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1. Wykaz stosowanych skrótów. 
 

ACPAs przeciwciała skierowane przeciwko 
cytrulinowanym peptydom ang. anticitrullinated peptide antibodies 

ANCAs przeciwciała przeciw cytoplazmie 
neutrofili 

ang. anti-neutrophil cytoplasmic 
antibodies 

APS nadsiarczan amonu ang. ammonium persulphate 
Aur Aureolizyna ang. aureolysin 
BCA kwas bicynchoninowy ang. bicinchoninic acid 
BSA albumina surowicy wołowej ang. bovine serum albumin 
CBB Barwnik Coomassie ang. Coomassie brilliant blue 
CFU jednostka tworząca kolonię ang. colony forming unit 
CGD przewlekła choroba ziarniniakowa ang. chronic granulomatous disease 
DCF 2’,7’-dichlorofluoresceina ang. 2',7'-dichlorofluorescein 
DCFH-DA di octan 2’,7’-dichlorofluoresceiny ang. 2’,7’-dichlorofluorescein diacetate 
DMSO Dimetylosulfotlenek ang. dimethyl sulfoxide 
DNA kwas deoksyrybonukleinowy ang. deoxyrybonucleic acid 
DNaza Deoksyrybonukleaza ang. deoxyribonuclease 
DPI jodonian dwufenylowy ang. diphenylene iodonium 
DTT 1,4-ditiotreitol ang. 1,4-dithiothreitol 
EDTA kwas etylenodiaminotetraoctowy ang. ethylenediaminetetraacetic acid 

EETs zewnątrzkomórkowe pułapki 
eozynofilów ang. eosinophils extracellular traps 

FimA podjednostka A fimbrii ang. fimbriae subunit A 
FITC izotiocyjanian fluoresceiny ang. fluorescein isothiocyanate 

fMLP N-formyl-metionyl-leucylo 
fenyloalanina 

ang. N-formyl-methionyl-leucyl-
phenylalanine 

GM-CSF czynnik stymulujący tworzenie kolonii 
granulocytów i makrofagów 

ang. granulocyte macrophage colony-
stimulating factor 

GO oksydaza glukozowa ang. glucose oxidase 
HNE ludzka elastaza neutrofilowa ang. human neutrophil elastase 

L-BAPNA  ang. N-Benzoyl-L-arginine 4-
nitroanilide hydrochloride 

IL Interleukina ang. interleukin 
IFN Interferon ang. interferon 
IpaB  ang. invasion plasmid antygen B 
LDH dehydrogenaza mleczanowa ang. lactate dehydrogenase 
LPS Lipo polisacharyd ang. lipopolysaccharide 
LSM podłoże do separacji limfocytów ang. lymphocyte separation medium 
LukGH leukotoksyna GH ang. leukotoxin GH 

MCETs zewnątrzkomórkowe pułapki 
mastocytów ang. mast cells extracellular traps 

METs zewnątrzkomórkowe pułapki 
makrofagów ang. macrophage extracellular traps 

MFI średnia intensywność fluorescencji ang. mean fluorescence intensity 

MMP metaloproteinaza macierzy 
zewnątrzkomórkowej ang. matrix metalloproteinases 

MOI współczynnik zakażania ang. multiplicity of infection 
MPO Mieloperoksydaza ang. myeloperoxidase 
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mTOR ssacze białko docelowe dla rapamycyny ang. mammalian target of rapamycin 
kinase 

NADPH dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy ang. nicotinamide adenine dinucleotide 
phosphate 

NETs zewnątrzkomórkowe pułapki 
neutrofilowe ang. neutrophil extracellular traps 

nuc Nukleaza ang. nuclease 
OD gęstość optyczna ang. optical density 
OMVs pęcherzyki błony zewnętrznej ang. outer membrane vesicles 
PAD deiminaza peptydyloargininowa ang. peptidylarginine deiminase 

PAMP molekularne wzorce związane  
z patogenezami 

ang. pathogen associated molecular 
patterns 

PAR receptory aktywowane proteazami ang. protease activated receptor 
PBS roztwór soli fizjologicznej ang. phosphate buffered saline 
PMA octan mirystynianu forbolu ang. phorbol myristate acetate 

PPAD deiminaza peptydyloargininowa  
P. gingivalis 

ang. P. gingivalis peptydylarginine 
deiminase 

PVL leukocydyna Pantona i Valentine'a ang. Panton-Valentine leukocidin 

QPG  ang. Quant-iTTM PicoGreen® dsDNA 
Reagent 

RA reumatoidalne zapalenie stawów ang. rheumatoid arthritis 
RFU względna jednostka fluorescencji ang. relative fluorescence units 
ROS reaktywne formy tlenu ang. reactive oxygen species 
SDF-1 czynnik pochodzenia stromalnego ang. stromal-derived factor-1 
SDS siarczan dodecylu sodu ang. sodium dodecyl sulphate 
SDS-
PAGE 

elektroforeza w żelu 
poliakrylamidowym w obecności SDS 

ang. SDS-polyacrylamide gel 
electrophoresis 

SEM skaningowy mikroskop elektronowy ang. scanning electron microscope 
siglec-9  ang. sialic acid-binding Ig-like lectin 9 
SLE toczeń rumieniowaty układowy ang. systemic lupus erythematosus 

SVV zapalenie drobnych naczyń 
krwionośnych ang. small vessel vasculitis 

TEMED N, N, N’,N’- tetrametyloetylenodiamina ang. N,N,N’,N’-
tetramethyletylenediamine 

TLR receptory Toll- podobne ang. Toll-like receptors 
TNF-α czynnik martwicy nowotworów – α ang. tumor necrosis factor- α 
Tos-GPK-
pNA  ang. N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-

nitroanilide acetate salt 
TSB bulion sojowo-tryptozowy ang. tryptone soya broth 
3-MA 3-metyloadenina ang. 3-methyladenine 
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2. Streszczenie. 
 

Zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe (NETs) stanowią sieć zbudowaną z chromatyny 

oraz białek ziarnistości neutrofili o wysokim potencjale bakteriobójczym, która umożliwia 

neutralizację drobnoustrojów chorobotwórczych oraz tworzy barierę hamującą 

rozprzestrzenianie się bakterii. Badania ostatnich lat wskazują, że generacja NETs jest 

odpowiedzią neutrofili na obecność patogenów, jednakże rola poszczególnych czynników 

wirulencji w indukcji pułapek neutrofilowych nie została dotychczas poznana. Na szczególną 

uwagę zasługują czynniki sekrecjonowane przez patogen do środowiska zewnętrznego, które 

mogą działać lokalnie w środowisku infekcji, jak i systemowo, dyfundując do miejsc nieobjętych 

zakażeniem. Porphyromonas gingivalis jest periodontopatogenem, którego rola w indukcji NETs 

została udokumentowana, ale mechanizm tego procesu nie został scharakteryzowany.  

Z tego względu celem niniejszej pracy doktorskiej była ocena roli gingipain, proteaz  

o dominującej roli w wirulencji tego patogenu, na indukcję NETs. Przeprowadzone badania 

wykazały, że indukcja NETs przez P. gingivalis jest zależna od poziomu produkowanych 

proteaz. Udowodniono to, wykorzystując szczepy bakteryjne ze zróżnicowaną aktywnością 

gingipain oraz izolowane pęcherzyki błony zewnętrznej, które stanowią dominujący nośnik tych 

enzymów. Aby zbadać mechanizm indukcji NETs przez P. gingivalis do badań wykorzystano 

oczyszczone gingipainy, wśród których wyróżnia się proteazy arginino- (HRgpA, RgpB)  

i lizyno-specyficzne (Kgp). Wykazano, że spośród gingipain tylko HRgpA i RgpB uczestniczą  

w tworzeniu NETs, a najistotniejsze znaczenie dla tego procesu ma gingipaina HRgpA. 

Zastosowanie specyficznych dla gingipain inhibitorów Kyt dowiodło, że proces indukcji NETs 

jest zależny od aktywności enzymatycznej tych proteaz. Analiza mechanizmu działania 

gingipain wykazała, że proces tworzenia NETs w odpowiedzi na obecność tych enzymów jest 

zależny od aktywacji oksydazy NADPH i indukcji wybuchu tlenowego. Wyniki badań sugerują 

ponadto zaangażowanie w badany proces receptorów aktywowanych proteolitycznie  

(PAR). O możliwym udziale PAR w towrzeniu NETs świadczy pośrednio również to, że 

proteazy bakteryjne innych gatunków drobnoustrojów, aktywne względem substratów 

zawierających sekwencje PAR-2 indukowały NETs. 

Generacja NETs w odpowiedzi na patogen jest procesem mającym na celu eliminację 

intruza, stąd podjęto badania mające na celu weryfikację bakteriobójczych funkcji NETs 

względem P. gingivalis. Przeprowadzone badania wykazały, że ekspresja gingipain znacząco 

zmniejsza wiązanie bakterii w strukturach sieci neutrofilowych i przyczynia się do przetrwania 

patogenu podczas konfrontacji z neutrofilami. Wyjaśnieniem obserwowanych zjawisk może być 
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zależna od gingipain proteolityczna modyfikacja białek i peptydów dekorujących sieci DNA,  

w tym czynników o potencjalne bakteriobójczym. Przypuszczenie to potwierdzono porównując 

antybakteryjne właściwości NETs, generowanych pod wpływem gingipain oraz indukowanych 

przez octan mirystynianu forbolu, PMA. Te ostatnie wykazywały silny potencjał bakteriobójczy  

w przeciwieństwie do NETs tworzonych w odpowiedzi na obecność gingipain. Uzyskane wyniki 

wyjaśniają dlaczego, pomimo ogromnej akumulacji neutrofili i obecności NETs w zapaleniu 

przyzębia, nie dochodzi do eliminacji P. gingivalis. Ponadto wskazują po raz pierwszy na rolę 

proteaz bakteryjnych w indukcji NETs, które dodatkowo charakteryzują się osłabioną 

aktywnością bakteriobójczą.  

Podsumowując, intensywna generacja NETs, nieskutkująca eliminacją patogenu  

w miejscu infekcji, wzmaga reakcję zapalną, stanowiąc tym samym nowy mechanizm wirulencji 

P. gingivalis. Ponadto, ze względu na udział NETs w rozwoju chorób autoimmunologicznych, 

udowodnienie roli P. gingivalis w tworzeniu NETs stanowi kolejny krok do mechanistycznego 

wyjaśnienia molekularnych podstaw silnych powiązań parodontozy z różnymi schorzeniami 

systemowymi, które obserwuje się w badaniach klinicznych i epidemiologicznych. 
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3. Abstract. 

 

 Neutrophil extracellular traps (NETs) are networks composed of chromatin  

and neutrophil granule proteins with high bactericidal potential.  They are able to neutralize 

pathogens and create a barrier, and therefore prevent the spread of bacteria. Despite the intensive 

research on NETs formation in response to pathogens, the role of specific bacteria-derived 

virulence factors in this process, although postulated, is still poorly understood. This is due to the 

fact that pathogens secrete virulence factors to the extracellular milieu, which may act locally at 

the infection site, as well as systemically. Recently it was shown that the major 

periodontopathogen, Porphyromonas gingivalis, is a potent inducer of NETs formation, however 

mechanism involved in this process still remains unknown.  

 The aim of this study was to determine the role of gingipains, cysteine proteases 

responsible for the virulence of P. gingivalis, on NETs formation. It was shown that the 

induction of NETs by P. gingivalis is gingipain dependent. This was confirmed by using 

bacterial strains with different gingipain activity and outer membrane vesicles, which are the 

predominant carriers of enzymes. Furthermore, the direct effect of proteases on NETs formation 

was shown using purified gingipains, arginine- (HRgpa, RgpB), and lysine- specific (Kgp) 

proteases. It was proved that both, HRgpA and RgpB can induce NETs generation but HRgpA is 

more important than RgpB for this process to occur. Notably, the induction of NETs is 

dependent on proteolytic activity of gingipains, since highly specific gingipain inhibitors 

partially prevent NETs formation. Analysis of the mechanism of NETs generation by gingipains 

show that this process is dependent on activation of NADPH oxidase and induction of 

respiratory burst. Furthermore, the results obtained suggest the possible involvement of protease 

activated receptors (PARs) in generation of NETs and indirectly indicate that proteases from 

other microbial species, active against substrates comprising the sequence of PAR-2, induce 

NETs. 

 Due to the fact that generation of NETs leads to the elimination of pathogens, further 

studies were conducted to verify bactericidal function of NETs in relation of  

P. gingivalis.  Intriguingly, despite the induction of NETs, the proteolytically active gingipains 

significantly reduced the entrapment of P. gingivalis in the bactericidal meshwork. Moreover, 

the antibacterial potential of NETs induced by gingipains was remarkably diminished in 

comparison to PMA-induced NETs. This protective effect was due to the rearrangement of NETs 

structures caused by the proteolysis of NETs associated proteins by gingipains. Therefore, 

gingipains play a dual role in NETs formation: they are the potent direct inducers of traps 
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formation but simultaneously their activity prevents the entrapment of P. gingivalis in NETs and 

subsequent killing.  This may explain the paradox that with the massive accumulation of 

neutrophils and NETs formation in periodontal pockets, periodontal pathogens are able to thrive 

in these environments. Moreover, for the first time, the role of bacterial proteases in the 

induction of NETs, which are additionally characterized by the compromised bactericidal 

activity, was described.  

 In conclusion, the intensive generation of NETs in periodontium without elimination of 

pathogen further enhances the inflammation can be proposed as a novel virulence mechanism of 

P. gingivalis. Additionally, the exposition of intracellular self-antigens may have immunological 

consequences in the development of systemic diseases associated with periodontitis. 
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4. Wstęp. 

 

4.1. Neutrofile, komórki odpowiedzi wrodzonej organizmu. 

 

Organizm ludzki na drodze ewolucji wykształcił wiele mechanizmów obronnych 

skierowanych przeciwko patogenom. W obrębie układu odpornościowego, pierwszą linię obrony 

stanowią mechanizmy odpowiedzi wrodzonej, inaczej nieswoistej, które cechują się 

natychmiastową reakcją wobec napotkanego zagrożenia i pomimo niskiej specyficzności, często 

prowadzą do jego eliminacji. Jednocześnie inwazja drobnoustroju chorobotwórczego jest 

sygnałem do uruchomienia mechanizmów, o wysokiej specyficzności, tak zwanych 

mechanizmów odpowiedzi nabytej, inaczej swoistej. W przypadku wielu poważnych infekcji 

jedynie współpraca i wzajemne uzupełnianie wspomnianych mechanizmów immunologicznych 

prowadzi do skutecznej eliminacji patogenu. 

Podstawowymi komórkami odpowiedzi wrodzonej, które jako pierwsze napływają do 

zainfekowanej tkanki, są granulocyty obojętnochłonne, inaczej zwane neutrofilami [1, 2]. Są one 

najliczniejszymi, a zarazem najkrócej żyjącymi komórkami spośród wszystkich leukocytów. Ich 

cykl życiowy rozpoczyna się w szpiku kostnym, gdzie proliferują i dojrzewają, prowadzi przez 

krew, a kończy się po przeniknięciu do objętych zakażeniem tkanek [3]. Aktywacja neutrofili 

następuje dzięki obecności na ich powierzchni receptorów, mogących rozpoznać 

charakterystyczne dla czynnika chorobotwórczego cząsteczki, które zostały określone mianem 

molekularnych wzorców związanych z patogenami (PAMP,z ang. pathogen associated 

molecular patterns). Do receptorów tych zaliczamy receptory rozpoznające wzorce (PRR, z ang. 

pattern recognition receptors), a wśród nich receptory Toll-podobne (TLR, z ang. Toll-like 

receptors), czy receptory NOD-podobne (NLR, z ang. NOD-like receptors)  

[4, 5]. Dodatkowo komórki neutrofili mogą być mobilizowane do miejsc objętych infekcją za 

pośrednictwem czynników chemotaktycznych. Receptory obecne na powierzchni komórek wiążą 

chemoatraktant i przemieszczają się w stronę jego wzrastającego stężenia, bezpośrednio  

w miejsce toczącej się infekcji. Do czynników rekrutujących neutrofile zaliczamy między 

innymi: cytokiny, w tym interleukinę 8 (IL-8), leukotrien B4 (LTB4, z ang. leukotriene B4), 

fragment C5a dopełniacza oraz czynniki pochodzenia bakteryjnego, takie jak formylowane 

peptydy, a wśród nich fMLP (N-formyl-metionyl-leucylo fenyloalanina) [6]. W sytuacji,  

w której neutrofile nie zostaną zaktywowane do obrony organizmu, po 12h, przedostają się  

z krwioobiegu do tkanek, gdzie w ciągu 1 do 2 dni ulegają apoptozie i zostają usunięte przez 

makrofagi tkankowe, wyspecjalizowane komóreki żerne. Proces ten zapobiega spontanicznej 
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lizie obumierających neutrofili, prowadzącej do wydostania się poza błonę komórkową 

szkodliwych dla ustroju składników ziarnistości komórek żernych [3].  

 

4.1.1. Mechanizmy inaktywacji drobnoustrojów przez neutrofile. 

 

Podstawową strategią wykorzystywaną przez neutrofile do zabijania drobnoustrojów  

w tkankach jest fagocytoza [7]. Egzekucję procesu fagocytozy rozpoczyna rozpoznanie patogenu 

przez komórkę żerną. Oprócz dotychczas wspomnianych receptorów, które mogą bezpośrednio 

rozpoznawać molekularne wzorce związane z patogenem, istotne znaczenie dla fagocytozy mają 

opsoniny, do których zaliczamy między innymi przeciwciała i składniki dopełniacza. Mianem 

opsonin określamy czynniki, które są w stanie przyłączyć się do powierzchni patogenu,  

a następnie ułatwić fagocytozę komórkom żernym, mogących je rozpoznać za pomocą 

receptorów na swojej powierzchni, takich jak receptory Fcγ dla fragmentu Fc przeciwciała [8, 9]. 

Po związaniu przez receptor, drobnoustroje zostają ulokowane w strukturze fagosomu.  

W wyniku fuzji fagosomu z lizosomami, w fagolizosomie, następuje eliminacja bakterii [9, 10].  

 

4.1.1.1. Mechanizmy beztlenowe.  

 

Zabijanie wewnątrzkomórkowe sfagocytowanego patogenu może nastąpić przy udziale 

mechanizmów antybakteryjnych, obejmujących lizosomalne proteazy, enzymy hydrolityczne, 

białka i peptydy, które wiążąc się z patogenami, zakłócają ich podstawowe procesy życiowe lub 

niszczą ich zasadnicze elementy budowy [11]. Większość spośród białek antybakteryjnych 

magazynowanych jest w ziarnistościach, które zaczynają się tworzyć na etapie dojrzewania 

neutrofili. Ziarna powstałe najwcześniej w filogenezie określono konsekwentnie mianem 

pierwotnych, inaczej zwanych azurofilnymi ze względu na fakt, iż barwią się barwnikami 

azurowymi [12]. Kolejno wyróżniono ziarna wtórne, swoiste. W dojrzałych neutrofilach tworzą 

się ziarna trzeciorzędowe, które ze względu na dużą zawartość żelatynazy noszą nazwę 

żelatynowych [12]. W wyniku połączenia ziarnistości neutrofilowych z fagosomem, w procesie 

degranulacji wewnątrzkomórkowej, dochodzi do ich wymieszania, co wpływa na zwiększenie 

właściwości bójczych komórek żernych. Przykładowo, antybakteryjny peptyd LL-37, 

reprezentujący jedyną ludzką katelicydynę, jest syntetyzowany w formie nieaktywnej (hCAP18, 

z ang. human cathelicidin antimicrobial protein) w ziarnistościach swoistych, a do jego 

aktywacji dochodzi w wyniku działania elastazy, będącej składnikiem ziaren azurofilnych [13]. 
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4.1.1.2. Mechanizmy obronne zależne od tlenu.  

 

Neutrofile zawierają w cytoplazmie kilka typów ziarnistości, które ulegają fuzji  

z fagosomami zawierającymi „zjadane” bakterie, tworząc tzw. fagolizosomy. Enzmy, białka  

i peptydy uwolnione do fagolizosomu, nie tylko przyczyniają się do bezpośredniej eliminacji 

drobnoustroju chorobotwórczego, ale i biorą udział w wytworzeniu reaktywnych metabolitów 

tlenu, niezbędnych do prawidłowej aktywności bakteriobójczej neutrofili. Dzieję się tak, 

ponieważ błony komórkowe ziarnistości stanowią rezerwuar cytochromu b558, składowej 

oksydazy NADPH (dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego), kompleksu cząsteczek 

przenoszących elektrony [12]. Ponadto mieloperoksydaza (MPO, z ang. myeloperoxidase), 

będąca składnikiem ziarnistości azurofilnych, katalizuje przemianę nadtlenku wodoru do kwasu 

podchlorawego (HOCI) [14]. Generowanie reaktywnych form tlenu (ROS, z ang. reactive 

oxygen species) w fagolizosomie, przy zaangażowniu ziarnistości, określono mianem wybuchu 

tlenowego [15, 16]. Ten zależny od tlenu proces rozpoczyna się od aktywacji oksydazy NADPH, 

przy udziale której następuje przeniesienie elektronów z NADPH na tlen cząsteczkowy (O2), 

prowadząc do powstania anionorodnika ponadtlenkowego (O.-
2) [17]. Następnie z anionorodnika 

ponadtlenkowego w reakcji dysmutacji spontanicznej lub katalizowanej przez dysmutazę 

ponadtlenkową powstaje nadtlenek wodoru (H2O2) [18]. Produkt ten w reakcji z jonami 

żelazawymi, tworzy rodniki hydroksylowe (.OH). Z udziałem H2O2, w reakcji katalizowanej 

przez mieloperoksydazę, powstaje również kwas podchlorawy, ostatecznie przekształcany  

do chloramin, związków o silnych właściwościach bakteriobójczych [18, 19]. 

 

4.1.1.3. Zewnątrzkomórkowe mechanizmy zabijania patogenów przez 

neutrofile. 

 

Komórki żerne, poza fagocytozą, uczestniczą również w zabijaniu drobnoustrojów 

znajdujących się w środowisku pozakomórkowym. W procesie degranulacji, do przestrzeni 

zewnątrzkomórkowej uwolniona zostaje antybakteryjna zawartość ziarnistości neutrofili. Ta 

gwałtowna i szybka reakcja komórek żernych może skutkować jednak uszkodzeniem tkanek 

narażonych na działanie elastazy i katepsyny G neutrofili [20]. Badania ostatnich lat pokazały, że 

oprócz degranulacji neutrofil generuje również antybakteryjną strukturę zewnątrzkomórkową. 

Jej powstanie umożliwia zwiększenie stężenia antybakteryjnych ziarnistości, które zgromadzone 

w ograniczonej przestrzeni wydajnie neutralizują unieczynnione bakterie, przy równoczesnym 

ograniczeniu negatywnych skutków dla organizmu. Strukturę tę nazwano 
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zewnątrzkomórkowymi pułapkami neutrofilowymi (NETs, z ang. neutrophil extracellular traps) 

[21]. 

 

4.2. Zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe. 

 

NETs są to zewnątrzkomórkowe struktury, w skład których wchodzi chromatyna oraz 

białka ziarnistości neutrofili. Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) stanowi rdzeń dla 

antybakteryjnych białek, czego dowodem jest utrata spójności sieci na skutek aktywności 

deoksyrybonukleazy (DNazy) [21]. Obrazowanie prowadzone techniką skaningowej mikroskopii 

elektronowej (SEM, z ang. scanning electron microscope) przedstawia NETs jako gładką sieć  

o średnicy 15-17 nm, stanowiącą wysoce zdekondensowaną chromatynę, w strukturze której 

wystepują ziarnistości neutrofili o średnicy w przedziale od 25 nm do 50 nm [21]. Wśród białek 

związanych z DNA NETs wyróżnia się białka ziaren azurofilnych, takie jak: elastaza 

neutrofilowa (HNE, z ang. human neutrophil elastase), katepsyna G, mieloperoksydaza, czynnik 

bakteriobójczy zwiększający przepuszczalność (BPI, z ang. bactericidal permeability increasing 

factor), laktoferyna, pentraksyna 3 (PTX3, z ang. pentraxin 3), żelatynaza ziaren swoistych oraz 

metaloproteinaza macierzy zewnatrzkomórkowej - 9 (MMP, z ang. matrix metalloproteinase) 

ziaren trzeciorzędowych [21-23]. Dodatkowo w obrębie sieci NETs zlokalizowano peptyd 

antybakteryjny LL-37 [24, 25] oraz białko cytoplazmatyczne, kalprotektynę, stanowiącą główny 

składnik przeciwgrzybiczy NETs [26]. W sieci NETs nie odnotowano natomiast obecności 

aktyny, tubuliny, czy aneksyny I [21]. Analiza białkowa zewnątrzkomórkowych pułapek 

neutrofilowych pokazała, że 70% wszystkich białek związanych z NETs stanowią histony H2A, 

H2B, H3, H4 [26].  

 

4.2.1. Mechanizmy antybakteryjne NETs.  

 

NETs stanowią skuteczne narzędzie w walce z patogenami w miejscu toczącej się 

infekcji, za sprawą współdziałania histonów o silnie bakteriobójczych właściwościach  

[27, 28] oraz białek antybakteryjnych ziarnistości neutrofili [29]. Histony, podobnie jak 

kationowe peptydy antybakteryjne, w tym: LL-37, neutralizują patogen poprzez oddziaływania 

elektrostatyczne z ujemnie naładowaną lipidową błoną bakterii, prowadząc do jej dezintegracji 

[21, 30, 31]. Obecna w strukturze pułapek neutrofilowych aktywna mieloperoksydaza ziaren 

azurofilnych, w obecności nadtlenku wodoru, pośredniczy w zabijaniu bakterii poprzez 

wytworzenie kwasu podchlorawego [32, 33]. Sugeruje się również rolę DNA, jako czynnika 
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istotnego w aktywności przeciwbakteryjnej sieci neutrofilowych [31]. Najnowsze badania 

wykazały, że zewnątrzkomórkowe DNA powoduje lizę komórek drobnoustroju poprzez 

chelatację kationów, które stabilizują między innymi lipopolisacharyd (LPS, z ang. 

lipopolysaccharide) błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych, co stanowi przykład 

dodatkowego mechanizmu działania antybakteryjnego NETs [34, 35].  

Ponadto zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe mogą prowadzić do neutralizacji 

czynników wirulencji patogenu uwięzionego w sieci DNA. Przykład tego zjawiska może 

stanowić IpaB (ang. invasion plasmid antigen B), czynnik zjadliwości Gram-ujemnej bakterii 

Shigella flexneri, który jest degradowany przy udziale elastazy neutrofilowej, zlokalizowanej  

w strukturze sieci NETs [21]. Dowiedziono, że zablokowanie aktywności proteaz 

neutrofilowych przy użyciu wydzielniczego inhibitora proteaz leukocytarnych (SLPI,  

z ang. secretory leukocyte protease inhibitor), przywraca wysoki poziom IpaB S. flexneri 

związanych w sieci NETs. Kolejny przykład stanowi α-toksyna, czynnik wirulencji  

Gram-dodatniej bakterii Staphylococcus aureus, której poziom u bakterii związanych z NETs 

jest niższy, za sprawa proteaz neutrofili, w stosunku do bakterii nie związanych. Antybakteryjną 

rolę NETs potwierdza fakt, że pomimo farmakologicznego zablokowania procesu fagocytozy, 

przy użyciu cytochalazyny D, inhibitora formowania się mikrofilamentów aktynowych, nadal 

następuje efektywne zabijanie bakterii [21]. Tak więc, NETs odgrywają rolę w ograniczeniu 

szkodliwego wpływu patogenu na gospodarza,prowadząc do ograniczenia jego 

rozprzestrzeniania i w konsekwencji do usunięcia z organizmu. Ponadto formowanie NETs przez 

neutrofile sprzyja aktywacji komórek dendrytycznych [36], odgrywa rolę w kaskadzie 

krzepnięcia krwi [37, 38], jak również aktywuje układ kontaktu stanowiący element humoralnej, 

nieswoistej odpowiedzi immunologicznej [39]. 

