genów SAP koduje preproenzymy Saps, 

które ulegają obróbce proteolitycznej i w formie dojrzałej są krótsze o około 60-200 amino-

kwasów (Parra-Ortega i in., 2009; Naglik i in., 2003). Dojrzałe enzymy zawierają w centrum 

aktywnym dwie konserwatywne reszty kwasu asparaginowego oraz jedną resztę cysteiny. 

Proteazy te działają zarówno niespecyficznie, trawiąc większość białek gospodarza by móc 

kolonizować jego tkanki oraz pozyskiwać składniki odżywcze potrzebne do rozwoju drob-

noustroju, a także specyficznie, niszcząc szereg białek regulatorowych zaangażowanych w 

obronę gospodarza.  

Enzymy te charakteryzują się dużym zróżnicowaniem w obrębie tej grupy złożonej z 10 

białek, jednakże w dalszym ciągu można je podzielić na podgrupy o zbliżonych cechach. 

Przykładowo Sap1-Sap8 są wydzielane jako rozpuszczalne enzymy, zaś Sap9 i Sap10 w 

formie niedojrzałej są połączone z glikozylofosfatydyloinozytolem (GPI), który umożliwia 

zakotwiczenie dojrzałych enzymów w ścianie komórkowej drożdży (Albrecht i in., 2006; 

Naglik i in., 2003). Dodatkowo konkretne podgrupy białek Saps wytwarzane są przez kon-

kretne formy komórek C. albicans i tak Sap1-Sap3 przypisywane są głównie drożdżowej 

formie komórek C. albicans, natomiast Sap4-Sap6 formie strzępkowej (Aoki i in., 2011; 

Schaller i in., 2001). Białka Saps wykazują optimum działania w pH w zakresie 3-5, ale dla 

Sap4-Sap7 oraz Sap9-Sap10 optymalne pH lokuje się w wyższym pH (5-6.5) (Naglik i in., 

2003; Aoki i in., 2011). Natomiast w kontekście specyficzności substratowej tych proteinaz, 

białka Saps mogą być podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich, do której należą Sap1-

Sap6 oraz Sap8, cechuje się szeroką specyficznością substratową, najwydajniej hydrolizując 

wiązania peptydowe tworzone przez hydrofobowe reszty aminokwasowe (Leu, Phe, Tyr) 

oraz dodatnio naładowane reszty (Arg, Lys) w miejscu P1. Do drugiej grupy natomiast wli-

czane są Sap7, Sap9 oraz Sap10, które mają węższą specyficzność substratową i wykazują 
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zdolność hydrolizy wiązania peptydowego po resztach Met, Arg i His. Dla wszystkich Saps 

specyficzność względem reszt w miejscu P1’ jest szersza niż w miejscu P1 (Aoki i in., 2011).  

Istnieje szereg prac, w których wykazano wpływ sekrecjonowanych proteinaz aspartylo-

wych na rozwój infekcji z udziałem C. albicans (Naglik i in., 2003; Silva i in., 2013; Rapala-

Kozik i in., 2018b). Wykazano, że proteazy są zdolne do degradowania wielu ludzkich bia-

łek, takich jak albumina, hemoglobina, keratyna, kolagen, laminina, fibronektyna, mucyny 

czy większość immunoglobulin (White i Agabian, 1995; Colina i in., 1996; de Repentigny i 

in., 2000; Naglik i in., 2003; Silva i in., 2013). Produkcja Saps jest zmienna, w zależności 

od miejsca toczącej się infekcji, jej typu i fazy (Rapala-Kozik in., 2018b). W przypadku 

rozsianej albo ogólnoustrojowej kandydozy, oprócz SAP7 i SAP10, praktycznie wszystkie 

geny kodujące białka Saps ulegają ekspresji (Staniszewska i in., 2012). Podczas infekcji po-

wierzchniowych, w tym skórnych, zaobserwowano, że ekspresja SAP1-SAP3 przewyższa 

ekspresję SAP4-SAP6 (Schaller i in., 2001; Jackson, Wilhelmus i Hube, 2007), a podczas 

infekcji układu pokarmowego ta zależność ulega odwróceniu (Kretschmar i in., 2002). Jeśli 

chodzi o infekcję śluzówki zaobserwowano, że enzymami, które wywierają wpływ na uszka-

dzanie tkanek gospodarza są Sap1-Sap3 oraz Sap9 i to ich geny ulegają ekspresji w najwyż-

szym stopniu (Naglik i in., 1999; Schaller i in., 2001; Naglik i in., 2008; Schaller i in., 1999; 

Rapala-Kozik i in., 2018b). Podczas infekcji jamy ustnej dochodzi do ekspresji takich SAPs 

jak SAP4-SAP8 (Naglik i in., 1999; Schaller i in., 2001; Naglik i in., 2008; Rapala-Kozik i 

in., 2018b).  

Obróbka wielu substratów przez białka Saps prowadzi do nadwyrężania barier ochronnych 

gospodarza. Trawienie białek macierzy zewnątrzkomórkowej ułatwia komórkom C. albi-

cans rozprzestrzenianie się po organizmie gospodarza za pomocą układu krążenia (Naglik i 

in., 2003). Również dzięki działaniu proteinaz komórki C. albicans unikają odpowiedzi 

układu odpornościowego gospodarza poprzez bezpośrednie degradowanie przez te białka 

cząsteczek istotnych dla funkcjonowania mechanizmów obronnych, takich jak laktoferyna, 

laktoperoksydaza, katepsyna D czy inhibitor proteinaz alfa 1 (ang. alpha 1-proteinase inhi-

bitor) (Naglik i in., 2003; Gogol i in., 2015). Ponadto istotnym jest również fakt, że Saps 

mają zdolność aktywacji czynnika Hagemana, składowej układu kalikreina-kininy, który 

zwiększa przepuszczalność naczyń krwionośnych (Kaminishi i in., 1990). Dodatkowo pro-

teinazy te mogą również aktywować część czynników zaangażowanych w układ krzepnięcia 

krwi, przez co dochodzi do generowania trombiny, skutkiem czego jest intensyfikacja pro-

cesu krzepnięcia krwi (Kozik i in., 2015; Bras i in., 2012). Na pozór uruchamianie kaskad 
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proteolitycznych w układzie gospodarza nie jawi się jako pozytywne dla komórek C. albi-

cans, jednakże wywierają one w konsekwencji szkodliwy efekt na gospodarza, co może się 

przekładać na rozwój infekcji drożdżowej.  

1.2.1.5. Glukany i mannany 

Innym ważnym elementem komórek drożdżaków C. albicans jest ściana komórkowa, po-

nieważ to ona pośredniczy w interakcji patogen-gospodarz (Mayer i in., 2013). Ściana ko-

mórkowa drożdżaka jest w głównej mierze złożona z mannanów, β-glukanów, chityny, pod-

czas gdy białka i lipidy stanowią znacznie mniejszą jej frakcję (Moragues i in., 2014). β-

glukany i chityna są ułożone na wewnętrznej stronie ściany komórkowej, przez co mają 

istotny wkład w jej sztywność i wytrzymałość. Mannany natomiast ulokowane są na ze-

wnętrznej stronie ściany i oprócz wpływania na jej integralność, dodatkowo modulują za-

równo właściwości adhezyjne jak i wirulencję drożdżaka C. albicans. Mannany i β-glukany 

stanowią również charakterystyczne wzorce molekularne patogenów (ang. pathogen asso-

ciated molecular patterns, PAMPs), które są rozpoznawane przez komórki układu odporno-

ściowego gospodarza (Collette i Lorenz, 2011; Moragues i in., 2014; Zawrotniak i in., 2017). 

Wykazano, że β-glukany, które są rozpoznawane przez receptor dektynowy-1 (ang. dectin-

1) mogą być osłonięte przez zewnętrzną warstwę mannoproteinową ściany komórkowej, 

przez co ich eksponowanie jest ograniczone (Gantner i in., 2005; Hofs, Mogavero i Hube, 

2016). Dodatkowo Gantner i wsp. (2005) wykazali, że ekspozycja β-glukanów zmienia się 

w zależności od formy morfologicznej drożdżaka, co przekłada się na różny profil ekspresji 

cytokin przez komórki gospodarza. Włókna mannanowe występujące na strzępkach C. albi-

cans są krótsze i występują w mniejszej ilości w porównaniu do formy drożdżowej, stąd 

poziom maskowania glukanów jest słabszy (Hofs, Mogavero i Hube, 2016). To w konse-

kwencji prowadzi do łatwiejszego rozpoznawania komórek w formie strzępkowej przez ko-

mórki gospodarza (Cheng i in., 2011).  

1.2.2. Biofilm Candida albicans  

Tworzenie biofilmu jest procesem składającym się z kilku etapów. W początkowej fazie 

komórki drożdżowe przylegają do zasiedlanej powierzchni (śluzówka, powierzchnia protezy 

itd.) tworząc fundament zbudowany z pojedynczej warstwy komórek drożdżowych. Jest to 

faza adhezji (Nett i Andes, 2006; Finkel i Mitchell, 2011; Nobile i in, 2012; Tournu i Van 

Dijck, 2012; Tsui, Kong i Jabra-Rizk, 2016). W kolejnym kroku w fazie inicjacji komórki 
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rozprzestrzeniają się po całej dostępnej powierzchni, pokrywają ją cienką warstwą, w obrę-

bie której przyjmują formę strzępkową (Tsui, Kong i Jabra-Rizk, 2016). W dalszej kolejno-

ści następuje etap dojrzewania biofilmu, podczas którego dochodzi do akumulowania skład-

ników budujących macierz zewnątrzkomórkową, w skład której wchodzą w przeważającym 

stopniu liczne białka (55%), ale także węglowodany oraz lipidy i kwasy nukleinowe (Ra-

pala-Kozik i in., 2018a). Do węglowodanów zaliczyć można rozgałęzione α-1,6-mannny 

oraz nierozgałęzione β-1,3- i β-1,6-glukany, zaś do lipidów: glicerolipidy i sfingolipidy. W 

ostatniej fazie tzw. dyspersyjnej z biofilmu zostają uwolnione do otoczenia komórki droż-

dżowe, które nie są adherentne, ale wykazują zwiększoną zjadliwość względem gospodarza 

(Tsui, Kong i Jabra-Rizk, 2016). Komórki te mogą w dalszej kolejności kolonizować inne 

powierzchnie wytwarzając nowy biofilm (Uppuluri i in., 2010; Tournu i Van Dijck, 2012; 

Tsui, Kong i Jabra-Rizk, 2016). Warto jednak zauważyć, że stosunkowo niedawno wyka-

zano, że dyspersja komórek C. albicans jest procesem, który rozpoczyna się już podczas 

wczesnego etapu rozwoju biofilmu (McCall i in., 2019). Komórki, które uległy dyspersji 

charakteryzują się zmienionym transkryptomem pod kątem zwiększonej wirulencji i opor-

ności na leki oraz nadekspresji transporterów potrzebnych do pozyskiwania składników od-

żywczych (McCall i in., 2019; Uppuluri i in., 2018). Mikroorganizmy zaangażowane w for-

mowanie biofilmów produkują cząsteczki, biorące udział w przekazywaniu sygnałów w ob-

rębie biofilmu, tzw. „quorum sensing molecules” (QSMs), do których należą farnezol, kwas 

farnezowy, tyrozol, tryptofol oraz alkohol fenyloetylowy, produkowane przez C. albicans 

(Hirota i in., 2017). Przykładowo, farnezol wpływa na blokowanie zmian morfologicznych 

komórek C. albicans hamując przejście z formy drożdżowej w formę strzępkową zarówno 

w warunkach indukujących powstawanie strzępek, jak i w dalszych etapach tworzenia bio-

filmu (Hornby i in., 2001).  

Biofilmy są bardzo trwałymi strukturami, niepodatnymi na czynniki mikrobójcze i wysoce 

opornymi na czynniki antygrzybicze. Istnieją wielorakie przyczyny zwiększonej odporności 

biofilmów, takie jak spadek tempa wzrostu komórek, nadekspresja układów odpowiedzial-

nych za transport leków (ang. drug efflux pumps), obecność populacji komórek będących w 

fazie oporności wielolekowej (ang. persister cells) oraz występowanie nieprzepuszczalnej 

macierzy zewnątrzkomórkowej (Hofs, Mogavero i Hube, 2016; Lewis, 2010).  
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Biofilmy mieszane 

C. albicans z szeregiem bakterii tworzy biofilmy dwu lub wielogatunkowe (mieszane). Od-

działywanie tych mikroorganizmów może opierać się zarówno na kooperacji jak i konku-

rencji (Rapala-Kozik i in., 2018a). Wykazano, że w obecności paciorkowców takich jak S. 

mitis, S. oralis, S. gordonii albo S. sangunis, wzrost drożdżaka jest faworyzowany, ponieważ 

nie tylko dostarczają one miejsc adhezji, ale także wydzielają one mleczan, który wykorzy-

stywany jest jako źródło węgla do wzrostu drożdżaków (Jenkinson i in., 1990; Holmes i in., 

1996). Bakterie tej grupy, w tym S. gordonii, są jednymi z pierwszych kolonizatorów jamy 

ustnej. Bakterie te wykorzystują adhezynę powierzchniową SspB w wiązaniu do drożdżowej 

adhezyny Als3 występującej na powierzchni strzępek C. albicans (Nobbs i in., 2010; Silver-

man i in., 2010; Hirota i in., 2017). Wiadomo również, że polisacharydy obu typów mikro-

organizmów, drożdżowe glukany i mannany oraz bakteryjne glukozylotransferazy są wyko-

rzystywane do tworzenia macierzy zewnątrzkomórkowej w celach ochrony komórek formu-

jących biofilm (Taff i in., 2012; Gregoire i in., 2011; Falsetta i in., 2014).  

Niejednokrotnie kooperacja mikroorganizmów w mieszanym biofilmie wzmaga ich właści-

wości patogenne. Przykładem jest tu oddziaływanie drożdżaka C. albicans z bakteriami S. 

aureus. W sytuacji, gdy bakterie równocześnie z drożdżami mają kontakt z zasiedlaną po-

wierzchnią dochodzi do szybkiego tworzenia biofilmu, a bakterie zlokalizowane są w wyż-

szych partiach biofilmu drożdżowego (Peters i in., 2010). W przypadku, gdy bakterie są 

pierwszym kolonizatorem rozwój biofilmu drożdżowego jest znacznie wolniejszy, nato-

miast bakterie lokują się w obrębie całej struktury biofilmu (Peters i in., 2010). 

C. albicans wykazuje zdolność interakcji z niektórymi bakteriami beztlenowymi. Przykła-

dem są bakterie z gatunku Fusobacterium (Grimaudo i Nesbitt, 1997), wykorzystujące wią-

zanie do mannanów ściany komórkowej drożdżaka (Jabra-Rizk i in., 1999).  

Kolejnym gatunkiem, którego komórki oddziałują z C. albicans są bakterie P. gingivalis. 

Mechanizm tego oddziaływania pozostaje jednak słabo poznany.  

W początkowym etapie biofilm zębowy powstaje w obszarach, które są optymalne dla roz-

woju mikroorganizmów. Do miejsc tych zaliczane są zagłębienia na powierzchni zębów w 

ich części gryzącej, przestrzenie między przyległymi zębami oraz fragmenty brzeżnych dzią-

seł. Jeśli na tym etapie nie zastosuje się należytych środków higieny jamy ustnej – biofilm 

dziąsłowy stopniowo rozprzestrzeni się wzdłuż korzeni zęba aż do kieszonki dziąsłowej i 
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zostanie utworzony biofilm poddziąsłowy. Biofilm występujący na powierzchni zębów 

może prowadzić do próchnicy, zaś biofilm na dziąsłach i pod dziąsłami może wywoływać 

choroby przyzębia (Larsen i in., 2017).  

Biofilmy jamy ustnej nie muszą być kojarzone tylko z chorobami obejmującymi przyzębie. 

Wynika to z faktu, że biofilmy są częścią normalnej mikroflory jamy ustnej i ich obecność 

może pełnić funkcje protekcyjne przeciw zasiedlaniu przyzębia przez egzogenne patogeny, 

przez co ich występowanie jest korzystne dla gospodarza. Zachowana zostaje równowaga i 

można mówić o homeostazie bakteryjnej (Larsen in., 2017). Jeśli ta równowaga zostaje za-

chwiana w wyniku przebytych terapii antybiotykowych, a nawet zmiany diety czy nieodpo-

wiedniej higieny jamy ustnej, może dochodzić do rozwoju chorób przyzębia.  

1.3. Odpowiedź układu odpornościowego gospodarza 

na komórki C. albicans 

W chwili, gdy organizm gospodarza zostaje wyeksponowany na działanie patogenów, do-

chodzi do uruchomienia szeregu mechanizmów ochronnych. Oddziaływanie komórek go-

spodarza z drożdżakiem C. albicans angażuje złożone mechanizmy zarówno komórkowe 

jak i molekularne (Rys. 10).  

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę odpowiedzi poszczególnych komórek gospo-

darza, wyeksponowanych na pojawiające się w środowisku drożdżaki Candida albicans. 

1.3.1. Komórki epitelialne 

Komórki gospodarza są wyspecjalizowane w wykrywaniu pojawiających się w otoczeniu 

komórek C. albicans. Jak opisano powyżej ściana komórkowa drożdżaka składa się z ze-

wnętrznej warstwy mannoprotein i wewnętrznej warstwy złożonej z β-1,3- oraz β-1,6-glu-

kanów i najgłębiej położonej warstwy chityny (Qin i in., 2016). Pojawienie się drożdżaka w 

środowisku gospodarza wymaga precyzyjnego rozpoznania jego atrybutów warunkujących 

komensalizm lub patogenność. Jest to możliwe dzięki obecności specyficznych receptorów 

rozpoznających wzorce (PRRs, ang. pattern recognition receptors), zlokalizowanych na po-

wierzchni komórek gospodarza (Weindl i in., 2011). Komórki epitelialne, czyli nabłonkowe 

są jednymi z pierwszych, które są wystawione na kontakt z patogenami. Mają one zdolność 

rozpoznawania i interakcji z charakterystycznymi wzorcami molekularnymi patogenów 
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(PAMPs, ang. pathogen associated molecular patterns) (Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Roz-

poznanie PAMPs aktywuje wewnątrzkomórkowe ścieżki sygnałowe umożliwiające rozwi-

nięcie odpowiedzi układu odpornościowego. Wśród receptorów istotnych z punktu widzenia 

infekcji z udziałem C. albicans wyróżnić można następujące grupy receptorów: TLRs (ang. 

toll-like receptors), CLRs (ang. C-type lectin receptors) oraz NLRs (ang. nod-like receptors) 

(Naglik i in., 2011; Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Rysunek 10 schematycznie pokazuje 

oddziaływanie PRRs z PAMPs. Do najlepiej rozpoznawanych PAMPs zaliczane są niebiał-

kowe składniki ściany komórkowej drożdżaków – glukany i mannany (Williams i in., 2013; 

Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Wśród receptorów TLR, za wiązanie fosfolipomannanów 

ściany komórkowej odpowiada TLR2, z kolei z TLR4 oddziałują krótkie liniowe cząsteczki 

mannanów (Netea i in., 2008; Hofs, Mogavero i Hube, 2016). W momencie gdy dochodzi 

do interakcji poszczególnych drożdżowych składników z TLR, następuje przekazanie sy-

gnału poprzez cząsteczki łącznikowe, głównie MyD88 (ang. myeloid differentiation primary 

response gene 88), co w dalszej kolejności powoduje uwalnianie cytokin prozapalnych (Na-

glik i in., 2011; Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Niektóre receptory TLR, przykładowo TLR3 

i TLR4, mogą działać poprzez uruchamianie niezależnej od MyD88 ścieżki sygnalizacyjnej, 

tzw. TRIF-zależnej (ang. TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β) stymulują-

cej wydzielanie interferonów typu I (Akira i Takeda, 2004; Hofs, Mogavero i Hube, 2016). 

 

Rysunek 10. Schematyczna reprezentacja wybranych receptorów powierzchniowych. 

Rysunek obrazuje wybrane PRRs odpowiadające na PAMPs drożdżaków. Rysunek wykonany 

na podstawie schematu z Servier Medical Art., http://www.servier.com/Powerpoint-image-

bank. 

Kolejne receptory istotne w rozpoznawaniu infekcji z udziałem C. albicans to receptory lek-

tynowe typu C (CLRs). Zalicza się do nich receptory: mannozowy (ang. mannose receptor, 
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MR), dektynowy-1 i dektynowy-2 (ang. dectin-1, dectin-2), DC-SIGN (ang. dendritic cell-

specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing non integrin) oraz Mincle (ang. macro-

phage inducible Ca2+ -dependent lectin) (Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Receptor dekty-

nowy-1 odpowiada za rozpoznawanie β-glukanów, zaś dektynowy-2 wiąże α-mannan, eks-

ponowany zarówno przez formę komórkową jak i strzępkową C. albicans oraz inne struk-

tury mannozowe strzępek drożdżaka (Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Związanie rozpozna-

nych cząsteczek przez receptory dektynowy-1 i -2 oraz Mincle powoduje aktywację kinazy 

tyrozynowej Syk (ang. spleen tyrosine kinase) i w dalszej kolejności uruchamia kolejne 

ścieżki sygnałowe (LeibundGut-Landmann i in., 2007; Naglik i in., 2011; Hofs, Mogavero i 

Hube, 2016).  

Konsekwencją rozpoznania PAMPs jest wydzielanie przez komórki epitelialne przeciw-

drobnoustrojowych peptydów (AMPs, ang. antimicrobial peptides). Mają one zdolność za-

bijania albo hamowania wzrostu patogenów poprzez permeabilizację ich błony komórkowej. 

Do ważnych cząsteczek AMP zaliczne są katelicydyny, histatyny oraz defensyny (Lehrer i 

Ganz, 1999; Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Katelicydyna LL-37 posiada zdolność wiązania 

się do składników ściany komórek C. albicans, przede wszystkim do chityny, glukanów i 

mannanów. Interakcja LL-37, w szczególności z mannanami prowadzi do zmniejszenia 

zdolności adhezyjnych drożdżaka zarówno w warunkach in vivo jak i in vitro, co jest istotne 

podczas formowania biofilmów (Tsai i in., 2011; Cheng i in., 2012). W kontekście histatyn, 

które są głównymi składnikami śliny wydzielanej przez ludzkie ślinianki, dobrym przykła-

dem jest histatyna 5 (Hst5). Jest ona kationowym peptydem, który posiada zdolność wiąza-

nia nie tylko do β-glukanów ściany komórkowej drożdżaka, ale także białek Ssa1 oraz Ssa2. 

Ostatecznie Hst5 jest przenoszona do wnętrza komórek C. albicans przez drożdżowe polia-

minowe transportery Dur3 i Dur31 i dochodzi do jej akumulacji w cytozolu komórek C. 

albicans. Wskutek działania histatyny 5 produkowane są ROS (reaktywne formy tlenu, ang. 

reactive oxygen species), a na zewnątrz drożdżaka uwalniane są cząsteczki ATP oraz jony 

K+. Seria tych zdarzeń prowadzi do śmierci komórek C. albicans w wyniku zaburzenia rów-

nowagi jonowej i zakłócenia metabolizmu komórkowego. Komórki epitelialne oprócz uwal-

niania AMP, w wyniku kontaktu z C. albicans produkują również szereg różnych cytokin i 

chemokin. Zaliczyć do nich można IL-1α (interleukina 1α), IL-1β, IL-8, GM-CSF (czynnik 

stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów, ang. Granulocyte-macrophage 

colony-stimulating factor), G-CSF (czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów, 

ang, Granulocyte colony-stimulating factor), RANTES (ang. regulated on activation, normal 
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T cell expressed and secreted) (Schaller i in., 2002; Weindl i in., 2007; Moyes i in., 2011; 

Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Uwalnianie cytokin i chemokin przez komórki gospodarza 

w wyniku ich kontaktu z patogenem jest ważnym etapem w mobilizacji układu odporno-

ściowego do zwalczania infekcji. Czynniki te powodują m.in. migrację polimorfojądrza-

stych leukocytów (ang. PMNs, polymorphonuclear leukocytes) do miejsca infekcja pod 

wpływem IL-8. Z kolei cytokiny wydzielane przez komórki epitelialne stymulują leukocyty 

do wydzielania mediatorów prozapalnych, w tym TNF-α (ang. tumor necrosis factor α) (Na-

glik i in., 2011). 

1.3.2. Leukocyty polimorfojądrzaste 

Komórki leukocytarne stanowią jeden z kluczowych składników wrodzonej odpowiedzi im-

munologicznej. W trakcie infekcji jamy ustnej przez C. albicans, istotnym elementem jest 

przedostanie się leukocytów przez tkankę nabłonkową do miejsca infekcji, by w dalszej ko-

lejności wygasić stan zapalny i przywrócić homeostazę nabłonkową (Weindl, 2011). Leu-

kocyty ulegają rekrutacji i różnicowaniu pod wpływem mediatorów prozapalnych wydzie-

lanych lokalnie przez komórki epitelialne. Neutrofile są jednymi z pierwszych komórek od-

pornościowych, które docierają do miejsca infekcji. Mogą one bezpośrednio zabijać ko-

mórki C. albicans w wyniku fagocytozy, degranulacji albo uwalniania neutrofilowych puła-

pek zewnątrzkomórkowych (NETs) (ang. neutrophil extracellular traps) (Urban i in., 2009; 

Zawrotniak i in., 2017). Podobnie jak w przypadku komórek epitelialnych, neutrofile rozpo-

znają PAMPs. Posiadają one takie receptory jak: TLR2, TLR4, dektyna-1, CR3 (ang. com-

plement receptor 3), FcγR (ang. Fcγ receptor).  Po kontakcie z patogenem, neutrofile mogą 

go pochłonąć do swojego wnętrza na drodze fagocytozy tworząc tzw. fagosom, gdzie na-

stępnie dochodzi do fuzji zawartości wewnątrzkomórkowych pęcherzyków z fagosomem 

tworząc fagolizosom. W jego wnętrzu mikroorganizm jest zabijany w wyniku kombinacji 

mechanizmów oksydacyjnych i nieoksydacyjnych (Nathan, 2006; Urban i in., 2006). Me-

chanizm zależny od tlenu obejmuje wykorzystanie niemitochondrialnego tworzenia reak-

tywnych form tlenu (ROS) w wyniku tzw. wybuchu tlenowego (ang. respiratory burst), na-

tomiast mechanizm niezależny od tlenu opiera się na działaniu składników granul takich jak 

laktoferyna, mieloperoksydaza czy defensyny (Urban i in., 2006). Innym sposobem zabija-

nia patogenów jest uwalnianie sieci NETs w procesie NETozy. Sieci NETs są strukturami 

utworzonymi z chromatyny jądrowej, stanowiącej szkielet z wkomponowanymi białkowymi 

składnikami o właściwościach biobójczych (Urban i in., 2006; Zawrotniak i in., 2017). Do 
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głównych komponentów zaliczane są histony zasocjowane z DNA oraz takie białka granul 

jak elastaza, mieloperoksydaza, katepsyna G, defensyny czy też azurocydyna (Urban i in., 

2009). Działanie pułapek neutrofilowych opiera się na więzieniu patogenu w sieci i unie-

możliwieniu jego ucieczki oraz zwiększaniu lokalnego stężenia arsenału mikrobójczych 

składników.  

 

1.3.3. Fibroblasty  

Fibroblasty znajdujące się w tkance łącznej przyzębia nie tylko utrzymują integralność tej 

tkanki, ale regulują również homeostazę tkanki łącznej. Dzieje się tak dlatego, że produkują 

składniki macierzy zewnątrzkomórkowej oraz są zdolne do modyfikowania już istniejącego 

ECM. Co ciekawe, przez długi czas fibroblasty były uważane za komórki niemające wkładu 

w odpowiedź układu odpornościowego na pojawiające się patogeny. Jednakże fibroblasty 

dziąsłowe posiadają między innymi receptory TLR2, TLR3 i TLR4, które umożliwiają tym 

komórkom aktywny udział w odpowiedzi układu odpornościowego. Ponadto wiadomo jest, 

że fibroblasty są zdolne do produkcji wielu mediatorów zapalnych w wyniku kontaktu z 

patogenami. Zaliczyć do nich można IL-1β, IL-6 i IL-8, a także MCP-1 (ang. monocyte 

chemoattractant protein-1) i TNF-α (tumor necrosis factor-α) (Doyle i in., 2015). Dodatkowo 

pewna subpopulacja fibroblastów jest zdolna do różnicowania w miofibroblasty (Arancibia 

i in., 2013), komórki cechujące się charakterystycznym fenotypem, produkujące cząsteczki 

macierzy zewnątrzkomórkowej, a także uczestniczące w obkurczaniu ran. Wszystko to jest 

istotne w procesie gojenia. Jednakże w pewnych sytuacjach, gdy dochodzi do nadmiernej 

aktywacji miofibroblastów zaczynają one wytwarzać na tyle dużo cząsteczek ECM, że w 

konsekwencji dochodzi do powstawania zmian fibrotycznych, prowadzących ostatecznie do 

występowania stanów patologicznych (Bitu i in., 2006).  

 

1.4. Ucieczka komórek Candida przed odpowiedzią 

układu odpornościowego gospodarza  

Mimo, że organizm gospodarza dysponuje bardzo rozwiniętymi mechanizmami rozpozna-

wania i usuwania patogenów, które przełamały bariery ochronne to szereg mikroorgani-
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zmów, w tym C. albicans, rozwinęły różne strategie unikania odpowiedzi układu odporno-

ściowego. Jedna z tych strategii polega na maskowaniu PAMPs. Wykazano, że komórki C. 

albicans mogą maskować β-glukany ściany komórkowej w taki sposób, że dodawana zostaje 

zewnętrzna warstwa mannoproteinowa i w ten sposób drożdżak może unikać rozpoznania 

przez receptory PRRs (Gantner i in., 2005; Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Jeśli już dojdzie 

do rozpoznania komórek Candida przez fagocyty to C. albicans dysponuje mechanizmami 

pozwalającymi drożdżakowi na przetrwanie w fagocytach, w wyniku blokowania wytwa-

rzania przez fagocyty czynników dla niego toksycznych (Hofs, Mogavero i Hube, 2016). Z 

kolei w makrofagach C. albicans potrafi modulować wewnątrzkomórkowy transport bło-

nowy, w wyniku czego dochodzi do zahamowania fuzji lizosomów z fagosomem (Hofs, 

Mogavero i Hube, 2016). Co więcej, drożdżak ten posiada enzymy, takie jak powierzch-

niowa dysmutaza ponadtlenkowa albo katalaza, które umożliwiają mu przetrwanie wybuchu 

tlenowego generowanego przez stres oksydacyjny w fagocytach. Pomimo, że fagocyty w 

założeniu dysponują mechanizmami umożliwiającymi im unicestwienie komórek C. albi-

cans, większość wchłoniętych komórek drożdżowych przeżywa (Kong i in., 2015). Dzieje 

się tak często, ponieważ uwięzione w fagocytach komórki zmieniają formę morfologiczną z 

drożdżopodobnej na strzępkową, która wykazuje zdolność uszkadzania błony makrofagów, 

co w konsekwencji prowadzi do lizy i zabicia makrofagów oraz umożliwia ucieczkę komór-

kom drożdżaka (Krysan i in., 2014; Kong i in., 2015).  
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2. CELE PRACY 

Komórki Candida albicans są na ogół komensalnymi mikroorganizmami, których obecność 

jest stwierdzana w wielu miejscach organizmu gospodarza i które w sprzyjających warun-

kach nabywają własności komórek patogennych i mogą wywoływać szereg chorób. Dodat-

kowo nie bez znaczenia jest fakt, że rola tych drożdżaków jest kluczowa w wielogatunko-

wych biofilmach, ponieważ komórki te aktywnie uczestniczą w modulowaniu składu i funk-

cji takich struktur. Są one zdolne m.in. do redukowania poziomu tlenu, umożliwiając w ten 

sposób egzystowanie bakterii beztlenowych w niekorzystnych dla nich warunkach obecno-

ści tlenu. Jednym z miejsc, w którym komórki Candida często bytują jest jama ustna. W niej 

zaś często mogą się rozwijać beztlenowe bakterie Porphyromonas gingivalis, które uważane 

są za jeden z głównych czynników infekcyjnych wywołujących choroby przyzębia. Co wię-

cej uważa się, że bakterie te są uwikłane w rozwój różnych chorób chronicznych albo o 

podłożu autoimmunologicznym.  

Co prawda współegzystowanie drożdży i bakterii jest od długiego czasu tematem badań, to 

badania dotyczące interakcji komórek C. albicans i P. gingivalis, w szczególności w kon-

tekście wielogatunkowych infekcji, są w początkowym stadium. W świetle dostępnych w 

literaturze informacji, podstawowym celem niniejszej pracy było zbadanie mechanizmu od-

działywania ze sobą tych mikroorganizmów i tworzenie przez nie mieszanych biofilmów 

bakteryjno-drożdżowych oraz ich wpływu na rozwój chorób przyzębia. 

Praca została podzielona na cztery główne etapy realizujące następujące cele: 

I. Identyfikacja czynników bakteryjnych mogących mieć znaczenie dla tworze-

nia mieszanego biofilmu poprzez określenie: 

• wpływu fimbrii bakterii na tworzenie mieszanego biofilmu 

• udziału enzymów proteolitycznych, gingipain, na biofilm mieszany 

• znaczenia bakteryjnego enzymu prowadzącego cytrulinację, PPAD, 

w stabilizacji utworzonego biofilmu 

• znaczenia bakteryjnego białka wiążącego hem, Hmu, w tworzenie 

mieszanego biofilmu. 

II. Zbadanie zaangażowania drożdżowych czynników wirulencji mogących 

mieć znaczenie dla tworzenia mieszanego biofilmu poprzez określenie: 
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• wpływu formowania mieszanego biofilmu na poziom ekspresji wy-

branych czynników wirulencji komórek C. albicans 

• zaangażowania proteaz aspartylowych (SAP) sekrecjonowanych 

przez drożdżaki C. albicans w formowanie mieszanych biofilmów. 

III. Analiza odpowiedzi komórek gospodarza wyeksponowanych na kontakt z 

mieszanym biofilem drożdżowo-bakteryjnym. W niniejszej pracy badano od-

powiedź zapalną następujących komórek gospodarza: 

• odpowiedź keratynocytów (unieśmiertelnionej linii keratynocytów 

dziąsłowych TIGK) 

• modelowych makrofagów (stymulowanych komórek linii komórko-

wej THP-1 

IV. Zbadanie odpowiedzi fibroblastów izolowanych od zdrowych dawców i pa-

cjentów chorych na paradontozę na kontakt z biofilmem drożdżowym i ich 

zdolność do rozwoju wtórnej infekcji poprzez: 

• analizę wpływu formy morfologicznej komórek C. albicans na wy-

dajność zasiedlania ludzkich komórek od zdrowych dawców jak i od 

pacjentów 

• badanie wpływu wybranych czynników wirulencji drożdżaka na za-

siedlanie fibroblastów i ich odpowiedź zapalną  

• analizę potencjału drożdżowych czynników wirulencji do indukcji 

różnicowania fibroblastów w miofibroblasty. 
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3. MATERIAŁY I METODY 

3.1. Materiały 

• 12-mirystynian-13-octan forbolu (PMA) – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• 2,3-bis(2-metoksy-4-nitro-5-sulfofenylo)-2H-tetrazolio-5 karbokysanilid sodu – 

Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• 2-amino-2-hydroksymetylo-propano-1,3- diol (TRIS) – Bioshop, Inc., (Burlington, 

Ontario, Kanada) 

• 2-merkaptoetanol – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• 5-bromo-4-chloro-3-indolilofosforan (BCIP) – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Agar – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Akrylamid – AppliChem (Darmstadt, Niemcy) 

• Amfoterycyna B – Cytogen GmbH (Sinn, Niemcy) 

• BHI (ang brain heart infusion) – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-yl)-2,5-difenylotetrazolu (MTT) – Sigma-Aldrich 

(St. Louis, MO, USA) 

• Bufor do transkryptazy – Promega (Madison, Wisconsin, USA) 

• Calcofluor White Stain – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• CellTraceTM CFSE – ThermoFisher Scientific (Waltham, Massachussetts, USA) 

• Chloroform – POCH (Gliwice, Polska) 

• Chlorowodorek p-nitroanilidu Nα-benzoilo-DL-argininy (BAPNA) – Sigma-Aldrich 

(St. Louis, MO, USA) 

• Dimetylosulfotlenek (DMSO) – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Ditiotreitol (DTT) – AppliChem (Darmstadt, Niemcy) 

• Dodecylosiarczan sodu (SDS) – AppliChem (Darmstadt, Niemcy) 

• dT18 – Genomed (Warszawa, Polska) 

• Ekstrakt drożdżowy – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Erytromycyna – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Etanol – POCH (Gliwice, Polska) 

• Fiolet krystaliczny – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 
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• Glicerol – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Glukoza – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Hemina – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Izopropanol – POCH (Gliwice, Polska) 

• KAPA SYBRA FAST Master Mix ABI Prism – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

USA) 

• KBM-Gold – Lonza (Bazylea, Szwajcaria) 

• Koktail inhibitorów proteaz – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Kwas 3-[cykloheksyloamino]-1-propanosulfonowy (CAPS) – Amresco (Solon, 

• OH, USA) 

• Kwas solny – POCH (Gliwice, Polska) 

• L-cysteina – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Lipopolisacharyd – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Medium do hodowli lini komórkowej z wysokim stężniem glukozy, 2mM glutaminą 

oraz pirogronianem sodu (DMEM) – HyClone (Logan, UT, USA) 

• Medium RPMI 1640 – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Medium RPMI 1640 z L-glutaminą – CytoGen GmbH (Sinn, Niemcy) 

• Metanol – POCH (Gliwice, Polska) 

• Micro-BCA – Thermo Scientific (Logan, UT, USA) 

• Mieszanina deoksynukleotydów (dNTP) – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Metylosiarczan N-metylodibenzopirazyny – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• N,N,N,N’-tetrametyloetylenodiamina (TEMED) – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

USA) 

• N,N’-metylenobisakrylamid – AppliChem (Darmstadt, Niemcy) 

• Nadsiarczan amonu (APS) – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Pepton sojowy – Fluka (Buchs, Szwajcaria) 

• Poli-L-lizyna – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Single Quotes – Lonza (Bazylea, Szwajcaria) 

• Startery – Genomed (Warszawa, Polska) 

• Streptomycyna/penicylina – CytoGen GmbH (Sinn, Niemcy) 

• SytoxGreen – Invitrogen Life Technologies (Carlsbad, CA, USA) 



   

 

58 

 

• Tetracyklina – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Transformujący czynnik wzrostu beta 1 (TGF-β1) – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, 

USA) 

• Transkryptaza M-MLV – Promega (Madison, Wisconsin, USA) 

• TRIreagent – Molecular Research Center (Cincinnati, OH, USA) 

• Trypsyna – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• TSB (ang. triptic soy broth) – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 

• Żelatyna – Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) 
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3.2. Metody 

3.2.1. Metodyka dotycząca pracy z mikroorganizmami 

3.2.1.1. Hodowle mikroorganizmów 

Hodowla drożdżaków Candida albicans 

Drożdżaki z gatunku C. albicans 10231 (ATCC® 10231™), CAI-4 oraz mutanty szczepu 

CAI-4 z delecją odpowiednich grup proteinaz (sapΔ/Δ1/2/3; sapΔ/Δ4/5/6; sapΔ/Δ8; 

sapΔ/Δ9/10) i szczep delecyjny z zablokowaną zdolnością zmiany formy morfologicznej z 

drożdżowej na strzępkową (efg1ΔΔcph1ΔΔ) hodowano w temperaturze 30°C przez 48 go-

dzin na pożywce YPD zestalonej 1,5% (w/v, ang. wagowo/objętościowe) agarem (lista 

szczepów wymieniona w Tabeli 1). Hodowle na podłożu stałym przechowywano przez 

okres jednego miesiąca w temperaturze 4°C. W celu przygotowania hodowli macierzystej 

40 ml płynnej pożywki YPD inokulowano kolonią C. albicans pobraną z YPD zestalonego 

agarem. Hodowlę prowadzono w temperaturze 30°C przez 16 godzin z ciągłym wytrząsa-

niem (170 rpm) w inkubatorze MaxQ 4000 (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA). Przed 

każdym eksperymentem hodowle macierzyste przeszczepiano do nowej porcji pożywki 

YPD (20 µl hodowli macierzystej do 20 ml porcji świeżej pożywki) i hodowano do logaryt-

micznej fazy wzrostu komórek w temperaturze 30°C przez 4 godziny, z wytrząsaniem (170 

rpm) w inkubatorze MaxQ 4000 (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA).  

Przed eksperymentem hodowle wirowano (3000 rpm, 10 minut), osad komórkowy przepłu-

kiwano buforem PBS, a następnie mierzono gęstość optyczną przy założeniu, że OD=1 od-

powiada obecności 3 x 107 komórek w 1 ml zawiesiny. 

Wymieniona powyżej pożywka miała następujący skład: 

Pożywka YPD: 1% (w/v) ekstrakt z drożdży, 2% (w/v) glukoza oraz 2% (w/v) pepton z 

białek sojowych  
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Tabela 1. Lista wykorzystywanych w pracy szczepów C. albicans. 

    

Szczep Genotyp Referencje 

ATCC 10231 Dziki  

 

SC5314 Prototroficzny dziki Gillum i in., 1984 

CAI-4 ura3::imm434/ura3::imm434 

iro1/iro1::imm434/RPS10::pCIP10 

Fonzi i Irwin, 

1993; Murad i in., 

2000 

sap Δ/Δ 1/2/3 sap1 Δ::hisG/sap1 Δ::hisG 

sap2 Δ::hisG/sap2 Δ::hisG 

sap3 Δ::hisG/sap3 Δ::hisG 

Kretschmar i in., 

2002 

sap Δ/Δ 4/5/6 sap6 Δ::hisG/sap6 Δ::hisG 

sap4 Δ::hisG/sap4 Δ::hisG 

sap5 Δ::hisG/sap5 Δ::hisG 

Sanglard i in., 

1997 

sap8 Δ/Δ Δsap8::hisG/ Δsap8::hisG-URA3-hisG Puri i in. , 2012 

sap Δ/Δ 9/10 sap10 Δ::hisG/sap10 Δ::hisG 

sap9 Δ::hisG/sap9 Δ::hisG 

Albrecht i in., 

2006 

efg1ΔΔcph1ΔΔ efg1::FRT/efg1FRTcph1::FRT/cph1::FRT Wartenberg i in., 

2014 

 

Hodowla bakterii Porphyromonas gingivalis 

Szczepy bakterii P. gingivalis (lista szczepów wymieniona w Tabeli 2) wykorzystane w ba-

daniach pochodzą z kolekcji Zakładu Mikrobiologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Bio-

technologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przy współpracy z prof. dr hab. Joanną Ko-

zieł prowadzona była także ich hodowla zgodnie z opisem podanym poniżej.  
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Inwazyjny, dziki szczep bakterii W83, jego mutanty (ΔRgpB, ΔKΔRAB, ΔPPAD), a także 

dziki inwazyjny szczep A7436 i jego mutant (TO4) hodowano na odpowiednio suplemento-

wanych płytkach agarowych z krwią albo w płynnej pożywce TSB (ang. triptic soy broth). 

Mutanty posiadają kasety oporności na antybiotyki, zatem dla szczepu ΔKΔRAB hodowle 

stałe i płynne dodatkowo zawierały 1 µg/ml tetracykliny, a dla TO4 1 µg/ml erytromycyny. 

Hodowle bakteryjne prowadzono w komorze beztlenowej, w której utrzymywano atmosferę 

o składzie 90% N2, 5% H2 i 5% CO2 w temperaturze 37°C. Hodowle na pożywkach stałych 

inkubowano w komorze przez 5 dni. Bakteriami z około 1/5 szalki Petriego (o średnicy 9 

cm) zaszczepiano 10 ml pożywki odpowiedniej dla danego szczepu. Hodowle płynne inku-

bowano w komorze beztlenowej w temperaturze 37°C przez noc i ponownie przesiewano do 

50 ml pożywki (OD660=0,2). Przesiane hodowle inkubowano przez noc w komorze beztle-

nowej w temperaturze 37°C, po czym wykorzystywano je w eksperymentach. 

Dziki szczep bakterii P. gingivalis, ATCC 33277 oraz jego mutant (TO15) hodowano na 

płytkach agarowych z krwią albo w płynnej pożywce BHI (ang. brain heart infusion) suple-

mentowanej 10 µg/ml heminą i 0,5 µg/ml menadionem. Hodowle prowadzono w komorze 

beztlenowej w temperaturze 37°C. Przesiewanie prowadzono analogicznie jak w przypadku 

szczepów W83, ΔRgpB, ΔKΔRAB, ΔPPAD, A7436 i TO4. 

Hodowle bakteryjne przed każdym eksperymentem wirowano (5000 rcf, 30 minut, 4°C), a 

osady komórkowe przepłukano buforem PBS i ponownie wirowano (5000 rcf, 30 minut, 

4°C). Płukanie powtarzano jeszcze dwukrotnie. Po ostatnim płukaniu, osady komórkowe 

zawieszano w 1 ml buforu PBS i mierzono gęstość optyczną OD660 przy założeniu, że OD=1 

odpowiada obecności 1 x 109 komórek w 1 ml roztworu. 

Dla wszystkich hodowli przygotowywano kontrolne posiewy na podłoże TSA (ang. tryptic 

soy agar) w celu wykluczenia zakażenia bakteriami tlenowymi. Płytki inkubowano w inku-

batorze MaxQ 4000 (Thermo Scientific, Waltham, MA, USA) w temperaturze 37°C. 

 

Wymienione powyżej pożywki miały następujący skład: 

Pożywka TSB (ang. Triptic Soy Broth): pepton kazeinowy (17 g/l), wodorofosforan dipotasu 

(2,5 g/l), glukoza (2,5 g/l), chlorek sodu (5 g/l), pepton sojowy (3 g/l), suplementowana: 5 

µg/ml hemina, 50 µg/ml L-cysteina i 0,5 µg/ml menadion → pożywka stosowana do hodowli 

szczepów W83, ΔRgpB, ΔPPAD, A7436 
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Płytki agarowe z pożywką TSB i z krwią: skład jak powyżej, z dodatkiem 5% (v/v) owczej 

krwi, zestalone 1,5% agarem → dla szczepów W83, ΔRgpB, ΔPPAD, A7436. 

Dla szczepu ΔKΔRAB pożywki płynne i stałe dodatkowo zawierały 1 µg/ml tetracykliny, a 

dla TO4 1 µg/ml erytromycyny. 

Pożywka BHI (ang. Brain Heart Infusion) skład: ekstrakt z serca wołowego (5 g/l), ekstrakt 

z mózgów cielęcych (12,5 g/l), wodorofosforan sodu (2,5 g/l), D(+)-glukoza (2 g/l), pepton 

(10 g/l), chlorek sodu (5 g/l), suplementowana: 10 µg/ml hemina i 0,5 µg/ml menadion → 

stosowana w hodowli szczepów ATCC 33277 i TO15. 

Płytki agarowe z pożywką BHI i z krwią o składzie jak powyżej, z dodatkiem 5% (v/v) 

owczej krwi, zestalone 1,5% agarem → dla szczepów ATCC 33277 i TO15. 

Płytki agarowe z pożywką TSA: agar (15 g/l), pepton kazeinowy (15 g/l), chlorek sodu (5 

g/l), pepton sojowy (5 g/l). 
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Tabela 2. Lista szczepów P. gingivalis. 

  

Szczep Genotyp Referencje 

W83 * Dziki  

 

ΔKΔRAB * ΔkgpΔrgpAΔrgpB (w tle W83) Benedyk i in., 

2016 

ΔRGPB * ΔrgpB (w tle W83) Benedyk i in., 

2016 

ΔPPAD * Δppad (w tle W83) Wegner i in., 

2010 

ATCC 33277 ˙ Dziki 

 

TO15 ˙ ΔhmuY (w tle ATCC 33277) Gmiterek i in., 

2013 

A7436 ˙ Dziki 

 

TO4 ˙ ΔhmuY (w tle A7436) Olczak i in., 2008 

 

(*) Szczepy udostępnione przez prof. dr hab. Joannę Kozieł z kolekcji Zakładu Mikrobiologii 

WBBiB; (˙) szczepy udostępnione przez prof. dr hab. Teresę Olczak z kolekcji Pracownii Bio-

logii Medycznej Wydziału Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski 

 3.2.1.2. Znakowanie bakterii P. gingivalis barwnikiem CellTrace CFSE 

Przed eksperymentami obrazowania z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej lub po-

miarów intensywności fluorescencji, komórki P. ginigvalis znakowano barwnikiem Cell-

Trace CFSE (ester bursztynoimidowy karboksyfluoresceiny, ang. carboxyfluorescein succi-

nimidyl ester) wykorzystywanym do monitorowania proliferacji komórek. Z przepłukanych 

buforem PBS komórek bakteryjnych przygotowywano zawiesiny (w buforze PBS) i doda-

wano barwnik CFSE (10 µM) w proporcji: 0,2 µl barwnika CFSE na 1 x 109 komórek P. 
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gingivalis w 500 µl buforu PBS. Komórki inkubowano w ciemności przez 40 minut w tem-

peraturze 30°C. Następnie komórki wirowano (5000 rcf, 15 minut, 4°C), a osad bakteryjny 

zawieszono w mieszaninie buforu PBS i odpowiedniej pożywki hodowlanej dla bakterii P. 

gingivalis (w stosunku 1:1) i ponownie wirowano (5000 rcf, 15 minut, 4°C). Następnie ko-

mórki bakteryjne dwukrotnie płukano buforem PBS i na końcu zawieszano w medium RPMI 

albo odpowiedniej pożywce bakteryjnej, w zależności od eksperymentu. 

3.2.1.3. Znakowanie drożdżaków C. albicans barwnikiem Calcofluor 

White 

W celu wizualizacji drożdżaków C. albicans oraz w eksperymentach opartych na pomiarze 

intensywności fluorescencji, komórki drożdżowe znakowano barwnikiem Calcofluor White 

(Sigma-Aldrich). Barwnik ten jest fluorochromem, który wiążąc się do chityny i celulozy 

ścian komórkowych mikroorganizmów, umożliwia szybką wizualizację drożdży. Do komó-

rek drożdżowych, w fazie zawiesiny albo biofilmu, dodawano roztwór barwnika Calcofluor 

White w końcowym stężeniu 1 µg/ml, następnie inkubowano przez 5 minut w temperaturze 

pokojowej, po czym mierzono intensywności fluorescencji lub obrazowano komórki za po-

mocą mikroskopu konfokalnego.  

3.2.1.4. Przygotowanie biofilmów 

W celu analizy oddziaływań pomiędzy drożdżakami C. albicans a bakteriami P. gingivalis 

stosowano trzy modele biofilmów. Biofilmy przygotowywano w studzienkach płaskoden-

nych płytek 96-dołkowych, o wysokiej pojemności wiązania (Corning Corporation, Cor-

ning, USA, CL3601), chyba, że zaznaczono inaczej. Kontakt komórek C. albicans z komór-

kami P. gingivalis przeprowadzono w warunkach tlenowych i beztlenowych. 

Biofilm sekwencyjny typu I  

Model ten symuluje sytuację, w której bakterie P. gingivalis są pierwszym kolonizatorem 

powierzchni, który po utworzeniu stabilnego biofilmu wchodzi w kontakt z komórkami C. 

albicans. W pierwszym etapie formowania biofilmu, zawiesinę komórek P. gingivalis (1 x 

108 komórek bakterii P. gingivalis opisanych w Tabeli 2, w 150 µl odpowiedniej pożywki) 

dodawano do studzienek płytki 96-dołkowej i hodowano przez noc w temperaturze 37°C w 

komorze GENbox, z użyciem saszetek Genboxanaer generator (bioMérieux S.A., Marcy 

l’Etoile, Francja) umożliwiających wzrost bakterii w warunkach beztlenowych, optymal-

nych dla wzrostu tych mikroorganizmów. Zgodnie z informacją producenta, po 30 minutach 
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inkubacji stężenie tlenu w komorze GENbox jest bliskie 0%. Po całonocnej hodowli bakterii 

usuwano pożywkę, a powierzchnię utworzonego biofilmu bakteryjnego delikatnie płukano 

trzykrotnie 150 µl buforu PBS i dodawano zawiesinę komórek C. albicans 10231 (150 µl) 

zawierających 5 x 105 komórek C. albicans 10231 na studzienkę, w odpowiedniej pożywce. 

Płytki hodowano przez 3 i 24 godziny w temperaturze 37°C w warunkach tlenowych w in-

kubatorze (New Brunswick, Galaxy 170 R, Eppendorf company) z 5% CO2 lub w warunkach 

beztlenowych w komorach GENbox. Po inkubacji nadsącze usuwano ze studzienek, a ufor-

mowany mieszany biofilm płukano trzykrotnie 150 µl buforu PBS. Przygotowane biofilmy 

wykorzystywano do dalszych analiz. 

Biofilm sekwencyjny typu II 

Model ten symuluje sytuację, w której drożdżak C. albicans jest pierwszym kolonizatorem, 

a P. gingivalis następnym. Zawiesinę komórek C. albicans (5 x 105 komórek C. albicans 

10231 w 150 µl RPMI 1640 na studzienkę) dodawano do studzienek 96-dołkowej płytki. 

Komórki hodowano przez noc w warunkach tlenowych w inkubatorze z 5 % CO2 w tempe-

raturze 37°C, które są optymalne dla wzrostu drożdżaka. Po całonocnej hodowli usuwano 

pożywkę, przemywano uformowany biofilm i nakładano bakterie P. gingivalis (1 x 107 lub 

1 x 108 komórek szczepów opisanych w Tabeli 2 w RPMI 1640 na studzienkę). Następnie 

prowadzono inkubację komórek przez 3 i 24 godziny w temperaturze 37°C w warunkach 

tlenowych i beztlenowych. Po inkubacji delikatnie usuwano nadsącze, a uformowane bio-

filmy płukano trzykrotnie buforem PBS (150 µl). Przygotowane biofilmy wykorzystywano 

do dalszych analiz.  

Biofilm wspólny 

Model ten symuluje sytuację, w której dochodzi do jednoczesnego kontaktu obu mikroorga-

nizmów w trakcie zasiedlania powierzchni abiotycznej, z wytworzeniem mieszanego bio-

filmu. W tym układzie komórki C. albicans (5 x 105 komórek C. albicans 10231 w 100 µl 

RPMI 1640 na studzienkę) i P. gingivalis (1 x 107 lub 1 x 108 komórek szczepów z Tabeli 2 

w 50 µl RPMI 1640 na studzienkę), równocześnie wysiewano do studzienek płytki 96-doł-

kowej. Przygotowane płytki inkubowano przez 3 i 24 godziny w temperaturze 37°C warun-

kach tlenowych i beztlenowych.  

Dla każdego typu biofilmu przygotowywano próbki kontrolne, zawierające biofilm z poje-

dynczego typu mikroorganizmów (5 x 105 komórek C. albicans 10231 w RPMI 1640 na 
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studzienkę i 1 x 107 lub 1 x 108 P. gingivalis w RPMI 1640 na studzienkę). Hodowle mono-

gatunkowych biofilmów prowadzono analogicznie do biofilmów mieszanych. 

3.2.1.5. Określenie żywotności komórek C. albicans i P. gingivalis za po-

mocą testu CFU (ang. colony forming unit) 

Dla wszystkich modeli biofilmów przeprowadzano analizę żywotności obu typów mikroor-

ganizmów, po upływie czasu wzajemnego kontaktu - 3 lub 24 godziny, wykorzystując test 

CFU. W tym celu, powierzchnie gotowych biofilmów płukano trzykrotnie buforem PBS 

(150 µl), a następnie do studzienek dodawano po 100 µl buforu PBS. W następnej kolejności 

komórki delikatnie usuwano z powierzchni płytki, przy użyciu plastikowej końcówki do pi-

pety. Uzyskane zawiesiny komórkowe intensywnie mieszano do uzyskania ich homogenno-

ści. Następnie próbki rozcieńczano seryjnie (10-krotnie) i wysiewano na przygotowane 

wcześniej płytki z odpowiednimi pożywkami zestalonymi agarem, wymaganymi dla wzro-

stu poszczególnych mikroorganizmów. Dla komórek drożdżowych wykorzystywano płytki 

z pożywką YPD i po wysianiu uzyskanych wcześniej zawiesin, hodowano je w warunkach 

tlenowych przez 24 godziny w temperaturze 30°C (rozdział 3.2.1.1.). Z kolei dla sprawdze-

nia żywotności bakterii zastosowano płytki zawierające odpowiednią pożywkę do hodowli 

bakterii z krwią i agarem (rozdział 3.2.1.1.), które na siedem dni umieszczano w warunkach 

beztlenowych w komorach GENbox z saszetkami Genboxanaer w temperaturze 37°C. Po 

zakończeniu inkubacji uzyskane kolonie zliczano, a dla wskazania ich ostatecznej liczby, 

uzyskaną wartość mnożono przez współczynnik rozcieńczenia.  

3.2.1.6. Analiza właściwości adhezyjnych komórek C. albicans i P. gingiva-

lis w obrębie formowanego biofilmu 

W celu określenia potencjału adhezyjnego komórek bakteryjnych i drożdżowych przygoto-

wywano biofilmy zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale (rozdział 3.2.1.4.). Przed 

wysianiem, komórki bakteryjne znakowano znacznkiem CFSE (rozdział 3.2.1.2.), natomiast 

drożdże znakowano barwnikiem Calcofluor White (rozdziale 3.2.1.3.) po uformowaniu bio-

filmu i bezpośrednio przed pomiarami fluorescencyjnymi. Właściwości adhezyjne obu mi-

kroorganizmów zarówno do powierzchni studzienki płytki 96-dołkowej, jak i do siebie na-

wzajem były określane na podstawie przeprowadzonych pomiarów intensywności fluore-

scencji obu barwników obecnych w biofilmie. Dla komórek drożdżowych pomiary fluore-
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scencji prowadzono przy długości fali wzbudzenia i emisji odpowiednio 390 i 440 nm (Cal-

cofluor White), natomiast dla bakteryjnych - odpowiednio przy 480 i 520 nm (CFSE). Do 

pomiarów wykorzystywano czytnik SynergyTM H1 Microplate Reader (BioTek Instruments, 

Winooski, VT, USA).  

3.2.1.7. Obrazowanie biofilmów przy wykorzystaniu konfokalnej skanin-

gowej mikroskopii laserowej 

Obrazowanie biofilmów prowadzono z wykorzystaniem 8-komorowych szkiełek o grubości 

170 µm (Eppendorf, Hamburg, Niemcy) opłaszczonych wcześniej 0,01% (w/v) roztworem 

poli-L-lizyny w buforze PBS. W zależności od typu biofilmu komórki mikroorganizmów 

wysiewano w odpowiedniej sekwencji, analogicznie jak w rozdziale 3.2.1.4. (rozdział 

3.2.1.4.). Do pojedynczej komory wysiewano 1 x 106 komórek C. albicans oraz 1 x 108 

komórek P. gingivalis, które były uprzednio znakowane barwnikiem CFSE. Mikroorgani-

zmy pozostawały w kontakcie przez 24 godziny zarówno w warunkach tlenowych jak i bez-

tlenowych. Po uformowaniu biofilmów ich powierzchnie płukano trzykrotnie 150 µl buforu 

PBS, a komórki drożdżaka znakowano barwnikiem Calcofluor White. Następnie preparaty 

utrwalano roztworem formaldehydu o stężeniu 3,7%, inkubując je w temperaturze pokojo-

wej przez 10 minut. Po tym czasie usuwano roztwór formaldehydu i komory przepłukiwano 

buforem PBS. Obrazowanie tak przygotowanych preparatów przeprowadzono przy użyciu 

mikroskopu konfokalnego Zeiss LSM 710 z 40x obiektywem z olejową soczewką imersyjną 

(Carl Zeiss, Oberkochen, Niemcy). Przygotowano również próbki biofilmów złożonych z 

jednego typu mikroorganizmu. Barwnik CFSE wzbudzano światłem laserowym przy długo-

ści fali 488 nm, zaś Calcofluor White światłem laserowym przy długości fali 408 nm. Gru-

bości biofilmów analizowano przy wykorzystaniu oprogramowania ZEN Microscopy So-

ftware. Wszystkie pomiary przeprowadzono w Instytucie Fizyki, na Wydziale Fizyki, Astro-

nomii i Informatyki Stosowanej we współpracy z mgr Zbigniewem Basterem i prof. Zeno-

nem Rajfurem.  

 3.2.1.8. Test XTT 

Wykorzystanie XTT (2,3-bis (2-metoksy-4-nitro-5-sulfofenylo)-2H-tetrazolio-5 karbokysa-

nilid sodu) pozwala na określenie poziomu żywotności komórek i jest oznaczeniem pozwa-

lającym na pomiary przyżyciowe. W przeciwieństwie do odczynnika MTT, XTT jest nała-

dowany ujemnie i nie przedostaje się do wnętrza komórek (Berridge i in., 2005). Redukcja 
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XTT do pochodnych formazanu zachodzi dzięki działaniu oksydoreduktaz mitochondrial-

nych i dehydrogenaz w aktywnych metabolicznie komórkach. Podczas oznaczeń dodawano 

odczynnik PMS (ang. N-methyl dibenzopyrazine methyl sulfate), który jest pośrednim ak-

ceptorem elektronów, przez co reakcja redukcji odczynnika XTT jest wydajniejsza.  

Oznaczenie to pozwala na globalną ocenę żywotności obu mikroorganizmów (C. albicans i 

P. gingivalis) i generalną kondycję formowanych biofilmów.  

Test XTT przeprowadzano dla biofilmów formowanych w trakcie 24-godzinnego kontaktu 

mikroorganizmów. W tym celu usuwano pożywkę znad biofilmu i do studzienek dodawano 

po 100 µl odpowiedniej pożywki hodowlanej. Równolegle sporządzano świeży 10 mM roz-

twór PMS w buforze PBS (3 mg PMS na 1 ml PBS) oraz roztwór XTT w pożywce (1 mg/ml). 

Bezpośrednio przed testem, do roztworu XTT dodano roztwór PMS w proporcji: 10 µl PMS 

na 4 ml XTT i tak sporządzoną mieszaninę w ilości 25 µl wprowadzano do studzienek z 

biofilmem zawierającym 100 µl PBS. Inkubację komórek prowadzono przez 2 godziny w 

temperaturze 37°C w inkubatorze z 5% CO2, a następnie mierzono absorbancję roztworu 

przy długości fali 450 nm przy użyciu czytnika SynergyTM H1 Microplate Reader. 

 3.2.1.9. Barwienie biofilmu fioletem krystalicznym 

Uformowane biofilmy płukano trzykrotnie 150 µl buforu PBS i dodawano 100 µl 0,05% 

(w/v) roztworu fioletu krystalicznego w buforze PBS. Biofilmy inkubowano przez 30 minut 

w temperaturze pokojowej. Następnie płukano je H2O o czystości do HPLC, aż do usunięcia 

nadmiaru barwnika. W kolejnym kroku do wszystkich studzienek dodawano po 100 µl 96% 

etanolu i intensywnie mieszano w celu odbarwienia biofilmów. Uzyskane w ten sposób 

barwne roztwory przenoszono do 96-dołkowych płytek i mierzono ich absorbancję przy dłu-

gości fali 570 nm, przy wykorzystaniu czytnika SynergyTM H1 Microplate Reader. 

3.2.2. Metodyka dotycząca przygotowania komórek ludzkich  

 3.2.2.1. Hodowla ludzkich keratynocytów dziąsłowych 

Komórki, z których korzystano w trakcie badań są unieśmiertelnionymi telomerazą keraty-

nocytami dziąsłowymi – TIGK (ang. telomerase-immortalized gingival keratinocytes) 

(Moffatt-Jauregui i in., 2013) przekazanymi dzięki uprzejmości prof. dr hab. Joanny Kozieł 

(Zakład Mikrobiologii, WBBiB, UJ) i prof. Richarda Lamonta (Center for Oral Health and 

Systemic Disease, School of Dentistry, University of Louisville). Jest to unieśmiertelniona 
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linia komórek, niewykazująca oznak starzenia przy kolejnych pasażach, co wykazali 

Moffatt-Jauregui i in. (2013), analizując stan komórek do 36 pasażu.  

Komórki rutynowo hodowano w medium KBM-Gold z dodatkiem suplementów Single Qu-

otes (Lonza), w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37°C. Komórki, które były hodowane 

w butelkach T-75, pasażowano przy użyciu 0,04% (v/v) trypsyny po uzyskaniu konfluencji 

70%. W celu przygotowania kolejnych pasaży komórek z hodowli usuwano medium, war-

stwę komórek przepłukiwano buforem PBS, a następnie dodawano 2 ml trypsyny (0,04% 

v/v w PBS). Butelki z keratynocytami inkubowano przez około 3 minuty w atmosferze 5% 

CO2 w temperaturze 37°C (kilkukrotnie sprawdzając pod mikroskopem czy komórki zmie-

niły kształt i czy odklejają się od powierzchni). Po całkowitym odklejeniu komórek od pod-

łoża, do butelek dodawano 4 ml medium hodowlanego z 10% (v/v) FBS w celu zinaktywo-

wania trypsyny i całość przenoszono do 15 ml probówek typu falkon. Powierzchnie butelek 

dodatkowo przepłukiwano buforem PBS, w celu zebrania pozostałych komórek, które rów-

nież przenoszono do probówek. Następnie całość wirowano (100 rcf, 5 minut, temperatura 

pokojowa), medium usuwano a osady komórkowe zawieszano w 1 ml medium KBM z su-

plementami Single Quotes.  Liczono ilość komórek przy wykorzystaniu komory Bürkera i 

do butelkek dodawano 1 x 105 komórek TIGK w medium KBM z suplementami Single Qu-

otes.  

W celu przechowywania komórek, 5 x 105 komórek przenoszono do krioprobówek w me-

dium KBM z suplementami Single Quotes z 20% (v/v) FBS i dodawano 5% (v/v) DMSO 

(dimetylosulfotlenek). Probówki po zamrożeniu w pojemniku z izopropanolem (temperatura 

spada o 1°C co minutę co pozwala na powolne zamrażanie komórek) w -80 ⁰C, przechowy-

wano w temperaturze -80°C. 

Zarówno podczas rutynowych procedur hodowlanych jak również podczas eksperymentów, 

sprawdzano morfologię keratynocytów przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego. 

3.2.2.2. Hodowla komórek THP-1 

Komórki THP-1 (ATCC, Wirginia, USA) są monocytarną linią komórkową wyizolowaną 

od pacjenta z ostrą białaczką monocytową (Tsuchiya i in., 1980). Komórki hodowano w 

medium RPMI-1640, suplementowanym: 10% (v/v) FBS, 0,1 mg/ml streptomycyną i peni-

cyliną oraz 2,5 mg/ml amfoterycyną B, w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37°C. Po 

uzyskaniu przez komórki dużej gęstości, hodowle przenoszono do probówek typu falkon i 
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wirowano (100 rcf, 5 minut, RT). Do butelki dodawano ponownie 2 x 105 komórek i hodo-

wano w 20 ml medium.  

W celu zamrożenia komórek THP-1, hodowle wirowano i do krioprobówek przenoszono 1 

x 106 komórek w medium RPMI-1640 z 20% (v/v) FBS. Następnie komórki chłodzono na 

lodzie i bezpośrednio przed przełożeniem probówek do pojemnika z izopropanolem doda-

wano 5% (v/v) DMSO. Zamrożone komórki przechowywano w temperaturze -80°C.  

Przed eksperymentami komórki THP-1 różnicowano do makrofagów. W tym celu stymulo-

wano je roztworem PMA (ang. phorbol 12-myristate 13-acetate) o stężeniu 0,01 µg/ml w 

medium hodowlanym przez 48 godzin. THP-1 wysiewano na płytki 12-dołkowe w liczbie 1 

x 106 komórek na studzienkę w 1 ml medium suplementowanym: 10% (v/v) FBS, 0,1 mg/ml 

streptomycyną i penicyliną, 2,5 mg/ml amfoterycyną B oraz 0,01 µg/ml PMA i hodowano 

przez kolejne 24 godziny w inkubatorze w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37°C. Po tym 

czasie, wymieniano medium zachowując obecność PMA i FBS, bez dodatku antybiotyków 

i antymykotyków i komórki hodowano przez kolejne 24 godziny, a na następny dzień wy-

korzystywano je do eksperymentów.  

3.2.2.3. Hodowla ludzkich pierwotnych fibroblastów dziąsłowych  

Fibroblasty dziąsłowe wyizolowane z biopsji dziąseł od zdrowych dawców (5 osób) i pa-

cjentów z paradontozą (4 osoby) zostały udostępnione do badań przy współpracy z prof. 

Anną Chomyszyn-Gajewską (Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej; 

Collegium Medicum, UJ). Badanie zostało zatwierdzone i przeprowadzone zgodnie z zale-

ceniami Komitetu Bioetycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (nr pozwolenia 

1072.6120.12.2017). Izolacja komórek, przeprowadzona przez dr Katarzynę Gawron (Za-

kład Mikrobiologii, WBBiB UJ) polegała na enzymatycznej separacji warstwy nabłonkowej 

z biopsji dziąseł, a następnie trawieniu tkanki łącznej za pomocą 0,1% kolagenazy I (Invi-

trogen). Uzyskane komórki przenoszono do butelek T-25 i hodowano w medium DMEM 

(ang. Dulbecco’s modified Eagle medium) w inkubatorze w atmosferze 5% CO2 w tempe-

raturze 37°C. Medium suplementowano odpowiednio: 10% (v/v) FBS (ang. fetal bovine se-

rum), 0,1 mg/ml streptomycyną i penicyliną oraz 2,5 mg/ml amfoterycyną B. W celu spraw-

dzenia homogenności uzyskanych linii fibroblastów wykonywano barwienie immunofluo-

rescencyjne cytokeratyny i wimentyny (Gawron i in., 2014). Regularne hodowle prowa-

dzono w ZBPiB stosując suplementowane jak wyżej medium w butelkach T-75 do pełnej 

konfluencji. Procedurę pasażowania przeprowadzano analogicznie jak w rozdziale 3.2.2.1., 
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ale ekspozycję fibroblastów na działanie trypsyny wydłużono do około 5 minut. Po pasażu, 

w butelce umieszczano 5 x 105 komórek w 10 ml świeżego medium suplementowanym jak 

wyżej.  

Procedura mrożenia komórek w celu ich przechowywania była analogiczna jak opisano dla 

keratynocytów. 

Do eksperymentów wykorzystywano komórki z pasaży od czwartego do ósmego. Morfolo-

gia fibroblastów była określana przy pomocy mikroskopu świetlnego, zarówno w trakcie 

regularnej hodowli, jak również przed i po eksperymentach. 

3.2.3. Eksperymenty in vitro 

3.2.3.1. Wpływ wybranych czynników wirulencji drożdżaka C. albicans na 

produkcję cytokin i chemokin przez fibroblasty dziąsłowe 

W niniejszej rozprawie doktorskiej rozważano wpływ głównych czynników wirulencji C. 

albicans na wybrane komórki ludzkie. Do eksperymentów wyselekcjonowano następujące 

czynniki drożdżowe: 

A - proteazy aspartylowe (Sap, ang. Secreted Aspartyl Proteinases) 

B - mannany i glukany 

C - białka ścian komórkowych (CWP, ang. Cell Wall Proteins) 

Wszystkie wymienione powyżej składniki wyizolowane zostały w Zakładzie Biochemii 

Analitycznej i Zakładzie Biochemii Porównawczej i Bioanalityki przez dr Oliwię Bocheńską 

(Sap), dr Grażynę Braś (CWP) i dr Justynę Karkowską-Kuletę (glukany i mannany). Poniżej 

przedstawiono po krótce opis zastosowanych procedur ich izolacji.   

A) Proteazy aspartylowe pozyskiwane są według metody opisanej przez Aoki i wsp. 

(2011) oraz przez Rapala-Kozik i innych (2015). Izoenzymy są poddawane nadeks-

presji w systemie ekspresyjnym Pichia pastoris GS115 (Invitrogen, Carsnad, CA) 

przy wykorzystaniu plazmidów udostępnionych przez dr Wataru Aoki. Otrzymane 

enzymy oczyszczane są przy wykorzystaniu chromatografii jonowymiennej na ko-

lumnie MonoQ HR 10/10 w 20 mM buforze Tris-HCl, pH 7,6, w rosnącym liniowo 

gradiencie NaCl (0-0.3 M). Czystość uzyskanych białek oceniana jest przy wykorzy-

staniu analizy typu SDS-PAGE (ang. elektroforeza w żelu poliakrylamidowym w 
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obecności dodecylosiarczanu sodu, ang. sodium dodecyl sulfate – polyacrylamide 

gel electrophoresis), a ich aktywność proteolityczna oceniana jest przy wykorzysta-

niu zestawu EnzChek Protease Assay Kit bazującego na substracie, którym jest ka-

zeina wyznakowana zielonym barwnikiem fluorescencyjnym BODIPY FL (Invitro-

gen). 

B) Mannany i glukany izolowane są ze ścian komórkowych drożdżaka C. albicans we-

dług metody opisanej przez Kocourek i Ballou (1969). W skrócie: mannany są pre-

cypitowane przy wykorzystaniu odczynnika Fehling’a z komórek drożdżowych, 

które zostały poddane działaniu wysokiej temperatury (autoklawowanie przez 3 go-

dziny, 121°C, w 20 mM buforze cytrynianowym, pH 7,0). Pozostały osad komór-

kowy jest homogenizowany, a glukany izoluje się poprzez podgrzewanie w łaźni 

wodnej z alkoholem izopropylowym (w stosunku 1:4 w/v) pod chłodnicą zwrotną. 

Następnie odpłukuje się nadmiar odczynnika, a białkowe pozostałości trawi się pro-

teinazą K.  

C) Białka ścian komórkowych izoluje się z komórek C. albicans rosnących w formie 

strzępkowej (Seweryn i in., 2015). Osady komórkowe przepłukiwane są buforem 

fosforanowym (50 mM, pH 6,0) oraz buforami TRIS (10 mM, 0,9 % NaCl, pH 7,4; 

50 mM, pH 7,5). Ekstrakty białek ścian błonowych przygotowywane są poprzez in-

kubację komórek drożdży w podwyższonej temperaturze (3 godziny, 37°C z wytrzą-

saniem przy 20 rpm) w obecności β-1,3-glukanazy w buforze TRIS (50 mM, pH 7,5) 

z dodatkiem 2-merkaptoetanolu i inhibitorów proteinaz. Frakcję białkową następnie 

oddziela się od DNA przy wykorzystaniu chromatografii jonowymiennej (MonoQ-

Sepharose). 

W celu zbadania wpływu czynników wirulencji na ludzkie komórki, fibroblasty (wszystkie 

linie pozyskane od pacjentów) wysiewano na odpowiednie płytki w zależności od ekspery-

mentu: 6-dołkowe w liczbie 0,3 x 106 komórek/2 ml w celu późniejszej izolacji RNA albo 

96-dołkowe w liczbie 3 x 104 komórek/150 µl medium na studzienkę w celu późniejszego 

przeprowadzania testu MTT. Komórki wysiewano w medium DMEM z 10% (v/v) FBS, 0,1 

mg/ml streptomycyną i penicyliną oraz 2,5 mg/ml amfoterycyną B na studzienkę. Komórki 

hodowano do uzyskania konfluencji w atmosferze 5% CO2 i temperaturze 37°C. Następnie 

usuwano medium, a monowarstwy komórkowe płukano buforem PBS. Do studzienek doda-

wano nową porcję medium (DMEM z 1% (v/v) FBS, bez antybiotyków i antymykotyków) 

i poddawano działaniu poszczególnych czynników wirulencji: Sap3 (0,1 µg/ml), Sap6 (0,1 
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µg/ml), Sap9 (0,1 µg/ml), glukany (200 ng/ml), mannany (200 ng/ml) i CWP (100 µg/ml). 

Dodatkowo, przygotowywano kontrolę negatywną (komórki z DMEM z 1% (v/v) FBS) i 

pozytywną (komórki stymulowane 10 ng/ml TGF-β1; transformujący czynnik wzrostu beta 

1, ang. transforming growth factor). Komórki inkubowano przez 2 godziny w obecności 5% 

CO2 w temperaturze 37°C i po tym czasie izolowano RNA w celu analizy ekspresji wybra-

nych genów lub przeprowadzano test MTT w celu określenia żywotności komórek.  

3.2.3.2. Analiza żywotności komórek ludzkich będących w kontakcie z 

czynnikami wirulencji badanych mikroorganizmów 

Jednym z badanych aspektów wpływu na komórki ludzkie analizowanych kontaktów z bio-

filmem mieszanym była ocena i porównanie działania czynników wirulencji C. albicans na 

żywotność fibroblastów izolowanych od zdrowych dawców i od pacjentów z przewlekłymi 

stanami zapalnymi przyzębia. W tym celu posługiwano się testem MTT opartym na prze-

kształceniu przez aktywne metabolicznie komórki rozpuszczalnych w wodzie soli tetrazolo-

wych (MTT, Bromek 3-(4,5-dimetylotiazol-2-yl)-2,5-difenylotetrazolu) w nierozpuszczalne 

kryształy formazanu (Price i McMillan, 1990). Test ten pozwala na pomiar stopnia prolife-

racji komórek bądź przeciwnie, pozwala na obserwacje ustania procesów metabolicznych i 

spadek żywotności komórek w wyniki nekrozy lub apoptozy.  