 

4.2.2. Czynniki indukujące NETs. 

 

Stan obecnej wiedzy wskazuje na występowanie szeregu gatunków drobnoustrojów 

indukujących NETs. Postuluje się, że w proces ten zaangażowane są między innymi: bakterie  

S. aureus, Salmonella typhimurium, Shigella flexneri [21], Streptococcus pyogenes [40], 

Mycobacterium tuberculosis [41], Escherichia coli [42], grzyby takie jak: Candida albicans 

[43], Aspergillus nidulans [44], pierwotniaki: Leishmania donovani [45], Leishmania 

amazonensis [46], Toxoplasma gondii [47] oraz wirus grypy Influenza A [48], jak również ludzki 

wirus niedoboru odporności typu 1 (HIV-1, z ang. subtypes 1 of human immunodeficiency virus) 

[49]. Poziom indukcji NETs pod wpływem patogenów jest niezwykle zróżnicowany,  
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a mechanizm leżący u podstaw tych różnic nie został w pełni odkryty. Postuluje się, że podobnie 

jak inne procesy aktywacji układu immunologicznego, tak i generacja NETs jest procesem 

specyficznie regulowanym przez określone czynniki wirulencji. Przykładowo, dotychczasowe 

doniesienia wskazują na rolę białka powierzchniowego M1 S. pyogenes [25], lipofosfoglikanu 

(LPG, z ang. lipophosphoglycan) L. amazonensis [46], czy LPS [21], jako induktorów NETs. 

Odnotowano również uczestnictwo w tym procesie toksyn S. aureus, w tym leukocydyny 

Pantona i Valentine'a (PVL, z ang. Panton-Valentine leukocidin) [50] oraz leukotoksyny GH 

(LukGH, z ang. leukotoxin GH) [51]. Tworzenie NETs, może być również efektem pośredniego 

działania patogenów, poprzez zróżnicowaną indukcję mediatorów stanu zapalnego. Taki efekt 

udowodniono w przypadku interleukiny 8 (IL-8), czy nadtlenku wodoru (H2O2) [21, 52]. 

Ponadto uwrażliwienie neutrofili działaniem interferonu gamma (IFNγ), bądź czynnikiem 

stymulującym tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (GM-CSF, z ang. granulocyte 

macrophage colony-stimulating factor), powoduje wyrzut NETs pod wpływem C5a [53]. 

Podczas przebiegu sepsy płytki krwi aktywowane w sposób zależny od TLR-4 mogą również 

indukować wyrzut NETs z neutrofili, co promuje wychwytywanie bakterii w obrębie naczyń 

krwionośnych [54, 55]. Formowanie pułapek neutrofilowych opisano również pod wpływem 

środka farmakologicznego, octanu mirystynianu forbolu (PMA, z ang. phorbol myristate 

acetate), co przełożyło się na jego powszechne stosowanie w praktyce laboratoryjnej, jako 

czynnika indukującego NETs [21, 52]. 

 

4.2.3. NEToza, nowy rodzaj śmierci komórkowej.  

 

Aktywacja neutrofili prowadząca do powstania zewnątrzkomórkowych pułapek 

neutrofilowych, skutkuje utratą prawidłowej morfologii jądra, przy jednoczesnym braku 

rozróżnienia na euchromatynę i heterochromatynę [52]. Następnie, w wyniku rozpuszczenia 

błony jądrowej oraz błon ziarnistości zawartych w cytoplazmie, zdekondensowana chromatyna 

oraz uwolnione białka antybakteryjne formują NETs. Struktury te w wyniku przerwania 

ciągłości błony komórkowej wydostają się do przestrzeni międzykomórkowej, co odróżnia ten 

proces od znanych mechanizmów śmierci komórki, takich jak apoptoza, czy nekroza. Nowo 

odkryty mechanizm określony jako NEToza, jest zjawiskiem odrębnym od apoptozy, gdyż  

w przypadku NETozy nie odnotowuje się charakterystycznych dla apoptozy zmian 

morfologicznych, takich jak: kondensacja chromatyny, fragmentacja jąder bez rozerwania błony 

jądrowej, jak również wakuolizacja cytoplazmy, wykluczająca połączenie się składników jądra  

z białkami cytoplazmatycznymi. Dodatkowo, w przypadku NETs nie następuje typowa dla 



19 
 

apoptozy fragmentacja DNA, jak również eksternalizacja fosfatydyloseryny (PS,  

z ang. phosphatidylserine) do momentu przerwania ciągłości błony komórkowej podczas 

wyrzutu NETs [52]. Ponadto aktywacja kaspaz, niezbędnych do uruchomienia apoptotycznej 

śmierci komórkowej nie jest wymagana w przypadku formowania NETs [52], co dowiedziono 

stosując inhibitor kaspaz (Z-VAD), który pomimo, że hamował całkowicie aktywność kaspaz, 

nie miał wpływu na NETozę [56]. Na odrębność NETozy od apoptozy i nekrozy wskazuje fakt, 

iż czynniki przedłużające żywotność neutrofili, takie jak IL-8 i lipopolisacharyd [57], są 

odpowiedzialne za generację NETs [21]. Pomimo, iż w przypadku nekrozy, odnotowuje się 

podobieństwo w morfologii jądra komórkowego, przejawiające się wymieszaniem jego 

zawartości bez segregacji na eu- i heterochromatynę, to nekrotycznej śmierci komórki nie 

towarzyszy wyrzut sieci neutrofilowych do przestrzeni międzykomórkowej nawet po długim 

czasie oddziaływania na neutrofile czynnika nekrotycznego [52]. W przeciwieństwie do NETs, 

w przypadku nekrozy błony jądrowe i błony organelli pozostają nienaruszone w momencie lizy 

komórkowej [52]. Ponadto zahamowanie nekrozy, przy użyciu nekrostatyny 1 (Nec-1,  

z ang. necrostatin 1), inhibitora kinazy treoninowo-serynowej RIP1 (ang. receptor interacting 

protein 1) nie powoduje zahamowania NETozy [56]. Wszystkie różnice pomiędzy netozą  

a innymi rodzajami śmierci komórkowej powodują, że została ona sklasyfikowana jako nowy 

rodzaj śmierci komórkowej, który jako jedyny jest zależny od generacji reaktywnych form tlenu, 

przy udziale oksydazy NADPH [52]. 

 

4.2.4. Mechanizm indukcji zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych.  

 

4.2.4.1. Generacja NETs zależna od produkcji reaktywnych form tlenu. 

 

Podczas procesu tworzenia pułapek neutrofilowych obserwuje się znaczne uwalnianie 

nadtlenków, wynikające z aktywności oksydazy NADPH [54]. Z tego względu generację ROS 

uznano za proces towarzyszący NETozie [52]. Z uwagi na to, że inhibicja aktywności oksydazy 

NADPH, jodonianem dwufenylowym (DPI, z ang. diphenyleneiodonium), skutecznie 

blokującym generację reaktywnych form tlenu, prowadzi do jednoczesnego zablokowania 

wyrzutu NETs, to wybuch tlenowy uznano za proces determinujący tworzenie pułapek 

neutrofilowych [52]. Za zaangażowaniem ROS w proces tworzenia NETs przemawia również 

fakt, iż egzogenna katalaza, która degraduje nadtlenek wodoru do tlenu cząsteczkowego i wody, 

blokuje NETozę, zaś zahamowanie tego enzymu, specyficznym inhibitorem – aminotriazolem  

(3-amino-1,2,4-triazol), skutkuje zwiększeniem produkcji NETs [58]. Ponadto nadtlenek wodoru 
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może prowadzić do bezpośredniego wyrzutu sieci DNA neutrofili [59], co czyni go niezbędnym 

elementem spośród reaktywnych form tlenu, do zainicjowania procesu NETozy. Obserwacje 

kliniczne potwierdzają te wnioski, bowiem wykazano, że neutrofile izolowane od pacjentów  

z przewlekłą chorobę ziarniniakową (CGD, z ang. chronic granulomatous disease), które 

cechuje defekt formowania reaktywnych form tlenu będący skutkiem mutacji oksydazy NADPH, 

nie są w stanie indukować NETozy [52]. Jednakże należy podkreślić, że u osób chorych na 

CGD, możliwe jest utworzenie sieci NETs, w momencie podania oksydazy glukozowej (GO,  

z ang. glucose oxidase), która ma zdolność do wytworzenia nadtlenku wodoru z pominięciem 

dysfunkcyjnej oksydazy NADPH [52, 60]. Ponadto neutrofile od zdrowych dawców poddane 

działaniu GO, również tworzą NETs [52]. Kolejnym przykładem dla wsparcia hipotezy, że ROS 

są czynnikami determinującym tworzenie NETs było zastosowanie terapii genowej u pacjentów 

CGD z nieobecną podjednostką gp91phox oksydazy NADPH, będącą częścią cytochromu b558, 

której niedobór uniemożliwiał formowanie sieci neutrofilowych [60]. Bowiem neutrofile 

pacjentów chorych na CGD po wprowadzeniu funkcjonalnej podjednostki gp91phox oksydazy 

NADPH były zdolne do wytworzenia zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych [60]. 

Dodatkowo należy podkreślić, że do tworzenia NETs niezbędna jest aktywna oksydaza NADPH, 

bowiem dopiero przyłączenie białka Rac-2 do już utworzonego kompleksu cytochromu b558 

(gp91phox, p22phox) z podjednostkami cytoplazmatycznymi p46phox, p40phox, p67phox, skutkuje 

generacją zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych [61].  

 

4.2.4.2. Tworzenie zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych  

z pominięciem ROS.  

 

Pomimo, iż najprawdopodobniej produkcja reaktywnych form tlenu uczestniczy  

w generacji NETozy, istnieje szereg dowodów świadczących, że proces ten nie jest absolutnie 

konieczny do zaistnienia NETozy. Przykładowo, u chorych na mukowiscydozę, za istotne dla 

formowania sieci DNA neutrofili uznano receptory CXCR2 sprzężone z białkami G, których 

aktywacja nie skutkuje indukcją ROS [62]. Przekaz sygnału od receptora CXCR2, prowadzący 

do generacji NETs, zależy bowiem od kinaz z rodziny Src [62]. Dodatkowo za mechanizmem 

indukcji NETs niezależnej od ROS przemawia fakt, że stymulacja komórek neutrofili fMLP, 

czynnikiem będącym aktywatorem oksydazy NADPH, nie skutkuje powstawaniem NETs  

[26, 54]. Z kolei, LPS i IL-8, które jako prozapalne czynniki generują powstawanie 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych, nie posiadają zdolności aktywowania oksydazy 

NADPH, a jedynie uwrażliwiają komórki neutrofili do zainicjowania wybuchu tlenowego [63]. 
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Ponadto analiza funkcji immunologicznych neutrofili noworodków pokazała, że mimo, iż są one 

zdolne do produkcji reaktywnych form tlenu, tak jak neutrofile osób dorosłych, to nie są w stanie 

generować NETs [64]. Reasumując, powyższe dane wskazują, że indukcja NETs może 

przebiegać niezależnie od generacji ROS. 

 

4.2.4.3. Indukcja NETs zależna od autofagii. 

 

Autofagia, inaczej zwana autofagocytozą, jest podstawowym procesem katabolicznym, 

polegającym na kontrolowanym, wewnątrzkomórkowym rozkładzie białek, jak również 

organelli komórkowych, celem utrzymania prawidłowej homeostazy i przetrwania komórki  

w niekorzystnych warunkach środowiska [65]. Autofagia odgrywa również istotną rolę  

w mechanizmach odpowiedzi zapalnej, skierowanej przeciwko patogenom, w komórkach 

immunologicznych, takich jak makrofagi i neutrofile [66, 67]. Badania ostatnich lat pokazały, że 

aktywacja neutrofili, skutkująca tworzeniem NETs jest wynikiem współdziałania autofagii  

z opisaną wcześniej aktywacją reaktywnych form tlenu [56]. Wzajemny wpływ niezależnych od 

siebie mechanizmów autofagii i generacji ROS skutkuje dekondensacją chromatyny, która jest 

niezbędna do formowania NETs. Dlatego też, neutrofile pacjentów z CGD, które nie wykazują 

aktywności oksydazy NADPH, nie są zdolne generować NETs, pomimo sprawnych 

mechanizmów autofagii. Z kolei środek farmakologiczny hamujący autofagię, taki jak 

wortmanina, nie wpływał na aktywność oksydazy NADPH, ale uniemożliwiając dekondensację 

chromatyny w komórkach granulocytów, blokował proces wyrzutu NETs [56]. Sprawne 

mechanizmy autofagii odpowiadają prawdopodobnie za powstawanie NETs w czasie sepsy [68]. 

Wynika to z obserwacji, że neutrofile izolowane od pacjentów septycznych, które zostały 

potraktowane 3-metyloadeniną (3-MA, z ang. 3-methyladenine), specyficznym inhibitorem 

kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (PI3K, z ang. phosphatidylinositol-3-kinases), będącym 

równocześnie inhibitorem autofagii lub bafilomycyną A, upośledzającą tworzenie zakwaszonych 

autofagosomów, nie były zdolne do tworzenia NETs. Ponadto inkubacja neutrofili od zdrowych 

dawców z surowicą pacjentów septycznych skutkowała uwalnianiem NETs, a proces ten był 

hamowany przez 3-MA i bafilomycynę A [68]. Badania mechanistyczne pokazały, że proces 

uwalniania NETs regulowany jest przez serynowo/treoninową kinazę mTOR (ang. mammalian 

target of rapamycin kinase), która jest kluczowym regulatorem autofagii w wielu komórkach 

ssaczych, w tym u neutrofili [67, 69]. Farmakologiczne zahamowanie szlaku mTOR przy użyciu 

rapamycyny, w komórkach granulocytów obojętnochłonnych stymulowanych fMLP, 

powodowało formowanie autofagosomu, a w konsekwencji uwalnianie NETs. Formylowane 
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peptydy pomimo, iż aktywują oksydazę NADPH, nie są w stanie generować NETs, gdyż 

równocześnie w komórce następuje aktywacja kinazy mTOR, która prowadzi do inhibicji 

autofagii [67]. Mechanizm regulacji zależny od mTOR może wyjaśnić, dlaczego w przypadku 

wcześniejszych badań nad fMLP nie odnotowywano tworzenia sieci NETs [26, 54]. 

 

4.2.4.4. Modyfikacje potranslacyjne białek sieci neutrofilowych NETs. 

 

Rdzeniem pułapek neutrofilowych jest chromatyna, a podstawowym elementem 

warunkującym jej upakowanie, są histony. Podczas generacji zewnątrzkomórkowych pułapek 

neutrofilowych histony ulegają posttranslacyjnym modyfikacjom [70], takim jak: metylacja, 

acetylacja [71], czy cytrulinacja, którą uznano za najistotniejszą dla procesu formowania NETs 

[72]. Cytrulinacja inaczej określana mianem deiminacji, polega na konwersji reszt argininy  

w reszty cytruliny, przy udziale zależnych od jonów wapnia enzymówz grupy deiminaz 

peptydyloargininowych (PAD, z ang. peptidylarginine deiminase) [73]. PAD4 neutrofili zawarty 

w strukturze ziaren cytoplazmatycznych [74] jest transportowany do jądra, gdyż jako jedyny 

spośród scharakteryzowanych enzymów z grupy PAD posiada sygnał lokalizacji jądrowej (NLS, 

ang. nuclear localization signal) [75]. W jądrze PAD4 cytrulinuje histony H2A, H3 oraz H4,  

co skutkuje dekondensacją chromatyny [72].Udział cytrulinacji histonów w formowaniu NETs 

udowodniono w badaniach z wykorzystaniem ludzkich neutrofili. Potwierdzono to stosując 

model komórek HL-60 zróżnicowanych w neutrofile działaniem kwasu całkowicie trans-

retinowego (ATRA, z ang. all-trans retionic acid) lub dimetylosulfotlenku [72, 76]. Badania 

pokazały, że histon H3 ulega cytrulinacji w komórkach neutrofili pod wpływem czynników 

prozapalnych, takich jak: IL-8, TNF-α, LPS, czy bakterie S. flexneri [23, 72, 76]. Ostatecznym 

potwierdzeniem roli cytrulinacji histonów w procesie dekondensacji chromatyny było 

zastosowanie inhibitora PAD - CL-amidyny, które skutkowało zahamowaniem tworzenia NETs 

po stymulacji jonoforem wapniowym czy bakterią S. flexneri [23, 76]. 

Innym mechanizmem regulującym proces dekondensacji chromatyny jest autofagia. 

Dowiedziono, że użycie inhibitora - wortmaniny, hamującego autofagię, blokowało cytrulinację 

histonów i generację NETs [67]. Wykazano, że autofagia prowadząca do rozpadu ziarnistości, 

umożliwia mobilizację PAD4 do jądra co jest niezbędne do cytrulinacji histonów, czego efektem 

jest dekondensacja chromatyny i uwalnianie NETs [67]. Ponadto elementy cytoszkieletu 

neutrofili, do których zaliczamy aktynę, miozynę i mikrotubule, uczestniczą w procesie 

formowania NETs [59], jak również odgrywają istotną rolę w formowaniu autofagosomu, 

warunkując jego fuzję z lizosomem podczas autofagii w komórkach ssaczych [77]. Dlatego też 
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rearanżacja cytoszkieletu, obok autofagii i aktywacji ROS, stanowi element niezbędny do 

prawidłowego formowania NETs [67]. 

 

4.3. Mechanizmy patogenów skierowane przeciwko NETs. 

 

Wrodzony układ odpornościowy organizmu ludzkiego dysponuje wieloma 

mechanizmami kontroli wzrostu i rozprzestrzeniania się bakterii, w tym tworzenia 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych, aby móc zapobiegać infekcjom bakteryjnym. 

Jednakże mikroorganizmy wykształciły skuteczne systemy obrony, które nie tylko 

uniemożliwiają tworzenie NETs, bądź zapobiegają wiązaniu patogenów w sieci DNA, ale 

również przeciwdziałają zabiciu bakterii już związanych w antybakteryjne pułapki neutrofili. 

Skutkiem takich taktyk wirulencji jest rozprzestrzenianie się patogenu w organizmie [78, 79]. 

 

4.3.1. Zahamowanie generacji NETs. 

 

 Determinanty patogenności nie tylko mogą prowadzić do indukcji NETs, ale  

i zapobiegać ich tworzeniu, chroniąc tym samym patogen przed antybakteryjnym działaniem 

NETs, co w efekcie powoduje rozwój infekcji. Przykładem takiej strategii jest białko Scl-1  

(ang. Streptococcal collagen-like protein 1), które poprzez zahamowanie uwalniania 

mieloperoksydazy, enzymu koniecznego do generacji NETs, tłumi tworzenie tych struktur  

przez paciorkowca z grupy A o serotypie M1T1 [80]. Z kolei Bordetella pertussis, za sprawą 

toksyny ACT (ang. adenylate cyclase toxin), hamuje powstawanie NETs poprzez wytwarzanie 

cAMP (ang. 3'-5'-cyclic adenosine monophosphate) blokującego wybuch tlenowy neutrofili [81]. 

 

4.3.2. Modyfikacja powierzchni bakterii. 

 

Jedną z podstawowych strategii patogenu, prowadzących do uniknięcia, bądź 

ograniczenia jego pułapkowania w zewnątrzkomórkowych sieciach neutrofilowych, jest 

modyfikacja powierzchni bakterii. Obecność otoczki polisacharydowej można zaliczyć do tego 

rodzaju mechanizmów. Badania nad zjawiskiem NETozy pokazały bowiem, że posiadająca 

otoczkę bakteria Streptococcus pneumoniae, jest dużo słabiej wychwytywana w obrębie sieci 

NETs, niż jej bezotoczkowe serotypy [82]. Ponadto w przypadku braku otoczki 

polisacharydowej, kiedy bakterie te zostaną związane w strukturę NETs, zaangażowany zostaje 

inny mechanizm obronny, jakim jest modyfikacja ściany bakteryjnej.Dzieje się tak, ponieważ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Adenosine_monophosphate


24 
 

pneumokoki posiadają operon dlt (ang. d-alanyl-lipoteichoic acid), który pośredniczy 

wbudowaniu reszt D-alaniny do kwasu lipotejcholowego, podstawowego budulca ściany bakterii 

Gram-dodatnich, wprowadzając ładunek dodatni do wyjściowo negatywnie naładowanej 

powierzchni patogenu [82]. Zmiana ładunku powierzchni, powoduje iż S. pneumoniae staje się 

oporny na zabijanie przez dodatnio naładowane peptydy antybakteryjne. Wykazano, że potencjał 

antybakteryjny NETs nie jest wystarczający do eliminacji tworzących biofilm bakterii 

Haemophilus influenzae.W tym przypadku oporność wynika z obecności lipopolisacharydu, 

biorącego udział w tworzeniu biofilmu bakteryjnego. Badania z wykorzystaniem H. influenzae  

z mutacją w obrębie rdzenia lub lipidu A LPS potwierdziły, iż nie tworzące biofilmu bakterie 

tego gatunku stały się bardziej podatne na bakteriobójcze działanie sieci NETs [83]. 

 

4.3.3. Molekularna mimikra. 

 

Taktyka mimikry molekularnej stosowana powszechnie przez patogeny, znajduje 

zastosowanie również w przypadku obrony przed NETs [79]. Zaobserwowano bowiem, że 

paciorkowce z grupy B, zawierają w swojej otoczce cząsteczki odpowiadające ludzkiemu 

kwasowi sialowemu, które przekazując sygnał poprzez receptor siglec-9 (ang.sialic acid-binding 

Ig-like lectin 9) na powierzchni neutrofili, blokują generację wybuchu tlenowego oraz 

formowanie NETs [84]. Ponadto aktywacja neutrofili mediowana siglec-9 prowadzi do 

zwiększenia poziomu mRNA dla antyzapalnej IL-10 [84]. Oprócz tego, że bakterie mogą same 

syntetyzować kwas sialowy, to są również w stanie pozyskać go ze środowiska zewnętrznego 

[85]. Zjawisko to zaobserwowano w przypadku Pseudomonas aeruginosa, który jest w stanie 

wiązać i opłaszczać się kwasem sialowym pochodzącym z komórek gospodarza. Skutkiem tego 

zjawiska jest brak powstawania NETs i produkcja cytokin antyzapalnych, takich jak: IL-10, czy 

transformujący czynnik wzrostu-β1(TGF-β, z ang. transforming growth factor-β1) [85].  

 

4.3.4. Degradacja IL-8, jako czynnika indukującego powstawanie NETs.  

 

Potencjalnym celem bakterii, dążących do upośledzenia tworzenia pułapek 

neutrofilowych w miejscu rozwijającej się infekcji jest IL-8, czynnik chemotaktyczny neutrofili  

i znany induktor NETs [52, 86]. Strategia ta została wykorzystana przez bakterie S. pyogenes, 

które dzięki obecności peptydazy SypCEP/ScpC degradują IL-8, prowadząc tym samym do 

upośledzenia rekrutacji neutrofili do miejsca rozwoju infekcji, ograniczenia ilości tworzonych 

NETs i uniknięcia zabijania patogenu na drodze NETozy [87]. 
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4.3.5. Degradacja białek antybakteryjnych, będących składnikami sieci NETs. 

 

Kolejny mechanizm obrony bakterii przed antybakteryjnym działaniem pułapek 

neutrofilowych jest związany z hamowaniem aktywności białek i peptydów bakteriobójczych 

związanych ze strukturą sieci. Przykład może stanowić wcześniej wspomniane powierzchniowe 

białko M1 S. pyogenes, które będąc induktorem pułapek neutrofilowych, po związaniu z siecią 

NETs neutralizuje działanie antybakteryjnego peptydu LL-37, promując przeżycie patogenu 

[25].  

 

4.3.6. Synteza DNaz bakteryjnych. 

 

Wiele drobnoustrojów chorobotwórczych celem uniknięcia eliminacji w NETs 

wykorzystuje DNazy. Poprzez degradację nici DNA stanowiących rdzeń NETs, ich zdolność do 

neutralizowania patogenów zostaje wyeliminowana [40, 88]. W przypadku bakterii 

Streptococcus grupy A, zaobserwowano wydzielanie DNazy Sda1, która degraduje DNA sieci 

[40]. Zastosowanie aktyny G, inhibitora dla DNaz, spowodowało bowiem przywrócenie 

skutecznego mechanizmu eliminacji bakterii, poprzez formowanie pułapek NETs [40]. Podobne 

badania pokazały, że endonukleaza A (EndA, z ang. endonuclease A) S. pneumoniae może 

degradować zewnątrzkomórkowe DNA, skutkując opornością tych bakterii na ten mechanizm 

bakteriobójczy neutrofili [88]. Podobny mechanizm wykorzystuje S. aureus, co pokazano przy 

użyciu zmutowanego szczepu, pozbawionego nukleazy nuc (ang. nuclease), który był znacznie 

bardziej podatny na działanie NETs w porównaniu ze szczepem dzikim [89]. Dalsze badania 

wskazują na to, że nuc oraz synatza A adenozyny (adsA, z ang. adenosine synthase A) 

produkowane przez S. aureus generują tworzenie deoksyadenozyny, podczas degradacji NETs, 

promującej śmierć komórek układu immunologicznego, zależnej od kaspazy-3 [90]. 

 

4.4. Znaczenie NETs w chorobach niezakaźnych.  

 

Nadmierna generacja NETs, przy jednoczesnym braku właściwych mechanizmów 

usuwania już utworzonych pułapek DNA, w przypadku ostrych lub przewlekłych chorób 

zapalnych wykazała, że tworzenie NETs koreluje z następstwem choroby [91, 92]. Mianowicie, 

w wielu chorobach ludzkich, takich jak:rak, udar, uraz mięśnia sercowego, czy powikłania ciąży, 

odnotowywano zwiększony poziom krążącego, wolnego DNA [93]. Najprawdopodobniej 

identyfikowane DNA nie stanowi jedynie materiału genetycznego ze zniszczonych tkanek, czy 
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komórek nekrotycznych, ale pochodzi z rdzenia NETs aktywnie wyrzucanych z neutrofili, nie  

w wyniku kontaktu z patogenem, a poprzez niezakaźne bodźce [23, 91]. Ponadto ciągła 

ekspozycja wewnątrzkomórkowych epitopów gospodarza może skutkować przełamaniem 

tolerancji immunologicznej, produkcją autoprzeciwciał, a w konsekwencji rozwojem chorób 

autoimmunologicznych [92]. 

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE, ang. systemic lupus erythematosus), to zaburzenie 

na tle autoimmunologicznym, podczas którego organizm produkuje przeciwciała skierowane 

przeciwko własnemu DNA (ANAs, ang. anti-nuclear antibodies), prowadząc do rozwoju stanu 

zapalnego wielu tkanek i narządów [36, 94]. Do momentu badań obrazujących zaburzenia 

związane z regulacją tworzenia, jak i usuwania zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych  

u cierpiących na to schorzenie, postulowana rola neutrofili w patogenezie SLE nie była jasna 

[95].W surowicy chorych na toczeń rumieniowaty układowy oznaczono wysoki poziom białek 

ziarnistości neutrofili oraz skierowanych przeciwko nim przeciwciał ANCAs (ang. anti-

neutrophil cytoplasmic antibodies) [96-99]. NETs w patogenezie tocznia rumieniowatego 

układowego mogą więc stanowić czynnik zaostrzający przebieg choroby, poprzez 

podtrzymywanie stale utrzymującego się stanu zapalnego, promującego degradację tkanek [100]. 