Testy prowadzono dla wszystkich badanych wariantów komórkowych. Dokładny opis pro-

cedury przedstawiono poniżej na przykładzie fibroblastów dziąsłowych. 

W eksperymencie tym wysiano ludzkie fibroblasty do studzienek płytek 96-dołkowych (3 x 

104 komórek w 150 µl medium na studzienkę), które hodowano w obecności 5 % CO2 w 

temperaturze 37°C do uzyskania konfluencji. Po tym czasie, do komórek dodawano czynniki 

wirulencji drożdżaka C. albicans o stężeniach: Sap3, Sap6, Sap9 (1-2 µg/ml), glukany, man-

nany (1 µg/ml i 200 ng/ml) i CWP (10 i 100 µg/ml). Stymulację komórek prowadzono przez 

2 godziny, po tym czasie usuwano medium zawierające wskazane czynniki i studzienki płu-

kano 3-krotnie buforem PBS. Następnie do studzienek wprowadzano po 100 µl medium 

hodowlanego i po 10 µl odczynnika MTT (5 mg/ml). Tak przygotowane płytki inkubowano 

przez około 2 godziny obecności 5% CO2 w temperaturze 37°C. W trakcie inkubacji prowa-

dzono obserwacje mikroskopowe w celu sprawdzenia czy wewnątrz komórek tworzą się 

fioletowe kryształy. Po inkubacji ściągano nadsącze, pozostawiając w studzienkach około 

20 µl roztworu i dodawano po 50 µl DMSO. Całość mieszano i pozostawiono na 10 minut 

w temperaturze 37°C w celu rozpuszczenia kryształów formazanu. Roztwory przenoszono 
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do czystych studzienek płytki 96-dołkowej i mierzono ich absorbancję przy długości fali 540 

nm.  

 3.2.3.3. Wpływ wyselekcjonowanych czynników wirulencji na różnicowa-

nie fibroblastów w miofibroblasty 

Komórki fibroblastów od dawców zdrowych i chorych traktowano wybranymi czynnikami 

wirulencji drożdżaków, jak opisano wyżej (rozdział 3.2.3.1.). Stymulację prowadzono przez 

48 godzin, a po tym czasie izolowano RNA i przy wykorzystaniu techniki Real-Time PCR 

badano poziom ekspresji genów charakterystycznych dla miofibroblastów: TGF-β1 (ang. 

transforming growth factor β1), CCN2 (ang. connective tissue growth factor, CTGF), 

COLL1 (ang. collagen 1), ACTA2 (ang. α-smooth muscle actin). Dla przygotowanych ko-

mórek prowadzono także analizę wpływu sekrecjonowanych proteinaz aspartylowych na 

poziom ekspresji białka α-Sma (ang. alpha smooth muscle actin) przy wykorzystaniu tech-

niki elektroforezy denaturującej i Western blotting opisanych poniżej w rozdziale 3.2.4.1. i 

3.2.4.2. 

3.2.3.4. Zasiedlanie fibroblastów przez komórki C. albicans 

W celu określenia stopnia kolonizacji fibroblastów dziąsłowych przez drożdżaka C albicans, 

komórki od zdrowych dawców i od pacjentów z paradontozą, wysiano do studzienek płytki 

96-dołkowej (3 x 104 komórek w 150 µl medium na studzienkę) i hodowano przez noc w 

obecności 5% CO2 w temperaturze 37°C, do uzyskania pełnej konfluencji. Bezpośrednio 

przed eksperymentem usuwano medium, a komórki płukano buforem PBS. Po czym nano-

szono wcześniej przygotowane zawiesiny drożdżaka C. albicans i jego mutantów delecyj-

nych. Do eksperymentów stosowano proporcje komórek 1:1 (ludzkie komórki: komórki 

drożdżaka). Ko-hodowlę prowadzono przez 3 godziny w obecności 5% CO2 w temperaturze 

37°C i po tym czasie delikatnie ściągano nadsącze, a następnie komórki przepłukano trzy-

krotnie buforem PBS. Komórki C. albicans, które uległy adhezji do powierzchni ludzkich 

komórek znakowano barwnikiem Calcofluor White. Oddziaływanie komórek gospodarza i 

drożdżaków obrazowano przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego Nikon Eclipse Ti (Ja-

pan) udostępnionego przez prof. dr hab. Alicję Józkowicz i prof. dr hab. Józefa Dulaka z 

Zakładu Biotechnologii Medycznej, WBBiB UJ. 
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3.2.3.5. Odpowiedź ludzkich fibroblastów i keratynocytów dziąsłowych 

oraz makrofagów na kontakt z biofilmem dwugatunkowym 

Przeprowadzono analizę wpływu kontaktu komórek ludzkich z formowanym biofilmem 

drożdżowo-bakteryjnym na ich odpowiedź pro- i anty-zapalną.  

W tym celu komórki THP-1 różnicowane przy pomocy PMA do makrofagów oraz izolo-

wane fibroblasty dziąsłowe i komórki unieśmiertelnionej linii keratynocytów dziąsłowych 

wysiewano do studzienek płytek i hodowano w obecności 5% CO2 w temperaturze 37°C, aż 

do uzyskania odpowiedniej konfluencji:   

A) 0,3 x 106 komórek fibroblastów od dawców zdrowych i pacjentów z przewlekłymi 

stanami zapalnymi przyzębia zawieszano w 2 ml medium (DMEM z 10% (v/v) FBS 

z 0,1 mg/ml streptomycyną i penicyliną oraz 2,5 mg/ml amfoterycyną B), wysiewano 

do studzienek płytki 6-dołkowej i hodowano, aż do uzyskania konfluencji, tj. ok. 1 x 

106 komórek na powierzchni studzienki. 

B) Keratynocyty dziąsłowe wysiewano do studzienek płytki 6-dołkowej (0,3 x 106 ko-

mórek/ 2 ml medium KBM-Gold TM z suplementami). Po uzyskaniu konfluencji na 

powierzchni studzienki znajdowało się ok. 1,2 x 106 komórek.  

C) W przypadku komórek THP-1 komórki te wysiewano do eksperymentów i różnico-

wano do makrofagów jak opisano w rozdziale 3.2.2.3. 

Dzień przed eksperymentem komórki płukano buforem PBS, a media zmieniano na odpo-

wiednie dla konkretnych linii komórkowych, bez dodatku antybiotyków i antymykotyków. 

Bezpośrednio przed ko-hodowlą z mikroorganizmami, studzienki płukano buforem PBS, a 

następnie do studzienek wprowadzano zawiesinę drożdżaków C. albicans (ATCC 10231) i 

bakterii P. gingivalis (W83, ATCC 33277, ΔKΔRAB, ΔPPAD) w stosunku 1:1:100 (komórki 

ludzkie : drożdże : bakterie) w odpowiednich mediach. Dla fibroblastów używano DMEM, 

1% FBS, bez antybiotyków i antymykotyków; dla TIGK – KBM-Gold z suplementami; dla 

THP-1 – RPMI-1640, 10% (v/v) FBS, bez antybiotyków i antymykotyków. Ko-hodowle 

prowadzono przez 3 i 24 godziny w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37°C. Do każdego 

eksperymentu przygotowywano próbki kontrolne, w których komórki nie były poddawane 

kontaktowi z mikroorganizmami i komórki w kontakcie z pojedynczym mikroorganizmem 

(C. albicans, P. gingivalis: W83, ATCC 33277, ΔKΔRAB albo ΔPPAD). Po zakończonych 
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inkubacjach nadsącze usuwano, a komórki przepłukano trzykrotnie buforem PBS. Tak przy-

gotowane komórki posłużyły do analizy ekspresji genów. Izolacja RNA z ludzkich komórek 

i kolejne etapy analizy ekspresji genów opisane są w rozdziale 3.2.5. 

 

3.2.4. Zastosowane klasyczne metody biochemiczne 

 3.2.4.1. Analiza typu SDS-PAGE wg Laemmli’ego 

W celu uzyskania lizatu komórkowego, dla którego prowadzono dalszą identyfikację, fibro-

blasty po stymulacji proteazami aspartylowymi, płukano buforem PBS, a następnie do stu-

dzienek dodawano po 1 ml buforu PBS. Monowarstwy komórek usuwano z powierzchni 

studzienek przy wykorzystaniu sterylnych końcówek do pipet. Uzyskane zawiesiny komór-

kowe dokładnie pipetowano i przenoszono do 2 ml probówek typu eppendorf. Na po-

wierzchnię studzienek nanoszono dodatkowo 1 ml buforu PBS w celu odzyskania pozosta-

łych komórek. Uzyskane zawiesiny kumulowano i całość przenoszono do probówek typu 

eppendorf. Próbki wirowano (1000 rpm, 5 minut, 4°C), nadsącze usuwano, a osad komór-

kowy zawieszano w buforze lizującym i inkubowano przez 5 minut na lodzie. Następnie 

próbki wirowano (14000 rcf, 15 minut, 4°C), a uzyskane nadsącze, zawierające białka cyto-

zolowe, przenoszono do nowych próbek typu eppendorf. Oznaczano stężenia białek w prób-

kach stosując metodę Bradforda (Bradford, 1976). 

W dalszej analizie ekstraktów białkowych wykorzystano metodę SDS-PAGE (elektroforeza 

w żelu poliakrylamidowym w obecności dodecylosiarczanu sodu, ang. sodium dodecyl sul-

fate – polyacrylamide gel electrophoresis) w układzie Laemmliego (Laemmli, 1970). Do 

przygotowania żeli wykorzystywano zestaw do polimeryzacji żeli (Mini Protean II Elec-

trophoresis Cell, BioRad, Herkules, CA, USA). Przygotowywano żel rozdzielający o stęże-

niu 12% oraz żel zagęszczający o stężeniu 4% (skład podany poniżej). Próbki do elektrofo-

rezy przygotowywano mieszając preparaty białkowe z 5 x stężonym buforem do próbek 

(skład podany poniżej) zawierającym barwnik, stosując jego 5 x rozcieńczenie. Próbki 

umieszczano w termobloku o temperaturze 95⁰C i inaktywowano przez 5 minut. Po ich od-

wirowaniu (12 000 rcf, 1 minuta, temperatura pokojowa), preparaty w objętości 30 µl nakła-

dano do studzienek w żelu. Nakładano także roztwór standardów białkowych (Prestained 

Protein Ladder).  
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Rozdział elektroforetyczny prowadzono przy napięciu 100 V, a w momencie osiągnięcia 

przez próbki granicy żeli zagęszczającego i rozdzielającego, napięcie zmieniano na 160 V. 

Rozdział kontynuowano do osiągniecia przez barwnik dolnej granicy żelu rozdzielającego. 

Wymienione powyżej bufory miały następujący skład: 

Bufor lizujący: Tris-HC1 (0,1 mol/l), 15% (v/v) glicerol, EDTA (2 mmol/l), 2% (w/v) SDS, 

fluorek fenylometylosulfonylu (10 mmol/l), aprotynina (10 μg/ml), pH 7,4 

12 % żel rozdzielający: 3,35 ml H2O, 2,5 ml 1,5 M buforu Tris-HCl pH 8,8, 4 ml 30 % 

roztworu akrylamid/bisakrylamid, 0,1 ml 10 % SDS, 50 µL APS (nadsiarczan amonu, ang. 

ammonium persulphate), 5 µl TEMED (N,N,N’,N’,-tetrametyloetyleno-diamina, ang. 

N,N,N’,N’,- tetramethylethylenediamine). 

4% żel zagęszczający: 3 ml wody, 1,25 ml 0,5 M buforu Tris-HCl pH 6,8, 0,67 ml 30% 

roztworu akrylamid/bisakrylamid, 50 μl 10% SDS, 30 μl 10% APS, 3 μl TEMED 

Bufor do próbek redukujący: 0,25 M Tris-HCl, 10% (w/v) SDS, 0,05% (w/v) błękit bromo-

fenolowy, 5% (v/v), β-merkaptoetanol, 50% (v/v) glicerol, pH 8,3 

Bufor elektrodowy: 0,025 M Tris-HCl, 0,192 M glicyna, 0,1% (w/v) SDS, pH 8,3 

 

3.2.4.2. Western blotting 

Rozdzielone w SDS-PAGE białka fibroblastów analizowano pod kątem obecności α-Sma 

przy użyciu elektrotransferu na membranę PVDF. Elektrotransfer prowadzono przez 2 go-

dziny, przy przyłożonym napięciu 10 V na 1 cm odległości między elektrodami. W trakcie 

całego procesu, komorę chłodzono w lodzie. Po elektrotransferze membranę płukano 3 krot-

nie z 5 minutową inkubacją w buforze PBS-T. Ten etap i kolejne, dotyczące detekcji białek 

na membranie za pomocą przeciwciał, przeprowadzano z wytrząsaniem na kołysce labora-

toryjnej. Po odpłukaniu, membranę zanurzano w buforze blokującym z dodatkiem 5% (w/v) 

odtłuszczonego mleka (bufor PBS-T-B) i inkubowano przez godzinę w temperaturze poko-

jowej. Następnie membranę trzykrotnie płukano buforem PBS-T przez 15 minut w tempe-

raturze pokojowej. Membranę w dalszym kroku inkubowano przez godzinę w temperaturze 

37°C z pierwszorzędowym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko 

α-Sma (klon 1A4, Sigma, 1:400 w buforze PBS-T z dodatkiem 5% (w/v) odtłuszczonego 
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mleka). Po inkubacji z pierwszorzędowym przeciwciałem membranę ponownie płukano bu-

forem PBS-T (trzy razy po 15 minut, temperatura pokojowa) i inkubowano dalej przez go-

dzinę w temperaturze pokojowej, w obecności drugorzędowego przeciwciała, skierowanego 

przeciw mysiemu IgG znakowanym fosfatazą alkaliczną (ThermoFisher, A16075; 1:1000) 

w buforze PBS-T z dodatkiem 5% (w/v) odtłuszczonego mleka). Po inkubacji membranę 

płukano w buforze PBS-T (trzy razy po 15 minut, temperatura pokojowa) i inkubowano z 

BCIP (fosforan bromochloroindolu, ang. bromochloroindolyl phosphate) aż do wybarwienia 

miejsca występowania przeciwciał drugorzędowych na membranie. Wyniki utrwalano i ana-

lizowano z wykorzystaniem systemu Biospectrum 800 Imaging System UVP z oprogramo-

waniem LaunchVisionWorksLS 6.8. 

Wymienione powyżej bufory miały następujący skład: 

Bufor do transferu: 25 mM Tris, 10% (v/v) metanol, 192 mM glicyna 

Bufor PBS-T: PBS, 0,1% Tween-20 

Bufor PBS-T-B: PBS, 0,1% Tween-20, 5% (w/v) odtłuszczone mleko 

3.2.5. Metody molekularne 

3.2.5.1. Izolacja RNA drożdżowego 

W ramach analizy ekspresji genów drożdżowych w układzie symulującym biofilm wspólny 

przeprowadzano kontakt komórek C. albicans (1 x 106 komórek/ studzienka) z komórkami 

P. gingivalis (1 x 108 komórek/ studzienka) w objętości 2 ml pożywki na studzienkę 6-doł-

kowej płytki. Hodowle prowadzono przez 3 i 24 godziny zarówno w warunkach tlenowych 

jak i beztlenowych, w temperaturze 37°C. Przygotowywano również biofilm kontrolny skła-

dający się tylko z C. albicans. Po zakończeniu inkubacji, z powierzchni studzienek mecha-

nicznie usuwano powstały biofilm i całą zawartość przenoszoono do 15 ml probówek typu 

falkon. Próbki wirowano (3000 rpm, 10 minut, 4°C), nadsącze usuwano, osady komórkowe 

płukano buforem PBS i ponownie wirowano. Po usunięciu nadsączy, osady komórkowe na-

tychmiast mrożono w ciekłym azocie i przechowywano w temperaturze - 80°C. Do rozmro-

żonych osadów komórkowych dodawano 1 ml odczynnika TRIreagent oraz ok. 0,4 ml kulek 

szklanych (425-600 µm średnicy, Sigma), służących do zniszczenia ściany komórkowej 

drożdżaków przy wykorzystaniu homogenizatora Precellys (Bertin Instruments, Montigny-

le-Bretonneux, Francja). Stosowano trzy serie homogenizacji przy wykorzystaniu programu 
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MICRO (2 x 20 sekund, 6000 rpm). Pomiędzy cyklami próbki schładzano przez minutę w 

lodzie. Następnie dodawano 200 µl chloroformu, mieszano przez minutę na mieszadle typu 

vortex i inkubowano przez 30 minut w lodzie. Po tym czasie próbki wirowano (12 000 rcf, 

20 minut, 4°C). Fazę wodną (górną) przenoszono do probówek typu eppendorf, dodawano 

alkohol izopropylowy w stosunku 1:1 i pozostawiano przez noc w temperaturze – 20°C. 

Następnie próbki mieszano i wirowano (12 000 rcf, 20 minut, 4°C). Nadsącze usuwano, a 

do osadów dodawano 1 ml 70% etanolu i ponownie wirowano próbki (10 minut, 10 000 rcf, 

4°C). Płukanie alkoholem powtarzano 3-krotnie. Po jego usunięciu, osady RNA suszono 

przez ok. 30 minut, kontrolując by nie zostały przesuszone. W ostatnim etapie prac do pro-

bówek dodawano 20-30 µl wody wolnej od RNaz i inkubowano przez 10 minut w termo-

bloku o temperaturze 56°C. Stężenie RNA oznaczano przy wykorzystaniu spektrofotometru 

Nano-Drop. Czystość RNA określano na podstawie stosunku wartości absorbancji przy dłu-

gości fali 260 i 280 nm. Stosunek 260/280 wyższy niż 1,8 pozwalał stwierdzić, iż otrzymany 

kwas nukleinowy cechował się wystarczającą czystością i mógł być wykorzystywany do 

dalszych analiz. RNA przechowywano w temperaturze – 20°C.  

3.2.5.2. Izolacja RNA z komórek ludzkich 

Płytki zawierające komórki ludzkie, po eksperymentach opisanych w rozdziale 3.2.3., prze-

mywano i po dodaniu 1 ml buforu PBS przenoszono na lód. Komórki mechanicznie usuwano 

z powierzchni studzienek przy użyciu sterylnych końcówek do pipety. Całość dokładnie za-

wieszano poprzez rozpipetowanie i przenoszono do 2 ml probówek typu eppendorf. Na po-

wierzchnię studzienek nanoszono 1 ml buforu PBS w celu zawieszenia pozostałych komórek 

w studzience i całość przenoszono do probówek typu eppendorf. Całość zwirowano (1000 

rpm, 5 minut, 4°C) nadsącze usuwano, a osad komórkowy zawieszano w 1 ml odczynnika 

TRIreagent. Po 5 minutach inkubacji na lodzie, do próbek dodawano 200 µl chloroformu, 

mieszano minutę na mieszadle typu vortex i inkubowano przez 30 minut w lodzie. Reszta 

procedury izolacji przebiegała analogicznie jak opisano w rozdziale 3.2.5.1. 

3.2.5.3. Synteza cDNA 

Po otrzymaniu wysokiej czystości mRNA, przeprowadzano proces odwrotnej transkrypcji 

w celu uzyskania komplementarnego DNA. Do probówek do PCR przenoszono objętość 

preparatu, w której znajdował się 1 µg RNA i uzupełniano wodą wolną od RNaz do 10 µl. 

Następnie dodawano 1 µl starterów dT18 (100 µM), całość mieszano na mieszadle typu 

vortex i inkubowano przez 5 minut w 65-70°C. Równolegle przygotowywaano mieszaninę 
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reakcyjną o następującym składzie na jedną próbkę: 5 µl buforu dla transkryptazy (5 x stę-

żony), 1,25 µl mieszaniny dNTP (Thermo Fisher Scientific, 10 mM), 6,75 µl wody wolnej 

od RNaz, oraz 1 µl transkryptazy M-MLV (Promega, 200U). Po inkubacji, próbki przeno-

szono na lód i do każdej dodawano po 13 µl mieszaniny reakcyjnej, następnie próbkę mie-

szano i odwirowywano (Gilson GmCLab). Próbki przenoszono do termocyklera i reakcję 

prowadzono według programu:  

42 oC – 60 minut  

70 oC – 10 minut 

 4 oC – ∞  

Otrzymany produkt przechowywano w temperaturze – 20oC. Przed dalszym wykorzysta-

niem cDNA rozcieńczano 2-krotnie wodą wolną od RNaz. 

3.2.5.4. Real-Time PCR 

Do badania poziomu ekspresji genów wykorzystywano metodę Real-Time Polymerase 

Chain Reaction (Real-Time PCR), czyli reakcję łańcuchową polimerazy w czasie rzeczywi-

stym. W tym celu do 96-dołkowych płytek reakcyjnych (MicroAmp™ Fast Optical 96-Well 

Reaction Plate) dodawano po 2 µl matrycy uzyskanej po reakcji odwrotnej transkrypcji. Do-

datkowo przygotowywano próbkę kontrolną, do której zamiast matrycy dodawano 2 µl 

wody wolnej od RNaz. Dla każdego genu przygotowywano mieszaninę reakcyjną o składzie 

w przeliczeniu na jedną próbkę: 2,6 µl wody wolnej od RNaz, 0,2 µl startera for (10 µM), 

0,2 µl startera rev (10 µM), 5 µl SYBR KAPA (Universal Mix KAPA Biosystems, KAPA 

SYBR(R) FAST Master Mix (2X) ABI Prism™). Mieszaniny mieszano i wirowano (Gilson, 

GmCLab), a następnie dodawano po 8 µl do studzienek z matrycą. Po przygotowaniu pró-

bek, płytki dokładnie zaklejano folią adhezyjną (Thermo Fisher Scientific, MicroAmp™ 

Optical Adhesive Film), wirowano (1000 rpm, 5 minut, RT) i umieszczano w termocyklerze 

C1000 Touch Thermal Cycler z modułem CFX96 Real-Time Optics Module System i opro-

gramowaniem Bio-Rad CFX Manager Software 3.1. 

Ekspresja genów drożdżowych 

W badaniach ekspresji genów drożdżowych badano ekspresję genów kodujących proteinazy 

aspartylowe (SAP3, SAP6, SAP9), wybrane adhezyny (ALS3, ALS7), enolazę (ENO) i białko 

ścian hyf (HWP1). Jako gen referencyjny, który jest genem metabolizmu podstawowego, 
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stosowano aktynę (ACT1). Sekwencje starterów przedstawiono w Tabeli 3. Reakcje ampli-

fikacji przeprowadzano w termocyklerze Bio-Rad (C1000 Touch Thermal Cycler z modu-

łem CFX96 Real-Time Optics Module System i oprogramowaniem Bio-Rad CFX Manager 

Software 3.1) według programu:  

95 oC   10 minut  

95 oC    15 sekund 

      48-57 oC (*) 15 sekund          40 cykli 

            72 oC    20 sekund 

* Temperatura odpowiednia dla poszczególnych par starterów; w zależności od analizowa-

nego genu 

Wyniki analizowano metodą Livaka i Schmittgena (2001). Ekspresję genów badanych znor-

malizowano w stosunku do ekspresji genu metabolizmu podstawowego, w tym przypadku 

do ACT1. Dla każdego genu wyliczano ΔCt, czyli ΔCt = Ct badanego genu – Ct ACT1, a 

następnie wyznaczano relatywną ekspresję dla badanych genów, przy wykorzystaniu zależ-

ności: ΔΔCt = ΔCt badanej próbki – ΔCt próbek kontrolnych. Wyznaczano również krotność 

zmiany ekspresji genów badanych względem genu referencyjnego (2-ΔΔCt) (Livak i Schmit-

tgen, 2001).  

Tabela 3. Zestawienie starterów wykorzystywanych przy oznaczaniu poziomu ekspresji 

genów drożdżowych. 

Gen Sekwencja (5’-3’) Źródło 

ACT1 
For – GATTTTGTCTGAACGTGGTAACAG 

(Naglik i in.,2003) 
Rev - GGAGTTGAAAGTGGTTTGGTCAATAC 

SAP3 
For – ATTCTCCAGGGTTTGTTGCTT 

(Rapala-Kozik i in., 2015) 
Rev – CCAGCTTGACATGAAACTTGAG 

SAP6 
For - CCCGTTTTGAAATTAAATATGCTGATGG 

(Naglik i in., 2003) 
Rev - GTCGTAAGGAGTTCTGGTAGCTTCG 

SAP9 
For – ATGGTTCATTGGACATGACT 

(Rapala-Kozik i in., 2015) 
Rev – TTAAATCGTGGGACATAACC 

ALS3 
For – TGCTGGTGGTTATTGGCAAC 

* 
Rev – GTCGCGGTTAGGATCGAATG 

ALS7 
For – TGTTGGCCCTGTTTACAACG 

* 
Rev – ACCGGGACTGGCAATAGTAC 

HWP1 
For – TCAACTGCTCAACTTATTGCT 

* 
Rev – GCTTCCTCTGTTTCACCTTG 

ENO For – AAACCCAGAATCCGACCCATC (Ramirez-Garcia i in., 2013) 
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Rev – GACCCAAGCATCCCAGTCATC 

 

* startery zaprojektowane w Zakładzie Biochemii Analitycznej, WBBiB 

 

Ekspresja genów ludzkich 

W części odnoszącej się do badania poziomu ekspresji genów ludzkich przeprowadzano 

analizę genów kodujących wyselekcjonowane cytokiny IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α i 

MCP-1. Stopień zróżnicowania fibroblastów w miofibroblasty na poziomie mRNA był okre-

ślany poprzez analizę ekspresji genów: TGF-β1 (ang. transforming growth factor β1), CCN2 

(ang. connective tissue growth factor, CTGF), COLL1 (ang. collagen 1), ACTA2 (ang. α-

smooth muscle actin).  

W Tabeli 4. przedstawiono sekwencje starterów wykorzystywanych do Real-Time PCR. 

Jako gen referencyjny wykorzystano GAPDH (Dehydrogenaza aldehydu 3-fosfogliceryno-

wego, ang. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase). Ekspresja genów badanych nor-

malizowano w stosunku do ekspresji genu metabolizmu podstawowego – GAPDH. 

Reakcje amplifikacji prowadzono według programu:  

95 oC   5 minut  

95 oC    15 sekund 

      53-58 oC (*) 15 sekund          40(*) cykli 

            72 oC    20 sekund 

* Temperatura i liczba cykli odpowiednia dla poszczególnych par starterów; w zależności od 

analizowanego genu 
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Tabela 4. Zestawienie starterów wykorzystywanych przy oznaczaniu poziomu ekspresji genów 

drożdżowych. 

Gen Sekwencja (5’-3’) Źródło 

GAPDH 
For - GGGAAGCTTGTCATCAATGG 

(Kambas i in., 2011) 
Rev - CATCGCCCCACTTGATTTTG 

IL-1β 
For - CTTTGAAGCTGATGGCCCTAAA 

(Oudhoff i in., 2010) 
Rev - AGTGGTGGTCGGAGATTCGT 

IL-6 
For - GGCACTGGCAGAAAACAACC 

(Oudhoff i in., 2010) 
Rev - GGCAAGTCTCCTCATTGAATCC 

IL-8 
For - CACCGGAAGGAACCATCTCACT (Karkowska-Kuleta i in., 

2018) Rev - TCAGCCCTCTTCAAAAACTTCTCC 

IL-10 
For - TGAGAACCAAGACCCAGACA (Karkowska-Kuleta i in., 

2018) Rev - AAGGCATTCTTCACCTGCTC 

TNF-α 
For - TCCTCCAGACACCCTCAACC (Karkowska-Kuleta i in., 

2018) Rev - AGGCCCCAGTTTGAATTCTT 

MCP-1 

For - CAGCCAGATGCAATCAATGC 

(Scheres i in., 2010) Rev – TGCTGCTGGTGATTCTTCTA-

TAGCT 

TGF-β1 
For - CACCCGCGTGCTAATGGT 

(Scheres i Crielaard, 2012) 
Rev - CTCGGAGCTCTGATGTGTTGAA 

CCN 
For - ACCAATGACAACGCCTCCTG 

(Rahman i in., 2006) 
Rev - TTGCCCTTCTTAATGTTCTCTTCC 

COLL1 
For - CTGGCAAAGAAGGCGGCAAA 

(Nowwarote i in., 2012) 
Rev - CTCACCACGATCACCACTCT 

ACTA2 
For - ACGCACAACTGGCATCG 

(Goldberg i in., 2007) 
Rev - CGGACAATCTCACGCTCAG 
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4. WYNIKI 

 4.1. Optymalizacja warunków formowania biofilmu bak-

teryjno - drożdżowego  

4.1.1. Wstępne testy formowania mieszanych biofilmów z udzia-

łem C. albicans i P. gingivalis  

Mikroorganizmy są zdolne do ko-egzystencji w wielogatunkowych społecznościach w ob-

rębie biofilmu. W tej formie dochodzi do bardziej wydajnej ich ekspansji i zasiedlania tka-

nek oraz organów gospodarza. Rodzi się zatem pytanie dotyczące zależności formowania 

biofilmu od warunków w jakich znalazły się uczestniczące w nim mikroorganizmy. Do tej 

pory pojawiło się wiele doniesień literaturowych wskazujących, że mikroorganizmy, które 

występują w formie biofilmu, a nie w formie planktonicznej, jak wcześniej sądzono, są mniej 

podatne na rozpoznanie przez układ odpornościowy gospodarza, są trudniejsze do mecha-

nicznej eliminacji oraz posiadają zwiększoną odporność na czynniki bójcze (Katragkou i in., 

2011; Nett i in., 2016).  

Wstępne rozeznanie dotyczące formowania biofilmu pomiędzy P. gingivalis i C. albicans 

przeprowadzono oszacowując wpływ zróżnicowanej morfologii drożdżaków na zdolności 

formowania biofilmu mieszanego z udziałem komórek bakteryjnych. W tym celu zastoso-

wano barwienie fioletem krystalicznym, który barwi zarówno żywe, jak i martwe komórki 

mikroorganizmów oraz macierz zewnątrzkomórkową, dając ilościową informację o zdolno-

ści tworzenia biofilmu przez analizowane komórki, nie rozróżniając ich pochodzenia - droż-

dżowego czy bakteryjnego (Xu i in., 2016; Christensen i in., 1985). Drugim testem, który 

wykorzystano w analizie mieszanego biofilmu był barwnik XTT, który pozwala na określa-

nie aktywności metabolicznej komórek (Xu i in., 2016). W testach tych analizowano modele 

biofilmu, w którym pierwszym kolonizatorem były komórki C. albicans hodowane w wa-

runkach tlenowych. W tych warunkach komórki drożdżaków rozpoczynają zmianę morfo-

logii komórek od formy drożdżopodobnej do strzępkowej, dominującej w procesach adhezji. 

Biofilm drożdżowy był formowany przez komórki C. albicans szczepu SC5314 (szczep 

dziki) oraz szczep referencyjny CAI-4, zawierający pusty plazmid stosowany dalej dla mu-

tanta z zablokowaną zdolnością przechodzenia z formy drożdżowej w strzępkową 

(efg1ΔΔcph1ΔΔ). Wytworzone w zdefiniowanych warunkach powierzchnie biofilmów, z 
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udziałem komórek drożdżopodobnych i strzępkowych były eksponowane na obecność ko-

mórek bakteryjnych dwóch szczepów dzikich: W83 i ATCC 33277, zróżnicowanych pod 

względem ilości i rodzaju wytwarzanych fimbrii. Wzajemny kontakt obu mikroorganizmów 

trwał 24 godziny i był prowadzony w warunkach tlenowych - preferencyjnych dla wzrostu 

drożdżaków oraz w warunkach beztlenowych - preferencyjnych dla wzrostu bakterii.  

Wyniki otrzymane dla barwienia fioletem krystalicznym, zamieszczone na Rys. 11 wskazują 

na możliwość formowania biofilmu mieszanego, zarówno przez formę strzępkową droż-

dżaka jak i przez formę komórkową. Biofilm ten powstaje, zarówno w warunkach tleno-

wych, jak i beztlenowych. Mieszany biofilm formowany był z udziałem komórek obu szcze-

pów bakteryjnych, przy czym grubość biofilmu bakteryjnego, zarówno w mono- jak i w 

mieszanym biofilmie była znacznie większa dla szczepu produkującego fimbrie (ATCC 

33277). Natomiast w przypadku biofilmów tworzonych przez C. albicans w formie droż-

dżowej zaobserwowano znaczny spadek biomasy biofilmów, zarówno tworzonych tylko 

przez komórki drożdżaka, jak i w kontakcie z bakteriami P. gingivalis, względem dzikiego 

i kontrolnego szczepu C. albicans rosnącego w formie strzępkowej. Efekt ten jest najbardziej 

widoczny w warunkach beztlenowych. Dodatkowo zaobserwowano, że w warunkach bez-

tlenowych aktywność metaboliczna biofilmów jest stosunkowo wysoka we wszystkich ro-

dzajach biofilmu. Natomiast w warunkach tlenowych odnotowano spadek aktywności me-

tabolicznej dla mieszanych biofilmów wynikajacy najprawdopodobniej z udziału w nim ko-

mórek bakteryjnych, które w warunkach tlenowych stopniowo obumierają. 

Podsumowując, stwierdzono, że komórki drożdżaka produkujące strzępki i bakterie zdolne 

do wytwarzania fimbrii są najbardziej podatne na formowanie biofilmu mieszanego, z mak-

symalną aktywnością metaboliczną mieszanego biofilmu w warunkach beztlenowych. 

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że wartości absorbancji otrzymane dla oznaczenia XTT 

są wysokie, co zapewne spowodowane jest zbyt długim czasem inkubacji z odczynnikiem 

XTT. Wynika to jednak z faktu, że różne szczepy wykazują zróżnicowaną aktywność meta-

boliczną i to powoduje trudność w doborze wspólnego czasu inkubacji z odczynnikiem dla 

wszystkich szczepów. W ninejszym ujęciu chodziło tylko o wstępną weryfikację, czy wy-

prowadzone modele prowadzą do utworzenia funkcjonalnych struktur biofilmów.  
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Rysunek 11. Zmiany w stopniu akumulacji biomasy i aktywności metabolicznej dwuga-

tunkowego biofilmu w zależności od warunków wzrostu i rodzaju formy morfologicznej 

komórek C. albicans. Przed eksperymentem biofilm był tworzony przez komórki C. albicans: 

SC5314 (dziki szczep), CAI-4 (szczep referencyjny z pustym plazmidem) i mutant z zabloko-

waną zdolnością przechodzenia z formy drożdżowej w strzępkową (efg1ΔΔcph1ΔΔ). Biofilmy 

drożdżowe były poddawane zasiedlaniu przez komórki P. gingivalis (W83, ATCC 33277) 

przez 24 godziny w 37°C w warunkach beztlenowych (Rys. 11A) lub tlenowych (Rys. 11B). 

W celu określenia akumulacji biomasy przeprowadzono barwienie fioletem krystalicznym, z 

odczytem wartości absorbancji przy długości fali 570 nm. Dla określenia aktywności metabo-

licznej biofilmów wykorzystano oznaczenie z użyciem odczynnika XTT i odczytem absor-

bancji przy długości fali 540 nm. 
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4.1.2. Weryfikacja modeli formowania mieszanych biofilmów z 

udziałem C. albicans i P. gingivalis  

Istnieje wiele doniesień literaturowych wskazujących na zróżnicowanie wzajemnych od-

działywań zachodzących pomiędzy mikroorganizmami budującymi biofilmy. Ich członko-

wie mogą kooperować lub konkurować ze sobą, co więcej rodzaj tej interakcji może ulegać 

zmianie w trakcie postępującej infekcji (Falsetta i in., 2014; Rapala-Kozik i in., 2018a). W 

jamie ustnej pojawiają się wcześni kolonizatorzy, którzy są zdolni do synergistycznej inte-

rakcji z formą strzępkową drożdżaka C. albicans, eksponując stosowne miejsca adhezji oraz 

wydzielając mleczan, który jest źródłem węgla dla drożdży (Bamford i in., 2009).   

Drożdżaki C. albicans mogą również wchodzić w interakcję m.in. z bakteriami beztleno-

wymi, takimi jak F. nucleatum czy A. oris lub wręcz z bezwzględnymi beztlenowcami, któ-

rymi są bakterie P. gingivalis (Grimaudo i Nesbitt, 1997; Grimaudo, Nesbitt i Ciark, 1996; 

Thein i in., 2006; Nair, Anil i Samaranayake, 2001). Nie jest jednak wiadomo, czy oddzia-

ływanie to bazuje na współpracy czy konkurencji (Rapala-Kozik i in., 2018a). Określenie 

charakteru tego oddziaływania stanowiło przedmiot badań w niniejszej rozprawie doktor-

skiej. 

W przeprowadzonych badaniach rozważono trzy modele kontaktu C. albicans i P. gingiva-

lis, które odzwierciedlają warunki reprezentujące różne sytuacje w stanach infekcyjnych 

przyzębia. Modele te pozwoliły wskazać, które z analizowanych sytuacji najbardziej sprzy-

jają formowaniu mieszanego biofilmu i jego patogenności. Otrzymane zależności porówny-

wano z tymi uzyskanymi dla biofilmów monogatunkowych formowanych w tych samych 

warunkach co biofilmy mieszane. Pierwsze dwa modele dotyczyły warunków, w których 

dominujący mikroorganizm – bakteryjny lub drożdżowy, już wstępnie zasiedlił daną niszę, 

formując biofilm i w takiej formie wchodził w kontakt z drugim patogenem. Takie sytuacje 

należą do najczęściej występujących w warunkach in vivo. Przykładem takiej możliwości 

jest zasiedlanie dojrzałego biofilmu drożdżowego, utworzonego przez komórki C. albicans 

przez bakterie gatunków: E. coli, K. pneumonia, E. faecalis, B. fragilis i C. perfringens, 

gdzie Candida stwarza optymalne warunki wzrostowe dla bakterii beztlenowych (Fox i in., 

2014).  

Pierwszy z analizowanych biofilmów, określany dalej jako sekwencyjny typu I, obrazował 

sytuację, w której P. gingivalis tworzył rozwinięty biofilm, zasiedlany w dalszej kolejności 
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przez drożdżaka C. albicans. W przypadku tego modelu do utworzenia biofilmu bakteryj-

nego stosowano 1 x 108 komórek P. gingivalis na studzienkę płytki 96-dołkowej, ponieważ 

taka ilość komórek pozwalała na pełne pokrycie powierzchni studzienki w czasie 24 godzin, 

co umożliwiało komórkom drożdżaka na pełny kontakt z biofilmem bakteryjnym, bez 

udziału powierzchni studzienki. 