NETs odgrywają również rolę w etiologii autoimmunologicznego schorzenia, jakim jest 

zapalenie drobnych naczyń krwionośnych (SVV, ang. small vessel vasculitis) [24]. Rozwój 

choroby wiąże się bowiem z przeciwciałami ANCAs, skierowanymi przeciwko białkom 

ziarnistości neutrofili, takim jak: proteinaza-3 (PR3, z ang. proteinase-3), czy mieloperoksydaza 

[23, 24]. Dodatkowo, stany zapalne nerek i naczyń krwionośnych podczas przebiegu SVV mogą 

być skutkiem występowania u pacjentów, NETs zlokalizowanych w nerkach oraz kompleksów 

DNA-MPO krążących w ich krwi [24].  

Reumatoidalne zapalenie stawów (RA, z ang. rheumatoid arthritis) jest przewlekłą 

chorobą autoimmunologiczną, atakującą głównie błony maziowe stawów [92]. Choć patogeneza 

tego schorzenia pozostaje nieznana, to do jej markerów diagnostycznych zalicza się wysoki 

poziom cytrulinowanych białek [101] oraz podwyższone miano przeciwciał ACPAs (ang. 

anticitrullinated peptide antibodies) skierowanych przeciwko tym białkom [102]. Badania nad 

rozwojem tej choroby pokazały, że w płynie maziowym pacjentów chorych na reumatoidalne 

zapalenie stawów obserwuje się zwiększoną NETozę, zarówno w stosunku do neutrofili 

kontrolnych, jak i tych izolowanych od pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów [102]. 

Ponadto u chorych na RA, NETs zostały zlokalizowano w tkance maziowej, guzie 

reumatoidalnym oraz skórze. Wyrzut sieci DNA neutrofili był skorelowany z ilością przeciwciał 

ACPA, które stanowią czynnik stymulujący generację NETs [102].  
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Poważnym schorzeniem związanym z obecnością krążącego, wolnego DNA, którego 

źródłem mogą być sieci neutrofilowe, jest stan przedrzucawkowy. Jest to bowiem choroba 

związana z patologią ciąży, podczas której zaobserwowano aktywację wrodzonych 

mechanizmów odpowiedzi immunologicznej matki, przejawiających się obecnością NETs, 

powstałych na skutek reakcji immunologicznych zainicjowanych w łożysku poprzez 

mikrocząstki syncytiotrofoblastu [86].  

Kolejnym przykładem patologii, w którym NETs mogą odgrywać rolę jest 

mukowiscydoza. Ta wrodzona choroba o uwarunkowaniach genetycznych jest spowodowana 

mutacją w obrębie genu CFTR (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), 

prowadzącą do produkcji nieprawidłowych białek regulujących przepływ jonów chlorkowych 

przez komórki nabłonkowe, co powoduje wysoką lepkość wydzieliny oskrzeli, która jest trudna 

do usunięcia z dróg oddechowych [103]. Podejrzewa się jednak, że lepkość może nadawać 

plwocinie nagromadzone DNA oraz elastaza, które są najprawdopodobniej składnikami sieci 

neutrofilowych. Za tą teorią przemawia zastosowanie terapii, polegającej na wdychaniu 

deoksyrybonukleazy w aerozolu, co poprawia czynność płuc [91, 104]. 

Najnowsze badania nad cukrzycą wskazują zwiększoną indukcję NETs oraz markerów 

NETozy w odpowiedzi na hiperglikemię [105].W porównaniu z osobami stanowiącymi grupę 

kontrolną, u pacjentów z cukrzycą typu drugiego odnotowuje się podwyższony poziom elastazy 

oraz wolnego DNA [105]. Odkrycieto koreluje z obserwacjami zmiany liczby  

i aktywności neutrofili w przebiegu cukrzycy [106-108], stresem oksydacyjnym generowanym 

przez neutrofile [109], stanem zapalnym i obecnymi podczas cukrzycy uszkodzeniami tkanek 

[105]. 

Reasumując, neutrofile stanowią pierwszą linię obrony w walce z patogenami, jednakże 

poprzez niewłaściwą regulację ich funkcjonowania mogą stanowić o rozwoju wielu chorób 

niezakaźnych, prowadzących do wyniszczenia organizmu bez udziału czynników zewnętrznych.  

 

4.5. Zewnątrzkomórkowe pułapki układu odpornościowego o pochodzeniu innym 

niż neutrofilowe. 

 

Komórki tuczne, inaczej określane mianem mastocytów (MCs, ang. mast cells), 

znajdujące się w tkance łącznej, stanowią jeden z elementów obrony gospodarza przed 

patogenem i tak jak neutrofile są w stanie zabijać bakterie generując zewnątrzkomórkowe 

struktury podobne do NETs [110]. Zjawisko to zauważono, gdy komórki tuczne niezdolne do 

skutecznego przeprowadzenia procesu fagocytozy S. pyogenes, wiązały i eliminowały bakterie 
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tego gatunku przy udziale wytworzonych, zewnątrzkomórkowych pułapek mastocytów (MCETs, 

ang. mast cells extracellular traps). Generowanie MCETs, podobnie jak w przypadku pułapek 

neutrofilowych, zależne jest od generacji reaktywnych form tlenu. Dowiedziono, że ich struktura 

jest również analogiczna, bowiem jego budulec stanowi DNA, histony i antybakteryjne białko 

ziarnistości LL-37, zaś wytworzenie MCETs wiąże się ze śmiercią mastocyta [110]. Ponadto 

zjawisko powstawania pułapek DNA odnotowano również w przypadku eozynofili, których 

główną rolą w układzie immunologicznym jest obrona przeciwpasożytnicza organizmu [111]. 

Badania wskazały, że eozynofile, uwrażliwione działaniem interleukiny-5  

(IL-5), czy IFN-γ, w kontakcie z lipopolisacharydem prowadzą, na drodze zależnej od ROS, do 

uwolnienia mitochondrialnego DNA stanowiącego zewnątrzkomórkowe sieci eozynofilów 

(EETs, ang.eosinophils extracellular traps) [111]. Wyrzut pułapek mitochondrialnego DNA, 

wraz z białkami ziarnistości eozynofili, w tym głównego białka zasadowego (MBP, ang. major 

basic protein) oraz kationowego białka eozynofilów (ECP, ang. eosinophil cationic protein) 

prowadzi, pomimo braku histonów w strukturze sieci, do neutralizacji patogenu [23, 111]. 

Pułapkowanie EETs, któremu nie towarzyszy rozerwanie ciągłości błony jądrowej nie skutkuje 

śmiercią eozynofila, co zasadniczo odróżnia ten proces od generacji zewnątrzkomórkowych 

pułapek neutrofili, czy komórek tucznych [111]. Ponadto ostatnie badania pokazały, że komórki 

mysiej linii makrofagów RAW 264.7 pod wpływem PMA [112] oraz cytokiny prozapalnej  

TNF-α [113] są w stanie indukować zewnątrzkomórkowe struktury określone mianem pułapek 

makrofagów METs (ang. macrophage extracellular traps). Zobrazowane zewnątrzkomórkowe 

struktury składają się z rdzenia DNA, białek histonowych oraz białka CRAMP (ang. cathelin-

related antimicrobial peptide), będącego odpowiednikiem ludzkiego białka LL-37 [112]. Co 

więcej, makrofagi zróżnicowane z krwi obwodowej człowieka, po stymulacji bakteriami 

Mycobacterium tuberculosis, są w stanie indukować tworzenie METs, a efekt ten może być 

wzmagany poprzez uprzednie traktowanie makrofagów ludzkich IFN-γ [114]. 

 

4.6. Paradontoza. 

 

Paradontoza jest najczęstszą postacią choroby przyzębia, wynikającą z przewlekłych 

procesów zapalnych zainicjowanych w dziąsłach i rozciągających się na tkankę wspierającą zęby 

[115, 116]. Biofilm bakteryjny, określany mianem płytki nazębnej, gromadzący się na 

powierzchni zębów poniżej lini dziąseł, stanowi główną przyczynę rozwoju paradontozy [117]. 

Bakterie zgromadzone na granicy zęba i dziąsła przyczyniają się bowiem do tworzenia 

patologicznych kieszonek dziąsłowych, co skutkuje zniszczeniem ozębnej, tkanki podporowej 
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zęba oraz degradacją kości wyrostka zębodołowego, prowadząc do rozchwiania zęba 

i ostatecznej jego utraty [115]. Biofilm bakteryjny w paradontozie składa się głównie  

z beztlenowych bakterii Gram-ujemnych, które wyparły bakterie Gram-dodatnie, stanowiące 

główny składnik prawidłowej mikroflory jamy ustnej [118]. Powyższa dysbioza może być 

konsekwencją czynników genetycznych [119], obniżenia odporności [120], palenia [121], 

niewłaściwej higieny jamy ustnej, czy zmian hormonalnych w okresie menopauzy [122]. 

Spośród Gram-ujemnych bakterii płytki nazębnej tylko nieliczne określone mianem 

periodontopatogenów, uczestniczą w etiologii schorzenia. Najważniejsze pośród nich 

zakwalifikowano do tak zwanego „czerwonego kompleksu” (ang. red complex), w skład którego 

wchodzą bakterie: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia i Treponema denticola, 

przyczyniające się w głównej mierze do zmian patologicznych przyzębia [123]. 

 

4.6.1. Porphyromonas gingivalis. 

 

P. gingivalis, dawniej Bacteroides gingivalis, jest bakterią należącą do rodzaju 

Porphyromonas, rodzina Porphyromonadaceae, rzędu Bacteroidales, klasy Bacteroides, typu 

Bacteroidetes [124]. Kolonie P. gingivalis są czarno pigmentowane, na skutek akumulacji hemu 

pozyskanego z hemoglobiny erytrocytów, który stanowi rezerwuar żelaza i porfiryn 

wymaganych do wzrostu i zjadliwości tego auksotrofa [125, 126]. Wewnątrzkomórkowa 

akumulacja żelaza w postaci kompleksu z protoporfiryną IX stanowi także ochronę dla bakterii 

przed działaniem reaktywnych form tlenu, w tym nadtlenku wodoru [127]. Ta bezwzględnie 

beztlenowa, Gram-ujemna, asacharolityczna pałeczka nie tworząca spor, uważana jest za 

kluczowy czynnik etiologiczny przewlekłego zapalenia przyzębia [128]. Patogeneza choroby jest 

skorelowana bowiem z szeregiem czynników wirulencji, które ten periodontopatogen wytwarza. 

Tak więc, możliwość kolonizacji i modulacji funkcji układu immunologicznego jest wynikiem 

obecności między innymi otoczki bakteryjnej [129], pęcherzyków błony zewnętrznej, fimbrii, 

lipopolisacharydu oraz proteaz [115]. Obecność fimbrii, stanowiących element pośredniczący  

w zakotwiczeniu bakterii do powierzchni komórek nabłonka dziąsła, umożliwia  

P. gingivalis adhezję do tkanki [130]. Ponadto interakcja fimbrii z integrynami, receptorami 

powierzchniowymi komórek gospodarza, wpływa na szlaki przekazu sygnału w zaatakowanych 

komórkach [131, 132]. Kolejno, utrata kości wyrostka zębodołowego może być następstwem 

resorpcji kości, spowodowanej bezpośrednią aktywacją osteoklastów oraz uwalnianiem 

prostaglandyny E2, czy cytokin IL-1, TNF-α z makrofagów, monocytów i fibroblastów 

stymulowanych LPS P.gingivalis [115]. Ponadto endotoksyna indukuje niszczenie tkanki, 
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poprzez indukcję metaloproteaz gospodarza, jak i hamowanie syntezy kolagenu przez 

osteoblasty [115]. Bakteria P. gingivalis wykazuje dużą aktywność proteolityczną, ponieważ 

sekrecjonuje szereg enzymów, takich jak: karboksypeptydazy [133], aminopeptydazy [134] oraz 

oligopeptydazy [135], które są czynnikami zjadliwości patogenu. Wśród tych enzymów, 

wyróżniamy także grupę proteaz serynowych, będących białkami o aktywności peptydaz  

di- i tripeptydylowych związanych z zewnętrzną błoną komórkową bakterii. Reakcja degradacji 

białek i peptydów katalizowana przez te enzymy, dostarcza aminokwasów i dipeptydów 

stanowiących niezbędne źródło węgla i energii dla bakterii [115]. Współdziałanie tych proteaz  

z kolagenazami zarówno bakteryjnymi P. gingivalis, jak i gospodarza, prowadzi do degradacji 

kolagenu, co skutkuje zniszczeniem tkanki podczas zakażenia [136, 137]. Kolejną grupę 

enzymów proteolitycznych istotnych ze względu na rozwój paradontozy stanowią proteazy 

cysteinowe, endopeptydazy wydzielane do przestrzeni międzykomórkowej, do których zalicza 

się periodontaina, proteazy PrtT i Tpr oraz  najlepiej scharakteryzowane gingipainy [138]. 

 

4.6.2. Gingipainy, proteazy cysteinowe P. gingivalis.  

 

Gingipainy, proteazy cysteinowe P. gingivalis, ze względu na specyficzność względem 

reszty P1 w hydrolizowanym wiązaniu peptydowym dzielimy na proteazy argininowe, które 

hydrolizują wiązania R – X, oraz proteazę lizynową, hydrolizującą wiązanie K – X [139]. 

Gingipainy R, do których zaliczamy RgpA oraz RgpB, kodowane są odpowiednio przez 

pokrewne sobie geny rgpA i rgpB [140], natomiast gingipaina K (Kgp) przez gen kgp [141]. 

Powstałe w wyniku potranslacyjnej obróbki proteolitycznej dojrzałe formy HRgpA (forma RgpA 

oczyszczana ze szczepu P. gingivalis HG66) i Kgp składają się z niekowalencyjnego kompleksu 

domeny katalitycznej z domeną hemaglutynująco/adhezyjną pochodzącą z C-końcowego 

fragmentu proenzymu (Rys. 1.). W obrębie domeny katalitycznej wyróżniamy domenę  

kaspazo-podobną oraz domenę immunoglobino-podobną. Gen rgpB koduje białko składające się 

z sekwencji sygnałowej, propeptydu i niemal identycznej z HRgpA domeny katalitycznej 

tworząc RgpB. W odróżnieniu od HRgpA i Kgp, RgpB nie posiada domeny 

hemaglutynująco/adhezyjnej (Rys. 1.) [141, 142].  
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Rys. 1. Schemat budowy domenowej gingipain szczepu HG66.  

 

Gingipainy syntetyzowane są jako nieaktywne prekursory, które ulegają autoaktywacji w wyniku 

sekwencji proteolitycznych zdarzeń zarówno na N-, jak i C-końcu białka, co opisano  

na podstawie badań biochemicznych przeprowadzonych na oczyszczonym proenzymie RgpB 

[141, 143]. Usunięcie N-końcowego propeptydu nastepuje w wyniku dwustopniowej 

autoproteolizy. Najpierw zostaje usunięty fragment obejmujący reszty od Q1 do Arg102,  

a potem usuwana jest pozostała część N-końcowego profragmentu w wyniku hydrolizy wiązania 

Arg205-Tyr206. Ostatecznie usuwana jest C-końcowa domena [143]. Wśród gingipain 

wyróżniamy formy związane z powierzchnią bakterii, jak i formy rozpuszczalne enzymów.  

W zależności z jakiego szczepu bakteryjnego pochodzi gingipaina oraz w jakich warunkach był 

on hodowany, możemy mieć do czynienia z różnymi formami tej samej gingipainy. Za 

wyjątkiem szczepu P. gingivalis HG66 uwalniającego wszystkie gingipainy do pożywki 

hodowlanej, pozostałe szczepy zatrzymują gingipainy na powierzchni bakterii w formie 

związanej z błoną zewnętrzną [144, 145].  

 

4.6.2.1. Gingipainy, czynnik wirulencji bakterii P. gingivalis w paradontozie.  

 

Gingipainy, w głównej mierze odpowiadają za aktywność proteolityczną P. gingivalis, 

zapewniając źródło substancji odżywczych na drodze hydrolizy białek gospodarza [146]. 

Proteaza Kgp jest w stanie wiązać i skutecznie degradować methemoglobinę w odróżnieniu od 

odpornej na jej działanie oksyhemoglobiny [147], zapewniając źródło niezbędnego do życia 

bakterii żelaza i hemu [148]. Ponadto współdziałanie gingipain powoduje, że uwolniona podczas 

lizy erytrocytów oksyhemoglobina jest wydajnie przekształcana poprzez proteazy argininowe,  
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w methemoglobinę, która jest substratem Kgp [147], co umożliwia wykorzystanie wszystkich  

możliwych zasobów tego czynnika, niezbędnego do wzrostu bakterii. Ponadto umożliwiają one 

również, uniknięcie mechanizmów odpowiedzi immunologicznej gospodarza oraz powodują 

degradację tkanek objętych zakażeniem. Proteazy cysteinowe P. gingivalis mogą dyfundować  

w głąb tkanek przyzębia będąc związane w strukturze pęcherzyków błony zewnętrzej lub jako 

rozpuszczalne cząstki. Dzięki temu mogą oddziaływać na komórki odpornościowe zarówno 

bezpośrednio w miejscu ich bytowania, jak i ogólnioustrojowo. 

Przykładem działania gingipain może być destabilizacja układu kontaktu, znanego 

również jako układ kalikreina/kinina, stanowiącego element odpowiedzi nieswoistej. Podczas 

infekcji dochodzi do uwolnienia bradykininy będącej mediatorem stanu zapalnego, co skutkuje 

między innymi rozluźnieniem połączeń międzykomórkowych śródbłonka, zwiększeniem 

przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz chemotaksją neutrofili [149]. Gingipainy mogą 

wpływać na ten układ bezpośrednio, poprzez uwalnianie bradykininy z wysokocząsteczkowego 

kininogenu lub pośrednio, poprzez aktywację prekallikreiny osoczowej oraz protrombiny [150]. 

Ciągła aktywacja stanu zapalnego oraz chemotaksja neutrofili przy udziale gingipain umożliwia 

dopływ substancji odżywczych, z jednoczesną neutralizacją funkcji bójczych tych komórek 

odpornościowych w miejscu bytowania P. gingivalis dając możliwość niekontrolowanego 

wzrostu i kolonizacji przyzębia przez ten patogen. Zaobserwowano, że niskie stężenie gingipain 

prowadzi do aktywacji układu dopełniacza i uwalniania anafilatoksyn C3a, C5a, 

odpowiedzialnych za napływ neutrofili, podczas gdy przy wysokim stężeniu proteaz 

cysteinowych, degradacja składników C3, C4, C5 dopełniacza czyni P. gingivalis odpornym na 

bakteriobójcze działanie surowicy [151]. Przy braku opsonin C3b i C4b, fagocytoza prowadzona 

przez komórki żerne jest mniej efektywna [151]. Dodatkowo proteaza RgpA na powierzchni  

P. gingivalis, odpowiedzialna jest za proces wiązania inhibitora C4BP (ang. C4b-binding 

protein), który hamuje aktywację układu dopełniacza [152]. Podobny efekt działania gingipain 

odnotowano w przypadku modulacji sieci cytokin. Gingipainy związane z P. gingivalis są  

w stanie skutecznie degradować IL-8 (trawienie wiązania Arg11-Cys12), podczas gdy 

gingipainy w formie rozpuszczalnej hydrolizują wiązanie Arg5-Ser6 oraz Lys8-Glu9 w obrębie 

IL-8, czyniąc z powstałych produktów chemotaktanty o zwiększonej aktywności, w porównaniu 

do formy natywnej cytokiny uwalnianej przez komórki [153]. Te dwa powyższe przykłady 

pokazują, że patogen tworzy wokół siebie niszę ekologiczną, w której następuje wyciszenie 

reakcji zapalnej, lecz tkanka przyzębia w miejscu bezpośrednio nie objętym zakażeniem 

narażona jest na zniszczenia związane z ciągłą akumulacją neutrofili werbowanych przy udziale 

gingipain. Zaobserwowano także, że arginino-specyficzne gingipainy mogą pośrednio 
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wywoływać zapalenie wpływając na generację IL-6 poprzez aktywację receptora aktywanego 

proteazami PAR-2 (ang. protease activated receptor), znajdującego się na powierzchni neutrofili 

oraz komórek nabłonkowych [154]. Podsumowując, destrukcja tkanki przyzębia podczas 

przebiegu paradontozy jest sumą działania szkodliwych czynników bakteryjnych oraz 

mechanizmów obronnych organizmu skierowanych przeciwko nim. 

 

4.6.3. Neutrofile w paradontozie. 

 

Neutrofile odgrywają kluczową rolę w rozwoju paradontozy. Dowiedziono, że warunkują 

utrzymanie zdrowia przyzębia, czego przykładem może być cykliczna neutropenia, podczas 

której w skutek zmniejszonej ilości neutrofili, następuje szybko postepujące zapalenie przyzębia 

[155, 156]. Z drugiej strony jednak właśnie neutrofile, poprzez uwalnianie między innymi 

elastazy neutrofilowej będącej proteazą serynową oraz MMPs, są głównie odpowiedzialne za 

degradację tkanek i postępowanie choroby przyzębia [156]. Proteazy neutrofili wraz  

z uwolnionymi reaktywnymi formami tlenu mogą prowadzić do niszczenia większości 

komponentów miękkich tkanek przyzębia oraz składników organicznych kości wyrostka 

zębodołowego [157]. Ponadto obecne w przetrzeni międzykomórkowej ROS mogą 

dezaktywować inhibitor proteaz serynowych, alfa-1 antytrypsynę, co skutkuje między innymi 

brakiem kontroli aktywności elastazy neutrofilowej, a co za tym idzie tkanka gospodarza nie jest 

chroniona przed degradacją [158]. W płynie dziąsłowym u pacjentów chorych na paradontozę,  

w porównaniu z pacjentami z zapaleniem dziąseł, pokazano wysoki poziom elastazy 

neutrofilowej, co może częściowo tłumaczyć resorpcję tkanek przyzębia w paradontozie [159]. 

Rekrutacja neutrofili do miejsca zapalnego jest procesem mediowanym poprzez czynniki 

prozapalne. Bakterie płytki nazębnej poprzez ekspozycję czynników wirulencji, takich jak: LPS, 

czy fMLP, stymulują neutrofile do aktywnego przejścia z drobnych naczyń krwionośnych 

dziąsła do tkanek przyzębia przy współdziałaniu chemoatraktantów (cytokin: IL-8, IL-1β, czy 

składnika dopełniacza C5a) produkowanych przez organizm w odpowiedzi na infekcję 

bakteryjną [157]. Ponadto w płynie kieszonek dziąsłowych osób chorych na paradontozę 

odnotowuje się zwiększony poziom innego chemoatraktanta neutrofili, czynnika pochodzenia 

stromalnego (SDF-1, z ang. stromal-derived factor-1) [160]. Obecność SDF-1, w modelu 

paradontozy była skorelowana z obecnością LPS, pochodzącego z P. gingivalis, co może 

świadczyć o tym, że SDF-1 odgrywa rolę w rozwoju choroby przyzębia [160]. Dodatkowo 

powyższe wyniki korelują z fakem, iż neutrofile stanowią dominujący typ komórek 
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immunologicznych, obecnych w płynie kieszonek dziąsłowych osób cierpiących na paradontozę 

[161]. 

 

4.6.4. NETs w paradontozie. 

 

Zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe zlokalizowano w wysięku ropnym z dziąseł 

[162], płynie dziąsłowym [163], a także w nabłonku pobranym z kieszonek dziąsłowych chorych 

na paradontozę [164]. Obserwacje te korelują z podniesionym poziomem IFN typu I  

u osób chorych [165], który uwrażliwia neutrofile do tworzenia NETs [53, 166]. Ponadto 

postuluje się uruchomienie procesu dodatniego sprzężenia zwrotnego, w którym zaktywowane 

neutrofile, eksponujące aktywną elastazę neutrofilową, wywołują dalszą rekrutację komórek 

indukujących NETs [167]. Jednakże przyczyny tworzenia NETs w paradontozie nie są znane. Na 

podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wysunięto hipotezę, że dwa gatunki bakterii 

zaliczanych do tzw. czerwonego kompleksu, tj.: P. gingivalis i T. forsythia stanowią induktor 

tworzenia NETs [166, 168]. Jednakże pomimo obecności dużej ilości neutrofili cechujących się 

nadmierną reaktywnością [169], objawem której jest wzrost produkcji reaktywnych form tlenu 

[170] i tworzonenie NETs [162-164], u pacjentów z paradontozą nie obserwuje się eliminacji 

patogenu, a postępujący proces destrukcji przyzębia. 
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5. Cele pracy. 

 Szereg prac opublikowanych w ostatnich latach wskazuje, że zewnątrzkomórkowe 

pułapki neutrofilowe odgrywają rolę w przebiegu paradontozy [162-164, 166]. Choć bezpośredni 

udział periodontopatogenów w tym procesie jest szeroko postulowany, to nie zidentyfikowano 

gatunków, które w dominujący sposób odpowiadają za indukcję NETs. Ponadto, nieznana jest 

rola czynników wirulencji zarówno zaangażowanych w indukcję NETs, jak i obronę bakterii 

przed bakteriobójczym działaniem NETs. 

 

Celem niniejszej pracy doktorskiej było więc: 

 

1. Określenie roli proteaz cysteinowych, gingipain, będących głównym czynnikiem 

wirulencji P. gingivalis w tworzeniu pułapek neutrofilowych w oparciu o model 

pierwotnych ludzkich granulocytów. 

 

2. Ocena indukcji NETs przez proteazy cysteinowe P. gingivalis w modelu mysim. 

 

3. Ocena bakteriobójczego potencjału NETs wygenerowanych pod wpływem działania 

gingipain. 

 

4. Analiza wpływu innych proteaz bakteryjnych na tworzenie NETs. 

 

5. Wstępna identyfikacja mechanizmu generacji NETs indukowanego przez proteazy 

bakteryjne.  
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6. Materiały i metody. 
 
6.1. Materiały. 

 
6.1.1. Odczynniki do izolacji, hodowli i stymulacji komórek eukariotycznych. 

 

Odczynnik Pochodzenie 

Pożywka hodowlana DMEM bez czerwieni fenolowej  
(ang. Dulbecco’s modified Eagle’s medium) PAA 

Roztwór soli fizjologicznej, PBS  
(ang. phosphate buffered saline) PAA 

Podłoże do separacji limfocytów, LSM  
(ang.lymphocyte separation medium) PAA 

Alkohol poliwinylowy POCh 

Dimetylosulfotlenek, DMSO (ang. dimethyl sulfoxide) Sigma 

PMA Sigma 

DPI Sigma 

Deoksyrybonukleaza, DNaza (ang. deoxyribonuclease) Roche 

Poli-L-lizyna Sigma 

Kyt1 (specyficzny inhibitor Rgps) 
Kyt36 (specyficzny inhibitor Kgp) Peptide Institute 

Gingipainy: HRgpA, RgpB, Kgp mgr B. Potempa, Uniwersytet 
Louisville, Luisville, USA 

Stafopainy: ScpA, SspB Uniwersytet Jagielloński, 
Kraków, Polska 

LPS P. gingivalis  
Podjednostka A fimbrii, FimA (ang. fimbriae subunit A), 
P. gingivalis 

prof. R.J. Lamont, Uniwersytetu 
Louisville, Luisville, USA. 