Drugi model, określany jako biofilm sekwencyjny typu II, ilustruje sytuację odwrotną, gdzie 

dojrzały biofilm drożdżowy, utworzony przez 24 godziny przez C. albicans, jest zasiedlany 

przez komórki P. gingivalis. W celu utworzenia biofilmu drożdżowego komórki C. albicans 

hodowano w medium RPMI, którego obecność warunkuje rozwój formy strzępkowej droż-

dżaka, zasiedlającej w całości powierzchnię plastiku.  

Trzeci model, nazywany dalej wspólnym, obrazuje sytuację, w której obydwa mikroorgani-

zmy równocześnie zasiedlały nową powierzchnię. 

Wspólne zasiedlanie powierzchni jest sytuacją najprawdopodobniej najrzadziej występującą 

w warunkach in vivo w patologii schorzeń przyzębia, ale stosunkowo najłatwiej prowadzącą 

do obserwacji współpracy lub konkurencji o zasiedlaną powierzchnię. Dla wszystkich opi-

sanych modeli rozważano możliwości przeżycia obu mikroorganizmów w badanych warun-

kach oraz ich zdolności adhezyjne. W procesie tym badano wpływ czasu kontaktu obu ga-

tunków mikroorganizmów, co odpowiada formowaniu tzw. wczesnego biofilmu (3 godziny) 

oraz biofilmu dojrzałego (24 godziny). Z uwagi na preferencje środowiskowe analizowa-

nych mikroorganizmów, analizowano ich wzajemne interakcje, zarówno w warunkach tle-

nowych jak i beztlenowych. Dla wszystkich trzech modeli zaobserwowano zmiany, zarówno 

w żywotności jak i we właściwościach adhezyjnych obu typów komórek w trakcie formo-

wania mieszanych biofilmów, co ilustruje Rys. 12 i Rys. 13.  

Wyniki uzyskane dla modelu biofilmu sekwencyjnego typu I, w którym bakterie zapocząt-

kowują infekcję, przedstawione na Rys. 12A (odpowiedź bakterii) i 13A (odpowiedź droż-

dżaków) wskazują, że bez względu na warunki, podczas krótkiego kontaktu mikroorgani-

zmów obecność drożdżaka nie wpływała ani na adhezję, ani na przeżywalność utworzonych 

biofilmów bakteryjnych. Natomiast wydłużona ekspozycja biofilmu bakteryjnego na kon-

takt z komórkami C. albicans powodowała 15-krotny wzrost przeżywalności bakterii w wa-

runkach beztlenowych, przy 20% wzroście adhezji w porównaniu do biofilmu jednogatun-
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kowego utworzonego przez komórki szczepu W83. W warunkach tlenowych nie odnoto-

wano znaczących zmian w przeżywalności i właściwościach adhezyjnych bakterii P. gin-

givalis.  

Z kolei, wyniki uzyskane dla komórek drożdżowych (Rys. 13A) wskazują, że ich kontakt z 

biofilmem bakteryjnym, w warunkach beztlenowych doprowadził do redukcji nie tylko ży-

wotności komórek C. albicans (do ok. 75%), ale także zdolności adhezyjnych drożdżaka do 

powierzchni biofilmu bakteryjnego (prawie o 50%). Efekt ten w szczególności był widoczny 

dla krótkiego czasu wzajemnej inkubacji. Dla przedłużonego kontaktu właściwości adhe-

zyjne drożdżaków nie podlegały istotnym zmianom, natomiast ich żywotnośc w warunkach 

beztlenowych znacząco spadła, zapewne jako efekt dominacji bójczych czynników bakte-

ryjnych. Jeśli chodzi o warunki tlenowe przeżywalność drożdżaków wykazała tendencję 

wzrostową, wskazując na ewentualną aktywację komórek drożdżowych do wzrostu przez 

nieznany czynnik bakteryjny.   

W kolejnym kroku rozważano zasiedlanie przez bakterie wstępnie utworzonego biofilmu 

drożdżowego (biofilm sekwencyjny typu II, Rys. 12B, Rys. 13B). W modelu tym komórki 

bakteryjne ulegały adhezji do komórek drożdżaka występujących w formie strzępkowej, dla 

której dochodzi do ekspozycji charakterystycznych adhezyn drożdżowych (Sztukowska i 

in., 2018). Badania prowadzone dla komórek dzikiego szczepu bakteryjnego wykazały, że 

krótki kontakt tych bakterii z biofilmem drożdżowym wywarł stymulujący efekt na żywot-

ność szczepu W83, w szczególności w warunkach tlenowych (o 12% dla 1 x 107 komórek; 

o 40% dla 1 x 108 komórek). Efekt ten został potwierdzony kilkukrotnym wzrostem żywot-

ności bakterii w dłuższym kontakcie z drożdżakami, w porównaniu do biofilmu jednogatun-

kowego, choć bez uprzedniej proporcjonalności do wyjściowej liczby komórek bakteryj-

nych. Również porównanie właściwości adhezyjnych wskazywało na ich wzrost w kontak-

cie z uformowanym uprzednio biofilmem drożdżowymi (Rys. 12B). Obserwacja ta dotyczy 

zarówno warunków tlenowych jak i beztlenowych. 

Rozważając tę sytuację od strony komórek drożdżaków, nie zaobserwowano istotnych 

zmian w adhezji i żywotności tych komórek (Rys. 13B), co potwierdza stabilność uformo-

wanego biofilmu drożdżowego na wpływ środowiska.  

Ostatni badany model (model wspólny) obrazował sytuację, w której obydwa mikroorgani-

zmy równocześnie zaczynają zasiedlanie powierzchni (Rys. 12C, Rys. 13C). W szczególno-

ści dla 24-godzinnego kontaktu bakterii i drożdżaków zaobserwowano podobną tendencję 
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jak w przypadku wyników otrzymanych dla rozwiniętego biofilmu drożdżowego poddanego 

kontaktowi z bakteriami. Otóż w warunkach beztlenowych doszło do stymulacji przeżywal-

ności bakterii bez istotnego wpływu na ich adhezję (Rys. 12C), natomiast w warunkach tle-

nowych doszło do redukcji przeżywalności drożdży aż o połowę (ok 50 %). Co potwierdza 

wcześniejsze obserwacje. 
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Rysunek 12. Weryfikacja zaproponowanych modeli biofilmów. Porównanie własności 

bakterii P. gingivalis w formowanym biofilmie dwugatunkowych z udziałem komórek C. 
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albicans. Określenie żywotności (lewy panel) i właściwości adhezyjnych (prawy panel) 

komórek P. gingivalis w trakcie 3- i 24-godzinnego kontaktu, w warunkach beztlenowych 

i tlenowych. (A) Model sekwencyjny typu I. Biofilm formowano z wcześniej wyznakowanych 

barwnikiem CFSE bakterii P. gingivalis ze szczepu W83 w warunkach beztlenowych, a na-

stępnie dodawano komórki C. albicans i prowadzono kohodowlę przez 3 i 24 godziny w 37°C 

w RPMI. Po tym czasie powierzchnie biofilmów przepłukiwano, a komórki drożdżowe bar-

wiono barwnikiem CFW (Calcofluor White). Żywotność komórek oceniano poprzez zdrapa-

nie biofilmów z powierzchni studzienek, przygotowanie zawiesin komórkowych i wysianie 

ich na odpowiednie podłoża agarowe, a następnie zliczenie otrzymanych kolonii. Analizę wła-

ściwości adhezyjnych prowadzono poprzez pomiary fluorescencyjne utworzonych biofilmów, 

bazując na własnościach fluorescencyjnych zastosowanych barwników. (B) Model sekwen-

cyjny typu II. Przed eksperymentem biofilm był tworzony przez komórki C. albicans w RPMI 

przez noc w 37°C w warunkach tlenowych, a następnie był poddawany zasiedlaniu przez ko-

mórki P. gingivalis przez 3 i 24 godziny w 37°C w warunkach beztlenowych lub tlenowych. 

Dalsze analizy prowadzono jak opisano w punkcie A. (C) Model wspólny. Komórki P. gin-

givalis i C. albicans w medium RPMI równocześnie dodawano na powierzchnie studzienek i 

inkubowano przez 3 i 24 godziny w 37°C w warunkach beztlenowych lub tlenowych. Następ-

nie przeprowadzaono analizę jak w punkcie A i B. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono 

conajmniej trzykrotnie, w trzech powtórzeniach. Otrzymane wyniki przedstawiono jako pro-

cent odpowiednich wartości charakteryzujących biofilmy tworzone przez pojedynczy gatunek 

mikroorganizmu, formowanych w tych samych warunkach. W podpisach na osi x przykła-

dowo W83 10 oznacza 1 x 107 komórek, zaś 100 - 1 x 108 komórek. Wyniki zostały przedsta-

wione jako średnia ± SD (odchylenie standardowe) i były analizowane przy wykorzystaniu 

oprogramowania GraphPad Prism (GraphPad, LaJolla, CA). 
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Rysunek 13. Weryfikacja wyprowadzonych modeli biofilmów c.d. Porównanie wpływu 

na komórki C. albicans formowania biofilmów dwugatunkowych z udziałem P. gingiva-

lis. Określenie żywotności (lewy panel) i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komó-
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rek C. albicans w trakcie 3- i 24-godzinnego kontaktu, zarówno w warunkach beztleno-

wych jak i tlenowych. (A) Model sekwencyjny typu I. (B) Model sekwencyjny typu II. (C) 

Model wspólny. Opis metodyczny jak w Rys. 12.  

Przeprowadzono także obrazowanie powstałych biofilmów mieszanych, zależnie od zasto-

sowanego modelu ich tworzenia. W tym celu wykonano obserwacje mikroskopowe biofil-

mów przy wykorzystaniu mikroskopii konfokalnej. Ich rezultat prezentują zdjęcia – zesta-

wione na Rys. 14. dla wskazanych modeli biofilmów. Otrzymane wyniki potwierdzają, że 

we wszystkich przypadkach doszło do utworzenia biofilmów mieszanych, niezależnie od 

schematu ich przygotowywania i niezależnie od warunków, w jakich były formowane. Bio-

filmy te oczywiście różnią się budową, grubością i rozmieszczeniem komórek w obrębie ich 

struktury.  

Powierzchnia płytki obsadzona wstępnie przez bakterie nie jest dostępna dla drożdżaków, 

natomiast na utworzonym biofilmie bakteryjnym rozwija się niezależny biofilm drożdżowy 

(Rys. 14A), co daje szansę bakteriom na ochronę, nie tylko przed środowiskiem zewnętrz-

nym, ale także na skorzystanie z protekcyjnego gradientu dostępności tlenu, który wcześniej 

sugerowany był przez Fox i wsp., 2014. Co ciekawe, powstały biofilm drożdżowy ma spe-

cyficzną budowę, zależną od dostępności tlenu. W obu przypadkach obserwuje się wytwa-

rzanie strzępek przez komórki C. albicans, natomiast ich lokalizacja jest różna. W warun-

kach tlenowych strzępki ściśle przylegają do powierzchni komórek bakteryjnych tworząc 

zbitą warstwę, natomiast w warunkach beztlenowych strzępki wyeksponowane są raczej do 

roztworu. Może to wskazywać na różną co do jakości i ilości ekspozycję miejsc wzajemnego 

oddziaływania komórek drożdżaków lub na produkcję przez bakterie w warunkach beztle-

nowych związków, które nie sprzyjają adhezji form strzępkowych komórek C. albicans.  

W biofilmie sekwenycjnym typu II (Rys. 14B), w którym dojrzały biofilm drożdżowy jest 

eksponowany na kontakt z bakteriami P. gingivalis zaobserwowano, że bakterie lokują się 

w zasadzie w obrębie całej struktury biofilmu. Wydaje się, że w warunkach korzystnych do 

wzrostu drożdży (warunki tlenowe) jest więcej bakterii P. gingivalis, co koresponduje z wy-

nikami otrzymanymi dla pomiarów przeżywalności i właściwości adhezyjnych szczepu 

W83 (Rys. 12B). Otrzymane wyniki również potwierdzają zaobserwowaną tendencję dla 

przeżywalności i właściwości adhezyjnych drożdży. 

Jeśli chodzi o sytuację, w której drożdże i bakterie równocześnie rozpoczynają zasiedlanie 

powierzchni i tworzenie biofilmu (Rys. 14C), zaobserwowano, że w szczególności w wa-

runkach tlenowych komórki bakteryjne rozmieszczone są w obrębie całej struktury biofilmu 
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wzdłuż komórek C. albicans, ale dość duża ich część zlokolizowana jest przy podstawie 

biofilmu. W warunkach beztlenowych układ jest podobny, ale wydaje się, że jednak komórki 

bakterii występują raczej przy podstawie niż w obrębie całej struktury.  

 

 

 

Rysunek 14. Wizualizacja struktury biofilmów przy wykorzystaniu fluorescencyjnej mi-

kroskopii konfokalnej. Lewy panel reprezentuje wyniki otrzymane dla warunków bez-

tlenowych, a prawy wyniki dla warunków tlenowych. A) Model sekwencyjny typu I. B) 

Biofilm sekwencyjny typu II. C) Biofilm wspólny. Poszczególne modele biofilmów przygo-

towano na opłaszczonych poli-L-lizyną szkiełkach według opisanej procedury. Drożdżaki C. 

albicans wyznakowano barwnikiem CFW (kolor niebieski), bakterie P. gingivalis CFSE (ko-

lor zielony). Zdjęcia przedstawiają biofilm mieszany. Obrazowanie biofilmów przeprowa-

dzono przy wykorzystaniu mikroskopu konfokalnego Zeiss LSM 710 z 40 x obiektywem z 

olejową soczewką imersyjną (Carl Zeiss, Oberkochen, Niemcy). Zdjęcia wykonane przez dr 

Marcina Zawrotniaka z Zakładu Biochemii Porównawczej i Bioanalityki. 
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4.2. Identyfikacja czynników bakteryjnych mogących 

mieć znaczenie dla tworzenia mieszanego biofilmu 

Bakterie P. gingivalis posiadają szereg różnych czynników wirulencji mogących brać udział 

w modulacji tworzenia biofilmu (Kuboniva i in., 2009), stąd podjęto próbę odpowiedzi na 

pytanie, które z nich są najbardziej istotne w procesie formowania mieszanego biofilmu z 

udziałem drożdżaków C. albicans. Rozważania te odnosiły się do dwóch typów interakcji 

mogących zachodzić w obrębie biofilmu. Pierwszy z nich dotyczył adhezji i prawdopodob-

nego udziału w tym procesie fimbrii produkowanych przez P. gingivalis. Drugi rodzaj inte-

rakcji był konsekwencją modyfikacji jakie mogą zachodzić w obrębie powierzchni komórek 

drożdżaka wystawionych na bakteryjne enzymy sekrecjonowane do środowiska obu kontak-

tujących się mikroorganizmów. Enzymy te są reprezentowane przez rodzinę proteaz P. gin-

givalis o różnej specyficzności substratowej, które mogą skutecznie wpływać na sąsiadujące 

komórki drugiego z kolonizujących patogenów, degradując jego białka powierzchniowe - 

niszcząc jego adhezyny lub eksponując nowe centra oddziaływania. 

Druga możliwość wynika z wyjątkowej własności P. gingivalis do produkcji deiminazy pep-

tydylo-argininowej (PPAD), która stwarza możliwość modyfikacji oddziałujących adhezyn 

obu mikroorganizmów, co może mieć istotny wkład, zarówno we współdziałaniu jak i w 

procesach konkurencji o zasiedlaną powierzchnię. Wreszcie ostatnim czynnikiem mogącym 

ze strony bakterii wpływać na formowany mieszany biofilm, jest proces pozyskiwania skład-

ników odżywczych jakimi są hem i żelazo, w którym bakterie wykorzystują białko HmuY. 

Wpływ jego obecności na formowanie mieszanego biofilmu także został rozważony w ni-

niejszej pracy.    

4.2.1. Porównanie możliwości tworzenia biofilmu przez szczepy 

bakteryjne wykazujące zróżnicowaną zdolność wytwarzania fim-

brii  

Z uwagi na udział fimbrii bakterii P. gingivalis w rozwoju struktury biofilmów bakteryjnych 

(Bostanci i Belibasakis, 2012) podjęto próbę identyfikacji udziału tych struktur w biofilmie 

tworzonym z udziałem drożdżaka C. albicans. W tym celu wykorzystano dziki szczep bak-

terii W83, który cechuje się brakiem fimbrii krótkich oraz ubogą obecnością długich fimbrii 

(How, Song, i Chan, 2016; Mantri i in., 2015; Nelson i in., 2003) oraz szczep bakterii ATCC 

332777, rozwijający bardzo intensywne i długie struktury fimbrii. Podczas badań określono 
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udział fimbrii we wzajemnej ko-adhezji obu mikroorganizmów i oszacowano jej konse-

kwencje na przeżywalność P. gingivalis i C. albicans, porównując te zależności dla dwóch 

modeli tworzenia biofilmów: sekwencyjnego typu I oraz wspólnego. W tej części badań 

wybrano wymienione powyżej typy biofilmów, mając na uwadze komórki bakteryjne pozo-

stające w strukturze dojrzałego biofilmu oraz równoczesnego kontaktu i tworzenia biofilmu 

z komórkami C. albicans. 

Wyniki, zaprezentowane na Rys. 15A dotyczące formowania biofilmu w modelu sekwen-

cyjnym wskazują, że po 3-godzinnym kontakcie biofilmu bakteryjnego z komórkami droż-

dżowymi doszło do nieznacznego wzrostu przeżywalności bakterii szczepu W83 w warun-

kach beztlenowych, przy zachowaniu ich właściwości adhezyjnych. W przypadku obecności 

tlenu, żywotność szczepu W83 uległa obniżeniu, wskazując, że krótki kontakt z komórkami 

C. albicans nie zabezpieczał bakterii przed niekorzystnym wpływem środowiska. Przeciw-

nie sytuacja prezentowała się dla biofilmu utworzonego przez szczep ATCC 33277 (Rys. 

15A). W warunkach beztlenowych zaobserwowano, że kontakt z komórkami C. albicans 

prowadził do spadku żywotności komórek bakteryjnych (o 30%) w obrębie biofilmu, mimo 

niewielkiego wzrostu właściwości adhezyjnych tego szczepu. Natomiast w warunkach tle-

nowych odnotowano wzrost zarówno żywotności (prawie o 40%) jak i właściwości adhe-

zyjnych szczepu ATCC 33277, po porównaniu tych parametrów z biofilmem bakteryjnym 

niepoddanym protekcji ze strony komórek C. albicans.  

Analogiczną obserwację prowadzono w odniesieniu do komórek C. albicans, gdzie odnoto-

wano redukcję o około 50% właściwości adhezyjnych drożdżaka do biofilmu bakteryjnego 

utworzonego przez szczep W83 w warunkach beztlenowych oraz w warunkach tlenowych, 

a także niewielki spadek żywotności komórek drożdżaka w warunkach beztlenowych wzglę-

dem warunków tlenowych (Rys. 16A). Natomiast kontakt ze szczepem bakteryjnym produ-

kującym fimbrie skutkował stymulującym działaniem na żywotność komórek C. albicans w 

warunkach tlenowych. W warunkach beztlenowych żywotność komórek drożdżaka w kon-

takcie z bakteriamii ATCC 33277 ulegała jednak redukcji, podobnie jak w przypadku kon-

taktu ze szczepem W83.  Nie odnotowano natomiast istotnych zmian we właściwościach 

adhezyjnych C. albicans, niezależnie od użytych warunków dostępności tlenu. Powyższe 

obserwacje dotyczyły wstępnych warunków formowania biofilmu. Dalsze analizy jego roz-

woju w czasie (do 24 godzin) prowadziły często do odmiennych wniosków, wskazując moż-

liwość modyfikacji i dostosowywania się mikroorganizmów do wzajemnej obecności. I tak, 
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żywotność komórek bakteryjnych obu szczepów będących w kontakcie z komórkami C. al-

bicans uległa podwyższeniu niezależnie, od warunków dostępności tlenu, natomiast nie-

znaczny wzrost ich adhezji odnotowano jedynie dla szczepu zdolnego do wykształcania fim-

brii (Rys. 15A).  

Analogiczne porównania prowadzone dla modelu biofilmu wspólnego pozwalają stwierdzić, 

że krótki kontakt mikroorganizmów (Rys. 15B) w obu warunkach dostępności tlenu nie 

wpływał w sposób istotny na przeżywalność komórek szczepu W83 po porównaniu ich 

wzrostu bez kontaktu z drożdżakiem. Nie odnotowano także zmian we własnościach adhe-

zyjnych komórek tego szczepu bakterii. Na uwagę zasługuje natomiast fakt, że zaobserwo-

wano stymulujący wpływ obecności drożdżaka C. albicans na przeżywalność komórek bak-

teryjnych szczepu ATCC 33277, niezależnie od dostępu tlenu, co szczególnie widoczne jest 

przy 1 x 107 komórek P. gingivalis. Przeżywalność tego szczepu w warunkach beztlenowych 

wzrosła ponad 5-krotnie, zaś w warunkach tlenowych aż 30-krotnie (Rys. 15B). Co ciekawe, 

w przypadku większej liczby komórek szczepu ATCC 33277 (1 x 108 komórek P. gingiva-

lis), odnotowano spadek żywotności i właściwości adhezyjnych bakterii. Niestety dla wy-

dłużonego kontaktu tych mikroorganizmów uzyskiwano dość dużą rozbieżność wyników 

pomiędzy kolejnymi eksperymentami, mimo spodziewanej zwiększonej zdolności wzajem-

nych oddziaływań.  

Z kolei komórki drożdżaka w kontakcie z bakteriami, niezależnie od obecności fimbrii, zy-

skały niezidentyfikowany bodziec stymulujący ich wzrost w warunkach ograniczonego do-

stępu tlenu (dla 1 x 107 komórek P. gingivalis). Jednak, nadmiar bakterii (1 x 108 komórek 

P. gingivalis) powodował dominację bakteryjnych czynników destrukcyjnych dla komórek 

drożdżaka (Rys. 16B). Natomiast w warunkach tlenowych żywotność bakterii ulegała obni-

żeniu, zwłaszcza dla szczepu W83. Tu także doszło do redukcji żywotności komórek droż-

dżowych do 30%. Natomiast właściwości adhezyjne drożdżaków praktycznie nie uległy 

zmianie w kontakcie z bakteriami szczepu W83, natomiast kontakt ze szczepem ATCC 

33277 – prowadził do redukcji ich właściwości adhezyjnych, niezależnie od dostępności 

tlenu (Rys. 16B). 
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Rysunek 15. Porównanie wpływu fimbrii bakterii P. gingivalis na formowanie biofilmów 

dwumikroorganizmowych z komórkami C. albicans. Określenie żywotności (lewy panel) 

i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komórek P. gingivalis w trakcie 3- i 24- godzin-

nego kontaktu, zarówno w warunkach beztlenowych jak i tlenowych. (A) Model sekwen-

cyjny typu I. (B) Model wspólny. Opis metodyczny jak w Rys. 12. Wszystkie eksperymenty 

przeprowadzono conajmniej trzykrotnie, w trzech powtórzeniach. Otrzymane wyniki przed-

stawiono jako procent odpowiednich wartości charakteryzujących biofilmy tworzone przez 

pojedynczy gatunek mikroorganizmu, formowanych w tych samych warunkach. W podpisach 

na osi x przykładowo W83 10 oznacza 1 x 107 komórek, zaś 100 - 1 x 108 komórek. Wyniki 

zostały przedstawione jako średnia ± SD (odchylenie standardowe) i były analizowane przy 

wykorzystaniu oprogramowania GraphPad Prism (GraphPad, LaJolla, CA). Analizę staty-

styczną pod względem istotności statystycznej prowadzono z wykorzystaniem analizy warian-

cji (ANOVA) oraz testu Tukey’a, który potwierdzał istotność statystyczną. Dla wartości 

P<0,05 wyniki uznawano za istotne statystycznie. Istotność oznaczano jako: * - P<0,05, ** - 

P<0,01, *** - P<0,001, brak etykietki nad odpowiednim słupkiem oznacza brak istotności. 

Linia ciągła wskazuje porównanie pomiędzy dwoma szczepami bakterii uczestniczącymi w 

formowaniu biofilmów.  
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Rysunek 16. Porównanie wpływu fimbrii bakterii P gingivalis na formowanie biofilmów 

dwumikroorganizmowych z komórkami C. albicans. Określenie żywotności (lewy panel) 

i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komórek C. albicans, w trakcie 3- i 24-godzin-

nego kontaktu, zarówno w warunkach beztlenowych jak i tlenowych. (A) Model sekwen-

cyjny typu I. (B) Model wspólny. Zmiany względem kontroli uznano za istotne statystycznie 

dla wartości p<0,05 (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, natomiast brak etykietki nad odpowied-

nim słupkiem oznacza brak istotności). Opis metodyczny jak w Rys. 11 i 15. 
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4.2.2. Rola sekrecjonowanych białek bakteryjnych w formowa-

niu biofilmu mieszanego 

4.2.2.1. Wpływ enzymów proteolitycznych – gingipain na biofilm mieszany 

Kolejnym ważnym czynnikiem wirulencji bakterii P. gingivalis mającym wkład w ich 

sprawne zasiedlanie organizmu gospodarza jest rodzina proteaz cysteinowych, nazywanych 

gingipainami. Oprócz tego, że gingipainy są zaangażowane w degradację różnych białek 

organizmu gospodarza, a także w modyfikacje powierzchni komórek bakteryjnych, biorą 

one również udział w rozwoju biofilmów (Li i Collyer, 2011; Kariu i in., 2017). Nie bez 

znaczenia jest także fakt, że czynniki wirulencji, które są specyficzne gatunkowo, mogą re-

gulować warunki panujące w zasiedlanej przez patogeny niszy (Bao i in., 2014). Stąd kolej-

nym problemem analizowanym w niniejszej pracy stała się rola gingipain w formowaniu 

miesznych biofilmów z udziałem drożdżaków. W badaniach tych wykorzystano dziki szczep 

P. gingivalis W83 oraz jego mutanty delecyjne pozbawione konkretnych proteaz, w tym: 

∆RgpB, który nie posiada gingipainy RgpB oraz mutant ∆K∆RAB, który jest pozbawiony 

wszystkich gingipain: RgpA, RgpB oraz Kgp (Benedyk i in., 2016). Analizie poddano 

wszystkie trzy opisane wcześniej modele biofilmów formowanych w warunkach tlenowych 

i beztlenowych. Kontakt mikroorganizmów, jak poprzednio trwał 3 i 24 godziny z zachowa-

nym stosunkiem wzajemnym drożdżaków i bakterii - 5 x 105 komórek C. albicans i 1 x 107 

lub 1 x 108 komórek P. gingivalis. 

Wyniki uzyskane dla modelu biofilmu sekwencyjnego typu I, w którym bakterie zapocząt-

kowują infekcję, zaprezentowane na Rys. 17A i 18A wskazują, że podczas krótkiego kon-

taktu mikroorganizmów w warunkach optymalnych dla wzrostu bakterii, czyli przy braku 

tlenu, obecność drożdżaka nie wpływała na żywotność bakterii w utworzonym biofilmie 

(Rys. 17A). Jedynie podczas 3-godzinnego zasiedlania dojrzałego biofilmu przez komórki 

C. albicans, w warunkach tlenowych zaobserwowano niewielki wzrost żywotności biofil-

mów utworzonych z udziałem szczepu bakteryjnego z delecją RgpB (Rys. 17A). Kolejną 

istotną obserwację poczyniono dla krótkiego kontaktu mikroorganizmów w warunkach tle-

nowych, gdzie stwierdzono wzrost wydajności adhezji bakterii w biofilmie mieszanym dla 

mutantów pozbawionych sprawności proteolitycznej reprezentowanej przez gingipainy 

(Rys. 17A). 

Wyniki uzyskane dla dojrzałego biofilmu bakteryjnego wyeksponowanego na 24-godzinny 

kontakt z komórkami C. albicans wykazały, że w warunkach tlenowych, w przypadku obu 
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mutantów, doszło do spadku żywotności komórek bakteryjnych. Co ciekawe, właściwości 

adhezyjne wszystkich szczepów bakteryjnych zostały zachowane praktycznie na niezmie-

nionym poziomie (Rys. 17A). 

Z kolei, wyniki uzyskane dla komórek drożdżowych wskazują, że obecność mutantów P. 

gingivalis pozbawionych całkowicie gingipain, nie zaburzała właściwości adhezyjnych 

drożdżaków w warunkach tlenowych jak i w warunkach beztlenowych, w porównaniu do 

biofilmu jednogatunkowego. Natomiast w porównaniu do obecności szczepu dzikiego 

można nawet wnioskować, że adhezja drożdżaków rosła wraz z eliminacją gingipain, co 

odnotowano zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Dla dojrzałego biofilmu 

mieszanego zaobserwowano podobną tendencję. Zależność ta jednak nie znalazła odzwier-

ciedlenia w przeżywalności komórek drożdżowych (Rys. 18A). Można zatem wnioskować, 

że gingipainy mogą brać udział w regulacji postępu formowania mieszanego biofilmu z 

drożdżakami, poprzez udział tych proteaz w regulacji adhezji komórek C. albicans.  

W kolejnym podejściu rozważano kolonizację przez bakterie wstępnie utworzonego w wa-

runkach tlenowych biofilmu drożdżowego (biofilm sekwencyjny II typu). W modelu tym 

(Rys. 17B; Rys. 18B) dla komórek bakteryjnych wyniki wykazały, że dla 3-godzinnego kon-

taktu zarówno szczep dziki, jak i jego mutant częściowo pozbawiony właściwości proteoli-

tycznej (∆RgpB) wykazały zwiększoną zdolność adhezji do powierzchni biofilmu drożdżo-

wego (Rys. 17B). Obserwacja ta dotyczy zarówno warunków tlenowych jak i warunków 

beztlenowych. Z kolei mutant całkowicie pozbawiony gingipain, wykazywał istotne staty-

stycznie obniżenie adhezji w stosunku do zasiedlania biofilmu drożdżowego dzikim szcze-

pem bakterii (P<0,001 dla 1 x 107 ∆K∆RAB, P<0,01 dla 1 x 108 ∆K∆RAB). Analiza żywot-

ności komórek bakteryjnych w kontakcie z biofilmem drożdżowym wskazała wyraźny jej 

wzrost (o 550% mutant ∆RgpB), zwłaszcza w warunkach tlenowych, wskazując na protek-

cję biofilmu drożdżowego w stosunku do bakterii w niekorzystnym dla nich środowisku 

(Rys. 17B). Przedłużone oddziaływanie szczepów bakteryjnych z biofilmem drożdżowym 

spowodowało spadek żywotności bakterii reprezentujących szczep z delecją gingipainy 

RgpB (Rys. 17B).  

Analogicznie rozważając sytuację od strony drożdży w przypadku mutantów bakterii pozba-

wionych częściowo albo całkowicie gingipain, zaobserwowano wzrost adhezji komórek 

drożdżaków. Najprawdopodobniej obserwowane zjawisko jest wynikiem degradacji droż-

dżowych adhezyn przez sekrecjonowane przez dziki szczep P. gingivalis proteazy. Ekspo-

zycja dojrzałego biofilmu drożdżowego na 24-godzinny kontakt z bakteriami szczepu W83, 
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wskazuje, że eliminacja gingipainy RgpB wręcz stymulowała żywotność drożdży (Rys. 

18B). Odnotowano 4-krotny wzrost żywotności komórek drożdżowych w przypadku kon-

taktu z 1 x 107 komórek bakteryjnych (P<0,001 względem sytuacji, w której drożdże były 

eksponowane na bakterie dzikiego szczepu) oraz 6,5-krotny wzrost żywotności w przypadku 

kontaktu z 1 x 108 komórek bakteryjnych (P<0,001 względem sytuacji, w której drożdże 

były eksponowane na bakterie dzikiego szczepu). Z kolei w warunkach beztlenowych bak-

terie nieznacznie obniżyły żywotność biofilmu drożdżowego, przy czym szczep bakteryjny 

z delecją gingipainy RgpB wykazał największą zdolność redukcji żywotności biofilmów 

drożdżowych, natomiast kontakt ze szczepem całkowicie pozbawionym gingipain wskazy-

wał ten sam kierunek zmian dopiero przy 100-krotnym nadmiarze komórek bakteryjnych.  

Ostatnim z badanych modeli, był model obrazujący sytuację, w której obydwa mikroorga-

nizmy równocześnie zaczynają zasiedlanie powierzchni (model wspólny) (Rys. 17C, Rys. 

18C). Wyniki otrzymane dla tego modelu po 3-godzinnym kontakcie są częściowo zbieżne 

z wynikami otrzymanymi dla rozwiniętego biofilmu drożdżowego, również poddanegomu 

3-godzinnemu kontaktowi z bakteriami.  

Analizując sytuację od strony bakterii, wydaje się, że kontakt z komórkami C. albicans wy-

wiera protekcyjny wpływ na żywotność bakterii w warunkach tlenowych. Krótki kontakt 

obu mikroorganizmów wpłynął na żywotność komórek bakteryjnych, będących częściowo 

albo całkowicie pozbawionych gingipain i w szczególności dla mutanta z wyeliminowanymi 

wszystkimi gingipainami, odnotowano stymulację żywotności tych bakterii po kontakcie z 

drożdżakami (o 200% dla 1 x 107 komórek bakteryjnych). Podczas wydłużonego kontaktu 

obu typów mikroorganizmów doszło do znacznej stymulacji żywotności bakterii z delecją 

proteaz, zarówno częściową jak i całkowitą, niezależnie od warunków. 

Zaobserwowano również, że w warunkach beztlenowych dochodziło do stymulacji zdolno-

ści adhezyjnych drożdżaka w kontakcie z bakteriami pozbawionymi częściowo albo całko-

wicie gingipain. Dla kontaktu ze szczepem pozbawionym gingipainy RgpB odnotowano 

wzrost właściwości adhezyjnych drożdży o 40% dla 1 x 107 komórek bakteryjnych oraz o 

60% dla 1 x 108 komórek względem samych drożdży. Podobne obserwacje, choć na niższym 

poziomie, poczyniono dla biofilmu formowanego przez drożdże z bakteriami pozbawionymi 

gingipain (ΔKΔRAB). W warunkach tlenowych wydaje się, że tendencja jest również po-

dobna do sytuacji opisanej dla modelu sekwencyjnego II typu i również dochodzi do wzrostu 
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właściwości adhezyjnych drożdży, choć nie tak znaczącego jak zaobserwowano w warun-

kach bezltenowych (Rys. 18C). Efekt ten potwierdził się generalnie dla 24-godzinnego kon-

taktu mikroorganizmów. Analizując przeżywalności komórek drożdżowych będących w 

kontakcie z komórkami bakteryjnymi pozbawionymi gingipain, zarówno częściowo jak i 

całkowicie, odnotowano jej wzrost w warunkach beztlenowych, a efekt ten utrzymywał się 

dla dojrzałego biofilmu. 
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Rysunek 17. Porównanie wpływu gingipain bakterii P. gingivalis na formowanie biofil-

mów dwumikroorganizmowych z komórkami C. albicans. Określenie żywotności (lewy 

panel) i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komórek P. gingivalis w trakcie 3- i 24-

godzinnego kontaktu, zarówno w warunkach beztlenowych, jak i tlenowych. (A) Model 

sekwencyjny typu I. (B) Model sekwencyjny typu II. (C) Model wspólny. Opis metodyczny 

jak w Rys. 12. i 15. 



   

 

106 

 

 

Rysunek 18. Porównanie wpływu gingipain bakterii P. gingivalis na formowanie biofil-

mów dwumikroorganizmowych z komórkami C. albicans. Określenie żywotności (lewy 

panel) i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komórek C. albicans (prawy panel), w 

trakcie 3- i 24-godzinnego kontaktu zarówno w warunkach beztlenowych, jak i tleno-

wych. (A) Model sekwencyjny typu I. (B) Model sekwencyjny typu II. (C) Model wspólny. 

Opis metodyczny jak w Rys. 12. i 15. 
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Oprócz badania właściwości adhezyjnych bakterii i drożdżaków oraz ich przeżywalności, 

badania uzupełniono o obserwację tworzonych biofilmów przy wykorzystaniu mikroskopii 

konfokalnej, w celu potwierdzenia powyższych wniosków (Rys. 19). Zaobserwowano, że w 

warunkach dostępu tlenu, bakterie lokowały się wzdłuż strzępek komórek C. albicans. W 

przypadku mutanta pozbawionego gingipain zauważono jego dużo mniejsze właściwości 

adhezyjne względem komórek drożdżaków. Obserwacja ta dotyczy w szczególnym stopniu 

modelu sekwencyjnego typu I. 

Niemniej jednak globalna analiza grubości uzyskanych biofilmów (Rys. 19, dolny panel) 

wskazuje wyraźnie, że eliminacja gingipain, bez względu na dostepność tlenu, skutkuje 

wzrostem grubości biofilmu w przypadku biofilmu sekwencyjnego typu II i biofilmu wspól-

nego. Czyli tam, gdzie dominuje biofilm drożdżowy, a jego stabilność najprawdopodobniej 

zależy od aktywności proteolitycznej gingipain. Nieco inny obraz rysuje się w sytuacji bio-

filmu sekwencyjnego typu I, gdzie biofilm jest zdominowany przez komórki bakteryjne. 

Wówczas eliminacja wszystkich gingipain powoduje obniżenie zdolności formowania bio-

filmu mieszanego, prawdopodobnie jako rezultat eliminacji domeny adhezyjnej gingipain 

biorących udział w oddziaływaniu z drożdżakami (Bartnicka i in., 2019). Z drugiej strony 

eliminacja tylko RgpB, nie biorącej udziału w adhezji, a jedynie w proteolizie, prowadzi do 

wzrostu możliwości formowania biofilmu, co potwierdza wcześniejszy postulat. Zaskaku-

jąco jednak taki wynik jest bardziej wyraźny w warunkach tlenowych.  
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Rysunek 19. Analiza struktur biofilmów i próba oceny zaangażowania gingipain w ich 

powstawanie przy wykorzystaniu fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej. A) Model 

sekwencyjny typu I. B) Biofilm sekwencyjny typu II. C) Biofilm wspólny. Poszczególne mo-

dele biofilmów przygotowano na opłaszczonych poli-L-lizyną szkiełkach według opisanej 

procedury. Drożdżaki C. albicans wyznakowano barwnikiem CFW (niebieskie), bakterie P. 

gingivalis barwnikiem CFSE (zielone). Zdjęcia przedstawiają biofilm mieszany. Obrazowanie 

biofilmów przeprowadzono przy wykorzystaniu mikroskopu konfokalnego Zeiss LSM 710 z 

40 x obiektywem z olejową soczewką imersyjną (Carl Zeiss, Oberkochen, Niemcy). Zdjęcia 

wykonane przez dr Marcina Zawrotniaka. Dodatkowo poniżej zdjęć przedstawiono wykresy 

prezentujące pomiary grubości uzyskanych biofilmów: A) Model sekwencyjny typu I. B) Bio-

film sekwencyjny typu II. C) Biofilm wspólny. 
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4.2.2.2. Znaczenie cytrulinacji z udziałem PPAD w stabilizacji utworzo-

nego biofilmu 

Cytrulinacja jest rodzajem posttranslacyjnej modyfikacji, która wpływa na funkcjonalność 

wielu białek i peptydów zaangażowanych w utrzymanie homeostazy organizmu gospodarza 

(Olsen i in., 2018; Koziel, Mydel i Potempa i in., 20145; Gyorgy i in., 2006). Jednak niewiele 

wiadomo na temat roli cytrulinacji w biofilmie z udziałem P. gingivalis. By zanalizować ten 

problem w układzie biofilmu mieszanego przeprowadzono analizę porównawczą biofilmów 

z udziałem dzikiego szczepu P. gingivalis (W83) oraz jego mutanta pozbawionego PPAD 

(ΔPPAD). W tej części badań, podobnie jak w poprzednich analizach wykorzystano opisane 

trzy modele tworzenia biofilmów. 

Otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku modelu biofilmu sekwencyjnego typu I, dla 

3-godzinnego kontaktu biofilmu bakteryjnego utworzonego przez szczep delecyjny z muta-

cją PPAD (ΔPPAD) z drożdżakiem C. albicans nie zaobserwowano by kontakt z drożdżami 

wpłynął na właściwości adhezyjne któregokolwiek ze szczepów bakteryjnych, natomiast w 

kontekście żywotności wydaje się, że mutant delecyjny był bardziej wrażliwy na środowi-

sko, niż szczep dziki, niezależnie od warunków dostępu tlenu (Rys. 20A). Podczas przedłu-

żonej ekspozycji biofilmu bakteryjnego na kontakt z drożdżakiem uzyskano analogiczne za-

leżności, dla szczepu delecyjnego (ΔPPAD) zaobserwowano spadek przeżywalności tych 

komórek pod wpływem kontaktu z drożdżakami w warunkach beztlenowych (do 73%). W 

warunkach tlenowych przeżywalność komórek nieznacznie wzrosła (o 9% względem komó-

rek niepoddanych kontaktowi z drożdżakami). Nie odnotowano istotnych zmian we własno-

ściach adhezyjnych komórek mutanta w kontakcie z drożdżakami, w porównaniu do bio-

filmu jednogatunkowego.  

Rozważając sytuację od strony komórek drożdżaków (Rys. 21A), zaobserwowano, że 3-

godzinny kontakt z biofilmem bakteryjnym utworzonym przez bakterie z delecją PPAD 

wpłynął na redukcję żywotności komórek C. albicans (w warunkach beztlenowych do 88%; 

w warunkach tlenowych do 57%), w porównaniu do biofilmu jednogatunkowego. Natomiast 

właściwości adhezyjne uległy obniżeniu (w warunkach beztlenowych do 86%, P<0,001; w 

warunkach tlenowych do 71 %, P<0,01). Zmiany dotyczące żywotności drożdżaków, wska-

zują na jej obniżoną wartość w porównaniu dla kontaktu z biofilmem utworzonym z udzia-

łem dzikiego szczepu, natomiast adhezja do biofilmu z udziałem mutanta znacząco wzrosła, 
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niezależnie od dostępu tlenu. Dla wydłużonego, 24-godzinnego kontaktu, poczynione wcze-

śniej obserwacje potwierdziły się (Rys. 21A).   

W układzie modelującym kontakt dojrzałego biofilmu drożdżowego z bakteriami - szczepu 

dzikiego W83 i ΔPPAD - uzyskano wyniki wskazujące, że bakterie z delecją PPAD, rozwi-

jały się lepiej w kontakcie z drożdżami, w porównaniu z dzikim szczepem W83. Ponadto 

biofilm drożdżowy wpływał stymulująco na właściwości adhezyjne bakterii. Otrzymane za-

leżności są spójne dla 3- i 24-godzinnej koinkubacji. Najbardziej stymulujący efekt dla prze-

żywalności bakterii z delecją, PPAD zaobserwowano w przypadku 24-godzinnej koinkuba-

cji mniejszej ilości bakterii (1 x 107 komórek bakteryjnych) z biofilmem drożdżowym - od-

notowano 17-krotny wzrost żywotności szczepu ΔPPAD w warunkach beztlenowych, a w 

obecności tlenu 12-krotny (Rys. 20B).  

W przypadku komórek C albicans, zasiedlanie biofilmów drożdżowych bakteriami w zasa-

dzie nie wpłynęło na właściwości adhezyjne drożdży w czasie 3- i 24-godzinnej kohodowli 

(Rys. 21B). Wzrost przeżywalności komórek C. albicans zaobserwowano po kontakcie ze 

szczepem ΔPPAD, w szczególności efekt ten był widocznyw warunkach beztlenowych (ok 

2,5-krotnie, P<0,001 względem dzikiego szczepu P. gingivalis).  

Ostatnim badanym modelem biofilmu w tym układzie był model wspólny. W przypadku 3-

godzinnego kontaktu obu typów mikroorganizmów zaobserwowano, że komórki P. gingiva-

lis z mutacją PPAD wydają się być wrażliwsze na kontakt z C. albicans w warunkach bez-

tlenowych niż komórki dzikiego szczepu W83. Z kolei w warunkach korzystnych dla funk-

cjonowania drożdży – w atmosferze tlenowej, komórki C. albicans raczej wspierały wzrost 

bakterii pozbawionych PPAD (4,7-krotnie względem komórek niepoddanych kontaktowi z 

drożdżakiem; P<0,001 względem szczepu dzikiego). Podczas 3-godzinnego kontaktu komó-

rek szczepu delecyjnego z drożdżakami w warunkach tlenowych doszło do obniżenia wła-

ściwości adhezyjnych bakterii. Dla 24-godzinnego kontaktu mikroorganizmów zaobserwo-

wano, że w przypadku delecyjnego szczepu dochodziło do stymulacji jego przeżywalności 

w warunkach beztlenowych, niezależnie od ilości komórek bakteryjnych. Wyniki otrzymane 

dla właściwosci adhezyjnych korespondują z wynikami przeżywalności. Przy większej licz-

bie komórek P. gingivalis z delecją PPAD, odnotowano wzrost żywotności (8-krotny, 

P<0,001względem dzikiego szczepu P. gingivalis) i właściwości adhezyjnych (1,4-krotnie, 

P<0,001względem dzikiego szczepu P. gingivalis) w atmosferze tlenowej.  
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Rozważając sytuację od strony drożdży zauważono (Rys. 21C), że podczas 3-godzinnego 

kontaktu, mutant z delecją PPAD, spowodował spadek żywotności komórek C. albicans 

(niezależnie od warunków), nieznacznie modulując ich właściwości adhezyjne. Wydłużony 

kontakt mikroorganizmów wykazał, że mutant ΔPPAD pozytywnie wpływał na żywotność 

i właściwości adhezyjne drożdżaka, niezależnie od warunków. W warunkach beztlenowych 

doszło do 2,1-krotnego wzrostu przeżywalności i 1,4-krotnego wzrostu właściwości adhe-

zyjnych komórek drożdżowych w wyniku koinkubacji z mniejszą liczbą bakterii. W przy-

padku środowiska tlenowego najbardziej wyraźny efekt zaobserwowano dla koinkubacji 

obu typów mikroorganizmów z większą liczbą bakterii. W tym układzie doszło do 1,9-krot-

nego wzrostu przeżywalności komórek C. albicans (Rys. 21C).  

 

 

 



   

 

112 

 

 

Rysunek 20. Porównanie wpływu obecności białka PPAD bakterii P. gingivalis na for-

mowanie biofilmów mieszanych z udziałem komórek C. albicans. Określenie żywotności 

(lewy panel) i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komórek P. gingivalis w trakcie 3- 

i 24-godzinnego kontaktu, zarówno w warunkach beztlenowych, jak i tlenowych. (A) Mo-

del sekwencyjny typu I. (B) Model sekwencyjny typu II. (C) Model wspólny. Opis meto-

dyczny jak w Rys. 12. i 15. 
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Rysunek 21. Porównanie wpływu obecności białka PPAD bakterii P. gingivalis na for-

mowanie biofilmów mieszanych z udziałem komórek C. albicans. Określenie żywotności 

(lewy panel) i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komórek C. albicans, w trakcie 3- 

i 24-godzinnego kontaktu, zarówno w warunkach beztlenowych jak i tlenowych. (A) Mo-

del sekwencyjny typu I. (B) Model sekwencyjny typu II. (C) Model wspólny. Opis meto-

dyczny jak w Rys. 12. i 15. 
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4.2.2.3. Znaczenie bakteryjnego białka wiążącego hem – Hmu w tworzeniu 

mieszanego biofilmu 

Aby bakterie P. gingivalis z sukcesem zasiedliły jamę ustną muszą cechować się elastycz-

nością, która przejawia się zdolnością rozpoznawania i odpowiadania na wszelkiego rodzaju 

zmiany w środowisku, w którym występują. Do takich zmiennych czynników zaliczyć 

można między innymi dostępność składników odżywczych. Bakterie P. gingivalis do odpo-

wiedniego funkcjonowania i inicjowania infekcji potrzebują hemu, który pobierają z mikro-

środowiska, przy wykorzystaniu m.in. systemu kodowanego na operonie hmu, w skład któ-

rego wchodzi 6 genów, spośród których do najlepiej poznanych zaliczane są geny kodujące 

białko HmuY i HmuR (Olczak i in., 2008; Gmieterek i in., 2013; Olczak i in., 2015). Dodat-

kowo, ważnym jest fakt, że białko HmuY oprócz pobierania hemu, zaangażowane jest w 

tworzenie biofilmu przez bakterie P. gingivalis (Ang i in., 2008; Connolly i in., 2017; 

Dashper i in., 2009, Olczak i in., 2010). Zatem przeprowadzono weryfikację udziału tego 

białka w formowaniu mieszanego biofilmu pomiędzy P. gingivalis i drożdżakami C. albi-

cans. W badaniach tych wykorzystano dwa szczepy bakterii P. gingivalis z delecją genu 

kodującego białko HmuY: TO4 (w tle szczepu A7436) i TO15 (w tle szczepu ATCC 33277) 

oraz dwa modele biofilmów: sekwencyjny typu I i wspólny. Sprawdzono jak wprowadzone 

delecje wpływają na żywotność i adhezję utworzonych mieszanych biofilmów w porówna-

niu do odpowiednich szczepów dzikich szczepów.  

W przypadku zasiedlania dojrzałych biofilmów bakteryjnych (model sekwencyjny typu I) 

utworzonych przez dziki szczep A7436 oraz szczep delecyjny TO4, przez C. albicans w 

warunkach beztlenowych albo tlenowych, nie zaobserwowano zasadniczych zmian w adhe-

zji drożdżaków do biofilmu utworzonego przez szczep dziki szczepu bakteryjnego w porów-

naniu do szczepu z delecją hmuY.  Odnotowano natomiast spadek żywotności mutanta w 

dojrzałym biofilmie w warunkach beztlenowych i tlenowych, podczas gdy krótkotrwały 

kontakt powodował ponad 2-krotny wzrost żywotności mutanta (Rys. 22A i Rys. 23A). 

Obserwacje dotyczące żywotności komórek C. albicans, wykazały, że ich 3- i 24-godzinny 

kontakt z biofilmem bakteryjnym utworzonym przez szczep delecyjny hmuY (TO4) w wa-

runkach tlenowych wywierał stymulujący wpływ, w porównaniu do kontaktu ze szczepem 

dzikim (Rys. 23A). W warunkach fizjologicznych dla bakterii zmiany żywotności drożdży 

były znacznie skromniejsze (o prawie 60%, P<0,001 względem dzikiego szczepu bakterii). 
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Równolegle analizowano te same parametry dla szczepu ATCC 33277 w porównaniu do 

szczepu delecyjnego TO15 (Rys. 24A). Zaobserwowano, że podczas krótkiego kontaktu mi-

kroorganizmów w warunkach beztlenowych doszło do wzrostu żywotności komórek TO15 

w porównaniu do biofilmu monogatunkowego (wzrost do 120% względem niepoddanych 

kontaktowi z drożdżami komórek) i wzrost ten jest dwukrotnie wyższy niż dla komórek 

szczepu dzikiego. W warunkach tlenowych doszło do redukcji żywotności szczepu TO15 

(do 68%, P<0,001 względem dzikiego szczepu bakterii) (Rys. 24A), co daje wyniki roz-

bieżne z otrzymanymi dla szczepu TO4. Natomiast przedłużony kontakt biofilmu bakteryj-

nego utworzonego przez mutant TO15 z komórkami C. albicans, wykazywał podobną ten-

dencję w warunkach tlenowych, jak w przypadku biofilmu utworzonego przez komórki 

szczepu delecyjnego TO4, w obu przypadkach doszło do redukcji żywotności komórek bak-

teryjnych. Właściwości adhezyjne szczepu TO15 wzrosły w porównaniu do szczepu dzi-

kiego, z wyjątkiem 24-godzinnej koinkubacji w warunkach tlenowych, gdzie zaobserwo-

wano ich redukcję (do 85%, P<0,01 względem dzikiego szczepu bakterii) (Rys. 24A). 

 Właściwości adhezyjne drożdżaków w zasadzie pozostały na niezmienionym poziomie w 

kontakcie z TO15. Z kolei żywotność drożdżaków w warunkach tlenowych w kontakcie z 

mutantem podlegała prawie 8-krotnemu wzrostowi dla biofilmu dojrzałego w porównaniu z 

biofilmem tworzonym z udziałem szczepu dzikiego (Rys. 25A). 

W drugim analizowanym modelu – modelu wspólnej kolonizacji powierzchni (Rys. 22B), 

uzyskane wyniki wskazują, że przeżywalność bakterii szczególnie w warunkach tlenowych 

wyraźnie wzrasta w kontakcie z komórkami C. albicans, aczkolwiek wpływ ten na mutanta 

TO4 jest znacznie słabszy niż dla szczepu dzikiego. Podobne obserwacje poczyniono także 

dla mutanta TO15, w szczególności w warunkach tlenowych (Rys. 24B), choć tu ta inter-

pretacja wyników, z racji zestawu danych jest trudniejsza.  

Porównując własności adhezyjne bakterii zaobserwowano generalnie nieznaczny wzrost po-

ziomu adhezji bakterii TO4 względem szczepu dzikiego w warunkach tlenowych i beztle-

nowych. Jedynie dla przedłużonego kontaktu obu mikroorganizmów w warunkach tleno-

wych odnotowano 2-krotny wzrost właściwości adhezyjnych w przypadku mniejszej liczby 

bakterii TO4. Natomiast przedłużony kontakt w warunkach beztlenowych skutkował obni-

żeniem właściwości adhezyjnych tego szczepu (P<0,001 względem szczepu dzikiego) (Rys. 

22B).  
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W warunkach beztlenowych we wszystkich wariantach doszło do wzrostu właściwości ad-

hezyjnych bakterii TO15, a w warunkach tlenowych w zasadzie dla wszystkich wariantów 

poziom adhezji był porównywalny, jedynie dla mniejszej ilości bakterii podczas przedłużo-

nego kontaktu właściwości te wzrosły 2,5-krotnie dla mutanta TO15 (P<0,001 względem 

szczepu dzikiego) (Rys. 24B). 

Analizując wpływ biofilmu tworzonego z udziałem mutanta hmuY (TO4), na komórki droż-

dżaka, stwierdzono dla krókiego czasu inkubacji spadek przeżywalności C. albicans (do 

72% w przypadku koinkubacji z mniejszą liczbą bakterii) w warunkach obecności tlenu 

(Rys. 23B). Co ciekawe, wydłużenie kontaktu prowadziło do odwrócenia sytuacji i napę-

dzenia przeżywalności komórek drożdżowych. Przeciwnie, szczep TO15 w warunkach bez-

tlenowych doprowadził do wzrostu żywotności komórek C. albicans podczas 3-godzinnej 

koinkubacji (P<0,01 dla 1 x 108 komórek TO15 względem dzikiego szczepu), natomiast wy-

dłużony kontakt spowodował redukcję żywotności drożdży (Rys. 25B). W warunkach tle-

nowych doszło do stymulacji żywotności komórek C. albicans (Rys. 25B). 
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Rysunek 22. Porównanie wpływu białka HmuY bakterii P. gingivalis na formowanie bio-

filmów dwumikroorganizmowych z komórkami C. albicans. Określenie żywotności (lewy 

panel) i właściwości adhezyjnych komórek (prawy panel) P. gingivalis w trakcie 3- i 24- go-

dzinnego kontaktu, zarówno w warunkach beztlenowych, jak i tlenowych. (A) Model sekwen-

cyjny typu I. (B) Model wspólny. Opis metodyczny jak w Rys. 12. i 15. 
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Rysunek 23. Porównanie wpływu białka HmuY bakterii P. gingivalis na formowanie bio-

filmów dwumikroorganizmowych z komórkami C. albicans. Określenie żywotności (lewy 

panel) i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komórek C. albicans w trakcie 3- i 24- go-

dzinnego kontaktu, zarówno w warunkach beztlenowych, jak i tlenowych. (A) Model sekwen-

cyjny typu I. (B) Model wspólny. Opis metodyczny jak w Rys. 12. i 15. 
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Rysunek 24. Porównanie wpływu białka HmuY bakterii P. gingivalis na formowanie bio-

filmów dwumikroorganizmowych z komórkami C. albicans. Określenie żywotności (lewy 

panel) i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komórek P. gingivalis w trakcie 3- i 24-go-

dzinnego kontaktu, zarówno w warunkach beztlenowych jak i tlenowych. (A) Model sekwen-

cyjny typu I. (B) Model wspólny. Opis metodyczny jak w Rys. 12. i 15. 
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Rysunek 25. Porównanie wpływu białka HmuY bakterii P. gingivalis na formowanie bio-

filmów dwumikroorganizmowych z komórkami C. albicans. Określenie żywotności (lewy 

panel) i właściwości adhezyjnych (prawy panel) komórek C. albicans, w trakcie 3- i 24-go-

dzinnego kontaktu, zarówno w warunkach beztlenowych, jak i tlenowych. (A) Model sekwen-

cyjny typu I. (B) Model wspólny. Opis metodyczny jak w Rys. 12. i 15. 

4.3. Wpływ formowanego biofilmu mieszanego na poziom 

ekspresji głównych czynników wirulencji komórek droż-

dżaków C. albicans  

Tworząc wspólny biofilm, mikroorganizmy oddziaływują na siebie stosując zróżnicowane 

mechanizmy mające na celu modulację czynników wirulencji własnych i partnera, które 

mogą sprzyjać kooperacji lub umożliwiają dominację jednego z gatunków (Nobbs i Jenkin-

son, 2015; Thein i in., 2006; Hogan i Kolter, 2002). W takie interakcje zaangażowane są 

także główne czynniki wirulencji drożdżaka C. albicans. Należą do nich typowe białka ad-
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hezyjne drożdżaka, zwłaszcza przyporządkowane do rodziny Als, dla których przedsta-

wiono w literaturze szereg dowodów potwierdzających ich zaangażowanie w oddziaływania 

z wieloma bakteriami: prace grup Duttona (2016), Bamforda (2009), Cavalcantiego (2015) 

oraz Uppuluriego (2017), takimi jak: S. gordonii (Silverman i in., 2010), S. oralis (Koo i in., 

2018) i Rothia dentocariosa (Uppuluri i in., 2017).  

W formowanie biofilmów mieszanych zaangażowane są także inne adhezyny drożdżowe, 

takie jak Hwp1 oraz Eap1 (Nobbs i in., 2010). Swój udział w tworzeniu biofilmów mają 

także proteinazy aspartylowe. Dane literaturowe podają, że w procesie tym uczestniczą m.in. 

Sap5 oraz Sap6 (Winter i in., 2016). Zatem dla zbadania zmienności czynników wirulencji 

drożdżaków podczas formowania biofilmu z P. gingivalis podjęto próbę prześledzenia 

zmian w ekspresji genów odpowiedzialnych za kodowanie tych białek. W tym celu wyko-

rzystano metodę Real-Time Polymerase Chain Reaction (ang. Real-Time PCR), w analizie 

poziomu ekspresji wybranych genów, kodujących adhezyny z rodziny Als (Als3, Als7), ad-

hezynę Hwp1, proteinazy Sap3, Sap6 i Sap9 oraz białko typu „moonlighting” - Eno1 (Rys. 

26 i 27). W tej części badań wykorzystano model biofilmu wspólnego, w którym przepro-

wadzono 3- i 24-godzinny kontakt komórek C. albicans 10231 z dzikim szczepem bakterii 

P. gingivalis W83 albo z jego mutantem ∆K∆RAB, pozbawionym gingipain. Kohodowle 

mikroorganizmów prowadzono zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych. 

Otrzymane wyniki wykazały, że odpowiedź drożdżaków podczas 3-godzinnego kontaktu 

jest najwyraźniejsza w środowisku tlenowym, w kontakcie z mutantem pozbawionym gin-

gipain. W warunkach tych odnotowano wyraźną nadekspresję genu ALS3 w komórkach 

drożdżowych poddanych kontaktowi z komórkami W83 (około 2-krotny, P<0,001) i 

∆K∆RAB (8-krotny, P<0,001) względem komórek drożdżowych nieeksponowanych na 

kontakt z bakteriami (Rys. 26). Podczas gdy ekspresja genu ALS7 nie uległa zmianie po 

kontakcie komórek C. albicans z bakteriami szczepu W83, zaobserwowano nieznaczny 

wzrost jego ekspresji po kontakcie drożdżaka z ∆K∆RAB (2-krotny wzrost, P<0,005) w wa-

runkach tlenowych. 24-godzinny kontakt drożdży z mutantem pozbawionym gingipain pro-

wadził do spadku ekspresji genów kodujących obie adhezyny oraz utrzymanie praktycznie 

na niezmienionym poziomie ekspresji tych genów w drożdżakach poddanych koinukubacji 

ze szczepem dzikim (Rys. 27). Kolejny analizowany gen dotyczył adhezyny Hwp1. Poziom 

jego ekspresji podczas 3-godzinnej koinkubacji wzrastał podobnie jak w przypadku ALS3, 

ale z mniejszą intensywnością (4-krotny i 3-krotny wzrost, P<0,01) dla komórek w kontakcie 
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odpowiednio z ∆K∆RAB oraz ze szczepem dzikim (Rys. 26). Podczas wydłużonego kon-

taktu tendencja ta została zachowana, ale z mniejszą intensywnością dla ∆K∆RAB (3-krotny 

wzrost, P<0,001) (Rys. 27). W analizie wzięto także pod uwagę gen kodujący enolazę 

(ENO1) – enzym głównego szlaku metabolicznego drożdżaków i jednocześnie białko, któ-

rego powszechną obecność w biofilmie i na powierzchni drożdżaków wielokrotnie identy-

fikowano (Silva i in., 2014; Seweryn i in., 2015; Karkowska-Kuleta i in., 2011). Jednak 

ekspresja ENO1 nie uległa zmianie podczas trzech godzin kontaktu komórek drożdżowych 

z bakteryjnymi niezależnie od warunków. Podczas wydłużonego kontaktu ze szczepem dzi-

kim doszło do niewielkiej nadekspresji tego genu (Rys. 2.17). Kolejną grupę genów waż-

nych dla funkcjonowania biofilmów stanowiły geny kodujące proteazy aspartylowe, spośród 

których wyselekcjonowano trzech przedstawicieli: Sap3, enzym, który jest wydzielany w 

głównej mierze przez formę drożdżową; Sap6 będący białkiem formy strzępkowej droż-

dżaka oraz Sap9, który jest enzymem powszechnie występującym na powierzchni komórek 

C. albicans (Dutton i in., 2016). Uzyskane w tym zakresie wyniki wskazują, że geny kodu-

jące proteinazy Sap ulegają nadekspresji w kontakcie z bakteriami P. gingivalis, zwłaszcza 

w warunkach tlenowych i efekt ten jest najwyraźniejszy dla drożdżaków w 24 – godzinnym 

kontakcie ze szczepem dzikim. Ich odpowiedź w warunkach beztlenowych jest zdecydo-

wana dla mutanta ∆K∆RAB w krótkim kontakcie mikroorganizmów i wynosi dla SAP3 (3-

krotny wzrost, P<0,05), SAP6 (2,4-krotny wzrost, P<0,001), SAP9 (5-krotny wzrost, P<0,05) 

(Rys. 27).  
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Rysunek 26. Zmiany poziomu ekspresji genów wybranych czynników wirulencji komó-

rek C. albicans po 3-godzinnym kontakcie z bakteriami P. gingivalis. Po 3-godzinnym 

kontakcie komórek C. albicans i P. gingivalis w modelu wspólnym wyizolowano RNA z ko-

mórek drożdżowych i przy wykorzystaniu techniki Real-Time PCR zbadano poziom ekspresji 

wybranych genów czynników wirulencji. Wybrane geny kodujące: adhezyny z rodziny aglu-

tynin – Als3 i Als7, drożdżowe białko powierzchniowe – Hwp1, białko typu “moonlighting’ 

– Eno, proteazy aspartylowe – Sap3, Sap6 i Sap9. Jako gen referencyjny wykorzystano gen 

ACT1. Analizę statystyczną pod względem istotności statystycznej prowadzono z wykorzy-

staniem analizy wariancji (ANOVA) oraz testu Tukey’a, który potwierdzał istotność staty-

styczną. Dla wartości P<0,05 wyniki uznawano za istotne statystycznie. Istotność oznaczano 

jako: * - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001, ns - oznacza brak istotności. Linia ciągła wska-

zuje porównanie pomiędzy dwoma szczepami bakterii uczestniczącymi w formowaniu biofil-

mów z drożdżakiem C. albicans, zaś linia przerywana wskazuje różnice mieszanej infekcji 

względem samych komórek C. albicans.  
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Rysunek 27. Zmiany poziomu ekspresji genów wybranych czynników wirulencji komó-

rek C. albicans po 24-godzinnym kontakcie z bakteriami P. gingivalis. Opis metodyczny 

jak w Rys. 26. 

4.4. Ocena wpływu proteaz aspartylowych sekrecjonowa-

nych przez drożdżaki C. albicans na formowanie miesza-

nych biofilmów z udziałem bakterii P. gingivalis 

Ponieważ kontakt w biofilmie komórek C. albicans z komórkami P. gingivalis skutkował 

wzrostem ekspresji genów kodujących proteazy aspartylowe, postanowiono sprawdzić czy 

ich selektywna delecja będzie miała wpływ na formowanie wspólnego biofilmu z P. gin-

givalis. W tym celu wykorzystano model sekwencyjny tworzenia biofilmu z drożdżakiem w 

roli pierwszego kolonizatora. Do produkcji wstępnego biofilmu drożdżowego wykorzy-

stano: szczep dziki SC5314, CAI-4 oraz mutanty szczepu CAI-4 z delecją odpowiednich 

grup proteinaz (sapΔ/Δ1/2/3; sapΔ/Δ4/5/6; sapΔ/Δ8; sapΔ/Δ9/10). Komórki drożdżaka za-
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siedlały powierzchnię płytki przez 24 godziny, po czym były poddawane kontaktowi z bak-

teriami P. gingivalis: W83, ΔKΔRAB i ATCC 33277 przez kolejne 24 godziny. Referencję 

stanowiły komórki C. albicans tworzące biofilm jednogatunkowy. Dla oceny utworzonego 

biofilmu wykorzystano technikę barwienia fioletem krystalicznym, natomiast test XTT po-

służył do oszacowania jego aktywności metabolicznej. Uzyskane wyniki (Rys. 28) wska-

zują, że w warunkach beztlenowych dochodzi do spadku biomasy mieszanych biofilmów 

tylko dla kontaktu P. gingivalis W83 z komórkami C. albicans pozbawionymi proteaz Sap4-

6 (sapΔ/Δ4/5/6), zaś niedobór proteazy Sap8 nie ma istotnego znaczenia (Rys. 28).  Usunię-

cie proteaz Sap1-3 oraz proteaz Sap9-10 prowadzi do wzrostu biomasy mieszanego bio-

filmu. Dla mieszanych biofilmów z udziałem szczepów ΔKΔRAB i ATCC 33277 uzyskana 

tendencja w warunkach beztlenowych jest podobna jak dla szczepu W83, z dominującym 

znaczeniem wskazanych dwóch grup Sap. Dodatkowo wykazano, że delecja Sap8 również 

prowadzi do wzrostu biomasy biofilmu. 

Dla bioflmów pozyskanych w warunkach tlenowych zaobserwowano, że delecja proteaz 

Sap9-10 doprowadziła do wzrostu biomasy w największym stopniu, niezależnie od bada-

nego szczepu bakteryjnego (Rys. 28). Dla wariantów z delecją pozostałych grup proteaz 

doszło do niewielkiej stymulacji przyrostu biomasy biofilmu. Dla aktywności metabolicznej 

biofilmu odnotowano, że w warunkach beztlenowych pozostała ona praktycznie na tym sa-

mym poziomie dla wszystkich rodzajów biofilmu, natomiast w warunkach tlenowych zaob-

serwowano jej wyraźny wzrost dla szczepów delecyjnych w stosunku do szczepów dzikich 

C. albicans. 
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Rysunek 28. Zmiany w stopniu akumulacji biomasy i aktywności metabolicznej dwuga-

tunkowego biofilmu w zależności od formy morfologicznej komórek C. albicans. Przed 

eksperymentem biofilm był tworzony przez komórki C. albicans: SC5314C129 (dziki szczep), 
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CAI-4 (szczep referencyjny z pustym plazmidem) i mutanty proteinaz (sapΔ/Δ1/2/3; 

sapΔ/Δ4/5/6; sapΔ/Δ8; sapΔ/Δ9/10) w RPMI przez noc w 37°C w warunkach tlenowych. Na-

stępnie biofilmy były poddawane zasiedlaniu przez komórki P. gingivalis (W83, ΔKΔRAB, 

ATCC 33277) przez 24 godziny w 37°C w warunkach beztlenowych (Rys. 2.18A) lub tleno-

wych (Rys. 28B). W celu określenia akumulacji biomasy przeprowadzono barwienie fioletem 

krystalicznym mierzono absorbancję przy długości fali 570 nm. Dla określenia aktywności 

metabolicznej biofilmów wykorzystano oznaczenie XTT, z pomiarem absorbancji przy dłu-

gości fali 540 nm.  

4.5. Odpowiedź komórek gospodarza na kontakt z mie-

szanym biofilmem drożdżowo - bakteryjnym 

Jednymi z pierwszych komórek, które stają na drodze pojawiających się patogenów dziąsło-

wych są komórki epitelialne, keratynocyty i fibroblasty, które w odpowiedzi na drobnou-

stroje chorobotwórcze są zdolne do produkcji wielu cytokin i czynników wzrostowych (Su-

giyama i in., 2002). Z kolei synteza i uwalnianie przez komórki gospodarza tak wielu me-

diatorów stanu zapalnego przyciąga w miejsca toczącej się infekcji komórki odpornościowe 

(Palm i in., 2013). Istnieją przesłanki, mówiące o tym, że bakterie P. gingivalis będące w 

kontakcie z innymi mikroorganizmami w większym stopniu wywołują procesy chorobowe. 

Stąd w pracy doktorskiej podjęto próbę określenia jaka jest różnica pomiędzy infekcją z 

udziałem pojedynczego mikroorganizmu (P. gingivalis lub C. albicans), a koinfekcją powo-

dowaną przez oba mikroorganizmy. Sprawdzono także jaka jest odpowiedź komórek gospo-

darza na czynniki wirulencji produkowane w obrębie biofilmu mieszanego.  W analizie tej 

wzięto pod uwagę trzy modele komórek ludzkich wchodzących w kontakt z biofilmem mie-

szanym. Pierwszy z nich dotyczył unieśmiertelnionej linii keratynocytów dziąsłowych 

(TIGK), drugi – fibroblastów izolowanych od pacjentów zdrowych i z paradontozą, a trzeci 

model reprezentował odpowiedź komórek obronnych – monocytów/makrofagów, dla któ-

rego użyto aktywowanej linii komórkowej THP-1.  
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4.5.1. Odpowiedź unieśmiertelnionych ludzkich keratynocytów 

dziąsłowych (TIGK) 

Dziąsłowe komórki epitelialne i keratynocyty są, jako jedne z pierwszych wyeksponowane 

na kontakt z pojawiającymi się patogenami, odpowiadając na infekcję, m. in. produkcją cy-

tokin i chemokin.  

Analizując infekcję keratynocytów, wybrano model reprezentujący równoczesne zasiedlanie 

komórek gospodarza przez oba typy patogenów. W tym celu monowarstwę keratynocytów 

dziąsłowych (TIGK) poddano bezpośredniemu kontaktowi z komórkami P. gingivalis (PG: 

W83, ATCC 33277, ΔKΔRAB, ΔPPAD) oraz C. albicans (CA) w stosunku liczbowym ko-

mórek (TIGK:PG:CA) wynoszącym 1:100:1 i prowadzono ich wzajemną inkubację przez 3 

i 24 godziny w atmosferze 5% CO2 w temperaturze 37°C. Odpowiedź ludzkich komórek 

będących w kontakcie tylko z C. albicans albo tylko z P. gingivalis posłużyła jako odpo-

wiednie kontrole (Rys. 29, 30 i 31). Następnie przy wykorzystaniu ilościowej metody Real-

Time PCR przeprowadzono analizę poziomu ekspresji genów kodujących: IL-1β, IL-6, IL-

8, IL-10, MCP-1 oraz TNF-α. W pierwszej kolejności podjęto próbę określenia jaki wkład 

w rozwój koinfekcji z drożdżakiem C. albicans mają szczepy P. gingivalis ze zróżnicowaną 

ekspozycją fimbrii, porównując odpowiedź TIGK na kontakt z biofilmem szczepów W83 i 

ATCC 33277 (Rys. 2.19). Zaobserwowano, że bakterie wyposażone w rozbudowane struk-

tury fimbriowe utworzone z udziałem FimA (ATCC 33277), w szczególności po 3-godzin-

nym kontakcie, stymulują keratynocyty do ekspresji IL-1β (niemalże 16-krotnie wzrasta po-

ziom ekspresji tego genu względem komórek niestymulowanych), podczas gdy wydłużony 

kontakt z ATCC 33277 prowadzi do spadku poziomu genu IL-1β i obserwowany jest tylko 

2-krotny wzrost względem kontrolnych, niepoddanych kontaktowi z mikroorganizmami, ko-

mórek TIGK. W keratynocytach mających kontakt wyłącznie z drożdżakiem C. albicans, po 

3 godzinach doszło do 2-krotnego wzrostu ekspresji IL-1β, a po 24-godzinnym kontakcie 

odnotowano 6-krotny wzrost ekspresji genu dla tej interleukiny, względem komórek niesty-

mulowanych. Natomiast, w przypadku wspólnej infekcji komórkami C. albicans i szczepem 

bakterii P. gingivalis z ekspozycją fimbrii, odnotowano wzrost produkcji IL-1 β zarówno po 

3 jak i 24 godzinach – odpowiednio 8- i 84-krotny, co zdecydowanie przewyższa suma-

ryczną odpowiedź w przypadku infekcji z udziałem tylko jednego gatunku mikroorgani-

zmów. Dla szczepu W83 zauważono niewielką stymulację ekspresji IL-1β przez keratyno-

cyty, natomiast w przypadku koinkubacji ludzkich komórek z W83 i C. albicans doszło do 
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6-krotnego zwiększenia ekspresji IL-1β, w szczególności dla 24-godzinnej inkubacji. Wynik 

ten jest jednak porównywalny z odpowiedzią na infekcję jednogatunkową z udziałem droż-

dżków i nie wydaje się odzwierciedlać wpływu na TIGK współdziałających ze sobą mikro-

organizmów. Podsumowując tę część wyników należy stwierdzić, że mieszany biofilm droż-

dżaków z bakteriami aktywuje znacznie większą odpowiedź keratynocytów na poziomie 

genu kodującego IL-1β, w porównaniu do infekcji jednogatunkowej. Odpowiedź ta jest zde-

cydowanie większa dla mieszanego biofilmu z udziałem bakterii tworzących rozbudowane 

fimbrie.  

Dla genu kodującego IL-6, odnotowano wyraźny wzrost poziomu jego ekspresji w krótkim 

kontakcie (3 godziny) keratynocytów z mikroorganizmami. Obserwowane zmiany odnoto-

wane dla biofilmów mieszanych znacząco przewyższają podobny wzrost ekspresji genu IL-

6 w monogatunkowych infekcjach bakteryjnych. Udział drożdżaków w tej odpowiedzi, nie-

zależnie od czasu kontaktu był zaniedbywalny. I tak w odpowiedzi na biofilm mieszany z 

udziałem bakterii szczepu W83 odnotowano 15,5-krotny wzrost poziomu ekspresji tego 

genu, natomiast dla kolonizacji z udziałem drożdżaków i bakterii ATCC 33277 dochodziło 

do 25-krotnie, wyższego wzrostu (P<0,001) względem infekcji z udziałem biofilmów bak-

teryjnych.  Wydłużony kontakt komórek gospodarza z mieszanym biofilmem powodował 

drastyczny spadek ekspresji genu IL-6, niezależnie od rodzaju użytego szczepu P. gingivalis 

i mieszanego biofilmu. Porównanie to ponownie wskazuje na zwiększoną odpowiedź kera-

tynocytów na biofilm mieszany z udziałem szczepu wykazującego produkcję FimA (szczepu 

ATCC 33277).  

 Analogiczną sytuację odnotowano w przypadku zmian poziomu ekspresji genu kodującego 

IL-8, gdzie w wyniku koinfekcji komórek TIGK uzyskano 12-krotny wzrost odpowiedzi dla 

długotrwałego kontaktu keratynocytów z C. albicans i bakteriami ATCC 33277 (P<0,01) 

względem infekcji tylko bakteriami ATCC 33277 i maksymalnie 5-krotny wzrost ekspresji 

tego genu, zwłaszcza w krótkotrwałym kontakcie TIGK z biofilmem mieszanym z udziałem 

W83 (P<0,001). W przypadkach infekcji bakteryjnych monogatunkowych odnotowano 

maksymalnie 5-krotny wzrost ekspresji tego genu (P<0,001).  

Natomiast bardzo wyraźną odpowiedź zaobserwowano na poziomie ekspresji genu kodują-

cego IL-10, która dla infekcji monogatunkowej z udziałem W83 i ATCC 33277 była nie-

znaczna, natomiast dla infekcji mieszanej, zwłaszcza w długotrwałym kontakcie dla obu 

bakterii, wskazywała odpowiednio 12- i 40-krotny (P<0,001) wzrost ekspresji tego genu, co 
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oznacza ponownie dominację w rozpoznawaniu biofilmu mieszanego z udziałem szczepu 

ATCC 33277 w porównaniu do koinfekcji z udziałem bakterii W83.  

W analizie ekspresji genu kodującego białko MCP-1 (CCL-2) - chemoatraktanta odpowie-

dzialnego za migrację monocytów i makrofagów, zaangażowanego w patogenezę chronicz-

nych stanów zapalnych, odnotowano nieznaczy jej wzrost w keratynocytach poddanych in-

fekcji monogatunkowej. Natomiast inkubacja keratynocytów z mieszanymi patogenami pro-

wadziła do nadekspresji CCL-2 i efekt ten był najbardziej widoczny dla 3-godzinnej inku-

bacji (ok. 5-krotny wzrost, P<0,001), z udziałem szczepu bakteryjnego ATCC 33277. Dłuż-

sza inkubacja prowadziła do obniżenia poziomu ekspresji tego genu, zwłaszcza w kontakcie 

mieszanego biofilmu z udziałam szczepu W83. 

 W przypadku ekspresji genu kodującego TNF-α, 24-godzinny kontakt TIGK z patogenami, 

niezależnie od ich kombinacji, skutkował spadkiem ekspresji tego genu w porównaniu do 

kontroli. Dla infekcji mieszanych w krótkim wzajemnym kontakcie odnotowano ok. 2-

krotny wzrost poziomu jego ekspresji w porównaniu do odpowiedzi uzyskanej dla infekcji 

jednogatunkowych. Nie odnotowano tu także istotnych różnic w odpowiedzi na biofilm mie-

szanay z udziałem obu typów szczepów bakteryjnych (Rys. 29).  
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Rysunek 29. Różnice w profilu ekspresji genów kodujących wybrane cytokiny przez ko-

mórki TIGK w odpowiedzi na równoczesne tworzenie biofilmu przez komórki C. albi-

cans i P. gingivalis. Keratynocyty dziąsłowe poddano 3- i 24- godzinnemu kontaktowi z droż-

dżakiem C. albicans oraz wybranymi szczepami bakterii P. gingivalis: W83 oraz ATCC 

33277. Po inkubacji, wyizolowano ludzkie RNA i po reakcji odwrotnej transkrypcji zbadano 
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poziom ekspresji wybranych cytokin: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, MCP-1, TNF-α przy wykorzy-

staniu techniki Real-Time PCR. Jako gen referencyjny wykorzystano gen GAPDH. Wyniki 

zostały przedstawione jako średnia ± SD (odchylenie standardowe) i były analizowane przy 

wykorzystaniu oprogramowania GraphPad Prism (GraphPad, LaJolla, CA). Analizę staty-

styczną pod względem istotności statystycznej prowadzono z wykorzystaniem analizy warian-

cji (ANOVA) oraz testu Bonfferoniego, który potwierdzał istotność statystyczną. Dla wartości 

P<0,05 wyniki uznawano za istotne statystycznie. Istotność oznaczano jako: * - P<0,05, ** - 

P<0,01, *** - P<0,001, brak etykietki nad odpowiednim słupkiem oznacza brak istotności. 

Gwiazdki zostały wykorzystane w celu pokazania różnic w odpowiedzi komórek na bakterie 

obu szczepów względem kontroli, a kwadraty w celu wykazania odpowiedzi komórek na mie-

szane biofilmy względem odpowiedzi samych bakterii.  

W dalszej kolejności podjęto próbę określenia jaki czynnik wirulencji bakterii może mieć 

wpływ na odpowiedź zapalną komórek gospodarza w kontakcie z mieszanym biofilmem. 

Pod uwagę wzięto działanie gingipain oraz procesu cytrulinacji. W tym celu przeprowa-

dzono porównanie poziomu produkcji analizowanych wyżej czynników przez keratynocyty 

poddane interakcji z drożdżakami, będącymi w kontakcie z dzikim szczepem bakterii oraz 

mutantem pozbawionym możliwości produkcji gingipain (ΔKΔRAB) (Rys. 30) oraz ze 

szczepem z delecją genu PPAD (ΔPPAD) (Rys. 31). 

Analiza wyników wskazała, że 3-godzinna koinkubacja keratynocytów wyłącznie z bakte-

riami, bądź z komórkami C. albicans albo też w wersji infekcji mieszanej, nie prowadziła 

do istotnej zmienności w ekspresji genu kodującego IL-1β. Natomiast 24-godzinny kontakt 

skutkował znaczną zmiennością w odpowiedzi keratynocytów. Ekspozycja keratynocytów 

w tych warunkach na biofilm mieszany z udziałem komórek C. albicans i P. gingivalis, 

gdzie bakterie pozbawione były gingipain prowadziła do dużego wzrostu ekspresji IL-1β 

(ponad 100-krotny), znacznie większego w porównaniu do odpowiedzi uzyskanej po koin-

fekcji keratynocytów biofilmem mieszanym z udziałem bakterii dzikiego szczepu W83, czy 

samymi drożdżakami. Zmienność ta była istotna statystycznie. Natomiast, różnica w odpo-

wiedzi keratynocytów na jednogatunkowy biofilm z udziałem obu szczepóow bakteryjnych, 

nie pozwala na rozsądzenie istotności gingipain dla ekspresji IL-1β przez infekowane TIGK.  

Analogiczne wyniki uzyskano dla ekspresji genu kodującego IL-8. Największą ekspresję 

tego genu zaobserwowano w 24-godzinnym kontakcie keratynocytów z mieszaną infekcją, 

z udziałem komórek C. albicans i komórek mutantanta bakteryjnego, pozbawionego zdol-

ności produkcji gingipain (65-krotny wzrost ekspresji). Podobną tendencję wzrostową od-

notowano także dla infekcji jednogatunkowej z udziałem mutanta, w porówaniu do szczepu 
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dzikiego, aczkolwiek różnica ta była na dużo niższym poziomie ekspresji IL-8 (4-krotny 

wzrost).  

Odmienne tendencje zaobserwowano dla ekspresji genów kodujących IL-6 i TNF-α. Tutaj, 

zarówno w infekcji jednogatunkowej z udziałem bakterii obu typów jak i w infekcji miesza-

nej, odnotowano zasadniczy spadek odpowiedzi keratynocytów na infekcje z udziałem mu-

tanta pozbawionego gingipain, w porównaniu z wynikami uzyskanymi dla szczepu dzikiego, 

niezależnie od czasu kontaktu z TIGK. 

Analiza ekspresji genów kodujących IL-10 i MCP-1 wykazała, że krótkotrwały kontakt z 

mieszanym biofilmem, wskazywał na słabszą odpowiedź keratynocytów na kontakt z udzia-

łem mutanta, zaś 24-godzinny kontakt komórek gospodarza z biofilmem prowadził do zna-

czącego wzrostu ekspresii obu genów. Obserwacje te poczyniono dla kontaktu z biofilmem 

tworzonym przez drożdżaki i mutanta pozbawionego gingipain. Ten zaskakujący wynik 

może odzwierciedlać zmienność w odziaływaniu obu rodzajów bakterii w czasie interakcji 

z C. albicans oraz ich możliwość penetracji do wnętrza keratynocytów. Może ona także być 

konsekwencją różnej wrażliwości produkowanych cytokin na degradację proteolityczną z 

udziałem gingipain. 
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Rysunek 30. Wpływ gingipain na profil cytokinowy komórek TIGK. Keratynocyty dzią-

słowe poddano 3- i 24-godzinnemu kontaktowi z drożdżakiem C. albicans oraz wybranymi 

szczepami bakterii P. gingivalis: dziki szczep W83 oraz mutant delecyjny gingipain ΔKΔRAB 

(w tle W83) i zbadano poziom ekspresji wybranych cytokin. Opis metodyczny jak w Rys. 29.  



   

 

136 

 

Sprawdzono także, jaki wpływ na ekspresję genów kodujących wybrane czynniki zapalne 

ma obecność PPAD. Jako kontrole dla mieszanego biofilmu wykorzystano, jak poprzednio, 

odpowiedź komórek ludzkich poddanych kontaktowi wyłącznie z bakteriamii P. gingivalis: 

W83 i mutantem delecyjnym ΔPPAD lub wyłącznie z drożdżakiem C. albicans. Dla ekspre-

sji IL-1β zaobserwowano, iż zarówno same bakterie ze szczepu delecyjnego ΔPPAD oraz w 

kontakcie z drożdżakiem wywołały spadek ekspresji tej interleukiny przez keratynocyty nie-

zależnie od czasu infekcji. W przypadku natomiast IL-6, jej ekspresja była nieznacznie pod-

niesiona podczas 3-godzinnego kontaktu (2-krotny wzrost) względem komórek niestymulo-

wanych żadnym drobnoustrojem. Jeśli chodzi o mieszaną infekcję poziom ekspresji IL-6 był 

15-krotnie niższy dla mutanta delecyjnego w stosunku do szczepu dzikiego. Zmienność ta 

zanikała dla wydłużonego kontaktu z biofilmem mieszanym. Podobnie wyglądała sytuacja 

dla ekspresji IL-10 i MCP-1. 

Co ciekawe, szczep delecyjny wywołał wzrost nadekspresji IL-8 w porównaniu do szczepu 

dzikiego, w sytuacji, w której dochodziło do rozwoju infekcji jednogatunkowej. W tym przy-

padku, krótszy czas kontaktu doprowadził do 4-krotnego wzrostu ekspresji genu tej inter-

leukiny w kontakcie TIGK z mutantem (P<0,001, względem dzikiego szczepu bakterii), 

dłuższy czas infekcji powodował obniżenie tej różnicy. Dla biofilmu mieszanego zależność 

ta uległa odwróceniu – krótki kontakt z biofilmem mieszanym z udziałem mutanta powodo-

wał redukcję odpowiedzi keratynocytów względem biofilmu z udziałem tylko szczepu de-

lecyjnego. Natomiast analiza ekspresji genu TNF-α wskazuje na nieznaczny jej wzrost w 

komórkach stymulowanych bakteriami z delecją PPAD przez 3 godziny (1,6-krotnie, 

P<0,001) odnotowany także dla koinfekcji z drożdżakiem, gdzie zaobserwowano 5-krotny 

wzrost nadekspresji TNF-α (P<0,001).  
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Rysunek 31. Wpływ PPAD na profil cytokinowy komórek TIGK. Keratynocyty dziąsłowe 

poddano 3- i 24-godzinnemu kontaktowi z drożdżakiem C. albicans oraz wybranymi szcze-

pami bakterii P. gingivalis: dziki szczep W83 oraz mutant ΔPPAD (w tle W83) i zbadano 

poziom ekspresji wybranych cytokin. Opis metodyczny jak w Rys. 29. 
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4.5.2. Odpowiedź modelowych makrofagów ludzkich (stymulo-

wanych komórek linii komórkowej THP-1) na bezpośredni kon-

takt z mikroorganizmami formującymi biofilm mieszany 

Monocyty i makrofagi stanowią istotną pulę komórek obecnych w miejscach, w których 

doszło do uszkodzeń przyzębia. W kontakcie biofilmu formowanego przez badane mikroor-

ganizmy z komórkami układu obronnego istotne mogą być zarówno czynniki mikrobio-

tyczne uwalniane do środowiska, jak również cząsteczki występujące na powierzchni komó-

rek tworzących biofilm, czy też związki biorące udział w formowaniu stabilnego matrix bio-

filmu (Tsui i in., 2016).  

By porównać odpowiedź makrofagów na te czynniki, wykorzystano ich model, który stano-

wią komórki THP-1 poddane różnicowaniu do makrofagów, w wyniku działania PMA o 

stężeniu 0,01 µg/ml przez okres 2 dób. Zróżnicowane komórki poddawano kontaktowi z 

biofilmem formowanym przez komórki P. gingivalis (W83, ATCC, ΔKΔRAB, ΔPPAD) i C. 

albicans przez 3 i 24 godziny w stosunku 1:100:1. Dodatkowo, w ramach kontroli, przygo-

towano próbki, w których makrofagi inkubowano wyłącznie z bakteriami albo drożdżami, z 

zachowaniem warunków użytych w kontakcie z biofilmem mieszanym. Przy zastosowaniu 

techniki Real-Time PCR przeprowadzono analizę poziomu ekspresji genów kodujących: IL-

1β, IL-6, IL-8, IL-10, MCP-1 oraz TNF-α (Rys. 32). W pierwszej kolejności porównano od-

powiedź zróżnicowanych komórek THP-1 na formowanie biofilmów jednogatunkowych w 

obu oknach czasowych kontaktu: 3 i 24 godziny. Analiza wpływu komórek C. albicans na 

zróżnicowane komórki THP-1 podczas krótkiego kontaktu wykazała około 2-krotny wzrost, 

ekspresji IL-1β, podczas gdy wydłużony kontakt doprowadził do jej wygaszenia. Podobną 

tendencję zaobserwowano dla MCP-1 i IL-8, natomiast odwrotną zależność czasową odno-

towano dla ekspresji IL-6. Jedynie ekspresja TNF-α w odpowiedzi na 24-godzinny kontakt 

z biofilmem drożdżowym wykazała znaczący (10-krotny) wzrost. Z kolei, komórki THP-1 

zasiedlane tylko przez szczep W83, wykazały 16-20 krotny wzorst ekspresji IL-1β, IL-8, 

MCP-1 i TNF-α oraz prawie 160-krotny wzrost ekspresji IL-6 względem komórek niesty-

mulowanych, zwłaszcza po 24-godzinnym kontakcie z komórkami THP-1 (Rys. 32). Odpo-

wiedź makrofagów na biofilm mieszany dla większości genów była znacznie niższa niż od-

powiedź na infekcje jednogatunkowe. Wyjątek stanowiła tu ekspresja genu kodującego 

TNF-α, gdzie odnotowano trzykrotny jej wzrost dla biofilmu mieszanego po 24-godzinnym 
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kontakcie. Obserwowany poziom zmian może wskazywać na swego rodzaju protekcję bak-

terii przez komórki drożdżowe przed ich rozpoznaniem przez makrofagi. 

Dla szczepu bakteryjnego produkującego fimbrie, który jest mniej wirulentny niż W83, od-

notowano odpowiedzi na znacznie niższym poziomie, ze zmienioną tendencją dla biofilmu 

mieszanego, z którym kontakt skutkował w znacznej mierze stymulacją nadekspresji wybra-

nych czynników po wydłużonym kontakcie z komórkami THP-1. Odnotowano, między in-

nymi 6 – 10-krotny wzrost ekspresji dla IL-1β, IL-8, IL-10, MCP-1. Natomiast dla TNF-α 

zaobserwowano 2-krotny spadek jego ekspresji.  
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Rysunek 32. Różnice w profilu cytokinowym komórek THP-1 w odpowiedzi na równo-

czesne tworzenie biofilmu przez komórki Candida albicans i bakterie Porphyromonas 

gingivalis. Zróżnicowane komórki THP-1 poddano 3- i 24-godzinnemu kontaktowi z droż-

dżakiem C. albicans oraz wybranymi dzikimi szczepami bakterii P. gingivalis zróżnicowa-
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nych pod względem ilości i rodzaju wytwarzanych fimbrii: W83 oraz ATCC 33277. Po inku-

bacji wyizolowano RNA z ludzkich komórek i po reakcji odwrotnej transkrypcji zbadano po-

ziom ekspresji wybranych cytokin przy wykorzystaniu techniki Real-Time PCR, w tym geny 

IL-1β, IL-6, IL-8, MCP-1 oraz TNF-α. Jako gen referencyjny wykorzystano gen GAPDH. Wy-

niki zostały przedstawione jako średnia ± SD (odchylenie standardowe) i były analizowane 

przy wykorzystaniu oprogramowania GraphPad Prism (GraphPad, LaJolla, CA). Analizę sta-

tystyczną pod względem istotności statystycznej prowadzono z wykorzystaniem analizy wa-

riancji (ANOVA) oraz testu Bonfferoniego, który potwierdzał istotność statystyczną. Dla war-

tości P<0,05 wyniki uznawano za istotne statystycznie. Istotność oznaczano jako: * - P<0,05, 

** - P<0,01, *** - P<0,001, brak etykietki nad odpowiednim słupkiem oznacza brak istotności. 

Gwiazdki zostały wykorzystane w celu pokazania różnic w odpowiedzi komórek na bakterie 

obu szczepów, a kwadraty w celu wykazania odpowiedzi komórek na mieszane biofilmy 

względem samych bakterii. 

Przeanalizowano także rolę gingipain na rozpoznanie mieszanego biofilmu przez komórki 

THP-1 (Rys. 33). W tym celu wykorzystano szczep ΔKΔRAB pozbawiony gingipain. Oka-

zało się, że delecja tych proteaz spowodowała spadek ekspresji wszystkich analizowanych 

genów w porównaniu do odpowiedzi THP-1 na kontakt ze szczepem dzikim, co potwierdza 

udział gingipain w wirulencji P. gingivalis. W przypadku infekcji mieszanych zaobserwo-

wano, że doszło do odwrócenia sytuacji dla IL-1β, IL-10, MCP-1, gdzie zaobserwowano 4-

6-krotny wzrost nadekspresji tych czynników względem biofilmów mieszanych formowa-

nych z udziałem bakteryjnego szczepu dzikiego. Jeśli chodzi o IL-6 i IL-8 oraz TNF-α zaob-

serwowano 4-6-krotny spadek ekspresji tych genów dla biofilmu mieszanego formowanego 

przez 24 godziny z udziałem mutanta pozbawionego gingipain w porównaniu do szczepu 

dzikiego. 
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Rysunek 33. Wpływ gingipain na profil cytokinowy komórek THP-1. Zróżnicowane ko-

mórki THP-1 poddano 3- i 24-godzinnemu kontaktowi z drożdżakiem C. albicans oraz wy-

branymi szczepami bakterii P. gingivalis: dziki szczep W83 oraz mutant delecyjny gingipain 
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ΔKΔRAB (w tle W83) i zbadano poziom ekspresji wybranych cytokin. Opis metodyczny jak 

w Rys. 32. 

W analizach dotyczących odpowiedzi komórek THP-1 na formowanie biofilmu mieszanego, 

zbadano również rolę deiminazy peptydyloargininowej bakterii P. gingivalis, stosując jak 

poprzednio mutant z delecją PPAD (Rys. 34). Dla infekcji tylko jednym mikroorganizmem, 

otrzymane wyniki wskazują, że w przypadku produkcji IL-1β, IL-6 i MCP-1 eliminacja 

PPAD prowadziła, zwłaszcza w kontakcie 24-godzinnym do zdecydowanego obniżenia po-

ziomu ich ekspresji (3-14-krotnej) w porównaniu do odpowiedzi na szczep dziki. Natomiast, 

w tym samym czasie ekspresja IL-8 i TNF-α wzrosła co najmniej 2-krotnie w porównaniu 

do odpowiedzi na szczep dziki.  W przypadku IL-10, ΔPPAD powodował jej nadekspresję 

tylko podczas krótkiego kontaktu (2-krotny wzrost). Rozważając sytuację, w której komórki 

THP-1 były poddawane koinfekcji zarówno bakteriami pozbawionymi PPAD, jak i droż-

dżami C. albicans, zaobserwowano globalny spadek odpowiedzi komórek THP-1 na infek-

cję mieszaną, zwłaszcza po 24 godzinach kontaktu w sytuacji, gdy powstaje dojrzały bio-

film. Eliminacja PPAD powodowała obniżenie ekspresji IL-1β, ILl-10, MCP-1 i TNF-α, w 

porównaniu do mieszanego biofilmu z udziałem szczepu dzikiego. Natomiast dla IL-8 i IL-

6, w tym samym czasie zaobserwowano nieznaczny wzrost ich ekspresji w obecności mu-

tanta PPAD.  
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Rysunek 34. Wpływ PPAD na profil cytokinowy komórek THP-1. Zróżnicowane komórki 

THP-1 poddano 3- i 24-godzinnemu kontaktowi z drożdżakiem C. albicans oraz wybranymi 
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szczepami bakterii P. gingivalis: dziki szczep W83 oraz mutant ΔPPAD (w tle W83) i zbadano 

poziom ekspresji wybranych cytokin. Opis metodyczny jak w Rys.32. 

4.5.3. Odpowiedź fibroblastów, izolowanych od pacjentów zdro-

wych i chorych na paradontozę na kontakt z biofilmem drożdżo-

wym 

Fibroblasty dziąsłowe są jednymi z ważniejszych komórek przyzębia, stanowiących główne 

komórki tkanki łącznej, które odpowiadają za regulację i utrzymywanie homeostazy w tej 

tkance. Co istotne, komórki te utrzymują homeostazę na kilka sposobów. Jednym z nich jest 

produkcja składników macierzy zewnątrzkomórkowej lub jej modyfikacja. Fibroblasty re-

gulują homeostazę, także na drodze produkcji cytokin i chemokin oraz czynników wzrosto-

wych (Khalaf i in., 2017). 

4.5.3.1. Porównanie stopnia kolonizacji fibroblastów dziąsłowych, izolowa-

nych od zdrowych dawców i pacjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi 

przyzębia przez komórki C. albicans w różnej formie morfologicznej 

W rozprawie doktorskiej podjęto próbę porównania podatności komórek fibroblastów, izo-

lowanych od obu typów dawców, na kolonizację przez komórki C. albicans oraz wskazania 

różnic w zasiedlaniu tych komórek gospodarza w zależności od formy morfologicznej kolo-

nizującego drożdżaka. Ponieważ w warunkach eksperymentu (obecność FBS, temp. 37°C, 

atmosfera CO2) komórki drożdżaków szczepu dzikiego rozpoczynały formowanie strzępek, 

dla dalszych porównań wykorzystano szczep C. albicans, z delecją genów EF1 i CPH1, 

niezdolny do strzępkowania. 

Fibroblasty pochodzące od obu grup dawców poddano 2-godzinnej kohodowli z komórkami 

C. albicans (MOI 1:1). Po usunięciu niezwiązanych komórek drożdżaków, zasiedlanie fi-

broblastów analizowano wybarwiając chitynę obecną w ścianie komórkowej drożdżaków, 

które uległy adhezji do fibroblastów. Wyniki przedstawione na Rys. 35 wskazują, że fibro-

blasty pochodzące od pacjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi przyzębia są w zdecy-

dowanie mniejszym stopniu kolonizowane przez formę strzępkową C. albicans, niż fibro-

blasty od dawców zdrowych. Jeśli chodzi o komórki C. albicans występujące w formie droż-

dżopodobnej, nie wykazują istotnych różnic w zdolności zasiedlania fibroblastów izolowa-

nych od dawców zdrowych lub chorych na paradontozę (Rys. 35B).  
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Rysunek 35. Kolonizacja pierwotnych fibroblastów dziąsłowych izolowanych od zdro-

wych dawców (A) i od pacjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi przyzębia (B) przez 

komórki C. albicans. Monowarstwy fibroblastów obu typów komórek inkubowano z komór-

kami dzikimi C. albicans (szczep CAI-4) oraz z mutantem efg1ΔΔcph1ΔΔ – niezdolnym do 

tworzenia strzępek. Kohodowle ludzkich komórek z drożdżakami prowadzono przez 2 go-

dziny, stosując MOI 1:1, w medium DMEM z 1% FBS (v/v) bez dodatku antybiotyków i 

antymykotyków. Po koinkubacji komórki ludzkie zostały przepłukane buforem PBS, a droż-

dżaki C. albicans, które uległy adhezji do monowarstwy wybarwione barwnikiem Calcofluor 

White. Poziom zasiedlania został oceniony przy wykorzystaniu mikroskopii fluorescencyjnej. 

4.5.3.2. Wpływ wybranych czynników wirulencji komórek C. albicans na 

żywotność fibroblastów dziąsłowych 

Jak wspomniano wyżej, komórki C. albicans posiadają szereg czynników wirulencji, podle-

gających zmianom jakościowym lub ilościowym, zależnie od formy morfologicznej, w któ-

rej występują. Należą do nich różne typy białek adhezyjnych (CWP), mniej lub bardziej 

stabilnie zakotwiczonyche w ścianie lub błonie komórkowej; proteazy związane z po-

wierzchnią komórki (Sap9-Sap10) lub sekrecjonowane do środowiska (Sap1-Sap6), a także 

polisacharydy powierzchniowe (glukany, mannany i chityna). Czynniki te często także wy-

stępują w zmiennej proporcji i profilu zależnie od postępu infekcji jak i w zależności od 

miejsca jej występowania (Naglik i in., 2008). Szereg z tych czynników wykazuje szkodliwe 

działanie na żywotność ludzkich komórek. W porównaniu odpowiedzi fibroblastów z obu 
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grup dawców wykorzystano wstępnie oczyszczone czynniki wirulencji C. albicans. Ko-

mórki ludzkie były inkubowane przez 2 godziny w standardowych warunkach, w kontakcie 

z proteazami aspartylowymi (Sap3, Sap6, Sap9: 1 i 2 µg/ml), z glukanami i mannanami (200 

ng/ml i 1 µg/ml) oraz z CWP (10 i 100 ng/ml). Wpływ tych czynników na żywotność fibro-

blastów określono na podstawie testu MTT.  

Uzyskane wyniki wykazały zmienny wpływ zastosowanych czynników na żywotność ko-

mórek pochodzących od zdrowych dawców, w porównaniu do pacjentów z chorobą przyzę-

bia. Dla tych pierwszych zaobserwowano zwiększoną wrażliwość na działanie proteaz 

aspartylowych, zwłaszcza Sap3 i Sap9 (Rys. 36), natomiast, komórki od pacjentów z prze-

wlekłymi stanami zapalnymi przyzębia, wykazywały spadek żywotności nawet do 50%, w 

kontakcie z glukanami i mannanami. Z kolei działanie białek powierzchniowych drożdżaka 

(CWP) prowadziło do podobnych, niekorzystnych zmian w kondycji obu typów fibrobla-

stów.  

 

Rysunek 36. Żywotność fibroblastów eksponowanych na działanie powierzchniowych 

składników komórek C. albicans. Pierwotne fibroblasty dziąsłowe od dawców zdrowych 

oraz od pacjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi przyzębia inkubowano przez 2 godziny 

z wybranymi czynnikami wirulencji komórek C. albicans: proteazami aspartylowymi (Sap), 

glukanami i mannanami oraz CWP, w medium DMEM z 1% FBS (v/v) bez dodatku antybio-

tyków i antymykotyków. Po inkubacji żywotność komórek oznaczono przy wykorzystaniu 

testu MTT.  
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4.5.3.3. Analiza profilu ekspresji cytokin przez fibroblasty dziąsłowe po 

stymulacji wybranymi czynnikami wirulencji C. albicans 

Fibroblasty występujące w tkance łącznej przyzębia aktywnie uczestniczą w produkcji me-

diatorów zapalnych (Fitzsimmons i in., 2017; Pinheiro i in., 2018). Większość badań kon-

centruje się na analizie odpowiedzi komórek pochodzących od zdrowych dawców. Stosun-

kowo mało wiadomo na temat odpowiedzi komórek będących w dłuższym kontakcie z ty-

powym dla paradontozy patogenem - P. gingivalis. Przeprowadzono, zatem porównanie ak-

tywacji wydzielania cytokin przez fibroblasty izolowane od zdrowych dawców oraz tych z 

udokumentowaną chorobą przyzębia, w celu sprawdzenia czy komórki „po przejściach” są 

zdolne do rozwinięcia wtórnej odpowiedzi zapalnej w wyniku ekspozycji komórek na czyn-

niki wirulencji C. albicans. Komórki ludzkie poddano dwugodzinnemu kontaktowi z wyse-

lekcjonowanymi wyżej czynnikami wirulencji C. albicans. tj. Sap3, Sap6, Sap9 (0,1 µg/ml), 

glukanami i mannanami (200 ng/ml) oraz CWP (100 µg/ml). Jako konotrolę negatywną wy-

korzystano komórki niestymulowane żadnym czynnikiem. Jako próbę kontrolną stosowano 

komórki traktowane czynnikiem TGF- β1. Stosując metodę Real-Time PCR przeprowa-

dzono analizę poziomu ekspresji genów kodujących odpowiednio: IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10 

oraz MCP-1 (Rys. 37). Profil cytokinowy uzyskany dla komórek pochodzących od dawców 

zdrowych wskazywał, że w kontekście IL-1β zaobserwowano, iż w komórkach od trzech na 

pięciu dawców w większości przypadków niezależnie od czynników wykorzystanych do 

stymulacji praktycznie nie doszło do ekspresji tej interleukiny. W zasadzie tylko dla komó-

rek od dwóch dawców zdrowych zaobserwowano znaczną wrażliwość na stymulację i dużą 

ekspresję IL-1β. Efekt wydaje się być najmocniejszy dla stymulacji komórek przy użyciu 

Sap6, Sap9 i glukanów – tu wzrost ekspresji IL-1β był kilkudziesięciokrotny względem ko-

mórek niestymulowanych. Podobnie dla stymulacji komórek pozostałymi czynnikami, w 

przypadku tych dwóch dawców ekspresja IL-1β utrzymywała się na poziomie kilkunasto-

krotnie wyższym względem komórek kontrolnych. Globalna odpowiedź komórek od daw-

ców wyrażająca, się poprzez ekspresję IL-6 była na porównywalnym poziomie, niezależnie 

od czynników, a wartości zmian ekspresji genu kodującego tę interleukinę utrzymywały się 

poniżej 2. Podobnie sytuacja prezentowała się dla ekspresji IL-8. Chociaż tutaj odnotowano 

dla wyżej wspomnianych dawców wyższy poziom ekspresji. Stwierdzono natomiast, że 

wszystkie czynniki doprowadziły do nadekspresji IL-10 w zdrowych komórkach, chociaż te 

wykazywały dużą wrażliwość na Sap3 i Sap6 prowadząc do ekspresji IL-10 utrzymującej 
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się na średnim poziomie powyżej 2. Dla ekspresji genu kodującego białko mcp-1 zaobser-

wowano, że w przypadku komórek od zdrowych dawców wartości te plasują się poniżej 2. 

Po stymulacji fibroblastów pochodzących od pacjentów z paradontozą wskazanymi czynni-

kami wirulencji zaobserwowano, że doszło do nadekspresji IL-1β. Efekt ten nie był jednak 

tak wyraźny, jak w przypadku komórek od zdrowych dawców. Odpowiedź na poziomie eks-

presji IL-6 była globalnie porównywalna do tej uzyskanej dla komórek od zdrowych daw-

ców. Niewielką nadekspresję odnotowano po stymulacji komórek Sap3. Natomiast analizu-

jąc wpływ tych czynników na ekspresję IL-8 zaobserwowano, że po stymulacji komórek 

Sap6 i Sap9, ekspresja genu kodującego tę interleukinę utrzymywała się poniżej wartości 2. 

Praktycznie nie odnotowano ekspresji IL-10 i MCP-1 przez komórki pochodzące od pacjen-

tów z paradontozą. 

Wydaje się, że fibroblasty od pacjentów z paradontozą, globalnie są mniej wrażliwe na sty-

mulację czynnikami wirulencji C. albicans, a ekspresja genów odpowiedzialnych za pro-

dukcję cytokin przez te komórki jest mniejsza względem komórek pochodzących od zdro-

wych dawców.  
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Rysunek 37. Różnice w profilu ekspresji genów kodujących wybrane cytokiny przez fi-

broblasty izolowane od zdrowych dawców (A) oraz pacjentów z paradontozą (B) w od-

powiedzi na główne drożdżowe czynniki wirulencji. Fibroblasty stymulowano przez 2 go-

dziny wybranymi czynnikami wirulencji drożdżaka C. albicans: proteazami (Sap), glukanami, 

mannanami oraz białkami powierzchniowymi (CWP). Po inkubacji wyizolowano RNA z ludz-

kich komórek i po reakcji odwrotnej transkrypcji, zbadano poziom ekspresji wybranych cyto-

kin przy wykorzystaniu techniki Real-Time PCR. Jako gen referencyjny wykorzystano gen 

GAPDH. Wyniki zostały przedstawione jako średnia ± SD (odchylenie standardowe) i były 

analizowane przy wykorzystaniu oprogramowania GraphPad Prism (GraphPad, LaJolla, CA). 

Analizę statystyczną pod względem istotności statystycznej prowadzono z wykorzystaniem 

analizy wariancji (ANOVA) oraz testu Bonfferoniego, który potwierdzał istotność staty-

styczną. Dla wartości P<0,05 wyniki uznawano za istotne statystycznie. Istotność oznaczano 

jako: * - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001, ns nad odpowiednim słupkiem oznacza brak 

istotności. Gwiazdki i etykieta ns zostały wykorzystane w celu pokazania różnic w odpowiedzi 

komórek na działanie wybranych czynników.  

4.5.3.4. Ocena wpływu wybranych proteaz aspartylowych (Saps) droż-

dżaka C. albicans na zasiedlanie ludzkich fibroblastów 

Geny rodziny SAP ulegają ekspresji w różny sposób w warunkach in vivo, w zależności od 

wielu czynników środowiskowych, prowadząc do zróżnicowanego poziomu obecności tych 

proteaz i w konsekwencji do zróżnicowanego postępu infekcji (Naglik i in., 2008). W celu 

wyjaśnienia, które grupy proteinaz aspartylowych zaangażowane są w kolonizację fibrobla-

stów dziąsłowych, komórki te poddano kohodowli z mutantami drożdżaka C. albicans, z 

wprowadzonymi selektywnie delecjami dotyczącymi wybranych grup proteaz aspartylo-

wych: Sap1-3, Sap4-6, Sap8 i Sap9-10 (Rys. 38). Wyniki wskazały, że mutanty cechujące 

się delecją Sap1-3 oraz Sap8 wykazywały znacznie niższą zdolność kolonizacji obu typów 

fibroblastów niż szczep dziki C. albicans. Natomiast eliminacja Sap9 i Sap10, które są za-

kotwiczone w ścianie komórkowej, wydawała się raczej sprzyjać kolonizacji fibroblastów.  

Fibroblasty izolowane od pacjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi przyzębia były 

znacznie mniej podatne na zasiedlanie przez komórki C. albicans, w porównaniu do komó-

rek od zdrowych dawców. Profil zmienności obserwowany dla fibroblastów od osób zdro-

wych pokrywał się także z wynikami uzyskanymi dla fibroblastów od osób chorych. 
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Rysunek 38. Wpływ proteinaz aspartylowych C. albicans na zdolność kolonizacji ludz-

kich fibroblastów przez komórki drożdżaka. Monowarstwy ludzkich fibroblastów izolowa-

nych od zdrowych dawców (A) oraz od pacjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi przyzę-

bia (B) inkubowano przez 2 godziny z drożdżakami C. albicans w MOI 1:1. Wykorzystano 

mutanty szczepów C. albicans z delecjami genów kodujących: Sap1-3 (sapΔ/Δ1/2/3), Sap4-6 

(sapΔ/Δ4/5/6), Sap8 (sap8Δ/Δ) oraz Sap9-10 (sapΔ/Δ9/10). Szczep referencyjny stanowił 

szczep CAI-4. Po inkubacji komórki C. albicans, które uległy adhezji do fibroblastów, wybar-

wiono barwnikiem Calcofluor White. Stopień kolonizacji oszacowano wykonując pomiary 

techniką mikroskopii fluorescencyjnej. 

4.5.3.5. Wpływ powierzchniowych czynników C. albicans na różnicowanie 

fibroblastów w miofibroblasty 

Paradontoza jest związana ze stanem zapalnym i infekcją dziąseł oraz kości wspierających 

zęby, często prowadzącą do destrukcji tkanek gospodarza (Anitua i in., 2012). W konse-

kwencji, układ gospodarza, aktywuje wydzielanie czynników wzrostowych i cytokin napę-

dzając dalsze procesy regeneracyjne w odniesieniu do przyzębia (Arancibia i in., 2013). 

Biorą w nich udział różne typy komórek, pośród których fibroblasty dziąsłowe odgrywają 

szczególną rolę, ponieważ występują w dużej ilości w tkankach dziąseł oraz są odpowie-
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dzialne za utrzymywanie integralności strukturalnej tkanek (Anitua i in., 2012). Ponadto su-

bpopulacja tych komórek ulega różnicowaniu w miofibroblasty wykazujące charaktery-

styczny fenotyp (Arancibia i in., 2013). Miofibroblasty odpowiadają za syntezę cząsteczek 

macierzy zewnątrzkomórkowej oraz obkurczanie ran, co jest ważnym elementem procesu 

gojenia. Z drugiej strony, może dochodzić do nadmiernego odkładania się cząsteczek ma-

cierzy zewnątrzkomórkowej, a to z kolei może prowadzić do zmian fibrotycznych i w kon-

sekwencji do zmian patologicznych (Bitu i in., 2006). Miofibroblasty charakteryzują się 

zwiększoną ekspresją alfa aktyny mięśni gładkich (ang. α-smooth muscle actin, α-Sma) i 

wykazują zwiększoną produkcję białek macierzy zewnątrzkomórkowej przy obniżonej ich 

degradacji (Anitua i in., 2012). W związku z tym, w przedstwionych niżej badaniach podjęto 

próbę oceny potencjału czynników wirulencji C. albicans do różnicowania fibroblastów 

dziąsłowych w miofibroblasty. W tym celu komórki od zdrowych dawców i od pacjentów z 

przewlekłymi stanami zapalnymi przyzębia stymulowano wybranymi czynnikami po-

wierzchniowymi oraz sekrecjonowanymi proteazami drożdżaka C. albicans przez 48 go-

dzin, a następnie przeprowadzono analizę poziomu ekspresji genów kodujących odpowied-

nio: ACTA2 (ang. α-smooth muscle actin), CCN2 (ang. connective tissue growth factor, 

CTGF), COLL1 (ang. collagen 1), TGF-β1 (ang. transforming growth factor β1), przy wy-

korzystaniu metody Real-Time PCR i genu referencyjnego GAPDH (Rys. 39).  

Przeprowadzone porównania wykazują, że czynniki drożdżowe, w szczególności proteazy 

mogą powodować różnicowanie fibroblastów w miofibroblasty, na co wskazuje nadekspre-

sja TGF-β1 i komponentów macierzy zewnątrzkomórkowej, związanych ze zwłóknieniem i 

aktywacją miofibroblastów – ACTA2, COLL1 oraz CCN2. Niestety, korelacja pomiędzy ko-

mórkami od różnych dawców jest stosunkowo niska, co może oznaczać, że nie wszystkie 

komórki ulegały aktywacji. Sprawdzono zatem wpływ wybranych drożdżowych proteaz 

aspartylowych na poziom produkcji białka α-Sma, przy wykorzystaniu techniki Western 

blotting. Zmiany zaobserwowane na poziomie ekspresji genu (ACTA2) zostały potwierdzone 

produkcją białka α-Sma w obu analizowanych typach komórek (Rys. 40). Te obserwacje 

sugerują, że proteazy drożdżowe mogą być zaangażowane w modyfikacje fibroblastów dzią-

słowych podczas infekcji drożdżowej.  
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Rysunek 39. Wpływ wybranych czynników powierzchniowych Candida albicans na róż-

nicowanie fibroblastów w miofibroblasty. Fibroblasty od osób zdrowych (A) oraz od pa-

cjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi przyzębia (B) stymulowano czynnikami wirulen-

cji C. albicans przez 48 godzin i przy wykorzystaniu techniki Real-Time PCR zbadano poziom 

ekspresji wybranych markerów zróżnicowania komórek w miofibroblasty: ACTA2, CCN2, 

COLL1, oraz TGF-β1. Opis metodyczny jak w Rys. 37. 