Sustraty PAR z wygaszoną fluorescencją fluorofora: 
PAR-1, PAR-2, PAR-3, PAR-4 

dr H.R. Stennicke, Carlsberg 
Laboratory, Kopenhaga, Dania 

 

6.1.2. Odczynniki do hodowli bakteryjnych. 

 

Odczynnik Pochodzenie 

Pożywka bakteryjna Scheadler 
BTL Sp. z o.o. Zakład 

enzymów i peptonów 

Agar BioShop 

Witamina K3 (Menadion) ICN Biomedicals 
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Hemina Sigma 

L-cysteina BioShop 

Mleko odtłuszczone (ang. skim milk) BioShop 

Erytromycyna Sigma 

Tetracyklina Sigma 

Bulion sojowo-tryptozowy, TSB (ang. tryptone soya broth) Fluka 

 

6.1.3. Odczynniki do pomiaru ilości białka. 
 

Odczynnik Pochodzenie 

Bicinchoninic Acid Protein Assay Kit, BCA Sigma 

Albumina surowicy wołowej, BSA (ang. bovine serum albumin) Bio-Rad 

 

6.1.4. Odczynniki do pomiaru fluorescencji z uwzględnieniem 

immunocytochemii. 

 

Odczynnik Pochodzenie 

Quant-iTTM PicoGreen® dsDNA Reagent Life Technologies 

Izotiocyjanian fluoresceiny, FITC (ang. fluorescein isothiocyanate) Sigma 

Jodek propidyny Molecular Probes 

Dioctan 2’,7’-dichlorofluoresceiny, DCFH-DA Sigma 

Hoechst 33342 Molecular Probes 

Formaldehyd POCh 

Saponina Sigma 

Fluorescence Mounting Medium Dako 

Surowica anty-kozia Sigma 

Królicze, I-rzędowe, przeciwciała anty-elastaza neutrofilowa Athens Research& Technology 

Kozie, anty-królicze, przeciwciała sprzężone z Alexa 488 
Jackson ImmunoResarch 

Laboratories 

 

6.1.5.  Odczynniki do elektroforezy białek. 

 

Odczynnik Pochodzenie 

Akrylamid BioRad 

N’N’-metylenobisakrylamid Sigma 
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Tris Bioshop 

Siarczan dodecylu sodu, SDS (ang. sodium dodecyl sulphate) ICN Biomedicals 

Tricyna Bioshop 

Gricerol Sigma 

1,4-ditiotreitol, DTT (ang. 1,4-dithiothreitol) Biomol 

Błękit bromofenolowy Aldrich 

Nadsiarczan amonu, APS (ang. ammonium persulphate) BioRad 

N, N, N’,N’- tetrametyloetylenodiamina, TEMED (ang. N,N,N’,N’-

tetramethyletylenediamine) 
Sigma 

Standard białkowy LMW (ang. low molecular weight) BioRad 

Barwnik Coomassie, CBB (ang. Coomassie brilliant blue)  Serva 

Kwas octowy 99% POCh 

Metanol 99,9% POCh 

 

6.1.6. Pozostałe odczynniki chemiczne. 

 

Odczynnik Pochodzenie 

L-BAPNA (ang. N-Benzoyl-L-arginine 4-nitroanilide 
hydrochloride) 

Sigma 

Tos-GPK-pNA (ang. N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys 4-nitroanilide 
acetate salt) 

Sigma 

Tween 20 BioShop 

CytoTox 96 Non-Radioactive Cytotoxicity Assay Promega 

Chlorek sodu, NaCl POCh 

Chlorek wapnia, CaCl2 POCh 

Wodorotlenek sodu, NaOH POCh 

BisTris BioShop 

kwas etylenodiaminotetraoctowy, EDTA  

(ang. ethylenediaminetetraacetic acid) 
Bioshop 

Tioglikolan sodu Sigma 

Isofluran (AErane) Baxten 
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6.1.7. Sprzęt laboratoryjny. 

 

Urządzenie Nazwa handlowa Producent 

Cieplarka do hodowli komórkowych HeraCell 150 Heraeus 

Komora do hodowli organizmów 

beztlenowych 
Whitley A85 anaerobic workstation 

Don Whitley 

Scientific 

Czytnik kolorymetryczny Spectra Max 250 Molecular Devices 

Czytnik fluorescencyjny Spectra Max Gemini EM Molecular Devices 

Blok grzejny Thermoblock TB941U JW Electronic 

Myjka ultradźwiękowa Ultrasonic Cleaner 5510 Branson 

Cytometr przepływowy FaCScan Flow Cytometer Becton Dickinson 

Komora laminarna Safeflow 1.2 Bioair Instruments 

Mikroskop fluorescencyjny Nikon Eclips Ti Nikon 

Mikroskop świetlny Hund Wilorents 30 Helmut Hund GmbH 

Mikroskop konfokalny 
Olympus Fluoview confocal laser 

scanning microscope 
Olympus 

Mikroskop skaningowy JSM5410 z katodą wolframową JEOL 

Multiimager Kodak Image Stadion In-Vivo F Kodak 

Spektrofotometr Cecil CE 3021 Cecil Instruments 

System do elektroforezy Mini Protein II BioRad 

Wirówki 

Mini Spin  

Centrifuge 5804R 

Z513K 

Sorvall Ewolution RC centrifuge 

OpimaTM LE-80K ultracentrifuge 

Eppendorf 

Eppendorf 

Hermle 

Thermo Scientific 

Beckman 

Wytrząsarka o ruchu kołowym 3017 GFL 
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6.2. Metody. 
 

6.2.1. Izolacja granulocytów z krwi obwodowej człowieka.  
 

Komórki granulocytów izolowano z ludzkiej krwi obwodowej zdrowych dawców 

pobieranej na izotiocyjanian sodu (0,01 M) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  

i Krwiolecznictwa w Krakowie. W celu wyizolowania frakcji bogatej w neutrofile, z krwi pełnej 

oddzielano płytki krwi poprzez wirowanie (400 x g/12 min/20°C). Nadsącz zawierający płytki 

krwi oraz osocze odrzucono, a do pozostałej frakcji dodano roztwór soli fizjologicznej  

i dokładnie wymieszano. Następnie nawarstwiono rozcieńczoną frakcję komórkową krwi na 

podłoże do separacji limfocytów (LMS), poddano wirowaniu (400 x g/35 min/20°C) i zebrano 

granulocyty zawarte w interfazie na granicy dolnej frakcji erytrocytów. Następnie, bazując na 

różnicy gęstości obu typów komórek, granulocyty oddzielono od czerwonych krwinek, 

wykorzystując zjawisko sedymentacji. W tym celu uzyskaną frakcję zawieszono w dwukrotnie 

większej objętości 1% alkoholu poliwinylowego, powodującego agregację erytrocytów, co 

dodatkowo umożliwiało zwiększenie prędkości ich sedymentacji względem granulocytów. Po 

upływie 30 min zebrano znad erytrocytów nadsącz zawierający granulocyty i rozcieńczono 

roztworem soli fizjologicznej, a następnie ponownie zwirowano (280 x g/10 min/20°C). W celu 

oczyszczenia granulocytów z frakcji zawierającej erytrocyty, przeprowadzono proces lizy 

dodając wody destylowanej (dH2O) i pipetując roztwór komórek przez 30 sekund. Po tym czasie 

wyrównano siłę jonową roztworu, dodając do zawieszonych komórek dwukrotnie stężonego 

roztworu soli fizjologicznej, a następnie zwirowano. Ostatecznie, wyizolowane granulocyty, 

zawieszono w pożywce hodowlanej DMEM pozbawionej indykatora kwasowości, czerwieni 

fenolowej, zliczono przy użyciu komory Fuchsa-Rosenthal’a i rozcieńczono do odpowiedniej 

gęstości. Granulocyty przetrzymywano przed doświadczeniem w inkubatorze hodowlanym  

w standardowych warunkach: 37°C, 5% CO2, 95% wilgotności powietrza. 

 

6.2.2. Szczepy bakteryjne. 

 

 P. gingivalis szczep W83 –  szczep laboratoryjny, dziki 

 P. gingivalis szczep ∆K∆RAB –  szczep laboratoryjny, potrójny mutant gingipain w tle 

genetycznym W83 

 S. aureus szczep Newman (New) – szczep kliniczny, dziki 
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 S. aureus szczep ∆aur – szczep laboratoryjny, mutant aureolizyny w tle genetycznym 

szczepu Newman 

 

Szczepy bakteryjne używane do przeprowadzenia badań naukowych pochodziły  

z laboratoryjnej kolekcji szczepów Zakładu Mikrobiologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki  

i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  

 

6.2.2.1. Hodowla bakterii P. gingivalis. 

 

 Bakterie P. gingivalis hodowano na podłożu stałym z użyciem 1,5% płytek agarowych  

z podłożem Schaedler, służącym do hodowli bezwzględnych beztlenowców, wzbogaconym  

w witaminę K (0,5 mg/ml), heminę (1 mg/ml) oraz L-cysteinę (0,05 g/ml) z dodatkiem 5% krwi 

baraniej oraz w przypadku mutanta ∆K∆RAB P. gingivalis antybiotyku, 1 µg/ml tetracykliny. 

Bakterie namnażano w płynnym podłożu typu Schaedler, wzbogaconym w witaminę K  

(0,5 mg/ml), heminę (1 mg/ml) oraz L-cysteinę (0,05 g/ml). Hodowle bakterii P. gingivalis 

prowadzono w środowisku beztlenowym (80% N2, 10% CO2, 10% H2) w temperaturze 37°C, 

przy użyciu komory do hodowli organizmów beztlenowych lub pojemników z wykorzystaniem 

saszetek zawierających substancje wiążące tlen typu GasPak. Banki bakteryjne, przechowywane 

w temperaturze -80°C, przygotowywano w odtłuszczonym 10% mleku rozpuszczonym w dH2O. 

 

6.2.2.2. Przygotowanie hodowli P. gingivalis do eksperymentów. 

 

Hodowlę bakteryjną P. gingivalis prowadzono na podłożu stałym typu Schaedler przez 

okres 7 dni. Po upływie tego czasu, bakterie P.gingivalis namnażano w płynnym podłożu typu 

Schaedler. Po całonocnej hodowli ustalono spektrofotometrycznie gęstość optyczną zawiesiny 

(OD, z ang. optical density) przy długości fali 600 nm, a następnie rozcieńczonoją do OD600 

równego 0,1 celem dalszej hodowli. Następnego dnia zawiesinę bakterii zwirowano  

w warunkach: 4500 x g/5 min/4°C, a następnie dwukrotnie przepłukano roztworem soli 

fizjologicznej. Ostatecznie uzyskany osad komórek bakteryjnych zawieszono w roztworze soli 

fizjologicznej i ponownie zmierzono gęstość optyczną uzyskanej zawiesiny, doprowadzając ją 

do OD600 równego 1. Na podstawie sporządzonej krzywej standardowej zależności między 

ilością żywych bakterii (CFU, z ang. colony forming unit), a optyczną gęstością zawiesiny 

bakterii przyjęto, że ilość 1 x 109 bakterii P. gingivalis jest tożsame z gęstością optyczną 

roztworu równą 1 i na tej podstawie określono ilość bakterii wykorzystaną do generowania 
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NETs. W eksperymentach mających na celu wykorzystanie zjawiska fluorescencji bakterie 

sprzężono z emitującym zieloną fluorescencję, izotiocyjanianem fluoresceiny. W tym celu 

komórki bakteryjne inkubowano razem z FITC o stężeniu 0,2 mg/ml przez 30 min na lodzie. 

Celem usunięcia nadmiaru FITC, zawiesinę bakterii zwirowano (3000 x g/10 min/4°C),  

a następnie dwukrotnie przepłukano roztworem soli fizjologicznej. Ostatecznie zawieszono 

bakterie P. gingivalis w wyjściowej objętości PBS dla ponownego uzyskania OD600 równego 1. 

 

6.2.2.3. Hodowle S. aureus. 

 

S. aureus hodowano na podłożu stałym TSA (bulion sojowo-tryptozowy z dodatkiem 1,5% 

agaru) lub płynnym bulionie TSB, który z dodatkiem 15% glicerolu stanowił podłoże do 

wykonania banków S. aureus, przechowywanych w -80°C. W przypadku mutanta S. aureus ∆aur 

podłoże stałe, jak i płynne zawierało 5 µg/ml erytromycyny. 

 

6.2.2.4. Przygotowanie hodowli S. aureus do eksperymentów. 

 

Bakterie S. aureus, przy optymalnym napowietrzeniu (wytrząsanie z prędkością 180 

obr/min), namnażano w płynnym TSB w temperaturze 37°C przez noc. Otrzymaną hodowlę 

zwirowano (4500 x g/5 min/4°C). Po dwukrotnym przepłukaniu roztworem soli fizjologicznej 

bakterie zwirowano ponownie (800 x g/ 2 min/4°C), w celu pozbycia się agregatów obumarłych 

bakterii. Kolejno, zmierzono gęstość optyczną uzyskanego nadsączu zawierającego bakterie. 

Liczbę komórek bakterii gatunku S. aureus określano na podstawie sporządzonej krzywej 

standardowej zależności między ilością żywych bakterii, a optyczną gęstością zawiesiny 

bakterii. 

 

6.2.3. Izolacja pęcherzyków błony zewnętrznej P. gingivalis. 

 

W celu wyizolowania pęcherzyków błony zewnętrznej (OMVs, z ang. outer membrane 

vesicles) bakterie P. gingivalis przygotowano według procedury 6.2.2.2. z pominięciem etapu 

płukania komórek bakteryjnych solą fizjologiczną, ostatecznie uzyskując zawiesinę bakterii  

o OD600 równą 1. Bakterie te poddano sonikacji w łaźni wodnej przez 1,5 minuty zwiększając 

wydajności izolacji poprzez uwolnienie pączkujących pęcherzyków z powierzchni bakterii. 

Następnie zawiesina bakterii została zwirowana (10 000 x g/20 min/4°C). Osad bakteryjny 

odrzucono, natomiast zebrany nadsącz poddano ultrawirowaniu w warunkach: 150 000 x g, 1h, 
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4°C. Uzyskany osad zawieszono w buforze 20 mM BisTris, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2, pH 

6,8, uzyskując frakcje OMV. Wyizolowane zawiesiny pęcherzyków sekrecyjnych 

przechowywano w 4°C. 

 

6.2.4. Pomiar stężenia białka całkowitego- test BCA. 

 

Stężenie białka całkowitego określono przy pomocy zestawu odczynników Bicinchoninic 

Acid Protein Assay Kit. Zasada działania testu opiera się na redukcji jonów miedzi (Cu++ do 

Cu+) przez aminokwasy (tyrozyna, tryptofan, cysteina, cystyna) w środowisku alkalicznym. 

Zredukowane jony tworzą barwny kompleksowy związek z kwasem bicynchoninowym (BCA,  

z ang. bicinchoninic acid), dostarczanym razem z CuSO4 jako substrat reakcji.  

Na 96-dołkową płytkę nałożono w duplikatach po 2 µl badanej zawiesiny oraz roztwory 

standardów albuminy wołowej odpowiadające 1, 2, 4, 6 i 8 µg białka, uzupełniając każdą próbkę 

buforem, w którym białko było zawieszone do objętości 10 µl. Następnie w stosunku 1:50 

dodano 190 µl mieszaniny CuSO4:BCA do każdego dołka. Płytkę inkubowano  

w ciemności, w temperaturze 37°C, przez 30 min, po czym zmierzono absorbancję przy długości 

fali λ=562 nm. Stężenie białka w zawiesinie wyznaczono na podstawie krzywej standardowej 

albuminy.  

 

6.2.5. Aktywacja proteaz bakteryjnych. 

 

Proteazy cysteinowe, do których zaliczamy gingipainy oraz stafopainy, zawierają 

w strukturze centrum aktywnego cysteinę, która podczas procesu oczyszczania, jak również 

przechowywania może ulec utlenieniu. Dlatego też enzymy te wymagają aktywacji poprzez 

zredukowanie grupy –SH katalitycznej cysteiny czynnikami redukującymi (cysteina lub DTT).  

 

6.2.5.1. Aktywacja gingipain. 

 

Gingipainy wyizolowane ze szczepu HG66 P. gingivali, aktywowano poprzez inkubację 

w buforze aktywującym TNC (100 mM Tris pH 7,5, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2) z 10 mM 

chlorowodorkiem L-cysteiny zobojętnionym NaOH, zachowując stosunek: 1 część enzymu do  

4 części buforu. Aktywację prowadzono w temperaturze 37°C przez 15 min. Po zaktywowaniu 

gingipainy rozcieńczono w odpowiedniej objętości pożywki hodowlanej DMEM pozbawionej 

czerwieni fenolowej, otrzymując końcowe stężenie od 10 nM do 50 nM. W celu podtrzymania 



44 
 

aktywności enzymów używanych jako induktorów NETs, pożywkę hodowlaną wzbogacono 

zobojętnioną L-cysteiną o 10 mM stężeniu końcowym.  

Stężenie aktywnych enzymów oznaczone zostało metodą miareczkowania centrum 

aktywnego z wykorzystaniem inhibitora Kyt1 dla proteaz argininiowych oraz inhibitora Kyt36 

dla proteazy lizynowej. Ilość inhibitora konieczna do zahamowania aktywności proteaz, dała 

podstawę do określenia stężenia aktywnego enzymu. 

 

6.2.5.2. Aktywacja stafopain. 

 

Stafopainy o stężeniu pięciokrotnie wyższym od stężenia końcowego zawieszono  

w buforze aktywującym (0,1 M Tris pH 7,6, 5 mM EDTA, 2 mM DTT), po czym inkubowano 

przez 15 minut, w temperaturze 37°C. Zaktywowane enzymy ostatecznie rozcieńczono  

w pożywce hodowlanej DMEM, pozbawionej czerwieni fenolowej.  

 

6.2.6. Pomiar aktywności gingipain P. gingivalis. 

 

Aktywność gingipain zmierzono przy użyciu substratów L-BAPNA dla gingipain 

argininowych HRgpA i RgpB oraz Tos-GPK-pNA dla gingipainy lizynowej Kgp.  

Na płytkę 96-dołkową nakładano po 1 µl badanych próbek zawierających proteazy 

P. gingivalis, w duplikatach dla każdego z substratów, dopełniając buforem aktywującym TNCT 

(100 mM Tris pH 7,5, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2, 0,05% Tween) z 10 mM cysteiną 

zobojętnioną NaOH do objętości 100 µl. Kolejno do próbek dodano 100 µl roztworu TNCT ze 

zneutralizowaną L-cysteiną z odpowiednim substratem dla gingipain, w stężeniu 200 µM oraz 

5% DMSO w przeliczeniu na objętość końcową 200 µl. Wykonano pomiar kinetyczny przez  

30 min, przy długości fali λ=405 nm, w temperaturze 37°C, za pomocą czytnika 

kolorymetrycznego. 

Na podstawie powyższego oznaczenia określono aktywność gingipain w wyizolowanych 

OMVs, sprawdzono, czy aktywność gingipain utrzymuje się na stałym poziomie w pożywce 

hodowlanej podczas trwania eksperymentu oraz zmierzono wydajność hamowania tych 

enzymów przez inhibitory Kyt. 
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6.2.7. Indukcja zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych. 

 

Komórki pierwotnych neutrofili ludzkich (6.2.1.) wysiano w gęstości 2 x 106 na dołek 

płytki 24-dołkowej w 400 µl pożywki hodowlanej DMEM pozbawionej czerwieni fenolowej  

i zwirowano (200 x g/5 min/temperatura pokojowa). Płytkę uprzednio pokryto roztworem 0,01 

mg/ml poli-L-lizyny, która umożliwiła przyczepienie komórek neutrofili do podłoża. 

W celu sprawdzenia, czy indukcja NETs zależy od poziomu ekspresji gingipain, 

neutrofile ludzkie inkubowano z bakteriami P. gingivalis szczepu dzikiego W83 oraz mutantem 

gingipain ∆K∆RAB (6.2.2.2.) w stosunku ilościowym 1:5, 1:50, 1:100 (MOI z ang. multiplicity 

of infection) przez 30 min, 1h, 2h, 4h w 37°C. Pożywka hodowlana stanowiła kontrolę 

negatywną oznaczenia. 

Podobne doświadczenie wykonano używając jako induktora NETs OMVs (6.2.3.)  

z P. gingivalis W83, które w swej strukturze zawierały aktywne gingipainy oraz OMVs  

z P. gingivalis ∆K∆RAB, pozbawionych aktywnych gingipain. Na podstawie testu BCA (6.2.4.) 

określono ilość białka w wyizolowanych OMVs, wyrównano jego ilość, a następnie 

zastymulowano neutrofile używając końcowo stężenia 25 µg/ml OMVs. Inkubację prowadzono 

w czasie 1h-4h, w temperaturze 37°C. Kontrolę w powyższym doświadczeniu stanowiła 

pożywka hodowlana z odpowiednią ilością buforu dla OMVs.  

Chcąc jednoznacznie potwierdzić bezpośredni wpływ białek sekrecyjnych na indukcję 

NETs, komórki neutrofili potraktowano zaktywowanymi gingipainami (6.2.5.1.). Analizie 

poddano wspólne działanie gingipain argininowych i lizynowej, jak również sprawdzono wpływ 

każdej gingipainy z osobna na zdolność do tworzenia pułapek neutrofilowych. Niezależnie od 

formy podania proteaz P. gingivalis, stężenie końcowe każdej gingipainy mieściło się  

w przedziale od 10 nM do 50 nM. Neutrofile stymulowano gingipainami w czasie 1h, 4h,  

w pożywce wzbogaconej w zobojętnioną 10 mM L-cysteinę, w temperaturze 37°C. Kontrolę 

negatywną dla indukcji NETs przez gingipainy stanowiła pożywka hodowlana DMEM 

zawierająca L-cysteinę. 

Dodatkowo neutrofile inkubowano w temperaturze 37°C, w czasie 1h i 4h  

z lipopolisacharydem w stężeniu 0,1-2,5 μg/ml oraz fimbriami w stężeniu 0,1-10 μg/ml 

wyizolowanymi z P. gingivalis.  

Ostatecznie poddano analizie zdolność do generacji NETs przez proteazy bakteryjne inne 

niż gingipainy P. gingivalis. W tym celu neutrofile zastymulowano proteazami S. aureus, w tym 

V8, aureolizyną (Aur) oraz zaktywowanymi uprzednio SspB, ScpA (6.2.5.2.). Stężenie proteaz, 

w oznaczeniu trwającym 1h, wynosiło od 100 nM do 400 nM. Do badań tych włączono również 
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szczep S. aureus ∆aur z delecją genu kodującego aureolizynę i odniesiono jego zdolność do 

tworzenia NETs do szczepu dzikiego S. aureus New, stosując podczas 1h inkubacji  

z neutrofilam współczynnik zakażenia od 1:1 do 1:25. 

Po upływie odpowiedniego czasu inkubacji dokonano pomiaru ilościowego uwolnionych 

NETs. W tym celu delikatnie zebrano nadsącz znad komórek neutrofili i określono ilość 

uwolnionego NETs DNA. Do dołka czarnej płytki 96-dołkowej dodano 10 µl nadsączu znad 

komórek i 90 µl buforu TE (10 mM Tris, 1 mM EDTA,pH 7,5) oraz 100 µl  

200 x rozcieńczonego barwnika fluorescencyjnego Quant-iTTM PicoGreen® dsDNA Reagent 

(QPG) w buforze TE. Fluorescencję mierzono przy długości fali wzbudzenia λ= 480 nm i emisji 

λ= 520 nm. Kontrolę negatywną uzyskano w wyniku dodania barwnika fluorescencyjnego dla 

DNA do świeżej pożywki hodowlanej. 

 

6.2.8. Trawienie DNA w strukturze NETs przy udziale deoksyrybonukleazy. 

 

W celu potwierdzenia, iż struktury generowane z granulocytów pod wpływem gingipain 

są w istocie siecią DNA, przeprowadzono doświadczenie z użyciem DNazy. W tym celu 

neutrofile zastymulowano dwiema dawkami gingipainy HRgpA (10 nM i 50 nM). Po 4h 

inkubacji, do zebranego znad komórek nadsączu dodano DNazę w stężeniu końcowym  

50 µg/ml. Po upływie 15 min i 45 min inkubacji z enzymem dodano 2 mM EDTA, celem 

zatrzymania reakcji i dokonano pomiaru NETs DNA (6.2.7.). Wydajność trawienia NETs DNA 

określono poprzez porównanie z próbkami nie traktowanymi DNazą. 

 

6.2.9. Inaktywacja gingipain przy użyciu specyficznych inhibitorów Kyt. 

 

Celem potwierdzenia roli aktywności proteolitycznej gingipain w procesie formowania 

NETs, podjęto próbę oceny działania nieaktywnych enzymów, powstałych w wyniku inkubacji  

ze specyficznymi inhibitorami gingipain, Kyts. Wśród tych syntetycznych ketopeptydów, 

wyróżniamy inhibitory dla proteaz argininowych Kyt1 (carbobenzoxy-Lys-Arg-CO-Lys-N-

(CH3)2) oraz inhibitor proteazy lizynowej Kyt36 (carbobenzoxy-Glu(NHN(CH3)Ph)-Lys-CO-

NHCH2Ph). Dowiedziono, że inhibitory Kyt są wysoce specyficzne i że w znikomym stopniu 

hamują ssacze proteinazy, takie jak trypsyna i katepsyny B, L i H [171].  

Do zaktywowanych gingipain w buforze TNC, zawierającym zobojętnioną L-cysteinę 

(6.2.5.1.), dodano mieszaninę inhibitorów Kyt1 (1 µM) oraz Kyt36 (1 µM) lub poszczególne 

inhibitory dla danej ginpipainy. W stężeniu końcowym inhibitorów uwzględniono objętość 
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końcową pożywki hodowlanej, do której gingipainy wraz z ich inhibitorami były dodawane. 

Inhibitory inkubowano z gingipainami przez 15 min w temperaturze 37°C. Przed rozpoczęciem 

stymulacji neutrofili dokonano pomiaru aktywności gingipain, zgodnie z protokołem 6.2.6, 

chcąc potwierdzić, iż inhibitory Kyt zahamowały działanie proteaz. Zinaktywowane gingipainy 

po rozcieńczeniu do stężenia końcowego 10 nM, 50 nM posłużyły do stymulacji neutrofili  

(2 x 106/dołek). Stymulację przeprowadzono w 400 µl pożywki hodowlanej DMEM zawierającej 

10 mM L-cysteinę, przez czas 1h i 4h. Po upływie tego czasu określono ilość NETs DNA 

(6.2.7). Kontrolę pozytywną eksperymentu stanowiły aktywne gingipiany.  

 

6.2.10.  Test śmiertelności- LDH. 

 

Pomiar cytotoksyczności inhibitorów Kyt względem komórek neutrofili ludzkich 

przeprowadzono przy użyciu testu kolorymetrycznego, CytoTox 96 Non-Radioactive 

Cytotoxicity Assay. Test ten opiera się na pomiarze aktywności dehydrogenazy mleczanowej 

(LDH, z ang. lactate dehydrogenase), enzymu cytozolowego, uwalnianego do pożywki 

hodowlanej w wyniku uszkodzenia błony komórkowej. Ilość LDH uwolnionego znad martwych 

komórek jest mierzona poprzez pomiar reakcji enzymatycznej konwersji soli tetrazolowej do 

barwnego formazanu. 