 

Rysunek 40. Wpływ wybranych czynników powierzchniowych Candida albicans na róż-

nicowanie fibroblastów w miofibroblasty. Fibroblasty od osób zdrowych (A) oraz od pa-

cjentów z przewlekłymi stanami zapalnymi przyzębia (B) stymulowano czynnikami wirulen-

cji C. albicans przez 48 godzin i za pomocą techniki Western blot oraz stosownych przeciwciał 

zbadano poziom produkcji białka α-Sma.  
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5. DYSKUSJA 

Unikalne środowisko w jamie ustnej umożliwia, zasiedlanie jej przez wiele mikroorgani-

zmów, do których zaliczane są bakterie i drożdże (Salvatori i in., 2016). Wyodrębniono w 

niej kilkaset różnych gatunków bakterii, wirusów, grzybów i pierwotniaków, które są zdolne 

razem tworzyć społeczności i dobrze funkcjonować w strukturze biofilmów (Wright i in., 

2013).  

Środowisko jamy ustnej i bytujące w niej mikroorganizmy wystawione są na ciągłe zmiany 

(Wright i in., 2013). Związane są one nie tylko z pojawianiem się pierwszych zębów, ale 

również ich usuwaniem, wstawianiem protez, wypełnień czy też wszelkiego rodzaju zmian 

próchniczych (Krzysciak i in., 2016). Ponadto środowisko jamy ustnej może być modulo-

wane przejściowo przez przedłużone stosowanie leków (w tym antybiotyków), dietę, a także 

w wyniku produkcji zmiennej ilości śliny. Co więcej, nie pozostaje ono obojętne na takie 

warunki, jak temperatura, dostępność tlenu czy składników odżywczych, a także zmiennych 

wartości pH (Krzysciak i in., 2016). Te zmiany środowiskowe w konsekwencji mogą wpły-

wać na skład gatunkowy biofilmów w danym miejscu jamy ustnej (Takahashi i Nyvad, 

2010). Mikroorganizmy by zaadaptować się do tak zmiennych warunków wdrażają szereg 

mechanizmów, które umożliwiają im interakcję w celu kooperowania bądź konkurowania z 

innymi członkami mikroflory bytującymi w tych strukturach (Jenkinson, 2011; Jakubovics 

i Kolenbrander, 2010).  

Drożdżaki C. albicans są jednymi z najpowszechniej występujących drożdżowych mikroor-

ganizmów komensalnych. Komórki C. albicans mają dużą zdolność do przystosowywania 

się do różnych warunków panujących w miejscach infekcji, przez co są zdolne do egzysto-

wania w różnych niszach. Przykładowo są one zdolne do zasiedlania miejsc, w których wy-

stępują warunki beztlenowe, co zostało dobrze udokumentowane na przykładzie kolonizacji 

ludzkiego przewodu pokarmowego (Desai i in., 2015).  

Stosunkowo od niedawna wiadomo, że C. albicans tworząc biofilm może generować mikro-

środowisko hipoksyczne, które wspiera wzrost mikroorganizmów beztlenowych (Fox i in., 

2014). Grupa Fox’a zaobserwowała, że w zawiesinie bakterie Clostridium perfringens pro-

wadzą do agregacji komórek C. albicans, zaś drożdże tworząc biofilmy, pomagają bakte-

riom C. perfringens przetrwać w środowisku, które normalnie jest dla nich toksyczne. Choć 

nie do końca wyjaśniono to zjawisko, istnieją przesłanki sugerujące, że może to być zwią-

zane z dużym zapotrzebowaniem na tlen przez komórki drożdżowe (Wesolowski i in., 2008).  
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Mimo informacji, że drożdżaki z gatunku Candida są obecne w płytce poddziąsłowej i w 

kieszonkach dziąsłowych (Barros i in., 2008), w dalszym ciągu nie do końca wiadomo jaki 

jest wpływ gatunków Candida na rozwój paradontozy, w przeciwieństwie do bakterii P. 

gingivalis, które wydają się być jednymi z jej głównych sprawców. W celu zbadania możli-

wych sposobów koegzystencji drożdżaka C. albicans i bakterii P. gingivalis w aspekcie ko-

operacji albo konkurencji, zastosowano trzy modele tworzenia mieszanych biofilmów przez 

te mikroorganizmy, symulujące różną kolejność zasiedlania miejsca infekcji. Rozważono 

formowanie zarówno biofilmów wczesnych, powstających w czasie 3-godzinnego, wzajem-

nego kontaktu, jak i tworzenia dojrzałego biofilmu (24-godzinny kontakt), w warunkach tle-

nowych i beztlenowych.  

Wstępne oszacowania żywotności komórek bakterii W83 w biofilmie jednogatunkowym 

względem mieszanego biofilmu z udziałem drożdżaków wskazało, że niezależnie od typu 

formowanego biofilmu, odnotowano wyraźną protekcję żywotności komórek bakteryjnych 

w towarzystwie C. albicans, co widoczne jest szczególnie wyraźnie, kiedy uformowany bio-

film bakteryjny zasiedlany jest przez drożdżaki lub gdy wykształcony biofilm drożdżowy 

zasiedlany jest przez komórki bakteryjne. Efekt ten jest widoczny zarówno w warunkach 

tlenowych jak i beztlenowych. Najsłabszy efekt protekcji zaobserwowano, gdy oba patogeny 

konkurują o tę samą powierzchnię w warunkach tlenowych.  

Z kolei własności adhezyjne bakterii są bardziej widoczne w sytuacji zasiedlania przez nie 

uformowanego biofilmu drożdżowego. Wskazywać to może na fakt występowania specy-

ficznych oddziaływań między obydwoma typami komórek, warunkujących stabilizację for-

mowanego biofilmu. I rzeczywiście, w badaniach, nie objętych niniejszą pracą doktorską, 

wykazano, że takie oddziaływanie może zachodzić z udziałem adhezyny drożdżowej Als3, 

a także drożdżowych białek cytozolowych: Eno1 i MP65, pełniących na powierzchni komó-

rek drożdżowych dodatkową rolę adhezyn – tzw ”moonlighting proteins” (Bartnicka i in., 

2019). Zaangażowanie w tych interakcjach przypisano adhezyjnej domenie gingipainy 

RgpA (Bartnicka i in., 2019) i białku InlJ należącemu do rodziny internalin (Sztukowska i 

in., 2018).  Powyższe odkrycia potwierdzają odpowiedzi komórek C. albicans na formowa-

nie mieszanego biofilmu, który zwiększa ich żywotność w warunkach tlenowych oraz adhe-

zję w warunkach wspólnie zasiedlanej powierzchni. Żywotność uformowanego czy tworzą-
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cego się biofilmu drożdżowego, w warunkach beztlenowych, jest silnie wrażliwa na własno-

ści proteolityczne P. gingivalis, rosnące wraz z liczbą bakterii, które rozpoczęły kolonizację 

zasiedlanej powierzchni.  

5.1. Formowanie mieszanych biofilmów bakteryjno-droż-

dżowych 

5.1.1. Wpływ fimbrii bakterii P. gingivalis na formowanie mie-

szanych biofilmów   

P. gingivalis dysponują szeregiem ważnych czynników wirulencji mających wkład w pato-

genezę chorób przyzębia, które mogą być także istotne dla formowania biofilmów miesza-

nych i odpowiedzi komórek gospodarza na ich tworzenie. Do tych czynników zaliczane są 

fimbrie, które w czasie inwazji mogą także umożliwiać bakteriom wnikanie do wnętrza ko-

mórek gospodarza, co zabezpiecza mikroby przed rozpoznaniem i sprzyja ich rozprzestrze-

nieniu się w obrębie przyległych tkanek (Hamada i in.,1994; Yilmaz i in., 2002). 

Co więcej, postuluje się, że fimbrie odpowiadają za proces autoagregacji P. gingivalis pod-

czas tworzenia biofilmów jednogatunkowych (Kolenbrander, 2000; Hamada i in., 1994). Jak 

również, wykazano, że długie fimbrie P. gingivalis zbudowane z FimA, są w głównej mierze 

zaangażowane w ko-agregację z innymi bakteriami, takimi jak Actinomyces viscousus 

(Goulbourne i Ellen., 1991), T. denticola (Hashimoto i in., 2003), S. gordonii (Lamont i in., 

1993), czy ze S. oralis (Maeda i in., 2004).  

W analizie roli fimbrii w formowaniu biofilmu z drożdżakmi posłużono się szczepem ATCC 

33277 i porównano jego własności do szczepu W83. Oba szczepy wykazują zróżnicowanie 

pod względem zdolności formowania tzw. długich fimbrii. Struktury takie tworzy głównie 

szczep ATCC 33277, identyfikowany także jako mniej wirulentny w porównaniu do W83, 

który jest szczepem ubogim w te struktury. Aczkolwiek nie jest to jedyna różnica między 

tymi szczepami (Naito i in., 2008). Analiza formowanych biofilmów mieszanych wskazy-

wała, że podobnie jak w przypadku W83, dojrzały biofilm bakteryjny z udziałem szczepu 

ATCC 33277, zasiedlany przez komórki C. albicans wykazywał zwiększoną przeżywalność 

komórek bakteryjnych, ale także nieznacznie większe zdolności adhezyjne w porównaniu 

do W83 w mieszanym biofilmie. Z kolei analiza biofilmu ze względu na przeżywalność i 

adhezję drożdżaków, potwierdziła mniejszą wirulencję tego szczepu bakteryjnego, z uwagi 

na obserwowaną większą przeżywalność drożdżaków w ich obecności i większą ich adhezję 
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do uformowanego uprzednio biofilmu bakteryjnego. Jednakże badania prowadzone przez 

Sztukowską i wsp. (2018) z mutantem zawierającym delecję FimA nie wskazały na bezpo-

średni udział fimbrii w formowaniu biofilmu z C. albicans. Można zatem przypuszczać, że 

szczep ATCC 33277 posiada inne struktury powierzchniowe zaangażowane w oddziaływa-

nie z biofilmem drożdżowym lub obserwowane zmiany w stosunku do W83 są konsekwen-

cją obniżonej wirulencji bakterii. 

5.1.2. Wpływ gingipain bakterii Porphyromonas gingivalis na for-

mowanie mieszanych biofilmów 

Bardzo istotnym czynnikiem wirulencji bakterii P. gingivalis są ich proteinazy - gingipainy 

o różnej specyficzności substratowej. Wykazano, że bakterie P. gingivalis posiadają zdol-

ność wytwarzania zewnątrzkomórkowych pęcherzyków (ang. extracellular vesicles) zawie-

rających gingipainy i promujących ko-agregację komórek C. albicans w formie strzępkowej 

z bakteriami S. aureus. Sugeruje to obecność odpowiednich receptorów gingipain w obu 

mikroorganizmach i pozwala uważać gingipainy za cząsteczki łącznikowe w wielogatunko-

wych biofilmach (Kamaguchi i in., 2003a; Kamaguchi i in., 2003b). Udowodniono także, że 

Kgp wywiera bezpośredni wpływ zarówno na skład jak i strukturę mieszanych biofilmów 

tworzonych wraz z komórkami T. forsythia (Bao i in., 2014). Ponadto Kgp jest pośrednio 

zaangażowane w destrukcję biofilmów mieszanych poprzez indukowanie odrywania się ko-

mórek A. actinomycetemcomitans (Haraguchi i in., 2014). Ponieważ w obrębie struktury 

RgpA i Kgp obecne są domeny katalityczne i hemaaglutyninowa/adhezyjna (Hgp44, Hgp15, 

Hgp17 i Hgp27) (Potempa i in., 2003), stwierdzono, że domena Hgp44 z RgpA i Kgp bierze 

udział w interakcji komórek P. gingivalis z bakteriami T. denticola (Ito i in., 2010). By zwe-

ryfikować wpływ gingipain na formowanie biofilmów mieszanych z komórkami C. albi-

cans, gdzie bakterie mogą wykorzystać te proteazy w modulacji środowiska, w którym two-

rzone są biofilmy (Bao i in., 2014), użyto szczepy z ograniczoną możliwością produkcji 

gingipain. W pierwszym z nich wyeliminowano RgpB – gingipainę posiadającą głównie 

podjednostkę katalityczną, bez udziału w adhezji. Drugi ze szczepów był całkowicie pozba-

wiony możliwości wytwarzania tych białek. Porównanie biofilmów mieszanych formowa-

nych z udziałem tych mutantów pozwoliło na potwierdzenie roli potencjału proteolitycznego 

bakterii w przeżywalności drożdżaków, niezależnie od sposobu formowania mieszanego 

biofilmu. Efekt ten był szczególnie widoczny w warunkach beztlenowych, gdzie intensyw-
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nie rosnące bakterie szczepu dzikiego produkowały znaczną ilość enzymów proteolitycz-

nych, wpływających destruktywnie na żywotność i adhezję drożdżaków. Eliminacja RgpB, 

częściowo niwelowała ten efekt, natomiast całkowita eliminacja gingipain niszczących ko-

mórki drożdżowe prowadziła do wzrostu przeżywalności drożdżaków zwłaszcza w sytuacji 

wspólnego formowania biofilmu (Bartnicka i in., 2019).  

Z kolei w środowisku z dostępem do tlenu zauważono, że właściwości adhezyjne C. albicans 

oraz preferencja tych komórek do występowania w formie strzępkowej wspierała przeży-

walność delecyjnych szczepów bakteryjnych. Wydawać by się mogło, że usunięcie gin-

gipain, z domeną adhezyjną powinno obniżyć adhezję mutantów, w rzeczywistości jednak 

obserwujemy, że adhezja nieznacznie wzrasta, co może być wynikiem wypadkowym dla 

działania przeciwstawnych efektów: proteolitycznego i adhezyjnego, prezentowanych przez 

gingipainy wzglądem partnera drożdżowego (Bartnicka i in., 2019).  

5.1.3. Wpływ PPAD bakterii P. gingivalis na formowanie miesza-

nych biofilmów 

Kolejnym, potencjalnym czynnikiem wirulencji bakterii P. gingivalis jest zewnątrzkomór-

kowy enzym PPAD, który prowadzi proces cytrulinacji. W jego wyniku dochodzi do prze-

miany reszt argininy w reszty cytruliny (Zhao i in., 2017). Enzym ten posiada zdolność nie 

tylko modyfikacji szeregu białek gospodarza, ale także prowadzi cytrulinację własnych bia-

łek, co może w konsekwencji wpływać na wirulencję bakterii (Bielecka i in., 2014; Pyrc i 

in., 2013; Stobernack i in., 2016). Modyfikacja białek bakteryjnych może prowadzić do róż-

nic w sposobie zasiedlania niszy dziąsłowej, czy też w tworzeniu biofilmów. Spośród wielu 

białek bakterii P. gingivalis, które są modyfikowane na drodze cytrulinacji wymienić można 

takie istotne czynniki wirulencji, jak RgpA czy Mfa1 (Stobernack i in., 2016). To może mieć 

przełożenie na formowanie mieszanych biofilmów, w tym drożdżowo-bakteryjnych.  

W przypadku, gdy dojrzały biofilm bakteryjny poddany był kontaktowi z komórkami C. 

albicans zaobserwowano, że niezależnie od warunków (tlenowych albo beztlenowych) 

szczep pozbawiony PPAD był wrażliwszy na krótkotrwały kontakt z drożdżakiem. Podczas 

wydłużonego, 24-godzinnego kontaktu mikroorganizmów odnotowano, że o ile w warun-

kach beztlenowych doszło do spadku przeżywalności szczepu delecyjnego, to w warunkach 

tlenowych doszło do wzrostu zarówno żywotności jak i jego właściwości adhezyjnych. Po-

twierdza to protekcyjny charakter oddziaływania z komórkami C. albicans. Rozważając 
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mieszany biofilm z pozycji drożdżaków zaobserwowano, że szczep ΔPPAD wywierał nega-

tywny wpływ na żywotność i właściwości adhezyjne drożdżaka. Efekt wydawał się najmoc-

niejszy w warunkach tlenowych. Obserwacje poczynione dla kontaktu bakterii pozbawio-

nych zdolności cytrulinacji białek z dojrzałym biofilmem drożdżowym wskazują, że doszło 

do znacznego zachwiania zdolności adhezyjnych tych bakterii podczas wydłużonego kon-

taktu mikroorganizmów. Taka obserwacja może wskazywać, że proces cytrulinacji jest 

istotny nie tylko dla białek powierzchniowych P. gingivalis, ale także białek pochodzących 

z innych komórek zaangażowanych w interakcje w obrębie biofilmu (Karkowska-Kuleta i 

in., 2018). Taki potencjał został wykazany dla powierzchniowej enolazy, która nie tylko 

bierze udział w interakcjach z szeregiem białek gospodarza (Karkowska-Kuleta i in., 2011; 

Seweryn i in., 2015), ale także odpowiada za adhezję do powierzchni sztucznych (Nunez-

Beltran, Lopez-Romero i Cuellar-Cruz, 2017). Jeszcze innymi przykładami drożdżowych 

białek podatnych na cytrulinację są: kinaza fosfoglicerynianowa (Pgk1) i dehydrogenaza al-

koholowa (Adh1), które zaangażowane są m.in. w wiązanie ludzkiego plazminogenu (Crowe 

i in., 2003); antygen regulowany pH (Pra1), biorący udział m.in. w oddziaływaniu z recep-

torami układu dopełniacza, czy w sekwestracji cynku (Citiulo i in., 2012) oraz powierzch-

niowa mannoproteina, Mp65 i endo-1,3-β-glukanaza (Eng1), które odpowiadają za po-

prawne funkcjonowanie ściany komórkowej drożdży (Esteban i in., 2005; Sandini i in., 

2011), a samo Mp65 jest zaangażowane w formowanie biofilmów. Zatem, nasuwa się przy-

puszczenie, że cytrulinacja wymienionych wyżej białek, może przekładać się nie tylko na 

zdolność oddziaływania komórek C. albicans z bakteriami, ale także może być istotna dla 

ich funkcjonalności względem komórek gospodarza (Karkowska-Kuleta i in., 2018). Zdol-

ność cytrulinacji białek przez bakteryjny PPAD jest zatem istotnym zjawiskiem w trakcie 

procesu formowania biofilmów drożdżowo-bakteryjnych, prowadzącym do generowania 

warunków faworyzujących dalszą ko-infekcję. 

5.1.4. Wpływ HmuY bakterii P. gingivalis na formowanie miesza-

nych biofilmów 

Żelazo jest jednym z mikroelementów odgrywających zasadniczą rolę w infekcjach, ponie-

waż jest kofaktorem wielu białek zaangażowanych w szereg procesów metabolicznych ko-

mórek mikroorganizmów, takich jak oddychanie komórkowe, metabolizm komórkowy, me-

tabolizm leków, transport tlenu, czy syntezę DNA (Almeida i in., 2009; Gerwien i in., 2018). 

Stąd, w trakcie rozwoju infekcji ma miejsce ciągła konkurencja o żelazo, zarówno pomiędzy 
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komórkami mikroorganizmów, jak i pomiędzy nimi, a układami hemo-zależnymi gospoda-

rza (Almeida i in., 2009). Szereg bakterii wykształciło ciekawy sposób wydajniejszego po-

zyskiwania hemu, polegający na przekształceniu oksyhemoglobiny w methemoglobinę 

(Smalley i Olczak, 2017; Carvalho-Filho i in., 2016; Byrne i in., 2009). 

Bakterie funkcjonujące w obrębie biofilmu wykazują odmienną fizjologię niż te, które po-

zostają w formie planktonicznej. W szczególności dotyczy to faktu, że w warunkach infekcji 

są one poddane niedoborom składników odżywczych, m.in. takich jak żelazo czy hem (Ol-

czak i in., 2010). Dostęp do nich jest również ważny dla drożdżaków, dla których pobór 

żelaza może być uważany za jeden z atrybutów wirulencji (Almeida i in., 2009).  

Komórki C. albicans pozyskują żelazo na kilka sposobów. Jedną z możliwości jest hemoliza 

erytrocytów i uwolnienie hemoglobiny, która następnie jest wiązana przez obecne na po-

wierzchni drożdży receptory Rbt5 i Rbt51 i internalizowana do wnętrza komórek na drodze 

endocytozy (Weissman i Kornitzer, 2004; Weissman i in., 2008; Almeida i in., 2009). W 

dalszej kolejności hemoglobina wewnątrz wakuol ulega obróbce i uwalniany zostaje hem, z 

którego C. albicans pozyskuje żelazo przy wykorzystaniu oksygenazy hemowej (Santos i 

in., 2003). Różne nisze występujące w obrębie ludzkiego ciała są zróżnicowane pod wzglę-

dem dostępności żelaza, co wiąże się m.in. z różną dostępnością tlenu i różnym pH (Fourie 

i in., 2018). Na przykład ferrytyna, niestabilna w kwaśnym pH, ulega zmianom prowadzą-

cym do uwalniania żelaza, które może być w dalszej kolejności wykorzystane przez C. al-

bicans (Almeida i in., 2009). Do zakwaszenia środowiska może dochodzić w wyniku pro-

dukcji różnych metabolitów przez obecne w miejscu infekcji patogeny. Przykładem jest wy-

dzielanie mleczanu przez komórki S. aureus, które często są współizolowane wraz z C. al-

bicans z płuc od osób z mukowiscydozą (Fourie i in., 2018). Jest to przykład synergistycz-

nego oddziaływania patogenów, natomiast przykładem oddziaływania antagonistycznego 

jest biofilm tworzony przez te drożdżaki i bakterie P. aeruginosa. Z jednej strony bakterie 

te hamują wzrost komórek C. albicans poprzez sekwestrację jonów żelaza, w wyniku pro-

dukcji sideroforów, z drugiej komórki drożdżowe tłumią produkcję tych sideroforów po-

średnio zmniejszając wirulencję bakterii (Purschke i in., 2012; Trejo-Hernandez i in., 2014; 

Lamont i in., 2002; Lopez-Medina i in., 2015).  

Bakterie P. gingivalis także wykształciły specyficzne mechanizmy pozyskiwania hemu, co 

ma szczególne znaczenie w inicjacji i rozwoju przewlekłych stanów zapalnych przyzębia 

(Olczak i in., 2015). W proces ten zaangażowane są proteazy Rgp i Kgp, wspomagające 

uwalnianie hemu przez degradację białek gospodarza (Smalley i in., 2007; Smalley i in., 
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2008). Elementami dalszej sekwestracji hemu w tych procesach są białka HmuR lub HmuY. 

Białko HmuY jest preferencyjnie produkowane w biofilmach, w przeciwieństwie do komó-

rek bakteryjnych, pozostających w formie planktonicznej (Ang i in., 2007; Olczak i in., 

2010). Ponadto, bakterie hodowane w warunkach minimalnego dostępu żelaza/hemu wyka-

zują większą zdolność formowania biofilmu niż komórki hodowane w warunkach wysokiej 

zawartości żelaza/hemu (Olczak i in., 2010).  

Analizując mieszane biofilmy z udziałem P. gingivalis i C. albicans podjęto próbę określe-

nia znaczenia HmuY także w kontakcie obu patogenów, wykorzystując szczepy bakteryjne 

z delecją białka HmuY. Podobnie jak dla szczepu dzikiego, również dla tego mutanta odno-

towano protekcyjną rolę biofilmu drożdżowego, w warunkach tlenowych choć poziom tych 

zmian był uzależniony od kolejności zasiedlania powierzchni. Długotrwały kontakt obu pa-

togenów w warunkach beztlenowych eliminował tę protekcję dla mutanta ∆HmuY. Z kolei 

obserwacje dotyczące kondycji komórek C. albicans wskazują, że eliminacja HmuY nie 

prowadziła do zasadniczych zmian w żywotności czy adhezji drożdżaków w kontakcie z 

bakteriami pozbawionymi tego białka. Zatem, poczynione w tej części badań obserwacje nie 

wskazują na istotne znaczenie HmuY dla formowanego mieszanego biofilmu z udziałem 

drożdżaków i P. gingivalis. Co wydaje się dość nieoczekiwane w świetle dostępnych danych 

literaturowych, często wskazujących na zjawisko syntrofii, czyli kooperacji na rzecz wspól-

nego katabolizmu (Carvalho-Filo i in., 2016).  

5.1.5. Wpływ formy morfologicznej drożdżaka C. albicans na 

możliwość tworzenia mieszanych biofilmów z bakteriami P. gin-

givalis 

Zmienność wyników dotyczących formowania biofilmów przez C. albicans i P. gingivalis 

w różnych modelach, które rozważano, a także w różnych odstępach czasowych, w których 

tworzony był biofilm wskazuje, że może to być rezultat udziału w kształtowaniu biofilmu 

różnych form morfologicznych komórek C. albicans. Kontakt bakterii z komórkami droż-

dżaka może dotyczyć sytuacji jednoczesnego zasiedlania danej niszy przez oba mikroorga-

nizmy, wtedy w interakcję z bakteriami wchodzą drożdżopodobne komórki C. albicans, 

które w dłuższym kontakcie zwykle rozwijają strzępki, a te dalej oddziałują z namnażają-

cymi się bakteriami. Druga sytuacja dotyczy możliwości kontaktu rozwiniętego biofilmu 
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drożdżowego, a zatem zdominowanego przez formę strzępkową z napływającymi komór-

kami bakterii, które np. zmieniają miejsce swego bytowania. Stąd konieczne było porówna-

nie poziomu interakcji obu form drożdżaka z komórkami P. gingivalis. Zarówno obrazy mi-

kroskopowe jak też pomiary grubości obu typów biofilmów mieszanych wskazały, że sta-

bilny biofilm formowany jest przez bakterie z formą strzępkową drożdżaków, co potwierdza 

także fakt tworzenia strzępek w kontakcie C. albicans z szeregiem innych bakterii. Wiąże 

się to zapewne także z odmienną lokalizacją odpowiednich adhezyn drożdżowych w formie 

strzępkowej w porównaniu do drożdżopodobnej. Udział wybranych adhezyn w tym oddzia-

ływaniu wykazano w dalszych badaniach (Bartnicka i in., 2019), co potwierdza tę wstępną 

obserwację. 

5.1.6. Zaangażowanie wybranych czynników wirulencji C. albi-

cans w formowanie mieszanych biofilmów z bakteriami P. gin-

givalis  

Obserwując wpływ bakterii na formowanie i stabilność biofilmu mieszanego, analizie pod-

dano ekspresję genów kodujących wyselekcjonowane czynniki wirulencji komórek C. albi-

cans będących w kontakcie z bakteriami. W tym celu wybrano model wspólnego formowa-

nia biofilmu przez oba patogeny. Wydawał się on najlepiej odzwierciedlać wzajemne relacje 

obu patogenów, z zachowaniem ich szczególnej wrażliwości, gdyż żaden z mikroorgani-

zmów nie zyskiwał preferencji w formowaniu biofilmu.  

Z racji tego, że wykazano, iż gingipainy są jednymi z ważniejszych czynników modelują-

cych mieszany biofilm, a także należą do głównych czynników wirulencji P. gingivalis, sku-

piono się na badaniu różnic w oddziaływaniu dzikiego szczepu bakterii W83 oraz jego mu-

tanta pozbawionego gingipain z komórkami C. albicans. Jednym z czynników, dla którego 

analizowano ekspresję kodującego go genu był Als3, należący do głównej rodziny adhezyn 

występujących na ścianie komórek drożdżaków w formie strzępkowej (Nobbs i Jenkinson, 

2015). Białko Als3 jest obecne na całej długości strzępki i bierze udział w interakcji z sze-

regiem różnych białek bakteryjnych. Jednym z przykładów jest białko powierzchniowe 

SspB bakterii Streptococcus gordonii, którego interakcja z Als3 ma konsekwencje dla for-

mowania mieszanych biofilmów (Silverman i in., 2010; Tsui, Kong i Jabra-Rizk Tsui i in., 

2016).  
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Przeprowadzone w rozprawie obserwacje wykazały znaczącą stymulację ekspresji ALS3 w 

warunkach tlenowych podczas krótkiego czasu kontaktu drożdżaków, zarówno z bakteriami 

szczepu dzikiego, jak i delecyjnego. Wynikać to może z faktu, że jest to jeden z genów 

zaangażowanych we wczesną adhezję (Lohse i in., 2018). Natomiast w warunkach beztle-

nowych doszło jedynie do nieznacznej stymulacji ekspresji tej adhezyny. Nadekspresja 

ALS3 w warunkach tlenowych może wynikać z faktu, że jest ona obecna w komórkach C. 

albicans, które występują w formie strzępkowej, a forma ta dominuje w warunkach tleno-

wych. Zaobserwowane w dalszych badaniach interakcje P. gingivalis z tym białkiem z kon-

sekwencją dla stabilności biofilmu uzasadniają ten rezultat (Bartnicka i in., 2019). 

Kolejną drożdżową adhezyną zaangażowaną w znaczny sposób w formowanie biofilmów, 

jest białko Hwp-1 (Desai i Mitchell, 2015). Nobile i wsp. (2016) potwierdzili, że białko to 

pełni krytyczną rolę w formowaniu biofilmu. Wykazali oni, że o ile mutant pozbawiony 

Hwp-1 w warunkach in vitro miał nieco obniżoną zdolność formowania biofilmów, to już w 

warunkach in vivo wkład tej adhezyny był znaczący. Podobną zależność wykazano także dla 

udziału Hwp-1 w formowaniu badanego biofilmu mieszanego z udziałem C. albicans i P. 

gingivalis.  

Innym analizowanym genem, był gen kodujący białko enolazę, która jest białkiem typu 

„moonlighting”, ponieważ oprócz tego, że jest powszechnie obecnym cytozolowym enzy-

mem zaangażowanym w szlak glikolityczny, ma również zdolność występowania na po-

wierzchni komórek drożdżaków (Henderson i Martin, 2011). Na powierzchni, enzym ten 

jest zaangażowany w interakcje z białkami gospodarza, ale wykazano także jego udział w 

procesie formowania biofilmów tworzonych przez komórki C. albicans (Thomas i in., 

2006). Długotrwały kontakt C. albicans z dzikim szczepem bakteryjnym W83, zarówno w 

warunkach tlenowych jak i beztlenowych, powodował nieznaczny wzrost ekspresji ENO1. 

Zmiany te jednak należy raczej przyporządkować zmianom metabolicznym w obrębie bio-

filmu i trudno wnioskować o ich znaczeniu dla enolazy pracującej na powierzchni komórek 

drożdżaków, mimo że jest to białko w biofilmie na tyle dominujące, że stało się markerem 

infekcji grzybiczych (Walsh i in., 1991). 

W dalszej kolejności analizowano profil zmian w ekspresji sekrecjonowanych proteinaz 

aspartylowych, ponieważ enzymy te są nie tylko zaangażowane w degradację białek gospo-

darza, ale biorą także udział w oddziaływaniach komórka-komórka (Naglik i in., 2003) oraz 

w procesie formowania biofilmów, także wielogatunkowych.  
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W biofilmach tworzonych przez drożdżaki z bakteriami P. gingivalis zaobserwowano wzrost 

ekspresji genów kodujących wybrane białka Sap. Podczas krótkiego kontaktu mikroorgani-

zmów, w warunkach braku dostępu tlenu, dochodziło do nadprodukcji SAP3, SAP6 i SAP9, 

w szczególności podczas kontaktu C. albicans z mutantem pozbawionym gingipain. Podczas 

wydłużonego formowania biofilmów, wzrost ekspresji genów kodujących te proteazy ob-

serwowano głównie w warunkach tlenowych. Różnice te mogą wynikać z faktu, że w po-

czątkowych etapach formowania biofilmu, ważne są proteinazy specyficzne dla strzępek, 

Sap5 i Sap6 (Winter i in., 2016). Kolejną proteinazą zaangażowaną w formowanie biofilmu 

jest Sap8, która jest określana jako modulator tworzenia biofilmu, gdyż bierze udział w ob-

róbce proteolitycznej mucyny Msb2, która jest niezbędna do aktywacji szlaku Cek1 MAPK, 

regulowanego przez środowisko, w którym tworzony jest biofilm (Puri i in., 2012). Nato-

miast proteinazy Sap9 i Sap10 związane z powierzchnią komórek drożdżaków, mogą pod-

dawać obróbce proteolitycznej adhezyny drożdżowe, zaangażowane w formowanie biofil-

mów, przez co wywierają wpływ na integralność ściany komórkowej (Nailis i in., 2010; 

Schild i in., 2011, Dutton i in., 2016). Jak wykazano Sap9 może wiązać się także z niektó-

rymi adhezynami bakteryjnymi, regulując oddziaływanie komórek drożdżowych z bakte-

riami z gatunku Streptococcus w procesie tworzenia z nimi mieszanych biofilmów (Dutton 

i in., 2016). Wykazano także, że delecja genów kodujących białka Sap9 i Sap10 może skut-

kować spadkiem aktywności chitynazy (Cht2), odpowiedzialnej za odpowiedni skład ściany 

komórkowej drożdżaka, co także może istotnie wpłynąć na stabilność mieszanego biofilmu 

(Schild i in., 2011). 

Na podstawie otrzymanych wyników z ekspresji SAP na poziomie mRNA, postanowiono 

sprawdzić udział tych białek w formowaniu mieszanych biofilmów, analizując kontakt ko-

mórek P. gingivalis i C. albicans z delecją poszczególnych grup proteinaz aspartylowych. 

W analizie tej wzięto pod uwagę akumulację biomasy oraz zachowaną aktywność metabo-

liczną biofilmu. Uzyskane wyniki wskazały Sap4-6 oraz Sap8 i Sap9-10 jako proteazy ma-

jące istotny wkład w tworzenie biofilmów z P. gingivalis. Z kolei Winter i in. (2016) wyka-

zali, że delecja SAP5 i SAP6 powoduje, że szczepy pozbawione tych proteinaz, prezentują 

zaburzenie w procesach adhezji generalnie. Otrzymane wyniki spadku biomasy biofilmu 

mieszanego bakterii z drożdżakiem C. albicans pozbawionym SAP4-6, potwierdzają istot-

ność tych proteaz w interakcji z komórkami P. gingivalis. Podobny zakres zmian w biomasie 

i aktywności metabolicznej biofilmu odnotowano także dla szczepu pozbawionego SAP9-

10. Uzasadnieniem tej obserwacji może być fakt wpływu eliminacji SAP9 na funkcjonalność 
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ściany komórkowej drożdżaków. Jednym z efektów tej eliminacji jest redukcja aktywności 

chitynazowej komórek (Schild i in., 2011). Dodatkowo Schild i grupa postulują, że Sap9 

posiada zdolność poddawania obróbce proteolitycznej białek powierzchniowych, zarówno 

obecnych na komórkach C. albicans jak i na komórkach gospodarza, modulując przy tym 

oddziaływania ligand-receptor (Schild i in., 2011; Dutton i in., 2016). Dodatkowo eliminacja 

SAP9 skutkuje tym, że strzępki C. albicans mają tendencję do ściślejszego przylegania do 

podłoża i do innych komórek C. albicans (Dutton i in., 2016). Przeciwnie jest podczas pełnej 

aktywności Sap9 – wtedy komórki wykazują większą zdolność do rozprzestrzeniania w śro-

dowisku. Dodatkowo utrata Sap9 zaburza oddziaływanie strzępek z różnymi białkami. Przy-

kładem jest wiązanie przez Sap9 białka Eap1, które jest zaangażowane m.in. w wiązanie 

m.in. do plastiku (Nobbs, Vickerman i Jenkinson, 2010), czy komórek epitelialnych (Li i 

Palecek, 2003) i co potwierdzono ulega nadekspresji w różnych biofilmach (Sherry i in., 

2014).  

Z kolei Dutton i grupa (2016) wykazali, że pozbawienie drożdży Sap9 powoduje obniżenie 

własności adhezyjnych zależnych od Als3, co prowadzi do agregacji komórek w formie 

strzępkowej, a powstałe biofilmy są płaskie, bardziej przylegające do powierzchni, co obniża 

ekspozycję strzępek na kontakt drożdżaków z napływającymi bakteriami, z którymi droż-

dżak wygrał konkurencję o powierzchnie w tej formie (Dutton i in., 2016).    

5.2. Wpływ formownia biofilmów na odpowiedź zapalną 

ludzkich komórek in vitro 

Bytujące w jamie ustnej mikroorganizmy oddziałując ze sobą nawzajem podczas formowa-

nia biofilmu mogą także indukować odpowiedź komórek odpornościowych gospodarza od-

mienną od tej, jaką obserwowano dla formy planktonicznej czy indukowanej przez biofilm 

jednogatunkowy (Thein i in., 2006; Tamai i in., 2009). W konsekwencji często dochodzi do 

utworzenia przewlekłego stanu zapalnego, który obserwujemy także w paradontozie.  

Bakterie P. gingivalis występujące w chorobach przyzębia, mają zdolność podnoszenia po-

tencjału patogennego kooperujących z nimi mikroorganizmów w mieszanym biofilmie i po-

budzania infekcji, nawet jeśli bakterie te występują w mniejszości (Hajishengallis i in., 

2012). Ponieważ C. albicans była wykrywana w kieszonkach dziąsłowych, gdzie dominują 

bakterie czerwonego kompleksu, w tym P. gingivalis, postanowiono przeprowadzić analizę 

możliwych zmian w odpowiedzi komórek gospodarza na mieszany biofilm utworzony przez 

oba te mikroorganizmy. 
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5.2.1. Wpływ formownia mieszanych biofilmów na odpowiedź za-

palną ludzkich keratynocytów in vitro 

Keratynocyty dziąsłowe stanowią skuteczną barierę dla wnikających patogenów i uczestni-

czą w odpowiedzi prozapalnej komórek gospodarza poprzez uwalnianie odpowiednich me-

diatorów (Groeger i Meyle, 2019; Giacaman i in., 2009). Skutki kontaktu tych komórek z 

bakteriami P. ginigivalis zostały wcześniej opisane (Millhouse i in., 2014; Baek i in., 2015; 

Ramage i in., 2017) i wskazują, że jednogatunkowe biofilmy utworzone przez bakterie P. 

gingivalis, a także wielogatunkowe biofilmy z ich udziałem, stymulują produkcję cytokin 

charakterystycznych dla stanu zapalnego przyzębia (Ramage i in., 2017). Obserwowano 

wzrost ekspresji IL-6 i IL-8, IL-1β (Li i in., 2019; Ramage i in., 2017), natomiast zmiany te 

nie korelowały z poziomem białek uwalnianych do nadsączy. Stanowiło to pierwszą prze-

słankę wskazującą na możliwość degradacji analizowanych cytokin przez wydzielane przez 

bakterie P. gingivalis czynniki wirulencji.  

W badaniach zawartych w niniejszej rozprawie, rozważono odpowiedź ludzkich keratyno-

cytów dziąsłowych na kontakt z mieszanym biofilmem bakteryjno-drożdżowym, formowa-

nym bezpośrednio w kontakcie z komórkami gospodarza. Uzyskane wyniki wskazują, że 

mieszana infekcja ludzkich komórek powoduje większą ekspresję genów kodujących anali-

zowane mediatory stanu zapalnego, względem keratynocytów poddanych kontaktowi z po-

jedynczym mikroorganizmem, choć odpowiedź ta zmienia się w zależności od zestawu 

czynników wirulencji jakimi dysponuje analizowany szczep bakteryjny i w zależności od 

czasu formowania biofilmu.  Zaobserwowano m.in., że szczep wykazujący zwiększoną pro-

dukcję fimbrii, w krótkotrwałym kontakcie z komórkami ludzkimi powodował większą na-

dekspresję IL-1β, IL-8 i IL-10 w jednogatunkowej infekcji, w porównaniu do odpowiedzi na 

formowany biofilm. Natomiast po utworzeniu biofilmu mieszanego (24-godzinny) odpo-

wiedź komórek przewyższała tę obserwowaną w sytuacji wyłącznie infekcji bakteryjnej. 

Inaczej prezentowała się sytuacja dla IL-6, której największą produkcję odnotowano po 3-

godzinnej mieszanej infekcji.  

Aktywność cytokin i chemokin w miejscach infekcji może być regulowana na różnych po-

ziomach, włącznie z modyfikacjami posttranslacyjnymi (Moelants i in., 2014). Szereg prac 

wskazuje na zarówno wzrost jak i spadek powinowactwa/specyficzności receptorów oraz 

aktywności chemokin, w zależności od rodzaju modyfikacji (Proost i in., 1999; Mortier i in., 

2011). Wykazano np., że aktywność PPAD nie wpływa na zdolności adhezyjne i infekcyjne 
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ludzkich keratynocytów przez bakterie P. gingivalis, niemniej jednak odnotowano, że en-

zym ten wywiera wpływ na ekspresję genów kodujących cytokiny (Aliko i in., 2018), gdzie 

mutant pozbawiony produkcji PPAD powodował znacznie mniejszą produkcję cytokin w 

porównaniu do szczepu dzikiego. Mając na uwadze te informacje oraz potwierdzoną wyżej 

modyfikację własności adhezyjnych przez obecność PPAD, sprawdzono czy jest on enzy-

mem mającym istotny wpływ na ekspresję wybranych interleukin w mieszanej infekcji droż-

dżowo-bakteryjnej. Otrzymane wyniki wskazały, że delecja PPAD u bakterii powoduje re-

dukcję produkcji IL-1β, IL-6, IL-10 oraz MCP-1 przez keratynocyty. Przeciwnie prezento-

wała się sytuacja dla ekspresji IL-8 oraz TNF-α. Tutaj zaobserwowano, że delecja PPAD 

doprowadziła do nadekspresji tych czynników. Natomiast w sytuacji, w której komórki ludz-

kie były wyeksponowane na mieszaną infekcję z udziałem drożdżaków zaobserwowano, że 

udział szczepu z delecją PPAD, w większości przypadków powodował obniżenie poziomu 

produkcji tych czynników względem drożdżowo-bakteryjnej infekcji z udziałem dzikiego 

szczepu P. gingivalis. Wyniki te potwierdzają możliwość modulacji procesu zapalnego 

przez enzym prowadzący cytrulinację białek zarówno organizmów formujących biofilm jak 

i czynników produkowanych przez komórki gospodarza.  

5.2.2. Wpływ formownia biofilmów na odpowiedź zapalną ludz-

kich makrofagów in vitro 

Monocyty i makrofagi są ważnymi komórkami układu odpornościowego gospodarza, które 

zaangażowane są w rozpoznawanie patogenów oraz aktywację odpowiedzi odpornościowej 

(Olczak i in., 2015). Ich lokalizację potwierdzono w tkankach dziąsłowych podczas proce-

sów chorobowych obejmujących przyzębie, gdzie odpowiadają na pojawiające się patogeny 

produkcją cytokin i chemokin (Fokkema, 2012; Sakai i in., 2006). Porównania przeprowa-

dzone dla płynu dziąsłowego od pacjentów z paradontozą z płynem od zdrowych dawców 

wykazały, że u chorych stężenie IL-1β jest na znacznie wyższym poziomie niż u dawców 

zdrowych (Figuerdo i in., 1999; Zhong i in., 2007), w przeciwieństwie do poziomu IL-8, 

który jest niższy dla pacjentów z agresywnym zapaleniem przyzębia, w porównaniu do osób 

zdrowych (Ozmeric i in., 1998). Zależność, ta wydaje się być zaskakująca, ponieważ w wa-

runkach in vitro wykazano, że na początkowym etapie infekcji wydzielana jest IL-1β, która 

w dalszej kolejności moduluje wydzielanie IL-6 i IL-8 i innych cytokin w sposób autokrynny 

(Stahopoulou i in., 2009). Dodatkowo Eskan i wsp. (2008) pokazali, że IL-1β jest kluczo-
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wym regulatorem odpowiedzi zapalnej, wskazując, że zahamowanie sekrecji IL-1β albo za-

blokowanie receptora tej interleukiny powoduje spadek produkcji IL-6 oraz IL-8 w wielu 

typach komórek.   

W niniejszej pracy podjęto próbę określenia, w jaki sposób formowanie mieszanych biofil-

mów w obecności ludzkich makrofagów wywierało wpływ na profil cytokinowy tych ko-

mórek analizowany na poziomie genów. W przypadku biofilmów jednogatunkowych, ich 

kontakt z komórkami THP-1 skutkował w większości przypadków zwiększoną produkcją 

IL-1β. Choć w przypadku drożdży ta zależność była mniejsza niż dla kontaktu komórek 

THP-1 z bakteriami. Biofilm mieszany z udziałem C. albicans i P. gingivalis powodował 

zwiększoną produkcję IL-1β w porównaniu do odpowiedzi na biofilm jednogatunkowy, co 

pozwala wnioskować, że mikroorganizmy te mogą kooperować ze sobą w trakcie infekcji. 

Otrzymana zależność jest spójna z zaobserwowaną tendencją dla produkcji tego czynnika 

na poziomie białka (Bartnicka i in., 2019; Bartnicka i in., 2020). Niemniej jednak, interleu-

kina ta jest podatna na aktywność proteolityczną Kgp (Stathopoulou i in., 2009). W produk-

cję IL-1β przez monocyty i makrofagi zaangażowane są różne mechanizmy, których akty-

wacja zależy od rodzaju lub siły bodźca (Lopez-Castejon i Brough, 2011). Jednym z przy-

kładów jest wydzielanie tej cytokiny we wnętrzu egzosomów lub mikropęcherzyków pro-

dukowanych przez błony plazmatyczne (MacKenzie i in., 2001; Qu i in., 2007). W tej postaci 

interleukina jest chroniona przed ewentualną degradacją. 

Zależności uzyskane dla pozostałych genów: TNF-α, IL-6, IL-10 i MCP-1 wskazują na osła-

bienie odpowiedzi THP-1 w kontakcie z biofilmem drożdżowo-bakteryjnym, w porównaniu 

do biofilmu jednogatunkowego, w szczególności bakteryjnego. Najwyraźniej zaznaczona 

jest ta tendencja dla układu, w którym zaangażowany w oddziaływania jest szczep bakterii 

W83. Możliwym wyjaśnieniem takiej sytuacji może być tworzenie przez biofilm drożdżowy 

swego rodzaju kamuflażu dla komórek bakterii, który powoduje słabsze rozpoznanie przez 

układ odpornościowy gospodarza bakterii ulokowanych w głębszych warstwach mieszanego 

biofilmu (Karkowska-Kuleta i in., 2018).  

W infekcjach z udziałem bakterii P. gingivalis, jednymi z ich ważniejszych czynników sty-

mulujących odpowiedź układu odpornościowego gospodarza są: LPS i gingipainy (Zhang i 

in., 2008). Gingipainy są zdolne do degradowania cytokin i chemokin, zapobiegając inicjacji 

odpowiedzi obronnej przez gospodarza (Stathopoulou i in., 2009; Jayaprakash i in., 2014). 

By zweryfikować ich rolę w mieszanym biofilmie i jego wpływ na komórki THP-1 przepro-

wadzono eksperyment, w którym komórki THP-1 wyeksponowano na kontakt z nadsączami 
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pohodowlanymi uzyskanymi po tworzeniu mieszanego biofilmu drożdżowo-bakteryjnego 

(Bartnicka i in., 2020; wyniki nieprezentowane w pracy doktorskiej). Otrzymane zależności 

wskazują, że makrofagi odpowiadają na stymulację nadsączami w podobny sposób jak w 

przypadku ekspozycji na cały biofilm, prezentując jednak słabszą odpowiedź, zarówno na 

poziomie genetycznym jak i białkowym, co pozwala wysunąć wniosek, że kontakt komórek 

gospodarza z powierzchnią biofilmu potęguje obserwowany efekt.   

Jednakże, o ile spadek produkcji cytokin na poziomie białka może być wyjaśniony inten-

sywną produkcją gingipain zdolnych do ich trawienia, to efekt na poziomie ekspresji genów 

jest nieco zaskakujący i wymaga dalszych badań. Należy jednak pamiętać, że proces eks-

presji genów kodujących cytokiny jest skomplikowany i nie opiera się na aktywności prote-

olitycznej gingipain, ale raczej związany jest z oddziaływaniem receptorów komórek ma-

krofagów z fragmentami adhezyjnymi HRgp i Kgp (Fitzpatrick i in., 2009). Można dodat-

kowo zakładać, że wzajemne interakcje pomiędzy tymi proteazami bakteryjnymi, a białkami 

drożdżowymi, obecnymi zarówno na powierzchni komórek drożdżaków (Als3) jak i w nad-

sączu (np. enolaza) mogą prowadzić do obniżonej zdolności rozpoznawania gingipain przez 

odpowiednie receptory i osłabienie produkcji kodowanych białek, mimo wzrostu ilości tych 

enzymów w chroniącej strukturze biofilmu drożdżowego (Bartnicka i in., 2019).  

Podobną obserwację poczyniono dla ekspresji TNF-α, którego produkcja w komórkach 

THP-1 była napędzana w kontakcie z komórkami dzikiego szczepu P. gingivalis. Natomiast 

ekspozycja makrofagów na dwugatunkowy biofilm powodowała wygaszenie tej odpowie-

dzi. O ile na poziomie białka można by ponownie rozważać powiązanie z właściwościami 

proteolitycznymi gingipain, ponieważ Calkins i grupa (1998) wykazali, że TNF-α jest sub-

stratem dla gingipain: HRrgp, RgpB i Kgp, to na poziomie genów mechanizm tej odpowie-

dzi nie jest już taki oczywisty.  

Otrzymane wyniki wskazują także na udział gingipain w regulacji ekspresji IL-8. Ekspozy-

cja komórek THP-1, zarówno na same bakterie P. gingivalis albo same drożdżaki C. albi-

cans wywołuje intensywną ekspresję genu kodującego tę interleukinę. Natomiast w przy-

padku kontaktu komórek gospodarza z mieszanym biofilmem – ponownie obserwuje się 

wygaszenie produkcji IL-8. Taka zależność na poziomie białka wydaje się zrozumiała po-

nieważ, wiadomo, że IL-8 jest bardzo podatna na trawienie gingipainami, w tym w szcze-

gólności RgpA (Mikolajczyk-Pawlinska i in., 1998). Konsekwencją szybkiej degradacji tej 

interleukiny może być zmniejszony napływ komórek odpornościowych w miejsca toczącego 

się stanu zapalnego (Stathopoulou i in., 2009; Palm i in., 2013).  
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Obniżona zdolność odpowiedzi makrofagów na obecność mieszanego biofilmu w porówna-

niu do odpowiedzi na kontakt z biofilmem jednogatunkowym może wynikać z tego, że mi-

kroorganizmy ściśle kooperują ze sobą w celu wzajemnej obrony. Poziom kooperacji jest 

zmienny, w zależności od stopnia zaawansowania rozwoju biofilmu. Świadczy o tym fakt, 

że wcześniej zaobserwowano spadek żywotności komórek drożdżowych skorelowany z nad-

miernym wzrostem aktywności proteolitycznej P. gingivalis, w sytuacji, gdy doszło do 

wzrostu liczby komórek bakteryjnych (Bartnicka i in., 2019). Natomiast eliminacja gingipa-

iny w odpowiednim mutancie wywarła stymulujący efekt na wzrost drożdży przy współu-

dziale bakterii (Bartnicka i in., 2019). Dlatego możliwość aktywacji lub inaktywacji gin-

gipain poprzez ich bezpośrednie wiązanie z powierzchnią komórki grzyba lub białkami ule-

gającymi sekrecji w obrębie biofilmu, wydaje się szczególnie atrakcyjną możliwością, ale 

wymaga dalszych badań.  

W dalszej kolejności podjęto próbę oceny wpływu PPAD na produkcję czynników zapal-

nych przez ludzkie makrofagi będące w kontakcie z mieszanym biofilmem. Otrzymane wy-

niki (Karkowska-Kuleta i in., 2018) dotyczące odpowiedzi zapalnej i wydzielania takich 

czynników jak TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 i MCP-1 przez zróżnicowane komórki THP-1 w 

wyniku kontaktu z dzikim szczepem bakterii P. gingivalis są zbieżne z wynikami opubliko-

wanymi wcześniej przez Gmiterek i in. (2016) oraz Lam i in. (2016). W niniejszej pracy 

odnotowano, że doszło do zmian w odpowiedzi makrofagów na infekcję mieszaną przy 

współudziale mutanta bakteryjnego z delecją PPAD i drożdży. Wyniki te potwierdzają istot-

ność tego czynnika wirulencji bakterii w procesie infekcji. Poczynając od IL-1β, która od-

powiada za inhibicję apoptozy makrofagów, co skutkuje upośledzoną eliminacją bakterii P. 

gingivalis z komórek gospodarza, zaobserwowano, że dochodzi do zmniejszenia poziomu 

ekspresji tej interleukiny na poziomie genu w wyniku kontaktu z mutantem delecyjnym 

PPAD. Podobny efekt został zaobserwowany dla IL-6, która jest odpowiedzialna za różni-

cowanie aktywowanych komórek B w komórki plazmatyczne zdolne do wydzielania immu-

noglobulin (Zhou i Amar, 2006; Trindade i in., 2012; Gmiterek i in., 2016). W przypadku 

ekspresji TNF-α, który jest czynnikiem zaangażowanym w modulowanie wydzielania cyto-

kin (Papadopoulos i in., 2013), odnotowano nieznacznie większą produkcję tego czynnika 

względem stymulacji dzikim szczepem bakteryjnym. W komórkach THP-1 poddanych kon-

taktowi ze szczepem bakteryjnym pozbawionym PPAD dochodziło do produkcji IL-10 na 

mniejszym poziomie w porównaniu do takiego samego kontaktu, ale ze szczepem dzikim. 
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Kolejnym analizowanym czynnikiem był MCP-1, który jest ważnym czynnikiem chemotak-

tycznym monocytów. Tu także, pozbawione PPAD bakterie w znacznie mniejszym stopniu 

indukowały ekspresję tego genu przez komórki THP-1. Co ciekawe, zaobserwowano wzmo-

żoną ekspresję IL-8 w wyniku kontaktu komórek THP-1 ze szczepem P. gingivalis pozba-

wionym PPAD. Otrzymany wynik wydaje się być zaskakujący w świetle danych literaturo-

wych wykazujących, że zarówno szczep dziki jak i mutant delecyjny wykazują zbliżoną za-

wartość gingipain, które są zaangażowane w degradację IL-8, a sam w sobie PPAD wyka-

zuje niewielką aktywność cytrulinacji IL-8 (Moelants i in., 2014; Karkowska-Kuleta i in., 

2018).  

Poczynione powyżej wnioski wydają się mieć swoje odzwierciedlenie w dalszych badaniach 

z wykorzystaniem modelu in vivo (badania nie objęte zakresem rozprawy doktorskiej, za-

mieszczone w publikacji Bartnicka i in., 2020). Zastosowanie mysiego modelu komory pod-

skórnej, który jest powszechnie stosowany w badaniach obrazujących wirulencje gatunków 

obejmujących przyzębie (Genco i in., 1991; Houri-Haddad i in., 2000), pozwoliło na naśla-

dowanie dynamiki procesu infekcyjnego z udziałem obu mikroorganizmów. Uzyskane wy-

niki potwierdziły protekcyjny charakter biofilmu drożdżowego względem komórek bakte-

ryjnych, o czym świadczą obserwacje wzrostu przeżywalności zwierząt (93%), będących w 

kontakcie z obydwoma patogenami, w porównaniu do infekcji z udziałem wyłącznie bakterii 

(76%). Podczas gdy drożdżaki nie miały istotnego wpływu na żywotność zwierząt (Rys. 41).  

 

 

Rysunek 41. Zmiany w przeżywalności myszy po infekcji bakteriami P. gingivalis i droż-

dżakami C. albicans. Wykres reprezentuje śmiertelność myszy poddanych infekcji bakte-

riami P. gingivalis (107 CFU w 100 µl buforu PBS), drożdżakami C. albicans (105 CFU w 100 

µl buforu PBS) albo obydwoma mikroorganizmami, przy wykorzystaniu modelu komory pod-

skórnej. W grupie kontrolnej śmiertelność wynosiła zero. Wyniki zostały przygotowane przez 

prof. dr hab. Joannę Kozieł (Zakład Mikrobiologii WBBiB) i przedstawione przy wykorzysta-

niu oprogramowania GraphPad Prism (GraphPad, LaJolla, CA).  
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Z kolei analiza propagacji infekcji z udziałem obu mikroorganizmów, rezultat zaprezento-

wany na Rys. 42, pozwala stwierdzić, że po dwóch dniach od podania myszom mikroorga-

nizmów, doszło do zmniejszenia proliferacji bakterii, które znajdowały się w towarzystwie 

drożdżaków, w przeciwieństwie do infekcji wyłącznie bakteryjnej (Rys. 42A). Podczas mie-

szanej infekcji, liczba komórek bakteryjnych utrzymywała się na wysokim poziomie aż do 

4 dnia. W przypadku infekcji myszy tylko z udziałem bakterii – dochodziło do szybkiej 

eliminacji bakterii z komory (Rys. 42C). Otrzymane zależności, pozwalają potwierdzić także 

w środowisku gospodarza fakt protekcyjnego działania drożdżaków C. albicans na bakterie 

P. gingivalis.   

Model ten potwierdził także, swego rodzaju stymulację wzrostu drożdżaków w kontakcie z 

bakteriami, identyfikowaną także w środowisku gospodarza. Mianowicie, w infekcji z 

udziałem tylko komórek C. albicans dochodziło do ich szybkiej eliminacji w komorze pod-

skórnej, natomiast podczas mieszanej infekcji z bakteriami, obserwowano stabilny poziom 

obecności drożdżaków aż do czwartego dnia infekcji (Rys. 42B). Nie zidentyfikowano jed-

nak żadnego czynnika bakteryjnego, który mógłby pełnić rolę takiego stymulatora wzglę-

dem komórek drożdżowych. 

 

Rysunek 42. Zmiany w przeżywalności bakterii P. gingivalis i drożdżaków C. albicans 

(odpowiednio A, B) i procent występowania bakterii (C) w płynie komory podskórnej. 
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Do komór podskórnych wprowadzono komórki P. gingivalis, C. albicans albo mieszaninę 

mikroorganizmów. Przeżywalność bakterii i drożdży z komór (CFU/ml) była określana na 

podstawie zliczeń uzyskanych po posiewach mikroorganizmów na odpowiednie płytki z aga-

rem i ich hodowlę w odpowiednich warunkach. Każda kropka na wykresie reprezentuje poje-

dyncze zwierzę. Wyniki zebrano z dwóch eksperymentów. Przeprowadzony został test Mann-

Whitney U (n=6 myszy na każdą grupę). Słupki reprezentują średnią CFU/ml dla 12 komór z 

błędem standardowym dla średniej. Wyniki zostały przygotowane przy współpracy z prof. dr 

hab. Joanną Kozieł (Zakład Mikrobiologii WBBiB) i przedstawione przy wykorzystaniu opro-

gramowania GraphPad Prism (GraphPad, LaJolla, CA). 

Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują, że formowanie mieszanych biofilmów bakte-

ryjno-drożdżowych, z udziałem C. albicans, zarówno w układach in vitro jak i in vivo wy-

kazuje działanie protekcyjne względem komórek bakteryjnych, utrudniając ich identyfikację 

przez układ odpornościowy gospodarza. Uzyskane dane sugerują także, że infekcja ma ra-

czej charakter lokalny, w miejscu formowania biofilmu, ponieważ przenikanie bakterii do 

innych organów jest ograniczone (Bartnicka i in., 2020). Ta swoista protekcja wydaje się 

być regulowana przez bakterie w ramach niepoznanego jeszcze mechanizmu stymulującego 

wzrostu komórek drożdżowych w mieszanym biofilmie.  

5.3. Rozwój wtórnej infekcji przez ludzkie fibroblasty 

dziąsłowe 

Historycznie, fibroblasty występujące w zdrowych tkankach uważane były za komórki bę-

dące w uśpieniu albo spoczynku, co poniekąd opierało się na błędnym przekonaniu, że pro-

dukowana przy ich współudziale macierz zewnątrzkomórkowa stanowi jedynie stałe ruszto-

wanie istniejące w celu wspierania komórek i ulega przebudowie głównie w następstwie 

uszkodzenia tkanki albo podczas procesów chorobowych (Hinz i Lagares, 2019). Okazuje 

się jednak, że ECM zdrowej tkanki łącznej jest wysoce złożoną i dynamiczną strukturą, która 

nieustannie podlega syntetyzowaniu, degradacji i przebudowywaniu przez fibroblasty (Hinz 

i Lagares, 2019). Fibroblasty są przystosowane do utrzymywania homeostazy w organizmie, 

ponieważ są zdolne do wykrywania i odpowiadania na wszelkiego rodzaju zmiany w inte-

gralności i biochemicznego składu ECM.  Jednakże w sytuacji, gdy w organizmie toczy się 

przewlekły stan zapalny albo dochodzi do powtarzalnych mikrouszkodzeń tkanek, fibroba-

sty nie mogą utrzymać dalej homeostazy i dochodzi do przemiany w miofibroblasty (Hinz i 

Lagares, 2019). 
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Rozważana do tej pory infekcja z udziałem mieszanego biofilmu, została w przypadku fi-

broblastów dziąsłowych zastąpiona analizą ich odpowiedzi, w zależności od ich pochodze-

nia od osób z przewlekłą paradontozą wystawionych na wtórną infekcję drożdżową, w ze-

stawieniu z odpowiedzią fibroblastów pozyskanych od zdrowych dawców. Uważa się, że 

bakterie P. gingivalis są niemal wszechobecne w komórkach dziąsłowych pacjentów z pa-

radontozą, często powodując zmiany w ich własnościach lub morfologii (Fitzsimmons i in., 

2018). Model infekcji fibroblastów został wybrany, ponieważ istnieje obecnie wiele donie-

sień literaturowych sugerujących, że fibroblasty dziąsłowe są nie tylko „świadkami” infekcji 

wywołanych przez periodontopatyczne patogeny, ale biorą także aktywny udział w procesie 

zapalnym (Steffen i in., 2000; Doyle i in., 2015; Fitzsimmons i in., 2018; Pinheiro i in., 

2018). 

W niniejszej pracy przeanalizowano możliwości zasiedlania obu typów fibroblastów przez 

komórki C. albicans występujących zarówno w formie drożdżowej, jak i strzępkowej. 

Strzępki są uważane za formę cechującą się większymi zdolnościami adhezyjnymi, jednakże 

w większości przypadków wstępna adhezja występuje pomiędzy komórkami C. albicans w 

formie drożdżowej, a komórkami gospodarza i dopiero potem dochodzi do tworzenia strzę-

pek (Hofs i in., 2016; Moyes i in., 2015). Otrzymane wyniki wskazują, że Candida w obu 

formach morfologicznych może zasiedlać fibroblasty od zdrowych dawców. Natomiast fi-

broblasty od pacjentów okazały się mniej podatne na interakcje ze strzępkową formą droż-

dżaków. Co ciekawe, drożdżowa forma komórek C. albicans zasiedlała fibroblasty izolo-

wane z obu źródeł na porównywalnym poziomie. Podobną tendencję odnotowano w sto-

sunku do zasiedlania komórek epitelialnych przez komórki C. albicans (Wachtler i in., 

2011).  

Zjawisko osłabionej kolonizacji fibroblastów przez formę strzępkową może być częściowo 

wyjaśnione obserwacjami poczynionymi przez grupę Cheng (2016), gdzie stwierdzono, że 

oddziaływanie komórek C. albicans z unieśmiertelnionymi komórkami fibroblastów pobu-

dziło ekspresję chemokiny - fraktalkiny (ang. fractalkine; CX3CL1) zarówno na poziomie 

mRNA jak i białka. Co istotne, chemokina ta wykazuje aktywność przeciwgrzybiczą prze-

ciwko C. albicans wpływając na właściwości adhezyjne i inwazyjne komórek drożdżaka 

oraz ich żywotność (Ohta i in., 2010). Ponadto stwierdzono, że LPS komórek P. gingivalis 

pobudza ekspresję zarówno tej chemokiny, jak i jej receptora (Hosokawa i in., 2005). Innym 

prawdopodobnym wyjaśnieniem zmniejszonych właściwości adhezyjnych strzępek wzglę-

dem komórek od pacjentów z paradontozą, może być fakt bezpośredniego oddziaływania 
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cząsteczek adhezyjnych specyficznej dla tej formy morfologicznej C. albicans ze swoistymi 

składnikami eksponowanymi na fibroblastach. Możliwym wydaje się, że wydłużony kontakt 

fibroblastów z patogenami dziąsłowymi może w konsekwencji prowadzić do zmiany skład-

ników powierzchniowych fibroblastów. Wydaje się to tym bardziej prawdopodobne, że w 

analizie mechanizmu oddziaływania strzępek drożdżowych z komórkami nabłonkowymi i 

śródbłonkowymi, wykazano udział drożdżowych adhezyn: Als3 i Ssa1 w wiązaniu do na-

błonkowej E-kadheryny, śródbłonkowej N-kadheryny i receptora EGF (Phan i in., 2007; 

Wachtler i in., 2011; Yang i in., 2014; Zhu i in., 2012). Z drugiej strony wiadomo, że bakterie 

P. gingivalis mogą degradować kadheryny N i E, ale też białka fibroblastów – integryny i 

fibronektynę (Hocevar i in., 2018). Niestety, na razie nie można jasno stwierdzić w jaki spo-

sób dochodzi do trwałej eliminacji odpowiednich adhezyn, ale otrzymane wyniki wyraźnie 

wskazują na zmniejszoną podatność fibroblastów na wtórne zakażenie grzybicze w komór-

kach od pacjentów chorych. 

Odrębnym zagadnieniem była analiza mająca na celu wyjaśnienie czy fibroblasty od pacjen-

tów z paradontozą są w stanie wytworzyć wtórną odpowiedź zapalną po ekspozycji na za-

każenie drożdżakiem C. albicans. Fitzsimmons i wsp. (2018) wykazali, że fibroblasty dzią-

słowe z tkanek objętych stanem zapalnym wystawione na działanie LPS bakterii P. gingiva-

lis w mniejszym stopniu produkują mediatory prozapalne w porównaniu do komórek od 

zdrowych dawców. Stąd w niniejszej pracy przeprowadzono porównanie możliwości akty-

wacji odpowiedzi zapalnej fibroblastów od osób chorych pod wpływem działania głównych 

czynników wirulencji C. albicans. 

Zaobserwowano dość znaczne różnice w ekspresji genów kodujących wybrane mediatory 

zapalne w analizowanej grupie pacjentów, co może wynikać z faktu, że fibroblasty są zor-

ganizowane w różne subpopulacje komórek, podobnie jak makrofagi czy komórki dendry-

tyczne i nie są jednorodną populacją nawet w obrębie tej samej tkanki (Buckley i in., 2001; 

Pinheiro i in., 2017). Dodatkowo, istnieje szereg dowodów sugerujących, że fibroblasty kon-

stytutywnie ekspresjonują receptory Toll-like 2, 3 oraz 4, które są istotne dla rozpoznania 

produktów drobnoustrojowych oraz późniejszej aktywacji i regulacji odpowiedzi odporno-

ściowej (Pinheiro i in., 2017). Pinheiro wraz z grupą wykazał, że receptory TLR mogą ulegać 

ekspresji w różnym stopniu w fibroblastach, co może być z kolei powodem różnic w pro-

dukcji mediatorów zapalnych w odpowiedzi na czynniki wirulencji C. albicans. Jeszcze in-

nymi czynnikami, które są konstytutywnie ekspresjonowane przez fibroblasty, są cząsteczki 

adhezyjne ICAM-1 oraz CD44. One również są odpowiedzialne za rozpoznawanie komórek 
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C. albicans (Gil i in., 2016; Pinheiro i in., 2018). Co więcej Chen i Manning (1996) wykazali 

również, że TGF-β jest plejotropową cytokiną, która może prowadzić do tłumienia takich 

mediatorów jak IL-8, IL-1β, TNF-α. Otrzymane wyniki sugerują, że odpowiedź komórek 

wykazuje różnice w obrębie zdrowych dawców i można wyróżnić podgrupę składającą się 

z 2 pacjentów, których komórki były bardziej podatne na działanie czynników drożdżowych, 

oraz podgrupę składającą się z pozostałych pacjentów, których odpowiedź komórkowa pla-

sowała się na niższym poziomie. Niemniej jednak, komórki od pacjentów z przewlekłymi 

stanami zapalnymi przyzębia w znacznie mniejszym stopniu odpowiadały na stymulację 

czynnikami wirulencji C. albicans. O ile wszystkie testowane czynniki wirulencji C. albi-

cans wykazują właściwości stymulujące odpowiedź odpornościową komórek fibroblastów, 

objawiającą się ekspresją genów kodujących wybrane cytokiny to jednak w wielu przypad-

kach odpowiedź ta jest dość subtelna. Wydaje się, że Sap3, Sap6 i Sap9 są czynnikami, które 

wykazują największy potencjał wirulencji w kontekście tych komórek. Próbując skorelować 

otrzymaną zależność ze zdolnością do kolonizacji fibroblastów przez drożdżaki, ludzkie ko-

mórki wyeksponowano na komórki C. albicans pozbawione genów kodujących odpowied-

nie grupy Sap. W przypadku komórek od zdrowych dawców zaobserwowano, że Sap1-3 

oraz Sap8 wykazują istotne znaczenie w procesach kolonizacji fibroblastów. Natomiast ko-

mórki od pacjentów oprócz tego, że w mniejszym stopniu rozwijają odpowiedź zapalną to 

jeszcze są znacznie mnie podatne na zasiedlanie przez drożdżaki. Wydaje się, że wydłużony 

kontakt fibroblastów z bakteriami P. gingivalis prowadzi do atenuacji odpowiedzi na póź-

niejsze działanie komórek C. albicans. Jednym z wytłumaczeń tej sytuacji może być fakt, 

że przedłużona ekspozycja ludzkich komórek na proteazy patogenu, P. gingivalis, prowadzi 

do trwałych zmian w składzie i stabilności receptorów na powierzchni komórek gospodarza 

(Wilensky i in., 2017). Wykazano m.in., że gingipainy selektywnie redukują ekspresję re-

ceptora CD14, który jest istotny podczas rozpoznawania bakterii P. gingivalis, a to w kon-

sekwencji prowadzi do zmniejszenia odpowiedzi komórek gospodarza na te patogeny (Wi-

lensky i in., 2017).  

Jedną z konsekwencji naprawy tkanek jest włóknienie, następujące po uszkodzeniu tkanek, 

często w wyniku toczącego się procesu zapalnego (Suthahar i in., 2017). W procesie włók-

nienia dochodzi do odkładania tkanki łącznej, która ma na celu zachowanie architektury 

tkanki. Co zatem idzie, postępujące zwłóknienie odzwierciedla stan patologiczny, prowa-

dząc w konsekwencji do bliznowacenia i upośledzenia funkcji danego narządu (Lee i Kal-

luri, 2010; Suthahar i in., 2017). Aktywacja miofibroblastów może zachodzić w wyniku 
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działania różnorakich czynników i co prawda dokładne procesy aktywacji tych komórek nie 

zostały dokładnie poznane, ale wiadomo, że bakterie mogą odpowiadać za różnicowanie 

fibroblastów w miofibroblasty. Okazuje się, że bakteryjne lipoproteiny albo DNA, czy dwu-

niciowe RNA mogą wiązać receptory występujące na fibroblastach i prowadzić w ten sposób 

do różnicowania tych komórek w miofibroblasty (Akira i Takeda, 2004; Otte i in., 2003, 

Hinz, 2010). Z racji tego, że miofibroblasty w dalszym ciągu są mało poznane, a drożdżaki 

C. albicans wykazują duży potencjał oddziaływania z wieloma komórkami gospodarza, w 

doktoracie podjęto próbę określenia czy wyselekcjonowane czynniki wirulencji drożdży wy-

wierają wpływ na ludzkie fibroblasty w kontekście ich różnicowania w miofibroblasty. W 

tym celu fibroblasty stymulowano wybranymi czynnikami wirulencji drożdżaków i spraw-

dzano ich potencjał formowania miofibroblastów, analizując poziom ekspresji genów cha-

rakterystycznych dla tej formy badanych komórek. Analogiczne badania na poziomie biał-

kowym dotyczące w głównej mierze produkcji białka α-SMA pozwalają na wstępną sugestię 

o możliwości takiego przekształcenia fibroblastów pod wpływem proteaz drożdżowych. 

Wynik ten jednak wymaga jeszcze ostatecznej weryfikacji. 
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7. APPENDIX 

Eksperyment in vivo 

Eksperymenty te zostały przeprowadzone w Zakładzie Mikrobiologii WBBiB przez grupę 

badawczą Prof. dr hab. Joanny Kozieł, w ramach prac zatwierdzonych przez decyzję Komi-

sji Bioetyki nr 43/2018.  

W celu przeprowadzenia tej części eksperymentów, wykorzystano mysi model komory pod-

skórnej, opisany przez Genco i in. (1991). Model ten jest szeroko wykorzystywany w Za-

kładzie Mikrobiologii WBBiB w analizie chorób przyzębia (Maresz i in., 2013). Na tym 

etapie zastosowano modele infekcji wspólnej oraz sekwencyjnej II typu. 

Mysi model chorób przyzębia 

Oprócz badania interakcji pomiędzy mikroorganizmami, podjęto próbę zbadania ich oddzia-

ływania podczas infekcji organizmu gospodarza, z uwzględnieniem odpowiedzi ze strony 

komórek odpornościowych na rozwój infekcji. 

Eksperyment był przeprowadzony na myszach C57B6, samicach, w wieku 10 tygodni, po-

zyskanych z Jackson ImmunoResearch Laboratories. Tytanowe spirale (10 mm x 5 mm) 

zostały wszyte myszom poddanym znieczuleniu pod skórę w okolicy grzbietowo-lędźwio-

wej, a nacięcia zostały zaszyte jedwabną nicią. Myszy pozostawiono na 10 dni w celu zago-

jenia ran i wytworzenia otoczki na spirali składającej się z unaczynionej cienkiej warstwy 

włóknistej tkanki łącznej (Genco i in., 1991), tworzącej w wyniku tego komorę, do której 

potem podawano badane mikroorganizmy. Utworzona komora była stopniowo wypełniania 

przesiękiem (jasnego koloru). Przeprowadzono trzy powtórzenia eksperymentu, w którym 

myszy podzielono na grupy: 

1. Grupa kontrolna – 4 myszy 

2. Myszy poddane infekcji pojedynczym mikroorganizmem – drożdżakami C. albicans – 5 

myszy 

3. Myszy poddane infekcji pojedynczym mikroorganizmem – bakteriami P. gingivalis – 4 

myszy 

4. Myszy poddane równoczesnej infekcji C. albicans i P. gingivalis – 5 myszy 
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5. Myszy poddane sekwencyjnej infekcji – najpierw drożdżakami C. albicans (24 godziny) 

a następnie bakteriami P. gingivalis – 5 myszy. 

Po wygojeniu ran, przy pomocy strzykawki z igłą 25-G (wcześniej odkażono skórę) do świa-

tła komór podano komórki C. albicans, 1 x 106 w 100 µl buforu PBS (myszy z grupy 2, 4 i 

5) i komórki P. gingivalis, 1 x 108 komórek w 100 µl buforu PBS (myszy z grupy 3 i 4). W 

tym samym dniu lub na następny dzień, w zależności od modelu (bezpośredni lub sekwen-

cyjny) do komór myszy z grupy 5 wprowadzono komórki P. gingivalis, 1 x 108 komórek w 

100 µl buforu PBS. Myszom z grupy kontrolnej podano do światła komór po 100 µl buforu 

PBS. Tego dnia pobierano po raz pierwszy płyn przesiękowy z grup: 1, 2, 3 i 4. W kolejnych 

dniach: drugiego, trzeciego i czwartego dnia również pobierano przesięki. Każdego dnia 

wszystkie myszy ważono, oceniano ich stan zdrowia. Ostatniego dnia ze wszystkich osob-

ników pobierano krew, nerki i śledzionę. Narządy homogenizowano w 1 ml buforu PBS 

przy wykorzystaniu homogenizatora tkanek TissueLyser (Qiagen). Płyny przesiękowe, krew 

oraz zhomogenizowane organy zastały wykorzystane do dalszych oznaczeń. 

Jednym z etapów eksperymentów na myszach wykonywanym przez Doktorantkę było prze-

prowadzenie testu CFU zarówno z uzyskanych płynów przesiękowych jak i homogenatów, 

w celu sprawdzenia właściwości inwazyjnych obu mikroorganizmów. Wszystkie płyny 

przesiękowe i homogenaty rozcieńczono 10 x i 100 x buforem PBS i wysiano na płytki z 

YPD zestalonym agarem, oraz na płytki z pożywkami bakteryjnymi zestalonymi agarem. 

Pierwsze inkubowano przez dobę w warunkach tlenowych w temperaturze 30°C i następnie 

zliczano wyrośnięte kolonie drożdżaka C. albicans. Drugie zaś inkubowano przez 7 dni w 

temperaturze 37°C w warunkach beztlenowych i po tym czasie zliczano kolonie P. gingiva-

lis. Każdą próbkę wysiewano w powtórzeniach. Pozostałe oznaczenia przeprowadzone na 

materiale mysim nie stanowią podstawy wynikowej niniejszego doktoratu, ale są opisane w 

manuskrypcie opublikowanym w International Journal of Molecular Science (manuskrypt 

załączony w dokumentacji postępowania doktorskiego), a ich rezultaty zostały wykorzy-

stane w części dyskusji dla zaprezentowania pełnego obrazu infekcji mieszanej w chorobach 

przyzębia. 