W celu sprawdzenia cytotoksyczności Kyt, inhibitorów proteaz cysteinowych  

P. gingivalis, ludzkie neutrofile inkubowano z mieszaniną Kyt1 (1 µM) oraz Kyt36 (1 µM) przez 

1h i 4h w pożywce hodowlanej DMEM, zawierającej 10 mM L-cysteinę. Po upływie danego 

czasu inkubacji 50 μl pożywki znad komórek zebrano i przeniesiono na płytkę 96-dołkową,  

a następnie dopełniono 50 µl substratu dla dehydrogenazy mleczanowej. Płytkę inkubowano  

w ciemności przez 30 min w temperaturze pokojowej. Reakcje zatrzymano poprzez dodanie  

50 µl roztworu hamującego reakcję (ang. stop solution). Pomiar absorbancji wykonano przy 

długości fali λ=490 nm. Kontrolę negatywną stanowił substrat dla LDH dodany do pożywki nie 

traktowanej inhibitorami, przez co równocześnie oznaczono spontaniczny wyciek 

dehydrogenazy mleczanowej do pożywki hodowlanej. 
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6.2.11.  Mikroskopia.  

 

6.2.11.1. Barwienie NETs. 

 

Aby zobrazować struktury powstałe po indukcji neutrofili bakteriami  

P. gingivalis i potwierdzić, że są to zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe, wykonano 

barwienie uwolnionego z komórek DNA. W tym celu wyizolowane neutrofile ludzkie wysiano  

w gęstości 1 x 106 na dołek 24-dołkowej płytki, opłaszczonej poli-L-lizyną. Komórki 

inkubowano z bakteriami P. gingivalis W83 sprzężonymi z emitującym zieloną fluorescencję 

barwnikiem FITC (6.2.2.2.). Współczynnik zakażenia neutrofili bakteriami wynosił, MOI 1:100. 

Po upływie 1h komórki delikatnie przepłukano PBS i ostatecznie zawieszono w roztworze 2 µM 

jodku propidyny, barwnika interkalującego do helisy DNA. Po odpłukaniu nadmiaru jodku 

propidyny emitującego czerwone światło fluorescencji, przeprowadzono obserwację 

uwolnionego do przestrzeni zewnątrzkomórkowej NETs DNA przy użyciu mikroskopu 

fluorescencyjnego.  

 

6.2.11.2. Barwienie immunocytochemiczne NETs. 

 

W celu wykonania obrazowania struktur NETs, przygotowano szkiełko mikroskopowe 

opłaszczone poli-L-lizyną, na które wysiano 50 µl zawiesiny neutrofili o gęstości komórek  

1 mln/ml w pożywce hodowlanej DMEM bez czerwieni fenolowej. Następnie szkiełko 

pozostawiono na 30 min w temperaturze 37°C. Neutrofile stymulowano do wyrzutu NETs 

odpowiednimi czynnikami w 80 µl roztworu na próbkę, przez 4 godziny w 37°C. Po upływie 

czasu inkubacji nadsącz znad komórek delikatnie usunięto i komórki wraz z NETs utrwalano  

w 3,7% roztworze formaldehydu w PBS przez 10 min, w temperaturze pokojowej. Po 

trzykrotnym przepłukaniu neutrofili, miejsca niespecyficznego wiązania blokowano w roztworze 

soli fizjologicznej zawierającej 5% FBS, 1% BSA, 0,05% Tween, 2 mM EDTA przez 1h  

w temperaturze pokojowej lub przez noc w 4°C. Szkiełko przepłukano, a następnie 

pozostawiono w 0,1% roztworze saponiny w PBS, na 30 min w temperaturze pokojowej. 

Neutrofile wyznakowano przy użyciu króliczych I-rzędowych przeciwciał, skierowanych 

przeciwko elastazie, specyficznego znacznika neutrofili, która w warunkach fizjologicznych 

stanowi integralny składnik ziarnistości azurofilnych neutrofili. Przeciwciała rozcieńczono  

w stosunku 1:500 w 3% BSA w 0,1% roztworze saponiny wzbogaconym w anty-kozią surowicę 

blokującą niespecyficzne wiązania. Po upływie 1h, szkiełko przepłukano czterokrotnie w 0,1% 
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roztworze saponiny w PBS. Następnie neutrofile barwiono kozimi, II-rzędowymi przeciwciałami 

sprzężonymi z barwnikiem fluorescencyjnym Alexa 488, emitującym czerwoną fluorescencję, 

przez 45 min w temperaturze pokojowej. Szkiełko przepłukano czterokrotnie w 0,1% roztworze 

saponiny w PBS, a następnie przez 10 min w temperaturze pokojowej dobarwiano niebieskim 

barwnikiem Hoechst 33342 (stężenie 1 µg/ml), interkalującym do DNA. Po ostatecznym 

przepłukaniu szkiełka PBS, na powierzchnię komórek nałożono preparat Fluorescence Mounting 

Medium, który przeznaczony jest do trwałego zamknięcia preparatu mikroskopowego 

szkiełkiem nakrywkowym. Tak przygotowany preparat posłużył do diagnostyki technikami 

mikroskopii fluorescencyjnej oraz konfokalnej.  

 

6.2.11.3. Mikroskopia skaningowa. 

 

W celu wizualizowania dokładnych struktur powstałych NETs, wykonano obrazowanie 

metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Preparaty mikroskopowe wykonano na szkiełku 

nakrywkowym w kształcie koła o średnicy 15 mm, opłaszczonym poli-L-lizyną. Chcąc zapewnić 

odpowiednie warunki dla przygotowania preparatu, szkiełka umieszczono w dołkach płytki  

24-dołkowej. Procedurę wykonywano analogicznie do opisanej w rozdziale 6.2.11.2. do 

momentu utrwalenia szkiełek. W mikroskopii skaningowej do tego celu użyto 2,5% 

glutaraldehydu w 0,1 M buforze kakodylanu sodu (pH 7,4), zamiast 3,7% roztworu 

formaldehydu. Następnie tak utrwalone szkiełka przekazano do Instytutu Zoologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, gdzie pani dr inż. Olga Woźnicka wykonała dalsze procedury związane  

z przygotowaniem i obrazowaniem preparatów SEM. 

 

6.2.12.  Wpływ gingipain na indukcję wybuchu tlenowego w neutrofilach. 

 

6.2.12.1. Cytometria przepływowa. 

 

Indukcję wybuchu tlenowego neutrofili zmierzono przy zastosowaniu techniki cytometrii 

przepływowej (FACS, z ang. fluorescence activated cell sorting) z użyciem substratu 

fluorescencyjnego, DCFH-DA, dla którego długość fali wzbudzenia wynosi λ=492-495, a emisji 

λ=517-527. Niefluoryzujący DCFH-DA, po przedyfundowaniu przez błonę plazmatyczną ulega 

hydrolizie pod wpływem esteraz do niefluoryzującej formy 2’,7’-dichlorofluorescyny (DCFH). 

Wewnątrz komórki, pod wpływem reaktywnych form tlenu zostaje on utleniony do emitującej 

zieloną fluorescencję 2’,7’-dichlorofluoresceiny (DCF). 
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W celu zbadania wpływu gingipain na indukcję wybuchu tlenowego, ludzkie neutrofile 

w ilości 1 x 106 zawieszono w 250 μl soli fizjologicznej, a następnie poddano działaniu 20 µM 

DCFH-DA przez czas 10 min, w temperaturze 37°C. Następnie komórki zastymulowano 

odpowiednio gingipainami w stężeniu końcowym 50 nM (6.2.5.1.) w obecności lub przy braku 

inhibitorów gingipain Kyt1 i/lub Kyt36 (6.2.9.). Nadtlenek wodoru w ilości 12,5 μl oraz PMA  

o stężeniu 250 nM zastosowano jako pozytywne kontrole wybuchu tlenowego. Próbki 

analizowano po 10, 20, 30 lub 40 minutach od czasu stymulacji, przy użyciu cytometru 

przepływowego, stosując oprogramowanie CellQuest. 

 

6.2.12.2. Wpływ inhibitora oksydazy NADPH na indukcję NETs przez 

gingipain. 

 

Chcąc poddać analizie wpływ gingipain na indukcję wybuchu tlenowego, użyto 

inhibitora oksydazy NADPH – DPI. W tym celu neutrofile (2 x 106/ 400µl DMEM bez czerwieni 

fenolowej z 10 mM L-cysteiną) preinkubowano z 5 µM DPI przez okres 30 min,  

w temperaturze 37°C, a nastepnie zastymulowano 10 nM gingipainami HRgpA, RgpB oraz Kgp 

(6.2.5.1.). Po upływie 4h zmierzono ilość NETs DNA (6.2.7.). Kontrolę doświadczenia 

stanowiły aktywne gingipainy bez inhibitora DPI.  

 

6.2.13.  Ocena generacji NETs in vivo. 

 

 Doświadczenia przeprowadzano na myszach szczepu C57 z poszanowaniem Deklaracji 

Helsińskiej, za zgodą I Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach  

w Krakowie (Uchwała nr: 94/2009). Zwierzęta przeznaczone do badań hodowane były w objętej 

opieką weterynaryjną zwierzętarni Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ  

w Krakowie. Wszystkie doświadczenia na żywych zwierzętach przeprowadziła dr Joanna Kozieł.  

 W eksperymentach wykorzystano 5 tygodniowe samice myszy typu dzikiego, szczepu 

C57. Każda odrębna grupa eksperymentalna liczyła 5 osobników. Myszom chirurgicznie 

wszczepiono sprężynę wykonaną z tytanu o średnicy 0,5 mm w tkankę grzbietową odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa. W ciągu kolejnych 10 dni, zewnętrzne nacięcie skóry zostało 

całkowicie wyleczone, komora sprężyny została zamknięta przez cienką warstwę włóknistej, 

unaczynionej tkanki łącznej i stopniowo wypełniła się 0,5 ml przejrzystego, jasnego przesięku 

[172]. Następnie w implantowanych sprężynach wywołano lokalny stan zapalny, stosując 

iniekcję 100 µl 4% tioglikolanu sodu do światła komory. Po upływie 24h, po których stwierdza 
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się wewnątrz komory silny naciek neutrofili, podano mieszaninę gingipain: HRgpa, RgpB i Kgp 

w stężeniach końcowych 50 nM (6.2.5.1.), w obecności bądź przy braku inhibitorów Kyt 

(6.2.9.). Po kolejnych 4h hodowli, myszy poddawano eutanazji wziewnej poprzez zastosowanie 

isofluranu (roztwór 2-5%). Następnie wypreparowano komory, nie uszkadzając ciągłości tkanek 

jej okalających i aseptycznie usunięto znajdujący się w świetle komory płyn przy użyciu igły  

o dużym świetle (2,1 mm). W uzyskanym przesięku oznaczono ilość NETs DNA stosując QPG, 

określono ilość neutrofili, poprzez zliczenie ich liczby w obrazie preparatu mikroskopowego 

oraz wykonano preparaty mikroskopowe w celu obrazowania struktur NETs (Rys. 2.).  

 

 
 

Rys. 2. Procedura izolacji NETs z płynu wysiękowego pobranego z podskórnie implantowanej 

komory. 
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6.2.14.  Analiza ilościowa bakterii związanych w strukturze sieci NETs 

wygenerowanych przez PMA. 

 

 Na 96-dołkowej czarnej płytce z przeźroczystym dnem wysiano 2 x 105 neutrofili  

w 100 µl DMEM bez czerwieni fenolowej. Następnie komórki zastymulowano 25 nM PMA, 

będącym induktorem NETs. Po upływie 4h inkubacji z PMA, neutrofile zakażono 

wyznakowanymi FITC bakteriami P. gingivalis szczepu W83 oraz ∆K∆RAB (6.2.2.2.), stosując 

współczynnik zakażenia MOI od 1:10 do 1:100. W celu ograniczenia fałszywie pozytywnych 

wyników, będących rezultatem adhezji bakterii P. gingivalis do powierzchni płytki hodowlanej, 

bakterie dodano również do dołków płytki nie zawierających komórek neutrofili, a jedynie 

pożywkę hodowlaną. Tak przygotowaną płytkę zwirowano przy prędkości 512 x g przez 10 min 

w temperaturze pokojowej, po czym inkubowano przez 1h. Po dwukrotnym przepłukaniu płytki 

200 µl pożywki hodowlanej i odpłukaniu bakterii niezwiązanych w sieci NETs DNA, zmierzono 

fluorescencję przy długości fali wzbudzenia λ=485 nm i fali emisji λ=538 nm. Procent 

związanych bakterii w NETs oznaczono stosując równanie: 

 

% bakterii związanych w NETs = ilość bakterii P. gingivalis związanych z NETs powstałych 

przy udziale PMA x 100/ ilość bakterii P. gingivalis zadherowanych do powierzchni płytki 

hodowlanej  

 

6.2.15.  Ocena przeżywania P. gingivalis spułapkowanych w obrębie NETs. 

 

 W celu określenia antybakteryjnej roli NETs formowanych w odpowiedzi na gingpainy, 

poddano analizie wpływ wygenerowanych działaniem enzymu sieci NETs na zdolność do 

eliminowania bakterii. Jednocześnie przeprowadzono analizę w odniesieniu do NETs 

indukowanych działaniem PMA. W tym celu neutrofile wysiano w gęstości 2 x 106/ dołek płytki 

24-dołkowej uprzednio pokrytej poli-L-lizyną w 400 µl pożywki hodowlanej DMEM bez 

czerwieni fenolowej, w przypadku użycia gingipain, suplementowanej 10 mM L-cysteiną. 

Następnie, płytkę zwirowano (200 x g, 5 min, 20°C), a komórki neutrofili zastymulowano 25 nM 

PMA oraz 50 nM gingipainą HRgpA (6.2.5.1.) przez 4h. Po upływie czasu inkubacji nadsącz 

zebrano do probówek typu „eppendorf”, oznaczono ilość NETs powstałych pod wpływem PMA, 

jak i HRgpA (6.2.7.) i następnie potraktowano bakteriami P. gingivalis W83 oraz ∆K∆RAB 

(6.2.2.2.) stosując współczynnik zakażenia MOI 1:5. Ilość żywych komórek bakteryjnych 

określano względem bakterii, które nie zostały poddane działaniu zewnątrzkomórkowych 
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pułapek neutrofilowych. Po inkubacji NETs z bakteriami prowadzonej przez 2h, wykonano 

posiewy na płytkach z podłożem Scheadler, wzbogaconym w przypadku mutanta ∆K∆RAB  

P. gingivalis o 1 µg/ml tetracyklinę. Po 7 dniach hodowli obliczono liczbę wyrosłych koloni 

bakteryjnych określając CFU/ml, a co za tym idzie, oceniając żywotność bakterii 

spułapkowanych w NETs. 

 

6.2.16.  Profil białkowy NETs oceniony techniką SDS-PAGE. 

 

W celu analizy profilu białek obecnych w strukturze NETs, indukowanych bakteriami  

P. gingivalis, zastosowano metodę rozdziału elektroforetycznego białek w żelu 

poliakrylamidowym w warunkach denaturujących, w obecności SDS (SDS-PAGE,  

z ang. SDS-polyacrylamide gel electrophoresis) w systemie SCHAGGER & von JAGOW [173]. 

Ponieważ intensywność generacji NETs jest zależna od szczepu P. gingivalis, stężenie białka  

w preparacie NETs uzyskanego po stymulacji szczepem dzikim W83 a mutantem ∆K∆RAB 

wyrównano na podstawie oznaczenia zawartości białka testem BCA (6.2.4.). Próbki białek 

nakładano na 12% żel poliakrylamidowy (Tabela 1; 2). Rozdział elektroforetyczny prowadzono 

początkowo przy napięciu 60 V. Po przejściu próbek w żel rozdzielający, napięcie zostało 

zwiększone do 100 V. Po zakończeniu rozdziału białek, żel poliakrylamidowy wybarwiono przy 

użyciu roztworu barwnika Coomassie brilliant blue o stężeniu 0,025%, rozpuszczonego w 10% 

kwasie octowym. W tym celu żel utrwalano 30 min w 30% metanolu z 10% kwasem octowym  

i pozostawiono na 1h w roztworze CBB. Aby usunąć tło, żel odbarwiano przy użyciu 10% 

kwasu octowego. Obraz żelu wykonano przy zastosowaniu aparatu Kodak Image Station  

In-Vivo F. 
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Tabela 1. Skład buforów użytych do przygotowania żeli poliakrylamidowych i rozdziału białek. 

Bufor Skład 

Akrylamid/bisakrylamid 

(100 ml) 

Akrylamid 48,0 g 

N’,N’-metylenobisakrylamid 1,5 g 

Bufor do żelu, pH 8,45 

(100 ml) 

3 M Tris 36,4 g 

0,3% SDS 0,3 g 

Bufor katodowy, pH 8,25 

(1000 ml) 

0,1 M Tris 12,2 g 

0,1 M Tricyna 17,9 g 

0,1% SDS 1,0 g 

Bufor anodowy, pH 8,9 0,2 M Tris 24,2 g 

Bufor obciążający do 

próbek, pH 6,8 

0,5 M Tris 2,0 ml 

Glicerol 1,6 ml 

10 % SDS 3,2 ml 

dH2O 1,2 ml 

DTT 0,4 g 

Błękit bromofenolowy 0,005 g 

 

Tabela 2. Skład żeli poliakrylamidowych. 

 
żel rozdzielający 

12% 

żel zagęszczający 

4% 

dH2O 4,25 ml 8,325 ml 

Bufor do żelu 5 ml 3,1 ml 

Akrylamid/bisakrylamid 3,66 ml 1 ml 

Glicerol 2 ml - 

APS 75 µl 75 µl 

TEMED 7,5 µl 7,5 µl 
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6.2.17.  Aktywacja receptorów PAR. 

 Fluorescencyjną detekcję aktywacji receptorów proteaz PAR przeprowadzono  

z wykorzystaniem substratów PAR obejmujących sekwencję aminokwasową reprezentującą 

miejsce aktywacji PAR. W oznaczeniu wykorzystano następujące sekwencje: 

 

PAR-1: Anthraniloyl-Gly-Leu-Asp-Pro-Arg-Ser-Phe-Leu-Leu-3-Nitro-Tyr-Asp-amide 

PAR-2: Anthraniloyl-Gly-Ser-Lys-Gly-Arg-Ser-Leu-Ile-Gly-3-Nitro-Tyr-Asp-amide 

PAR-3: Anthraniloyl-Gly-Leu-Pro-Ile-Lys-Thr-Phe-Arg-Gly-3-Nitro-Tyr-Asp-amide 

PAR-4: Anthraniloyl-Gly-Pro-Ala-Pro-Arg-Gly-Tyr-Pro-Gly-3-Nitro-Tyr-Asp-amide 

 

Substraty PAR z wygaszoną fluorescencją fluorofora, o stężeniu końcowym 10 µM, inkubowano 

z proteazami bakteryjnymi P. gingivalis (1 nM) oraz S. aureus (50 nM) w 200 µl odpowiedniego 

dla nich buforu (Tabela 3) z 5% dimetyloformamidem (DMF). Aktywację sekwencji PAR 

mierzono w temperaturze 37°C przez okres 1h, stosując czytnik fluorescencyjny do mikropłytek 

przy długości fali wzbudzenia/emisji równej λ= 290 nm/λ= 400 nm. 

Tabela 3. Skład buforów do oznaczenia aktywności proteaz bakteryjnych. 

Patogen Proteaza bakteryjna Skład buforu 

P. gingivalis 
HRgpA, RgpB, Kgp 

 

100 mM Tris pH 7,5 

150 mM NaCl 

5mM CaCl2 

0,05% Tween 

10 mM cysteina zobojętniona 10 M NaOH 

S. aureus 

ScpA, SspB 

0,1 M Tris pH 7,6 

5 mM EDTA 

2 mM DTT 

V8 
0,1 M Tris pH 7,6 

5 mM EDTA 

Aur 0,1 M Tris pH 7,6 
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6.2.18.  Analiza statystyczna.  
 

Wyniki przeanalizowano pod kątem istotności statystycznej przy użyciu testu t-studenta 

(dla porównania dwóch niezależnych grup) lub z wykorzystaniem jednostronnej i/lub 

dwustronnej analizy wariancji (ang. one-way anova, two-way anova) z testem Bonfferoni  

(dla porównania większej liczby grup). Wszystkie wyniki przedstawiono jako wartości średniej  

± błąd standardowy (SEM). Zaobserwowane różnice uznano jako statystycznie istotne, gdy 

wartość P była mniejsza od 0,05. Istotność statystyczną określono jako: * P<0,05; ** P<0,01;*** 

P<0,005; ns – różnica nieistotna statystycznie. Do obliczeń i analizy statystycznej używano 

oprogramowania GraphPad Prism. 
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7. Wyniki. 
 

7.1. Zależna od gingipain indukcja zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych 

przez P. gingivalis.  

 

7.1.1. Wpływ P. gingivalis na indukcję NETs. 
 

Zdolność dzikiego szczepu P. gingivalis W83 do indukcji NETs przetestowano na 

wyizolowanych z krwi obwodowej neutrofilach. Generację NETs oceniono poprzez analizę 

ilości DNA uwolnionego z neutrofili inkubowanych z bakteriami w stosunku ilościowym 

neutrofil:bakteria równym od 1:5 do 1:100 (MOI 1:5-1:100). Wyrzut NETs, mierzony 

intensywnością fluorescencji barwnika interkalujacego do DNA zbadano w wybranych punktach 

czasowych (30 min, 1h, 2h) po podaniu bakterii. Grupę odniesienia stanowiły komórki 

niezakażone P. gingivalis (Rys.3A). Wyniki powyższej analizy skonfrontowano z obrazowaniem 

powstałej struktury NETs (Rys.3B). Obrazowanie to udokumentowało kolokalizację sieci DNA 

z bakteriami P. gingivalis sprzężonymi z barwnikiem fluorescencyjnym FITC. 

Uzyskane wyniki dowodzą, że bakterie P. gingivalis szczepu W83 indukują powstawanie 

struktur charakterystycznych dla zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (Rys. 3A, 3B). 

Wraz ze wzrostem współczynnika zakażenia MOI ilość uwolnionego NETs DNA zwiększa się, 

co jednocześnie koreluje z zależnym od czasu inkubacji wzrostem uwolnionych NETs DNA 

(Rys. 3A). Dodatkowo zobrazowanie struktury NETs z zastosowaniem mikroskopii 

fluorescencyjnej pokazało, że w strukturze sieci obecne są bakterie P. gingivalis (Rys. 3B).  
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Rys. 3. Indukcja NETs pod wpływem bakterii P. gingivalis, szczepu W83. (A) Neutrofile (2 x106) 
zakażono P. gingivalis W83 w stosunku ilościowym (MOI) 1:5, 1:50, 1:100. Po 30 min, 1h i 2h od 
infekcji dokonano pomiaru ilościowego NETs DNA, przy użyciu barwnika fluorescencyjnego QPG. 
Uzyskany wyniki jest średnią z trzech niezależnych doświadczeń wykonanych w duplikatach  
± odchylenie standardowe. Wyniki uznawano za istotne statystycznie przy P<0,05 w porównaniu  
z komórkami kontrolnymi [*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,005]. (B) Neutrofile (1 x 106) infekowano  
P. gingivalis-FITC (zielony) stosując MOI 1:100 i w czasie 1h po zakażeniu wykonano obrazowanie 
fluorescencyjne używając powiększenia 20x. DNA neutrofili wybarwiono przy użyciu jodku propidyny 
(czerwony). Fotografie wykonano oddzielnie dla obu kanałów, po czym nałożono na siebie za pomocą 
oprogramowania obsługującego mikroskop. 
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7.1.2. Wpływ poziomu ekspresji gingipain na zdolność indukcji NETs przez 

P. gingivalis.  

 

 Wiedząc, że P. gingivalis indukuje tworzenie pułapek neutrofilowych, rozpoczęto 

badania, które miały wykazać, czy indukcja ta jest zależna od poziomu produkowanych przez ten 

gatunek bakterii proteaz. W tym celu wykorzystano szczep ∆K∆RAB, który nie wykazuje 

aktywności żadnej z trzech opisanych dotychczas gingipain i porównano indukcję tworzenia 

NETs przez ten szczep do szczepu dzikiego W83. Neutrofile infekowano bakteriami  

P. gingivalis stosując współczynnik zakażenia MOI 1:5, 1:50, 1:100. Komórki inkubowano wraz 

z bakteriami w 37°C i po czasie 30 min, 1h, 2h i 4h określono ilość uwolnionego DNA  

w materiale pobranym znad neutrofili. 

 Badania wykazały, że dla MOI 1:50 oraz 1:100 po upływie 1h szczep pozbawiony 

ekspresji gingipain indukuje tworzenie NETs, ale w znamiennie mniejszym stopniu, niż szczep 

dziki W83 (Rys. 4A). Różnice w intensywności indukcji NETs pomiędzy szczepem dzikim  

i izogenicznym mutantem pozbawionym gingipain wzrastają w czasie ekspozycji neutrofili na 

bakterie. Wskazuje to, że gingipainy stanowią antygen istotnie zaangażowany w indukcję NETs 

(Rys. 4B).  
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Rys. 4. Zależność indukcji NETs od poziomu ekspresji proteaz P. gingivalis poprzez porównanie 
efektu działania szczepu dzikiego (W83) do szczepu zmutowanego, z delecją genów kodujących  
gingipainy (∆K∆RAB). Neutrofile ludzkie (2 x 106) inkubowano z bakteriami P. gingivalis stosując 
współczynnik zakażenia MOI 1:5- 1:100 przez 1h (A) oraz MOI 1:5 przez 30 min- 4h (B). (A,B) Pomiar 
ilościowy NETs DNA wykonano przy użyciu QPG. Przedstawione wyniki są średnią z trzynastu (A)  
i trzech (B) niezależnych doświadczeń wykonanych w duplikatach ± odchylenie standardowe. Wyniki 
uznawano za istotne statystycznie przy P<0,05 lub statystycznie nieistotne (ns) przy P>0,05 
w porównaniu z komórkami kontrolnymi oraz względem siebie [*P<0,05; ***P<0,005]. 
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7.1.3. Rola pęcherzyków błony zewnętrznej P. gingivalis w procesie indukcji 

NETs. 

 

Kontynuując analizę wpływu gingipain na indukcję NETs, przeprowadzono badania 

z wykorzystaniem OMVs izolowanych z P. gingivalis. Struktury te bogate są w białka błonowe 

bakterii, w tym aktywne gingipainy [174]. Zostało to potwierdzone poprzez wykonanie testu 

oceniającego aktywność gingipain we frakcji OMVs wyizolowanych ze szczepu W83  

i ∆K∆RAB (Rys. 5). Test ten, wykonany przy użyciu substratów L-BAPNA dla proteaz 

argininowych oraz substratu Tos-GPK-pNA dla proteazy lizynowej P. gingivalis dowiódł, że 

pęcherzyki błony zewnętrznej ∆K∆RAB nie wykazują aktywności gingipain w odróżnieniu od 

pęcherzyków izolowanych ze szczepu W83 (Rys. 5). 

 

 
Rys. 5. Pomiar aktywności gingipain w wyizolowanych pęcherzykach sekrecyjnych OMVs  
P. gingivalis. Aktywność gingipainy oznaczono w 1 μl pęcherzyków sekrecyjnych wyizolowanych ze 
szczepu W83 oraz ∆K∆RAB z zastosowaniem substratu L-BAPNA oraz Tos-GPK-pNA. Pomiar 
kinetyczny w obecności L-cysteiny prowadzono przez 30 min przy długości fali λ=405 nm 
w temperaturze 37°C. Przedstawione wyniki uzyskano na podstawie sześciu niezależnych 
eksperymentów, zmierzonych w duplikatach ± odchylenie standardowe. Wyniki uznawano za istotne 
statystycznie przy P<0,05 w porównaniu z komórkami kontrolnymi [***P<0,005; ns -nieistotny 
statystycznie]. 
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 Neutrofile ludzkie, pochodzące od 5 dawców krwi, inkubowano nastepnie z OMVs 

izolowanymi z badanych szczepów. Ilość pęcherzyków pozyskanych z ok. 200 x 106 komórek 

bakterii P. gingivalis, odpowiadających współczynnikowi zakażenia równemu MOI 1:100, 

wystandaryzowano poprzez pomiar białka całkowitego metodą BCA.  

 Przeprowadzone oznaczenia ilości wygenerowanych NETs wykazały, że pęcherzyki 

błony zewnętrznej izolowane z dzikiego szczepu P. gingivalis (W83), zawierające w swej 

strukturze aktywne gingipainy są silnymi induktorami NETs (Rys. 6A). Z kolei, pęcherzyki 

błony zewnętrznej izolowane ze szczepu pozbawionego gingipain (∆K∆RAB), które nie 

wykazywały aktywności tych enzymów, również miały zdolność do indukcji NETs, jednakże na 

znamiennie niższym poziomie niż OMVs W83. W 4 na 5 analizowanych populacji neutrofili 

pochodzących od różnych dawców (Rys. 6A) OMVs W83 cechowały się wyższą aktywnością 

indukcji NETs, niż OMVs ∆K∆RAB. Ponadto różnica intensywności tworzenia NETs  

(∆) pomiędzy pęcherzykami analizowanych szczepów zwiększała się wraz z upływem czasu 

inkubacji (Rys. 6B). Wyniki uzyskane przy użyciu pęcherzyków błony zewnętrznej P. gingivalis 

potwierdziły udział gingipain w procesie powstawania NETs.  
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Rys. 6. Pęcherzyki błony zewnętrznej P. gingivalis jako induktory NETs. OMVs wyizolowane ze 
szczepu W83 oraz ∆K∆RAB o stężeniu białka 25 µg/ml, podane w ilości odpowiadającej MOI 1:100, 
inkubowano z neutrofilami. Pomiaru ilościowego NETs DNA dokonano w czasie (A) 2h, (B) 1-4h po 
dodaniu OMVs do neutrofili i obliczono różnicę (∆) w indukcji NETs pomiędzy szczepami P. gingivalis. 
Kontrolę doświadczenia stanowiły neutrofile inkubowane w buforze, w którym zawieszone były OMVs. 
Na panelu A przedstawiono wyniki niezależnych doświadczeń, wykonanych na komórkach pobranych od 
5 dawców krwi. Panel B przedstawia wyniki jednego doświadczenia wykonanego na populacji neutrofili 
wyizolowanych z 1 dawcy w duplikatach ± odchylenie standardowe. Wyniki uznano za istotne 
statystycznie przy P<0,05 w porównaniu z komórkami kontrolnymi oraz względem siebie [**P<0,01; 
***P<0,005; ns - nieistotny statystycznie]. 
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7.1.4. Rola oczyszczonych gingipain P. gingivalis w indukcji wyrzutu pułapek 

neutrofilowych. 
 

Prezentowane powyżej wyniki, jednoznacznie wskazują na udział gingipain w indukcji 

NETs przez P. gingivalis. Celem określenia, czy gingipainy mogą samodzielnie generować 

NETs, przeprowadzono badania z wykorzystaniem oczyszczonych form enzymów. Wśród tych 

proteaz cysteinowych wyróżniamy proteazy specyficznie degradujące wiązania po resztach Arg 

(HRgpA, RgpB), jak również proteazę specyficzną dla wiązań peptydowych  

Lys-Xaa (Kgp). Ponieważ wszystkie gingipainy stanowią o zjadliwości tego patogenu,  

w związku z tym zaktywowane gingipainy w formie równomolowej mieszaniny dodano do 

zawiesiny neutrofili i oceniono wyrzut pułapek DNA.  

Wykazano indukcję NETs zależną od dawki (Rys. 7A) i od czasu  

(Rys. 7B) ekspozycji neutrofili na gingipainy, dowodząc tym samym bezpośredniego wpływu 

proteaz na indukcję NETs. Mieszanina gingipain w dawce 50 nM dla każdej spośród użytych 

proteaz indukowała silniejszy przyrost NETs w stosunku do dawki 10 nM, mierzony po czasie 

4h (Rys. 7A). Obecność NETs generowanych działaniem 50 nM gingipain odnotowano już po 

1h ekspozycji neutrofili na enzymy, a ilość uwolnionych pułapek przyrosła ok. 20-krotnie  

w czasie pomiędzy 1h, a 4h (Rys. 7B). 

 

Rys. 7. Indukcja NETs przy udziale oczyszczonych proteaz P. gingivalis - gingipain. Neutrofile 
ludzkie (2 x 106) inkubowano z równomolową mieszaniną gingipain (A) w zależności stężeniowej 
w czasie 4h oraz (B) w zależności czasowej, w stężeniu 50 nM. (A,B) Wykonano pomiar ilości 
uwolnionego NETs DNA. Kontrolę doświadczenia stanowił materiał pobrany znad komórek nie 
traktowanych gingipainami, która tak jak pozostałe próbki, zawierała 10 mM L-cysteinę. Przedstawione 
wyniki są średnią trzech niezależnych doświadczeń, wykonanych w duplikatach ± odchylenie 
standardowe. Wyniki uznawano za istotne statystycznie przy P<0,05 w porównaniu z komórkami 
kontrolnymi oraz w porównaniu do innych dawek/czasów ekspozycji neutrofili na enzymy P. gingivalis 
[***P<0,005; ns - nieistotny statystycznie]. 
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7.1.5. Identyfikacja roli poszczególnych gingipain P. gingivalis w procesie 

tworzenia NETs. 

 

Ponieważ dowiedziono, że inkubacja neutrofili z mieszaniną gingipain skutkuje 

intensywnym wyrzutem sieci neutrofilowych, stąd podjęto próbę oceny, która z form gingipain 

uczestniczy w sposób najistotniejszy w tym procesie. W tym celu ludzkie neutrofile poddano 

działaniu poszczególnych Arg-gingipain: HRgpA i RgpB oraz Lys-gingipainie (Kgp).  

Uzyskane wyniki dowiódły, że spośród wszystkich gingipain tylko Rgps uczestniczą  

w indukcji NETs, a najistotniejsze znaczenie dla tego procesu ma gingipaina HRgpA. 

Wykazano, że po czasie 4h, 10 nM stężenie tej proteazy skutkuje formowaniem NETs, podczas 

gdy porównywalne zmiany są obserwowane dla RgpB dopiero przy stężeniu 50 nM (Rys. 8A). 

HRgpA indukuje wyrzut sieci DNA już po 1h stymulacji neutrofili, natomiast w przypadku 

RgpB dopiero po czasie 4h poziom uwolnionego DNA istotnie różnił się od spontanicznej 

NETozy komórek kontrolnych (Rys. 8B). 

W celu potwierdzenia generacji struktury sieci NETs po ekspozycji neutrofili na HRgpA 

wykonano dodatkową kontrolę NETozy z zastosowaniem DNazy. Dodanie tego enzymu 

spowodowało gwałtowny spadek ilości NETs już po 15 min inkubacji z DNazą, dlatego też nie 

ma wątpliwości, iż wygenerowane pod wpływem gingipainy struktury składają się z sieci DNA 

(Rys. 8C). W generacji NETs przez gingipainy istotne było to, że enzymy te, obecne w pożywce 

hodowlanej, zachowywały stałą aktywność podczas trwania eksperymentu (Rys. 8D). Można  

z tego wnioskować, iż tworzenie NETs jest procesem determinowanym aktywnością 

proteolityczną gingipain.  

Ponieważ oprócz gingipain, P. gingivalis dysponuje innymi czynnikami wirulencji, stąd 

poddano ocenie proces generacji NETs pod wpływem lipopolisacharydu oraz fimbrii, 

izolowanych z tego gatunku bakterii. W tym celu porównano NETozę wywołaną tymi 

czynnikami wirulencji, a HRgpA i wykazano, że efekt generowania NETs jest specyficzny dla 

gingipain. Wyniki uzyskanych badań dowiodły, że wśród badanych komponentów P. gingivalis, 

potencjał do tworzenia pułapek neutrofilowych ma jedynie proteaza argininowa (Rys. 9). 
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Rys. 8. Identyfikacja gingipainy zaangażowanej w indukcję NETs. (A) Zależność indukcji NETs 
DNA od stężenia poszczególnych gingipain HRgpA, RgpB oraz Kgp w czasie 4h (B) oraz zależność 
czasowa badanego procesu mierzona po stymulacji neutrofili (2 x 106) gingipainami w dawce 50 nM. (C) 
Trawienie NETs DNA powstałych po 4h inkubacji neutrofili z 50 nM HRgpA przy udziale 50 μg/ml 
DNazy. (D) Pomiar aktywności gingipainy HRgpA w pożywce hodowlanej, z użyciem substratu  
L-BAPNA, wykonany w odniesieniu do buforu aktywującego dla gingipain (TNCT). (A,B,C,) Pomiar 
ilościowy NETs wykonano przy użyciu QPG. Kontrole w doświadczeniach stanowił materiał pobrany 
znad komórek, który zawierał 10 mM L-cysteinę.(A,B,C,D,) Przedstawione wyniki są średnią trzech 
niezależnych doświadczeń wykonanych w duplikatach ± odchylenie standardowe. Wyniki uznawano za 
istotne statystycznie przy P<0,05, bądź statystycznie nieistotne (ns) dla P>0,05, w porównaniu  
z komórkami kontrolnymi oraz w porównaniu do innych dawek/czasów ekspozycji neutrofili na enzymy 
P. gingivalis [*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,005]. 
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Rys. 9. Porównanie indukcji NETs przez gingipainę HRgpA do innych czynników wirulencji  
P. gingivalis. Neutrofile (2 x106) inkubowano z gingipainą HRgpA (10-50 nM), LPS (0,1-2,5 μg/ml) oraz 
FimA (0,1-10 μg/ml). Po czasie 1h oraz 4h określono ilość NETs DNA, przy użyciu QPG. Kontrolę 
stanowił materiał zebrany znad komórek niestymulowanych czynnikami bakteryjnymi. Przedstawiony 
wykres zawiera dane uzyskane dla trzech dawców krwi. Pomiary przeprowadzono w dwukrotnych 
powtórzeniach ± odchylenie standardowe. Wyniki uznano za istotne statystycznie przy P<0,05  
w porównaniu względem siebie [***P<0,005]. 
 

7.1.6. Obrazowanie struktury NETs wygenerowanej pod wpływem gingipain. 

 

Wyniki ilościowych pomiarów NETs DNA zestawiono z wynikami obrazowania 

mikroskopowego. Mikroskopia fluorescencyjna oraz powiększony kontrast i rozdzielczość 

mikroskopii konfokalnej umożliwiły zobrazowanie zewnątrzkomórkowych struktur sieci 

składających się z DNA pokrytego składnikami ziarnistości neutrofili, których obecność  

w przestrzeni międzykomórkowej wskazuje na proces degranulacji ziarnistości (Rys. 10). Celem 

wybarwienia poszczególnych komponentów sieci użyto, oprócz barwnika dla DNA (Hoechst), 

przeciwciał rozpoznających specyficzne białko neutrofili - HNE, stanowiące składnik 

ziarnistości azurofilnych. Zobrazowanie struktur NETs, wyidukowanych pod wpływem 

równomolowej mieszaniny gingipain, stanowiło uzupełnienie prezentowanych wyników (rozdz. 

7.1.4) potwierdzających, że mierzone zewnątrzkomórkowe DNA powstało na drodze NETozy,  

a nie jest skutkiem innego rodzaju śmierci komórkowej (Rys. 10). Uzyskane wyniki 

jednoznacznie potwierdzono, stosując technikę skaningowej mikroskopii elektronowej. 

Zobrazowane struktury, powstałe po stymulacji neutrofili poszczególnymi gingipainami, nie 
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tylko udowodniły zdolność do formowania NETs przy ich udziale, ale dały podstawę do 

postawienia hipotezy, mówiącej iż każda z gingipain indukuje NETs o odmiennej morfologii 

(Rys. 11). Gingipaina HRgpA, która generuje najsilniejszy wyrzut NETs DNA, tworzy długie, 

napięte struktury o poszarpanych brzegach. Gingipaina RgpB, która również uczestniczy  

w procesie formowania NETs, ale nie z tak dużą intensywnością jak wspomniana HRgpA, 

tworzy krótsze struktury o obłych kształtach. Co ciekawe Kgp, w przypadku którego nie 

odnotowuje się wzrostu NETs DNA, tworzy pojedyncze, cienkie, obłe i nie napięte struktury 

(Rys. 11). W obrazie SEM, NETs wygenerowanych przy jednoczesnym udziale wszystkich 

gingipain przeważa forma morfologiczna zbliżona do opisanej wcześniej HRgpA. Uzyskane 

wyniki obrazowania potwierdziły, że najistotniejszą spośród wszystkich gingipain w tworzeniu 

NETs jest HRgpA, co koreluje z przedstawioną powyżej (Rys. 8A,B) ilościową oceną generacji 

NETs DNA przez ten enzym. 
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Rys. 10. Obrazowanie struktur NETs powstałych pod wpływem mieszaniny gingipain. Neutrofile 
wysiano w gęstości 5 x 104 i inkubowano z 10 nM mieszaniną gingipain przez 4h. Następnie, wykonano 
barwienie immunocytochemiczne przy użyciu (A) mikroskopii fluorescencyjnej, (B) mikroskopii 
konfokalnej, w powiększeniu 20x i 60x. Królicze I-rzędowe przeciwciała przeciwko HNE, wyznakowano 
przy użyciu kozich II-rzędowych przeciwciał sprzężonych z barwnikiem fluorescencyjnym Alexa 488. 
DNA wybarwiono przy użyciu niebieskiego barwnika Hoechst 33342. Fotografie wykonano oddzielnie 
dla obu kanałów, po czym nałożono na siebie za pomocą oprogramowań obsługujących mikroskopy.  
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Rys. 11. Morfologia sktuktury NETs zobrazowana przy użyciu skaningowej mikroskopii 
elektronowej. Sieci neutrofilowe (5 x 104 neutrofili/preparat), wygenerwowane przez 10 nM gingipainy 
w czasie 4h, obrazowano technikami SEM. Fotografie wykonano w powiększeniu o zakresie 750x-7500x. 
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7.1.7. Aktywność enzymatyczna gingipain determinantą formowania NETs 

przez te enzymy. 

 

Celem oceny, czy indukcja NETs jest zależna od aktywności enzymatycznej gingipain, 

do badań włączono specyficzne inhibitory tych enzymów – Kyts [171]. Jednakże przed 

rozpoczęciem badań z użyciem inhibitorów gingipain, sprawdzono jaki wpływ wywierają one na 

badany układ eksperymentalny. W tym celu oceniono działanie Kyt na żywotność neutrofili. 

Jednocześnie zbadano wydajność hamowania przez te inhibitory gingipain użytych do indukcji 

sieci NETs. Pomiar śmiertelności komórek oceniany testem LDH wykazał, że inhibitory Kyt nie 

są czynnikiem cytotoksycznym względem badanych komórek (Rys. 12A), a ich działanie 

prowadzi do całkowitego zahamowania aktywności HRgpA, gingipainy użytej do stymulacji 

NETs (Rys. 12B). 

 
Rys. 12. Pomiar cytotoksyczności inhibitorów Kyt względem neutrofili oraz wydajność hamowania 
gingipain przy ich użyciu. (A) Neutrofile ludzkie inkubowano w równomolową mieszaniną Kyt1 oraz 
Kyt36, każdy w stężeniu końcowym 1 μM. Kontrolę stanowiły komórki inkubowane z samym buforem. 
Poziom śmiertelności komórek po zastosowaniu Kyts określono przy użyciu testu LHD. (B) Resztkową 
aktywność w obecności inhibitora oznaczono przy użyciu substratu kolorymetrycznym L-BAPNA, po 15 
min preinkubacji w 37°C zaktywowanej gingipainy HRgpA z Kyt1. (A,B) Przedstawione wyniki są 
reprezentatywne dla trzech niezależnych eksperymentów, przeprowadzonych w trzykrotnych 
powtórzeniach ± odchylenie standardowe. Wyniki uznawano za istotne statystycznie przy P<0,05 lub 
nieistotny statystycznie (ns) przy P>0,05 w porównaniu z kontrolą oraz względem siebie [***P<0,005]. 
 

 Wiedząc, że inhibitory Kyt są specyficzne dla gingipain i blokują ich działanie, 

sprawdzono czy pozbawione aktywności enzymatycznej proteazy generują pułapki neutrofilowe. 

W tym celu neutrofile inbukowano z równomolową mieszaniną gingipain, jak również przy 
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udziale pojedynczych gingipain HRgpA, RgpB i Kgp. Wszystkie spośród analizowanych proteaz 

poddane zostały wcześniejszemu działaniu inhibitorów Kyt1 i/lub Kyt36, a procent 

zahamowania indukcji NETs określono względem NETs utworzonych pod wpływem aktywnych 

gingipain. Pomiar ilościowy DNA przekładający się na ilość zewnątrzkomórkowych pułapek 

neutrofilowych dokonany został po 1 i 4 godzinach od początku stymulacji neutrofili enzymami 

oraz w dwóch dawkach enzymów (Rys. 13).  

 

Rys. 13. Ocena indukcji NETs przez gingipainy, których aktywność została zahamowana przez 
specyficzne inhibitory tych proteaz. Neutrofile (2 x 106) inkubowano z (A) równomolową mieszaniną 
gingipain (10- 50 nM) lub z poszczególnymi gingipainami o stężeniu (B) 10 nM, (C) 50 nM, w obecności 
lub przy braku inhibitorów Kyt1 i/lub Kyt36 o stężeniu końcowym 1 µM. (A,B,C) Pomiar ilościowy 
NETs wykonano przy użyciu QPG. Kontrole doświadczenia stanowiła pożywka hodowlana z 10 mM  
L-cysteiną. Przedstawione wyniki są średnią trzech niezależnych doświadczeń, wykonanych  
w duplikatach ± odchylenie standardowe. Wyniki uznawano za istotne statystycznie przy P<0,05 
względem porównywanych do siebie grup [*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,005; ns - nieistotny 
statystycznie]. 
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 Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że stosowanie Kyt, w sposób znaczący 

obniża zdolność gingipain do tworzenia NETs, w porównaniu z neutrofilami traktowanymi 

aktywnymi proteazami. Po upływie 4h inkubacji mieszaniny gingipain z Kyt, przy stężeniu  

50 nM ilość NETs DNA jest ok. 68% mniejsza, niż w przypadku aktywnych gingipain  

(Rys. 13A). Dla HRgpA, również po tym czasie inkubacji, odnotowuje się zahamowanie 

sięgające od ok. 30%, przy dawce 10 nM (Rys. 13B), do ok. 45%, przy dawce50 nM (Rys 13C). 

W przypadku 50 nM RgpB, która generuje najefektywniej NETs po 4h, zahamowanie 

aktywności proteolitycznej powoduje obniżenie wyrzutu sieci DNA o ok. 66% (Rys. 13C). 

Wykazano więc ostatecznie, że indukcja tworzenia pułapek neutrofilowych przez gingipainy jest 

procesem determinowanym w znacznym stopniu aktywnością proteolityczną tych enzymów. 

 

7.1.8. Rola wybuchu tlenowego w indukcji NETs pod wpływem gingipain. 
 

Jednym z kluczowych etapów w kaskadzie sygnału prowadzącej do wyrzutu 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych jest generacja reaktywnych form tlenu, przy 

udziale oksydazy NADPH. Stąd podjęta została próba oceny wpływu proteaz cysteinowych  

P. gingivalis na wybuch tlenowy neutrofili. W tym celu komórki te w gęstości 1 x 106, 

preinkubowano z indykatorem wybuchu tlenowego DCFH – DA, a następnie dodano 50 nM 

gingipainy. Kolejno, w czasie od 10 do 40 minut po ekspozycji neutrofili na gingipainy, metodą 

cytometrii przepływowej, określono procent komórek DCF – pozytywnych w stosunku do 

kontroli, którą stanowiły komórki nie eksponowane na gingipainy. W celu porównania 

intensywności działania gingipain, w eksperymencie zastosowano znane induktory wybuchu 

tlenowego, takie jak: nadtlenek wodoru (H2O2) i PMA. Związki te są jednocześnie induktorami 

wyrzutu NETs. 

Badania pokazały, że proteazy argininowe indukują wybuch tlenowy w neutrofilach, 

jednakże na znamiennie niższym poziomie w porównaniu do H2O2 i PMA. Najsilniejszym 

induktorem wybuchu tlenowego jest gingipaina HRgpA, gingipaina RgpB indukuje wybuch 

tlenowy znacząco słabiej, podczas gdy w przypadku Kgp nie odnotowuje się generacji wolnych 

rodników tlenowych (Rys. 14A). Otrzymane wyniki, wskazujące na indukcję wybuchu 

tlenowego przez gingipainy, mogą sugerować, że wyrzut pułapek neutrofilowych indukowany 

gingipainami jest procesem zależnym od ROS. Za trafnością postawionej hipotezy przemawia 

pozytywna korelacja wybuchu tlenowego ze zdolnością gingipain do tworzenia NETs, bowiem 

intensywność generacji ROS przez gingipainy odzwierciedla intensywność formowanych przez 

nie NETs (Rys. 7, Rys. 8A;B, Rys. 14A). Dodatkowo wykazano, że generacja ROS jest zależna 
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od aktywności enzymatycznej gingipain. Preinkubacja enzymów z ich inhibitorami Kyt, które 

samoistnie nie wywierają wpływu na generację wolnych rodników tlenowych (Rys. 14B) 

skutkuje obniżeniem wybuchu tlenowego mediowanego działaniem gingipain (Rys. 14B). 

Ciekawą obserwacją jest fakt, że potraktowanie komórek równomolową mieszaniną wszystkich 

gingipain, nie skutkowało zwiększeniem wybuchu tlenowego neutrofili ponad poziom 

wyidukowany tylko przez samą gingipainę HRgpA (Rys. 14). 

 
 
Rys. 14. Indukcja wybuchu tlenowego przez gingipainy. Neutrofile (1 x 106) preinkubowano z 20 µM 
DCFH-DA przez 10 min, a następnie stymulowano 50 nM gingipainami HRgpA, RgpB, Kgp, 
równomolową mieszaniną gingipain, 250 nM PMA lub12,5 µl 3% H2O2(A). Neutrofile eksponowane na 
gingipainy, poddano także działaniu inhibitorów Kyt 1 i/lub Kyt36 (B). (A,B) Po upływie czasu inkubacji 
analizowano procent komórek DCF – pozytywnych, w stosunku do komórek kontrolnych DCFH – DA, 
przy pomocy cytometrii przepływowej. Przedstawiono reprezentatywne wyniki wybrane spośród trzech 
przeprowadzonych doświadczeń.  
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7.1.8.1. Wpływ inhibitora oksydazy NADPH na poziom NETs 

wygenerowanych pod wpływem gingipain.  

 

Wiedząc, że gingipainy uwalniają reaktywne formy tlenu, zweryfikowano rolę tego 

procesu w generacji NETs indukowanej proteazami cysteinowymi P. gingivalis. W tym celu 

użyto DPI - inhibitora oksydazy NADPH. Neutrofile preinkubowano z DPI przez okres  

30 minut w celu zablokowania oksydazy generującej powstanie reaktywnych form tlenu. 

Następnie komórki stymulowano aktywnymi gingipainami (10 nM), podawanymi oddzielnie  

lub w formie równomolowej mieszaniny i po upływie 4h zmierzono poziom NETs DNA. 

Równolegle przygotowano serię próbek, w których nie zastosowano inhibitora.  

Otrzymane wyniki ilościowego pomiaru uwolnionych NETs pokazały, że zablokowanie 

funkcji oksydazy NADPH prowadzi do zahamowania indukcji NETs o ok. 45% zarówno  

w przypadku HRgpA, jak i mieszaniny gingipain (Rys. 15). Można więc stwierdzić, że generacja 

pułapek neutrofilowych pod wpływem gingipain jest procesem w dominującym stopniu 

zależnym od aktywności oksydazy NADPH, a co za tym idzie produkcją reaktywnych form 

tlenu.  

 
Rys. 15. Wpływ inhibitora DPI na indukcję NETs przez gingipainy. Neutrofile (2 x 106) inkubowano 
z pojedynczymi proteazami P. gingivalis lub z mieszaniną gingipain w stężeniu 10 nM. Poziom NETs 
DNA przy użyciu QPG zmierzono po 4h stymulacji. Przedstawiono reprezentatywny wynik wybrany 
spośród trzech niezależnych doświadczeń wykonanych w duplikatach ± odchylenie standardowe. Wyniki 
uznawano za istotne statystycznie przy P<0,05 pomiędzy analizowanymi grupami[*P<0,05; **P<0,01;  
ns - nieistotny statystycznie]. 
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7.1.9. Ocena indukcji NETs przez gingipainy in vivo.  

 

Celem weryfikacji analizy in vitro przedstawiającej gingipainy jako czynnik promujący 

wyrzut NETs przez P. gingivalis, wykonano doświadczenie in vivo na modelu zwierzęcym. 

W tym celu myszom szczepu C57 wszczepiono podskórnie, w tkankę grzbietową na wysokości 

odcinka lędźwiowego kręgosłupa, sprężynę tytanową. Po czasie, w którym sprężyna obrosła 

tkanką łączną (ok. 10 dnia) w jej światło dokonano iniekcji roztworu tioglikolanu sodu, którego 

podanie wywołało rozwój miejscowej reakcji zapalnej. Po upływie 24h, kiedy dominującą 

populację komórek naciekowych stanowiły neutrofile,w światło sprężyny podano równomolową 

mieszaninę aktywnych gingipain lub enzymów, których aktywność zahamowano stosując Kyt. 

Po upływie 4h myszy poddano eutanazji, a ze sprężyny wypreparowano płyn wysiękowy.  

W zebranym płynie zidentyfikowano i ilościowo oznaczono NETs, przy jednoczesnej ocenie 

ilości komórek, które je generują.  

Badania wykazały, że gingipainy indukują NETs in vivo (Rys. 16A), zaś zahamowanie 

aktywności tych enzymów przez Kyt prowadzi do zmniejszenia tworzenia NETs o ok. 55%  

w stosunku do aktywnych enzymów (Fig. 16A), pomimo zbliżonej ilości neutrofili obecnych  

w komorze (Fig. 16B). Jednocześnie zaobserwowano struktury NETs techniką mikroskopii 

fluorescencyjnej, stosując barwnik Hoechst, interkalujący w struktury nici DNA (Fig. 16C). 

Otrzymane wyniki wykazały, że generacja NETs przez gingipainy nie jest procesem 

specyficznym gatunkowo. Ponadto potwierdzono, że gingipainy indukcją NETs nie tylko  

in vitro, ale również w warunkach in vivo. Identyczne doświadczenie przeprowadzono na 

myszach szczepu Balb/c, ale w tym przypadku indukcji NETs nie stwierdzono (dane nie 

prezentowane). 
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Rys. 16. Indukcja NETs przez proteazy cysteinowe P. gingivalis w modelu mysim. (A) Ilościowy 
pomiar NETs DNA w płynie wysiękowym pobranym od myszy. (B) Mikroskopowa ocena ilości komórek 
neutrofili obecnych w płynie pobranym ze światła spężyny. (C) Obrazowanie sieci NETs DNA (strzałka), 
wybarwionego Hoechst 33342, dokonano przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego stosując 
powiększenie 20x.W eksperymentach wykorzystano 5 tygodniowe samice myszy szczepu C57. Każda 
odrębna grupa eksperymentalna liczyła 5 osobników.Wyniki uznawano za istotne statystycznie przy 
P<0,05 [*P<0,05]. 
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7.2. Mechanizmy obrony P. gingivalis wobec sieci NETs. 

 

Dotychczas prezentowane wyniki wskazują, że gingipainy - czynnik wirulencji  

P. gingivalis, są silnym induktorem NETs. Ponieważ, tworzenie sieci neutrofilowych stanowi 

mechanizm wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, stąd powstawanie NETs powinno 

prowadzić do wydajnego spułapkowania P. gingivalis w strukturę sieci DNA. Kolejno dzięki 

mechanizmom antybakteryjnym powinna nastąpić eliminacja tego periodontopatogenu 

z miejsca toczącej się infekcji. Dlatego też poddano ocenie, czy indukcja NETs mediowana 

działaniem gingipain skutkuje eradykacją patogenu. 

 

7.2.1. Rola gingipain w przeciwdziałaniu pułapkowania P. gingivalis przez 

NETs indukowane PMA. 

 

 Na pierwszym etapie badań oceniono wydajności wiązania P. gingivalis w obrębie NETs 

wygenerowanych bez udziału gingipain. W tym celu, do sieci neutrofilowych powstałych po 4h 

stymulacji neutrofili PMA, dodano sprzężone z FITC bakterie P. gingivalis przy współczynniku 

zakażenia MOI wynoszącym od 1:10 do 1:100. Po godzinnej inkubacji niezwiązane w sieciach 

neutrofili bakterie odpłukano i następnie zmierzono poziom fluorescencji P. gingivalis 

związanych w NETs. Stosując tę metodę porównywano wiązanie dzikiego szczepu P. gingivalis 

W83 oraz izogennego mutanta pozbawionego gingipain (∆K∆RAB). 

 Uzyskane wyniki pokazały, że gingipainy ograniczają wiązanie P. gingivalis do 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych. Szczep dziki, który zawiera aktywne 

gingipainy, był znacznie słabiej pułapkowany przez indukowane PMA NETs, niż ∆K∆RAB 

(Rys. 17). Poziom związania bakterii ∆K∆RAB w sieci DNA neutrofili wzrastał wraz  

ze wzrostem współczynnika zakażenia (Rys. 17). W odróżnieniu dziki szczep  

P. gingivalis W83 przy MOI 1:100 był najmniej efektywnie wiązany w obrębie antybakteryjnej 

sieci NETs (Rys. 17).  
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Rys. 17. Rola gingipain w wiązaniu bakterii P. gingivalis w NETs. Neutrofile w ilości 2 x 105 
inkubowano z 25 nM PMA przez 4h, po czym do wygenerowanych NETs podano bakterie szczepu W83  
i ∆K∆RAB sprzężone z FITC o MOI 1:10, 1:25, 1:50, 1:100 i całość zwirowano. Po upływie 1h inkubacji 
odpłukano niezwiązane bakterie i zmierzono poziom fluorescencji pozostałych na płytce bakterii  
P. gingivalis- FITC. Procent bakterii związanych w NETs po PMA, określono po uwzględnieniu ilości 
bakterii P. gingivalis zadherowanych do powierzchni płytki hodowlanej.Przedstawione wyniki są średnią 
trzech niezależnych doświadczeń wykonanych w duplikatach ± odchylenie standardowe. Wyniki 
uznawano za istotne statystycznie przy P<0,05 lub statystycznie nieistotne (ns) przy P>0,05 porównując 
pomiędzy grupami eksperymentalnymi [*P<0,05]. 
 

7.2.2. Wpływ gingipain na przeżywanie P. gingivalis spułapkowanych w NETs 

indukowanych PMA. 

 

W kolejnych doświadczeniach porównano wydajność zabijania P. gingivalis szczepu 

dzikiego i pozbawionego gingipain w indukowanych PMA NETs. Celem ograniczenia wpływu 

komponenty komórkowej na analizowany układ, doświadczenie prowadzono na NETs 

izolowanych po 4h inkubacji z PMA (Rys. 18A). Wykluczając proces fagocytozy, do NETs 

dodano bakterie W83 oraz ∆K∆RAB. Ilość P. gingivalis odpowiadała współczynnikowi 

zakażenia 1:5, w przeliczeniu na ilość komórek, z których zbierano NETs. Przy tym 

współczynniku MOI ilość wiązanych przez NETs bakterii jest podobna (Rys. 17), co pozwala na 

wyeliminowanie różnic w przeżywaniu, które przy wyższych MOI byłaby spowodowane dużą 

rozbieznością w pułapkowaniu (Rys. 17). Przeżywanie bakterii P. gingivalis w sieci DNA 

sprawdzono po 2h inkubacji poprzez posiew na płytkę i liczenie koloni (CFU). Ilości żywych 

bakterii po kontakcie z NETs odniesiono do ilości CFU/ml bakterii, które nie były poddane 

działaniu NETs. 
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Przeprowadzone oznaczenie pokazało znaczące różnice w przeżywaniu szczepu dzikiego 

i pozbawionego gingipain. Podczas gdy szczep dziki był praktycznie oporny na zabijanie, tylko 

ok. 24% bakterii szczepu ∆K∆RAB przeżywało kontakt z NETs (Rys. 18B). Wyniki uzyskane  

w ten sposób, jednoznacznie pokazały, że gingipainy skutecznie chronią P. gingivalis związane 

w strukturach NETs. 

 
Rys. 18. Przeżywanie bakterii P. gingivalis w NETs indukowanych PMA. Neutrofile (2 x 106) 
inkubowano z 25 nM PMA przez 4h. Następnie do zebranych NETs, powstałych przy udziale tego 
czynnika, których ilość oceniono przez zastosowanie QPG (A), dodano P. gingivalis W83 oraz ∆K∆RAB 
w ilości odpowiadającej współczynnikowi zakażenia MOI 1:5 dla neutrofili indukujących NETs. Po 
upływie 2h, materiał zawierający NETs i bakterie wysiano na płytki do hodowli bakteryjnej. Po 7 dniach 
policzono kolonie odpowiadające ilości bakterii, które przeżyły kontakt z NETs. Kontrolę doświadczenia 
stanowiły bakterie nie inkubowane z NETs. Przedstawione wyniki są średnią trzech niezależnych 
doświadczeń wykonanych w triplikatach ± odchylenie standardowe. Wyniki uznawano za istotne 
statystycznie przy P<0,05 pomiędzy grupami eksperymentalnymi [*P<0,05; ***P<0,005, ns - nieistotne 
statystycznie]. 
 

7.2.3. Ocena antybakteryjnych właściwości NETs indukowanych gingipainami.  

 

Przeprowadzone badania wykazały, że gingipainy znacząco zmniejszają wiązanie bakterii 

P. gingivalis w indukowanych PMA strukturach sieci neutrofilowych, jak również umożliwiają 

przeżycie spułapkowanego w NETs patogenu. Dlatego też kolejnym krokiem było porównanie 

potencjału bakteriobójczego NETs indukowanych przez gingipainę HRgpA, w stosunku do 

NETs powstałych za sprawą PMA. Doświadczenie wykonano równolegle i w sposób identyczny 



81 
 

z oznaczeniem 7.2.2., z wyjątkiem tego, że induktorem NETozy była 50 nM gingipaina HRgpA. 

Jednocześnie oznaczenie 7.2.2. stanowiło kontrolę dla niniejszego doświadczenia.  

Otrzymane wyniki pokazały, że NETs indukowane gingipainą HRgpA (Rys. 19A), nie 

tylko są pozbawione aktywności bakteriobójczej względem nie posiadającego gingipain 

∆K∆RAB, ale wręcz promują namnażanie tego szczepu (Rys. 19B). Wzrost liczby żywych 

komórek bakterii obserwowano również dla szczepu W83 (Rys. 19B).  

Reasumując, pomimo niewielkiej ilości NETs wyindukowanych działaniem PMA  

(Rys. 18A), cechują się one wysokim potencjałem bakteriobójczym względem pozbawionych 

gingipain bakterii ∆K∆RAB (Rys. 18B). Z drugiej strony, bardzo silna NEToza wywołana 

HRgpA (Rys. 19A) skutkowała powstaniem NETs pozbawionych aktywności bakteriobójczej 

względem ∆K∆RAB (Rys. 19B). Szczep W83, zarówno w kontakcie z NETs po PMA i HRgpA, 

pozostawał odporny na działanie zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych (Rys. 18,19 B). 

 

 
Rys. 19. Analiza właściwości bakteriobójczych NETs powstałych po HRgpA. NETs o znanej ilości 
(pomiar NETs DNA z użyciem QPG), powstałe po 4h inkubacji neutrofili (2 x106) z 50 nM gingipainą 
HRgpA zebrano (A) i kolejno inkubowano przez 2h z bakteriami W83 oraz ∆K∆RAB. Ilość P. gingivalis 
odpowiadała współczynnikowi zakażenia 1:5 dla użytych w doświadczeniu komórek (B). Następnie 
bakterie wysiano, a po 7 dniach zliczono kolonie odpowiadające liczbie żywych bakterii w zawiesinie 
(CFU/ml). Kontrolę doświadczenia stanowiły bakterie, których nie poddano działaniu NETs. 
Przedstawione wyniki są średnią trzech niezależnych doświadczeń wykonanych w triplikatach  
± odchylenie standardowe. Wyniki uznawano za istotne statystycznie przy P<0,05 w porównaniu między 
grupami eksperymentalnymi [**P<0,01; ***P<0,005]. 
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7.2.4. Modyfikacja białek NETs przez gingipainy.  

 

Rozwój paradontozy wiąże się z brakiem skutecznej eliminacji patogenu z miejsca 

infekcji. Powyższe badania dowiodły, że pomimo silnej odpowiedzi ze strony układu 

odpornościowego na P. gingivalis i wzmożonej indukcji NETs, struktury te nie spełniają swojej 

antybakteryjnej funkcji względem tego periodontopatogenu. Wyjaśnienie tego zjawiska można 

upatrywać w rearanżacji struktury NETs przy udziale gingipain. Bowiem, właśnie modyfikacja 

białek „dekorujących” strukturę sieci DNA może być przyczyną obniżonej zdolności 

pułapkowania, bądź braku zabijania patogenów. Stąd podjęto próbę oceny profilu białkowego 

NETs wygenerowanego przez P. gingivalis. 

Porównanie profilu białek NETs, powstałych na skutek oddziaływań neutrofili ze 

szczepem ∆K∆RAB do posiadającego gingipainy szczepu dzikiego P. gingivalis, wykazało 

znaczące różnice (Rys. 20). Wskazuje to, że aktywność proteolityczna bakterii P. gingivalis 

może wpływać między innymi na białka neutrofili, będących integralnym składnikiem struktur 

NETs. Zmiana właściwości antybakteryjnych NETs może być więc skutkiem tych modyfikacji 

proteolitycznych.  

 
 
Rys. 20. Wpływ gingipain na profil białkowy sieci NETs. Profil białkowy dla NETs wygenerowanych 
pod wpływem W83 oraz ∆K∆RAB (MOI 1:50, 1:100). Wyizolowane NETs rozdzielono techniką  
SDS-PAGE. Przedstawiono reprezentatywny wynik, wybrany spośród trzech.  
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7.3. Wpływ proteaz bakteryjnych innych niż P. gingivalis, na indukcję 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych. 

 

Dotychczas zaprezentowane wyniki badań dowiodły, że P. gingivalis działa na 

mechanizmy obronne neutrofili dwukierunkowo, wpływając zarówno na proces powstawania, 

jak i funkcjonowania NETs. Pokazano, że gingipainy stanowią czynnik wirulencji 

odpowiedzialny za indukcję NETs u P. gingivalis. Jednocześnie zewnątrzkomórkowe pułapki 

neutrofilowe, indukowane przy udziale gingipain, charakteryzują się obniżonymi 

właściwościami bójczymi względem P. gingivalis.  

 Chcąc zweryfikować, czy wyniki otrzymanych badań na temat gingipain, jako 

bakteryjnych modulatorów NETozy, mogą posłużyć do zbadania ogólnego mechanizmu 

działania proteaz bakteryjnych na zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe sprawdzono, czy 

inne proteazy bakteryjne są w stanie indukować tworzenie sieci. W tym celu neutrofile poddano 

działaniu szeregu proteaz produkowanych przez S. aureus (Aur, V8, ScpA, SspB), gatunku 

drobnoustroju powodującego najsilniejszą indukcję NETs spośród dotychczas zbadanych 

drobnoustrojów [89]. Pomiar ilościowy NETs DNA po 1h inkubacji z proteazami bakteryjnymi 

pokazał, że jedynie aureolizyna jest w stanie indukować NETs (Rys. 21A), a indukcja ta jest 

zależna od stężenia użytego enzymu (Rys. 21B). Ponadto włączenie do badań mutanta 

aureolizyny, szczepu S. aureus ∆aur, spowodowało znaczne obniżenie ilości generowanych 

NETs w stosunku do szczepu dzikiego S. aureus New. Wyniki te pokazały, że proteazy 

drobnoustrojów mogą przyczyniać się do formowania sieci NETs i nie jest to efekt specyficzny 

jedynie dla gingipain P. gingivalis (Rys. 22).  
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Rys. 21. Wpływ proteaz bakteryjnych S. aureus na proces tworzenia NETs DNA. Ludzkie neutrofile 
w gęstości 2 x 106 stymulowano proteazami S. aureus w dawce 200 nM (A) oraz aureolizyną (Aur)  
w dawkach 100-400 nM (B). (A,B) Po upływie 1h pożywkę hodowlaną znad komórek zebrano  
i dokonano pomiaru fluorescencji przy użyciu barwnika QPG. Poszczególne słupki przedstawiają 
uśrednione wyniki, wykonane w duplikatach z trzech powtórzeń  ± odchylenie standardowe. Wyniki 
uznawano za istotne statystycznie przy P<0,05 lub statystycznie nieistotne (ns) przy P>0,05 
w porównaniu z komórkami kontrolnymi [***P<0,005]. 
 

 
 
Rys. 22. Zależność tworzenia NETs od poziomu ekspresji aureolizyny S. aureus. Neutrofile 
inkubowano przez 1h z bakteriami S. aureus New oraz S. aureus ∆aur, będącego mutantem aureolizyny, 
stosując współczynnik zakażenia MOI od 1:1 do 1:25. NETs DNA zmierzono przy zastosowaniu QPG  
w pożywce hodowlanej zebranej znad neutrofili. Doświadczenie wykonano w tryplikatach i powtórzono 
trzykrotnie. Wyniki uznano za statystycznie istotne przy P<0,05 w odniesieniu do komórek nie 
infekowanych bakteriami oraz pomiędzy analizowanymi szczepami [*P<0,05; **P<0,01;***P<0,005;  
ns - wynik statystycznie nieistotny]. 
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7.3.1. Potencjalny mechanizm indukcji NETs przy udziale proteaz.  

 

Kolejnym krokiem była próba identyfikacji potencjalnego mechanizmu zawiadującego 

indukcją NETs przez proteazy. Dominującym receptorem aktywowanym proteazami na 

powierzchni neutrofili jest PAR-2 [175]. Z tego względu zbadano, czy jego aktywacja przez 

proteazy może odgrywać rolę w indukcji NETs. W tym celu użyto oczyszczone enzymy  

P. gingivalis oraz S. aureus. Do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji, które proteazy mogą 

aktywować receptory PAR, wykorzystano substraty fluorescencyjne zawierające peptyd  

o sekwencji miejsca proteolizy w PAR-1, PAR-2, PAR-3 oraz PAR-4.  

Wyniki doświadczeń wykazały, że proteazy argininowe P. gingivalis wykazują 

aktywność względem wszystkich analizowanych substratów (Rys. 23). W przypadku Kgp 

odnotowano aktywację substratów odpowiadającą receptorom PAR-2 oraz PAR-3 (Rys. 23). 

Natomiast, spośród wszystkich analizowanych proteaz S. aureus, jedynie aureolizyna wykazała 

aktywność proteolityczną względem peptydów zawierających sekwencję odpowiadająca 

receptorom PAR (PAR-1, PAR-2, PAR-3) (Rys. 23). Analiza uzyskanych wyników wykazała 

korelację indukcji NETozy przez proteazy argininowe P. gingivalis oraz aureolizynę S. aureus, 

ze specyficznością substratową względem stosowanego substratu dla PAR-2. Wynik ten może 

dać podstawy do przeprowadzenia kolejnych badań, mających na celu weryfikację hipotezy, że 

za proces uwalniania NETs mogą być odpowiedzialne ścieżki przekazu sygnału mediowane 

aktywacją receptorów PAR. 
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Rys. 23. Aktywacja substratów PAR pod wpływem proteaz bakteryjnych. Potencjalną aktywację 
receptorów PAR przez proteazy bakteryjne oceniono przy użyciu wyznakowanych fluorescencyjnie 
sekwencji, reprezentujących miejsca aktywacji dla poszczególnych receptorów PAR użytych w 10 µM 
stężeniu końcowym. Przedstawione wyniki są średnią trzech niezależnych doświadczeń, wykonanych  
w duplikatach ± odchylenie standardowe.  
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8. Dyskusja. 

 

Zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe stanowią nowo odkryty mechanizm walki 

układu immunologicznego z patogenami [21]. Te antybakteryjne struktury tworzone przez 

neutrofile, zbudowane z nici DNA oraz białek i peptydów antybakteryjnych, przyczyniają się do 

wyłapywania i neutralizowania drobnoustrojów w miejscu toczącej się infekcji, stanowiąc 

przedmiot intensywnych zainteresowań naukowców na całym świecie. Wśród dotychczas 

zidentyfikowanych gatunków bakterii chorobotwórczych, podatnych na eradykację przy udziale 

NETs, znajdują się zarówno Gram-ujemne bakterie E. coli [42], S. flexnerii, jak i Gram-dodatnie, 

w tym S. aureus [21]. Dowiedziono, że brak formowania NETs skutkuje wzrostem podatności 

organizmu gospodarza na zakażenia, co wskazuje na istotne znaczenie NETs w obronie 

antybakteryjnej [78]. Pomimo, iż produkcja pułapek neutrofilowych sprzyja eliminacji patogenu, 

dowiedziono, że ich niekontrolowany wyrzut może prowadzić do intensyfikacji stanu zapalnego 

[91, 92], promując między innymi rozwój schorzeń chronicznych o podłożu bakteryjnym. 

Przykładem tego typu schorzenia jest chroniczna paradontoza, w której następuje znaczna 

akumulacja neutrofili o zwiększonej reaktywności [161], manifestowanej między innymi 

wzrostem reaktywnych form tlenu wymaganych do formowania NETs [170]. Badania 

prowadzone w tym temacie, pokazały, że NETs są obecne w tkance łącznej dziąseł w miejscu 

bytowania periodontopatogenów [166]. Ponadto sieci DNA neutrofili zlokalizowano zarówno  

w wysięku ropnym z dziąseł, jak i płynie dziąsłowym kieszonek dziąsłowych osób chorych na 

paradontozę [162, 163]. Z powyższych względów przypuszcza się, że rozwój przewlekłego 

zapalenia przyzębia ma związek z intensyfikacją generacji zewnątrzkomórkowych pułapek 

neutrofilowych, jednakże etiologia tego procesu pozostaje nieznana. 

 

8.1. P. gingivalis, patogen odpowiedzialny za proces NETozy.  

 

Ze względu na dowody potwierdzające obecność NETs u pacjentów cierpiących na 

paradontozę, podjęto próby oceny, który z periodontopatogenów jest odpowiedzialny za ich 

powstawanie. Badania te nie przyniosły jednak jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego też,  

w niniejszej rozprawie doktorskiej zweryfikowano rolę P. gingivalis, głównego patogenu 

biorącego udział w patogenezie paradontozy, w procesie indukcji NETs. Otrzymane wyniki 

wykazały, że P. gingivalis szczepu W83 generuje zewnątrzkomórkowe pułapki neutrofilowe 

w ludzkich neutrofilach izolowanych z krwi obwodowej zdrowych dawców. Wyniki tych badań 

znajdują potwierdzenie w niepublikowanych dotychczas danych, prezentowanych w rozprawie 
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doktorskiej Palmer L. J. z 2010 roku, które pokazały, że inny szczep P. gingivalis - ATCC 33277 

podobnie jak W83 indukuje powstawanie NETs [http://etheses.bham.ac.uk/1199/]. 

Nieprezentowane w niniejszej rozprawie doktorskiej wyniki dowodzą, że szczep ATCC 33277  

w istocie indukuje NETs, jednakże na znamiennie niższym poziomie, niż szczep W83. We 

wspomnianej pracy Palmer L. J. tłumaczy relatywnie niski poziom tworzonych przez  

P. gingivalis ATCC 33277 NETs, aktywnością DNaz P. gingivalis, degradujących utworzone 

struktury sieci. Przeprowadzona analiza aktywności DNaz szczepów P. gingivalis, w tym ATCC 

33277, hodowanych na podłożu stałym, dała bowiem pozytywne wyniki. Dane pozostały jednak 

niespójne, ponieważ w przypadku płynnych hodowli, szczep ATCC 33277 nie wykazywał 

aktywności nukleaz, zarówno tych związanych z błoną, jak i wydzielniczych [176], 

pozostawiając struktury NETs nienaruszone [176]. Intensywność procesu indukcji NETs jest 

więc procesem zależnym od szczepu bakterii oraz profilu ekspresji genów. Różnice w generacji 

NETs, wynikające z różnic pomiędzy szczepami jest wyjątkowo znamienna w przypadku  

S. aureus, patogenu o najwyższym potencjale do indukcji NETs wśród dotychczas przebadanych 

bakterii [50]. Przykładowo dowiedziono, że szczepy S. aureus ATCC 25923 oraz USA400 

(szczep oporny na metycylinę), generują znaczną ilość NETs, w odróżnieniu od szczepu M92, 

wykazującego niską wirulencję [50]. Tym samym wykazano, że intensywność procesu indukcji 

NETs koreluje ze stopniem patogenności [50]. Indukcję NETs przez P. gingivalis prezentowaną 

w tej pracy potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych na szczepie T103683 [168].   

 

8.2. Rola proteaz cysteinowych P. gingivalis w procesie powstawania 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych. 

 

Pomimo, iż posiadamy coraz to większą wiedzę odnośnie NETozy, mechanizmów jej 

powstawania i roli jaką pełni w układzie immunologicznym, nadal niewiele jest doniesień 

mówiących, która z komponentów bakteryjnych jest bezpośrednio odpowiedzialna za indukcję 

tego procesu. Na aktywne uczestnictwo czynników wirulencji patogenów w formowaniu pułapek 

przez neutrofile wskazały badania nad składnikami zewnątrzkomórkowymi, związanymi z błoną, 

w tym lipopolisacharydem bakteryjnym, czy białkiem powierzchniowym M1 Streptococcus 

z grupy A [21, 25], które są w stanie działać bezpośrednio w miejscu infekcji. Ponadto, jako 

determinanty patogenności generujące NETs zidentyfikowano toksyny S. aureus, takie jak 

autolizyna, PVL [50], czy LukGH [51], które jako czynniki wydzielane do środowiska 

zewnętrznego przez patogen, mogą dyfundować do tkanek i przedostawać się do krwioobiegu 

działając ogólnoustrojowo. Pomimo powyższych doniesień, podejmujących próbę określenia roli 
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czynników wirulencji w modulacji zjawiska NETozy, do tej pory nikt nie skupił uwagi na 

proteazach bakteryjnych pomimo, iż zaostrzają one przebieg procesu zapalnego poprzez 

nasilenie odpowiedzi obronnej organizmu nawet w miejscach bezpośrednio nie objętych 

zakażeniem. Dlatego też w tej pracy doktorskiej podjęto próbę oceny, jaką rolę w procesie 

formowania NETs odgrywają gingipainy, proteazy cysteinowe będące głównym czynnikiem 

wirulencji P. gingivalis. Wykorzystanie szczepu bakteryjnego pozbawionego czynnika 

wirulencji ma kluczowe znaczenie w ocenie potencjału danego PAMP i przyczyniło się między 

innymi do odkrycia roli białka powierzchniowego M1 S. pyogenes w indukcji NETs [25]. Stąd 

do badań nad rolą gingipain włączono izogeniczny mutant szczepu W83 P. gingivalis z delecją 

trzech genów kodujących gingipainy, ∆K∆RAB. Uzyskane wyniki wykazały, że w porównaniu 

do dzikiego szczepu W83 inkubacja neutrofili z ∆K∆RAB skutkowała znaczącym obniżeniem 

ilości wyrzucanych do przestrzeni zewnątrzkomórkowej pułapek neutrofilowych. Dało to 

podstawę przypuszczać, że gingipainy są istotnie zaangażowane w indukcje NETozy  

u P. gingivalis. 

Hipotezę o udziale gingipain w indukcji NETs potwierdziła analiza z wykorzystaniem 

pęcherzyków błony zewnętrznej P. gingivalis. Te bogate w gingipainy struktury pączkujące  

z błony zewnętrznej bakterii [174] są induktorem wyrzutu NETs. Należy jednak podkreślić, że 

również mutant pozbawiony gingipain (∆K∆RAB), jak i pęcherzyki błony zewnętrznej tego 

szczepu nadal indukowały formowanie NETs, aczkolwiek ze znacznie niższą wydajnością. 

Wyniki te sugerują, że gingipainy nie są jedyną komponentą bakteryjną odpowiedzialną za ten 

proces. Wiedząc, że między innymi lipopolisacharyd może samodzielnie stymulować NETozę, 

co zostało dowiedzione w przypadku LPS S. flexneri [21], sprawdzono, czy izolowany  

z P. gingivalis LPS również ma takie właściwości. Badaniu poddano także fimbrie, występujące 

w dużej ilości na powierzchni P. gingivalis, które są istotnym czynnikiem wirulencji tego 

patogenu. Wyniki przeprowadzonych oznaczeń wykazały, że indywidualnie te dwa badane 

czynniki wirulencji nie prowadzą do wyrzutu zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych. 

Kolejnym czynnikiem, oprócz gingipain, który może być zaangażowany w generację 

NETs przez P. gingivalis jest deiminaza peptydyloargininowa P. gingivalis – PPAD  

(ang. P. gingivalis peptydylarginine deiminase) [177, 178]. Spekuluje się bowiem, że ta jak 

dotąd jedyna scharakteryzowana deiminaza peptydyloargininowa u prokariota, może 

przyczyniać się do wzrostu ilości NETs powstałych po kontakcie neutrofili z P. gingivalis [166]. 

Spekuluje się, że PPAD podobnie jak jego ludzki odpowiednik, może prowadzić do cytrulinacji 

histonu H3 skutkującej dekondensacją chromatyny, która w efekcie umożliwia utworzenie 

antybakteryjnej sieci DNA neutrofili [http://etheses.bham.ac.uk/1199/]. Mimo iż, mechanizm 
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działania enzymu PPAD nie został poznany, zjawisko to może dawać odpowiedź, dlaczego 

mimo braku gingipain obserwuje się kumulację NETs DNA w materiale zebranym znad 

komórek neutrofili. Nie można wykluczyć, że niezależna od gingipain indukcja NETs jest 

wynikiem odpowiedzi neutrofilli na równoczesne rozpoznanie kilku czynników wirulencji  

P. gingivalis. 

Szczegółowe badania nad rolą gingipain w tworzeniu NETs, prezentowane w niniejszej 

rozprawie, przeprowadzono stosując oczyszczone enzymy. Dzięki temu potwierdzono rolę 

gingipain, jako samodzielnego czynnika uruchamiającego mechanizm NETozy. Dowiedziono, że 

najistotniejsze znaczenie w formowaniu sieci DNA neutrofili mają gingipainy specyficzne 

względem wiązań peptydowych Arg-Xaa, a w szczególności gingipaina HRgpA. Włączenie do 

badań swoistych inhibitorów gingipain (Kyt) potwierdziło, że aktywność enzymatyczna jest 

dominującą determinantą formowania NETs przez proteazy P. gingivalis. Zablokowanie 

aktywności gingipain przez Kyt nie skutkowało jednak całkowitą blokadą formowania NETs, 

stąd można przypuszczać, że mechanizm działania HRgpA ma też odmienne podłoże od 

aktywności enzymatycznej. Przypuszczenie to znajduje uzasadnienie w badaniach Fitzpatrick  

et al., które pokazały, że nieaktywne enzymatycznie formy gingipain HRgpA oraz Kgp, 

powstałe na skutek inkubacji z inhibitorem PPACK (ang. FPR-chloromethylketone), mogą nadal 

aktywować zróżnicowane komórki THP-1 w makrofagi i prowadzić do uwalniania prozapalnych 

cytokin [179]. Zasugerowano, że porównywalny poziom IL-1β oraz GM-CSF, wyidukowanych 

przy pomocy aktywnych, jak i nieaktywnych gingipain, jest wynikiem obecności domeny 

hemaglutynująco/adhezyjnej w kompleksach gingipain, a nie aktywnością enzymatyczną 

gingipain. Jako potencjalny mechanizm przekazu sygnału mediowany domeną 

hemaglutynująco/adhezyjną wskazano oddziaływanie z receptorami Toll-podobnymi, które 

występują na powierzchni zróżnicowanych makrofagów, w tym TLR-2 i TLR-7 [179]. Fimbrie 

oraz lipopolisacharyd P. gingivalis wpływają na indukcję cytokin w makrofagach właśnie 

poprzez te receptory [180]. 

Na zaangażowanie domeny hemaglutynująco/adhezyjnej w generacji NETs przez 

gingipainy wskazywać może fakt, że w porównaniu do gingipainy RgpB nie posiadającej tej 

domeny, użycie inhibitorów Kyt zahamowało indukcję NETs przez HRgpA w znacznie 

mniejszym stopniu. Z tego względu można założyć, że obecność domen 

hemaglutynująco/adhezyjnych w HRgpA tłumaczy dysproporcje w intensywności generacji 

NETs przez RgpB i HRgpA. Uzyskane wyniki wskazujące na rolę proteaz cysteinowych  

P. gingivalis w tworzeniu zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych, można odnieść 

również do badań nad niedojrzałą formą głównego czynnika wirulencji Mannheimia 
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heamolytica, leukotoksyny (LTK). W odróżnieniu od formy dojrzałej LKT, nie wykazywała ona 

żadnej aktywności biologicznej, a mimo to była w stanie indukować powstawanie NETs poprzez 

interakcje z receptorem CD18 [181]. W kontekście tych informacji można wnioskować, że 

gingipainy aktywują NETs, a ich aktywność enzymatyczna wspomaga ten proces. 

 

8.2.1. Znaczenie uwalniania reaktywnych form tlenu przez neutrofile  

w procesie formowania NETs przy udziale gingipain. 

 

Badania będące podstawą niniejszej rozprawy, skupiające się na roli proteaz P. gingivalis 

w generacji NETs, pozwoliły stwierdzić, iż formowanie sieci DNA neutrofili z udziałem 

gingipain zależne jest od mechanizmów generacji reaktywnych form tlenu, a więc mechanizmów 

uczestniczących w procesie NETozy. Wniosek ten podyktowany został wynikami badań, które 

wykazały, że wybuch tlenowy mediowany HRgpA i RgpB koreluje z ilością indukowanych z ich 

udziałem NETs. Jednocześnie powstawanie ROS było w głównej mierze uzależnione od 

aktywności enzymatycznej gingipain, co potwierdziły badania z wykorzystaniem inhibitorów 

Kyt. Jednak w porównaniu do RgpB, HRgpA znacznie intensywniej generuju wybuch tlenowy  

w neutrofilach, co podobnie jak w przypadku generacji NETs, może wynikać z obecności 

domeny hemaglutynująco/adhezyjnej. Hipoteza ta tłumaczyłaby również, dlaczego ilość 

generowanych wolnych rodników tlenowych z udziałem gingipain argininowych, nie różni się 

od ilości ROS powstałych jedynie za sprawą HRgpA. Kolejne badania wykazały, że mechanizm 

generacji wybuchu tlenowego jest zależny od oksydazy NADPH, a więc czynnika który 

zapoczątkowuje powstawanie toksycznych form tlenu. Należy podkreślić, że chociaż generacja 

wybuchu tlenowego przez P. gingivalis została scharakteryzowana [182-184], żadna grupa 

badawcza nie wskazała dotychczas na rolę gingipainw generacji reaktywnych form tlenu, co 

dodatkowo podkreśla istotę poczynionych obserwacji.  

 

8.3. Zjawisko indukcji NETs przez gingipainy w modelu in vivo. 

 

Dotychczas zgromadzona wiedza o procesie NETozy pokazała, że nie jest to proces 

specyficzny gatunkowo i poza człowiekiem występuje również u królików [21], koni [185], 

krów [186], ryb [187], kur [188], szynszyli [189] oraz myszy [40, 88]. Te ostatnie zwierzęta 

najczęściej wykorzystuje się jako model in vivo, w badaniach nad zewnątrzkomórkowymi 

pułapkami neutrofilowymi. Dlatego też w niniejszej pracy podjęto próbę oceny, czy gingipainy 

dokonują indukcji NETs in vivo, wykorzystując w tym celu model mysi. Używając myszy 
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szczepu wsobnego C57, powszechnie stosowanego do badań immunologicznych oraz do badań 

nad zjawiskiem NETozy [190] udowodniono, iż neutrofile odpowiadają na obecność gingipain 

tworzeniem NETs. Wykazano, że intensywność generacji NETs była znacznie ograniczona, gdy 

komórki P. gingivalis zostały potraktowane swoistym inhibitorem gingipain. Indukcja NETs za 

sprawą gingipain u myszy została oceniona ilościowo i dodatkowo potwierdzona technikami 

mikroskopii fluorescencyjnej. Relatywnie niska ilość generowanych NETs przez gingipainy  

u myszy, w porównaniu do neutrofili ludzkich, możne wynikać z faktu, że w porównaniu do 

ludzi, u których neutrofile stanowią aż 65-75% całkowitej ilości leukocytów, u myszy tylko  

10-25% leukocytów to neutrofile [191, 192]. Ponadto proces formowania NETs w izolowanych 

komórkach ludzkich neutrofili przebiega z większą szybkością i wydajnością. Już po 3-4h, 80% 

neutrofili ludzkich ulega NETozie [52], podczas gdy czas 16h jest wymagany, aby zaledwie 30% 

izolowanych z myszy neutrofili utworzyło sieci NETs po stymulacji PMA [192]. Ponadto 

dowiedziono, że morfologia zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych w obrazie 

mikroskopowym jest różna dla obu gatunków. Ludzkie neutrofile wyrzucają bowiem do 

przestrzeni międzykomórkowej nitkowate sieci DNA, których długość jest często 

zwielokrotnieniem średnicy komórki, z której powstaje [192]. Pułapki generowane z neutrofili 

mysich cechuje struktura zwarta, często związana z neutrofilem ulegającym NETozie [192], co 

zostało potwierdzone w naszych badaniach. Ponadto badania Ermert et al. pokazały, że  

w zależności od szczepu myszy, z którego izolowane są neutrofile, NETs indukowane są z różną 

efektywnością [192]. Uzyskane wyniki ukazały, że neutrofile izolowane ze szczepu Balb/C 

generują o 12% więcej NETs niż te same komórki myszy szczepu C57BL/6. Pomimo to nie 

udało się wykazać indukcji NETs przez gingiapainy w szczepie Balb/C. Jednakże należy 

podkreślić, że analiza Ermert et al. prowadzona była na komórkach izolowanych z myszy, 

podczas gdy w niniejszej pracy doktorskiej NETs DNA powstałe przy udziale gingipain 

izolowano bezpośrednio z płynu wysiękowego zwierzęcia, w którym znajdowały się 

zaktywowane komórki neutrofili. 

 

8.4. Rola proteaz bakteryjnych w procesie formowania NETs. 

 

Aby sprawdzić, czy odpowiedź granulocytów na proteazy P. gingivalis jest procesem 

specyficznym dla gingipain czy też jest uniwersalnym mechanizmem indukcji 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych przez proteazy bakteryjne, do badań 

prowadzonych w ramach prezentowanej pracy doktorskiej włączono proteazy S. aureus [50]. 

Wyniki badań pokazały, że spośród czterech analizowanych proteaz S. aureus, metaloproteinaza 
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– aureolizyna, jako jedyna indukuje tworzenie sieci NETs. Potwierdzeniem tej obserwacji były 

badania prowadzone na szczepie bakteryjnym z delecją aureolizyny, S. aureus ∆aur, które 

wykazały znamienne ograniczenie generacji NETs w odróżnieniu od szczepu dzikiego S. aureus 

Newman. Można więc stwierdzić, że generacja NETs przy udziale proteaz bakteryjnych nie jest 

procesem unikatowym dla gingipain.  

 

8.5. Potencjalna rola receptorów PAR w mechanizmie tworzenia 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych przy udziale proteaz 

bakteryjnych.  

 

Wyniki powyższych badań wskazały, że proteazy bakteryjne mogą stanowić istotny 

czynnik wirulencji z uwagi na to, że indukują tworzenie NETs. Zainicjowane w niniejszej 

rozprawie badania, mające na celu identyfikację mechanizmu tego procesu, wskazały na udział 

związanych z białkami G receptorów aktywowanych proteazami PAR. Ze względu na dominację 

receptora PAR-2 na powierzchni neutrofili [175] rozważono udział tego receptora  

w procesie NETozy. Badania wykazały, że zarówno gingipainy RgpB i HRgpA, jak  

i aureolizyna wydajnie hydrolizowały substrat zawierający sekwencję aminokwasów obejmującą 

wiązanie peptydowe hydrolizowane w receptorze PAR-2. Pozostałe analizowane proteazy 

bakteryjne, które nie indukowały NETs, nie wykazywały aktywności względem żadnego  

z analizowanych substratów PAR. Wyjątek stanowiła lizyno-specyficzna gingipaina Kgp, która 

mimo iż nie generowała wyrzutu pułapek neutrofilowych, była w stanie hydrolizować substraty 

zawierające sekwencje z PAR-2 oraz PAR-3. Obserwowana w tym przypadku aktywność mogła 

być przyczyną niewielkiego zanieczyszczenia preparatu Kgp pozostałymi gingipainami. Za 

uczestnictwem PAR-2 w generacji NETs przemawia fakt, iż receptor ten jest aktywowany na 

powierzchni neutrofili przez gingipainy arginino-specyficzne P. gingivalis [193]. W tym 

kontekście jest bardzo ciekawe to, że receptor ten odgrywa kluczową rolę w patogenezie 

paradontozy. Myszy pozbawione PAR-2 są chronione przed resorpcją wyrostków zębodołowych 

wywołanych doustną infekcją P. gingivalis [194]. Ponadto osoby chore na paradontozę mają 

zwiększony poziom zarówno mRNA, jak i białka PAR-2. Podczas leczenia takich osób 

zaobserwowano zmniejszanie ekspresji PAR-2, skorelowanego ze zmniejszeniem poziomu 

mediatorów stanu zapalnego oraz stężeniem proteaz [195]. Powyższe wyniki mogą sugerować, 

iż rozwój paradontozy jest wynikiem kumulacji NETs, powstałych dzięki gingipainom na drodze 

aktywacji receptora PAR-2. Jednakże nie można na chwilę obecną wykluczyć innego 

scenariusza. Przykładowo należy rozważyć mechanizm działania toksyn S. aureus - LukGH, 
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opisany ostatnio przez Malachowa et al. Autorzy tej pracy postulują, że tworzenie sieci NETs 

może być konsekwencją nieswoistego, fizycznego uszkodzenia powierzchni błony komórkowej, 

prowadzącego do lizy neutrofili niezależnej od specyficznego inicjatora transdukcji sygnału [51]. 

Wiedza ta obliguje do przeprowadzenia w przyszłości analizy, która zweryfikuje czy indukcja 

NETs przez gingipainy jest skutkiem interakcji z receptorami na powierzchni neutrofili, w tym 

PAR-2, czy też niespecyficznej lizy błony komórkowej.  

 

8.6. Strategia obronna P. gingivalis skierowana przeciwko antybakteryjnym 

mechanizmom NETs.  

 

Mimo intensywnej odpowiedzi ze strony układu immunologicznego, przejawiającej się 

m.in. nasiloną generacją zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych, w parodontozie nie 

dochodzi do eliminacji infekcji bakteryjnej. Dlatego też w niniejszej rozprawie doktorskiej 

podjęto próbę zweryfikowania, czy mechanizm tworzenia NETs jest skutecznym orężem  

w walce z P. gingivalis. Wyniki badań pokazały, że gingipainy mogą znacząco wpływać na 

wydajność wiązania P. gingivalis do struktur NETs. Szczep pozbawiony proteaz cysteinowych 

∆K∆RAB był znacznie lepiej pułapkowany w sieci NETs indukowanej działaniem PMA, niż 

szczep dziki, posiadający aktywne gingipainy. Wyniki te mogą sugerować nową taktykę 

zjadliwości P. gingivalis w rozwoju paradontozy, prowadzącą do uniknięcia mechanizmów 

bójczych neutrofili. Słuszność tego stwierdzenia wsparły badania, w których dodatkowo 

pokazano, że bakterie P. gingivalis, które zostały spułapkowane w sieci NETs są odporne na 

zabijanie dzięki obecności gingipain. Zgodnie z powyższym, szczep ∆K∆RAB był usuwany 

przez mechanizmy antybakteryjne sieci neutrofilowych indukowanych PMA w przeciwieństwie 

do szczepu dzikiego (W83). Można zatem wnioskować, że gingipainy są czynnikiem, który 

zaostrza rozwój stanu zapalnego indukowanego P. gingivalis, ponieważ bakterie te są 

niewrażliwe na mechanizmy bójcze NETs. Podobną analizę przeprowadzono dla bakterii  

S. pyogenes oraz ich mutanta, pozbawionego białka powierzchniowego M1. Doświadczenie 

pozałało, że podobnie jak gingipainy, białko M1 stanowi czynnik promujący przeżycie patogenu 

schwytanego w zewnątrzkomórkowych pułapkach neutrofilowych, indukowanych PMA [25]. 

Ponadto za sprawą dalszych badań dowiedziono, że P. gingivalis jest odporny na bakteriobójczą 

aktywność NETs indukowanych działaniem gingipainy HRgpA. Wynik ten jest tożsamy  

z uzyskanym dla białka M1, które jak się okazało, jest konieczne do utworzenia NETs i zarazem 

wystarczające, aby S. pyogenes był odporny na zabijanie przez antybakteryjne sieci DNA 

neutrofili [25]. Również NETs powstałe dzięki leukotoksynie GH S. aureus okazały się nie  
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w pełni skuteczne wobec S. aureus [51]. Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku NETs 

utworzonych za sprawą toksyny PVL. Struktury te są bowiem w stanie z dużą wydajnością 

zabijać S. aureus [50]. Podobnie inkubacja neutrofili wołowych z leukotoksyną M. haemolityca, 

której skutkiem było utworzenie NETs, zwiększała wychwytywanie i zabijanie bakterii 

znajdujących się z obrębie sieci [181].  

Część z opisanych powyżej przykładów pokazuje, że bakterie pozostają żywe, mimo 

kontaktu z NETs wytworzonymi za sprawą ich własnych czynników wirulencji. Mimo to 

gingipainy są unikatowe w swym działaniu na neutrofile. Mianowicie szczep dziki W83  

w kontakcie z NETs indukowanymi gingipainami wykazywał zwiększoną żywotność. Ponadto 

szczep pozbawiony gingipain nie tylko nie ulegał zabiciu, ale podobnie jak w przypadku W83 

odnotowano jego zwiększoną proliferację w NETs w stosunku do bakterii, które nie były 

eksponowane na działanie NETs. Zatem brak zabijania ∆K∆RAB w NETs powstałych pod 

wpływem gingipain w porównaniu do efektywnej eliminacji z sieci powstałych po PMA, musi 

wynikać z samej struktury NETs tworzonej za sprawą proteaz P. gingivalis. Dlatego też, nasuwa 

się pytanie, jaki jest mechanizm związany z tym fenomenem. Przykładowo bakterie  

S. pyogenes, za sprawą białka powierzchniowego M1, chronią się przed eliminacją poprzez 

neutralizowanie białka antybakteryjnego związanego z siecią DNA, a konkretnie peptydu 

bakteriobójczego LL-37 [25]. Podobny mechanizm związany z modyfikacją białek 

„dekorujących” sieci DNA można zasugerować również w przypadku P. gingivalis. Za tą 

hipotezą przemawia fakt, iż profil białkowy NETs indukowany szczepem dzikim (W83) 

znacząco różni się od profilu uzyskanego dla nie posiadującego gingipain szczepu ∆K∆RAB. 

Również wyniki obrazowania NETs, powstałe po stymulacji neutrofili gingipainami, przy 

zastosowaniu metod skaningowej mikroskopii elektronowej, pozwalają wnioskować, iż obniżone 

pułapkowanie bądź brak zabijania patogenu może być skutkiem rearanżacji struktury NETs. 

Morfologia sieci DNA tworzonych pod wpływem HRgpA, gingipainę najistotniej zaangażowaną 

w tworzenie NETs, jest zgoła odmienna od obrazu uzyskanego dla pozostałych dwóch gingipain. 

HRgpA indukuje tworzenie licznych, długich struktur napiętych nici o nieregularnych brzegach, 

podczas gdy obłe sieci wywołane działaniem RgpB skupiają się wokół komórki, z której 

powstają. Z kolei, neutrofil poddany działaniu Kgp wyrzuca do przestrzeniu międzykomórkowej 

długie, pojedyncze, nienapięte struktury.  

Dane literaturowe wspierają postawioną hipotezę modyfikacji białek NETs przez 

gingipainy. Przykładowym bakteriobójczym komponentem NETs jest peptyd LL-37, który jest 

efektywnie degradowany przez proteazy bakteryjne obecne w płynie dziąsłowym chorych na 

paradontozę [196], a gingipainy są czynnikami, które są za ten stan odpowiedzialne [197]. 
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Dlatego też jest wielce prawdopodobnym, że również w NETs, białko antybakteryjne LL-37 jest 

unieczynnione. Ponadto badania Kozieł et al. pokazały, że białko LL-37 może ulegać procesom 

potranslacyjnej modyfikacji – cytrulinacji pod wpływem ludzkich deiminaz 

peptydyloargininowych [198]. Aktywność tych wewnątrzkomórkowych enzymów gwałtownie 

wzrasta w trakcie tworzenia NETs, a przeprowadzone badania wstępne wykazały aktywność 

deiminazy peptydyloargininowej w wyindukowanych przez P. gingivalis NETs. Dodatkowo  

P. gingivalis jest unikatowym drobnoustrojem, u którego jak już wspomniano wcześniej 

scharakteryzowano pierwszą prokariotyczną deiminazę peptydyloargininową – PPAD [177, 

178].  

Biorąc pod uwagę ścisłe współwystępowanie LL-37 i aktywnych PADs oraz rolę 

P. gingivalis w procesie indukcji NETs istnieje potencjalna możliwość jednoczesnej cytrulinacji 

peptydu przez uwolniony i aktywny ludzki PAD oraz bakteryjny PPAD. Taka modyfikacja może 

istotnie zmieniać funkcje biologiczne LL-37. Dotychczas wykazano, że cytrulinacja LL-37 pod 

wpływem ludzkiego hPAD2 oraz hPAD4, jak również bakteryjnego PPAD P. gingivalis, 

powoduje częściową utratę jego właściwości przeciwzapalnych i antybakteryjnych [198]. 

Reasumując, z jednej strony degradując LL-37, P. gingivalis chroniłoby się przed 

zabijaniem w NETs, a z drugiej strony zmieniając immunomodulacyjne funkcje tego białka 

może przyczyniać się do zaburzenia regulacji procesu zapalnego. Innym przykładem są histony, 

będące podstawowymi białkami chromatyny stanowiącej budulec sieci NETs, które również 

wykazują właściwości antybakteryjne. Białka te mogą stanowić cel działania dla proteaz 

bakteryjnych P. gingivalis. Badania Palmers L. J. nad wpływem histonów na żywotność bakterii 

przyzębia pokazały, że mieszanina oczyszczonych histonów ogranicza wzrost w dwóch trzecich 

z 31 analizowanych gatunków periodontopatogenów [http://etheses.bham.ac.uk/1199/]. Jednakże 

obecność histonów wiązała się również ze wzrostem żywotności siedmiu patogenów 

zaangażowanych w rozwój parodontozy, włączając P. gingivalis 

[http://etheses.bham.ac.uk/1199/]. Fakt ten może sugerować słuszność postawionej hipotezy 

zakładającej, że gingipainy modyfikując białka histonów, umożliwiają przeżycie P. gingivalis  

w NETs, a ponadto może tłumaczyć zwiększeną proliferecję P. gingivalis w kontakcie z NETs. 

Dane te mogą częściowo tłumaczyć dlaczego ∆K∆RAB jest zabijany w NETs indukowanych 

PMA, nie dają jednak wyjaśnia dlaczego odnotowuje się wzrost żywotności tego pozbawionego 

gingipain, mutanta P. gingivalis w przypadku kontaktu z NETs powstałych na skutek działania 

proteaz. Można przypuszczać, że struktura NETs utworzona przez gingipainy jest na tyle 

odmienna od NETs wytworzonych za sprawą PMA, że patogen w nich unieczynniony nie 

potrzebuje aktywności gingipain, aby uniknąć śmierci ze strony niefunkcjonalnych NETs. 
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Wzrost żywotności bakterii może zaś wynikać z faktu dostępności substancji odżywczych, 

których nośnikiem są powstałe NETs. 

Podsumowując, sieci antybakteryjne neutrofili powstałe zarówno przy udziale gingipain, 

jak i czynników od nich niezależnych, nie powodują eliminacji P. gingivalis (W83) w miejscu 

toczącej się infekcji (Rys. 24). Wzmożona generacja NETs prowadzi do uszkodzenia tkanek  

w paradontozie, co dodatkowo podkreśla fakt, że dotychczas proces patologicznej degradacji 

tkanek przyzębia był wiązany właśnie z obecnością enzymów z ziarnistości neutrofili, takich jak: 

elastaza neutrofilowa, czy metaloproteinaza macierzy zewnątrzkomórkowej, a więc składników 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych [156]. Z drugiej strony, nagromadzenie 

niefunkcjonalnych NETs stanowi źródło niezbędnych do życia patogenu substancji, ostatecznie 

prowadząc do zaostrzenia stanu zapalnego. 

 
 

Rys. 24. Inaktywacja pułapek neutrofilowych przez gingipainy, jako nowy mechanizm 

wirulencji P. gingivalis. (1.) Napływ neutrofili do miejsca objętego infekcją P. gingivalis. (2.) Generacja 

zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych w wyniku działania gingipain P. gingivalis związanych  

z powierzchnią komórki bakteryjnej, OMVs oraz wydzielanych do środowiska zewnętrznego w formie 

wolnej skutkująca częściowym wychwytywaniem P. gingivalis (3.) Uwalnianie P. gingivalis z sieci NETs 

DNA. (4.) Ekspansja bakterii poza miejsce infekcji. Rysunek został wykonany przy użyciu Servier 

Medical Art. 
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Wyniki uzyskane w niniejszej rozprawie doktorskiej wskazały po raz pierwszy na rolę 

proteaz bakteryjnych, w szczególności P. gingivalis, w generacji zewnątrzkomórkowych pułapek 

neutrofilowych i zasugerowały potencjalny mechanizm uczestniczący w ich powstawaniu. 

Ponadto dowiodły roli gingipain w indukcji NETs, które mogą się przyczyniać do zaburzenia 

regulacji stanu zapalnego podczas rozwoju paradontozy. Należy podkreślić, że postuluje się rolę 

pułapek neutrofilowych w rozwoju autoimmunologicznych chorób systemowych, ze względu na 

nadmierną prezentację antygenów gospodarza, co może prowadzić do przełamania tolerancji 

immunologicznej. Za łącznik między paradontozą a chorobami autoimmunologicznymi,  

z uwzględnieniem roli NETs, uważa się m.in. deiminazę peptydyloargininową bakterii  

P. gingivalis [177, 178]. Jest bowiem bardzo możliwe, że cytulinowane histony obecne w sieci 

DNA neutrofili ulegają hipercytrulinacji, a więc ponownej cytrulinacji pod wpływem enzymu 

PPAD. Konsekwencją tego może być powstanie przeciwciał ACPAs. Generacja tych, 

skierowanych przeciwko cytrulinowanym peptydom przeciwciał jest wynikiem zaburzeń 

równowagi immunologicznej, co w konsekwencji prowadzi do reumatoidalnego zapalenia 

stawów u osób z genetycznymi czynnikami ryzyka [166, 199]. Z tego względu udowodnienie 

roli P. gingivalis w tworzeniu NETs i precyzyjne określenie antygenu bakteryjnego, który 

warunkuje ten proces ma istotny wkład w naszą wiedzę na temat związku parodontozy  

z rozwojem schorzeń systemowych. 
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9. Wnioski końcowe. 

 

1. P. gingivalis indukuje tworzenie zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych,  

a indukcja NETs przez bakterie zależna jest w dużej mierze od poziomu ekspresji 

gingipain. Równocześnie gingipainy ograniczają pułapkowanie bakterii w strukturze sieci 

NETs i są istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za przeżycie bakterii w tych 

strukturach antybakteryjnych.   

 

2. Oczyszczone Arg-specyficzne gingipainy P. gingivalis (HRgpA i RgpB) samodzielnie 

indukują tworzenie pułapek neutrofilowych, w sposób zależny przede wszystkim od 

aktywności proteolitycznej. W porównaniu z RgpB, HRgpA jest znacznie silniejszym 

czynnikiem wywołującym NETozę. Indukowany gingipainami wyrzut sieci 

antybakteryjnej nie jest procesem specyficznym dla ludzkich neutrofili  

i zachodzi również in vivo u myszy. NETs utworzone za sprawą gingipain nie spełniają 

funkcji antybakteryjnych. 

 

3. Proces tworzenia NETs przez gingipainy jest zależny od aktywacji oksydazy NADPH  

i generacji reaktywnych form tlenu. W mechanizm generacji zewnątrzkomórkowych 

pułapek neutrofilowych przez proteazy bakteryjne mogą być zaangażowane receptory dla 

proteaz PAR. 

 

4. Indukcja NETozy może być procesem powszechnie indukowanym przez proteazy 

bakteryjne, gdyż nie ogranicza się do proteaz P. gingivalis. Przykładem jest proteaza 

bakteryjna S. aureus, aureolizyna, która również indukuje tworzenie NETs, a szczep  

S. aureus ∆aur wykazuje obniżoną zdolność do indukcji NETs, w stosunku do szczepu 

dzikiego S. aureus Newman.  
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