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WYKAZ SYMBOLI I SKRÓTÓW 
 

 α1-PI (ang. α1-Proteinase Inhibitor) α1-inhibitor proteinaz,                                                     

inaczej α1-antytrypsyna lub serpina 1  

 APS (ang. Ammonium Persulfate) nadsiarczan amonu  

 APC (ang. Allophycocyanin) allofikocyjanina 

 BGM (ang. Buffered Glycerol Medium) pożywka wzrostowa dla drożdży                      

zawierająca glicerol 

 BMM (ang. Buffered Methanol Medium) pożywka wzrostowa dla drożdży                  

zawierająca metanol 

 BSA (ang. Bovine Serum Albumin) surowicza albumina wołowa 

 CFU (ang. Colony Forming Unit) pojedyncza kolonia bakteryjna 

 DAPI (ang. 4’,6-Diamino-2-Phenylindole) 4’,6-diamidyno-2-fenyloindol,                                                     

barwnik do wizualizacji DNA                                                  

 DPI (ang. Diphenyleneiodium Chloride) jodonian dwufenylowy 

 EDTA (ang. Ethylenediaminetetraacetic Acid) etylenodiaminotetraoctan sodowy,                           

inaczej werseninian sodowy  

 DTT (ang. Dithiothreitol) ditiotreitol 

 FBS (ang. Foetal Bovine Serum) płodowa surowica bydlęca  

 FITC (ang. Fluoresceine Isothiocyanate) izotiocyjanian fluoresceiny 

 fMLP (ang. Formul-Met-Leu-Phe) N-formylometionylo-leucylo-fenyloalanina 

 G-CSF (ang. Granulocyte Colony-Stimulating Factor) czynnik stymulujący tworzenie                   

kolonii granulocytów 

 GM-CSF (ang. Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) czynnik stymulujący 

tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów 

 H2a,H3,H4 (ang. Histone H2a, H3, H4) odpowiednio histon H2a, H3, H4 

 H202  nadtlenek wodoru 

 HIV (ang. Human Immunodeficiency Virus ) ludzki wirus niedoboru odporności HIV 

 HRP (ang. Horseradish Peroxidase) peroksydaza chrzanowa 

 INF (ang. Interferon) interferon 

 Ig (ang. Immunoglobulin) immunoglobulina  

 IL (ang. Interleukin) interleukina 

 Kat G (ang. Cathepsin G) katepsyna G 

 LDG (ang. Low Density Granulocytes) neutrofile niskiej gęstości 

 LL37 peptyd antybakteryjny uwalniany po proteolitycznej aktywacji                           

katelicydyny hCAP18 

 LPS (ang. Lipopolysaccharide) lipopolisacharyd 

 Mac-1  (ang. Macrophage-1 Antigen) integryna Mac-1, inaczej CR3                                                                    

(ang. Complement Receptor 3)  lub CD11b/CD18 
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 MPO (ang. Mieloperoxidase) mieloperoksydaza 

 NADPH (ang. Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate-Oxidase) fosforan 

dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (forma zredukowana),                                    

inaczaj oksydaza NADPH 

 NE (ang. Neutrophil Elastase) elastaza neutrofilowa 

 NETs (ang. Neutrophil Extracellular Traps) zewnątrzkomórkowe sieci neutrofilowe,                                 

inaczej pułapki 

 NFκB (ang. Nuclear Factor κB) jądrowy czynnik transkrypcyjny κB 

 O2- anionorodnik ponadtlenowy 

 OD (ang. Optical Density) gęstość optyczna 

 OH- rodnik hydroksylowy 

 P3 (ang. Proteinase 3) proteinaza 3 

 PBS (ang. Phosphate Buffered Saline) buforowany roztwór soli fizjologicznej  

 PBMC (ang. Peripheral Blood Mononuclear Cells) leukocyty jednopłatowojądrzaste                                

krwi obwodowej  

 PE (ang. Phycoerythrin) fikoerytryna 

 PKC (ang. Protein Kinase C) kinaza PKC 

 pDC (ang. Plasmacytoid Dendritic Cells) plazmacytoidalne komórki dendrytyczne 

 PMA (ang. Phorbol-12-Myristate-13-Acetate) ester forbolu 

 PMN (ang. Polymorphonuclear Cells) leukocyty wielopłatowojądrzaste 

 PS  (ang. Psoriasis) łuszczyca 

 RPMI 1940 (ang. Roswell Park Memorial Institute) pożywka do hodowli komórek 

 SDS  (ang. Sodium Dodecyl Sulphate) siarczan dodecylu sodu 

 SDS-PAGE (ang. Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 

elektroforeza w żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących 

 SLE (ang Systemic Lupus Erythematosus) toczeń rumieniowaty układowy 

 SLPI (ang. Secretory Leukocyte Protease Inhibitor) wydzielniczy inhibitor                          

proteaz serynowych leukocytów, inaczej antyleukoproteaza  

 SVV (ang. Small-Vessel Vasculitis) zapalenie małych naczyń 

 RA (ang. Rheumatoid Artritis) reumatoidalne zapalenie stawów 

 TEMED (ang. N, N, N’, N’ Tetramethylethylenediamine)                                                                                     

N, N, N’, N’-tetrametyloetylenodiamina 

 TGFβ (ang. Transforming Growth Factor β) transformujący czynnik wzrostu 

 TLR (ang. Toll-Like Receptor) błonowe receptory należące do receptorów 

rozpoznających molekularne wzorce patogenności 

 TNF  (ang. Tumor Necrosis  Factor) czynnik martwicy nowotworu 

 TMB (ang. Tetramethylobenzidine) tetrametylobenzydyna 

 TSB (ang. Tryptic Soy Broth) bulion sojowy 

 WBBiB UJ Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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1. STRESZCZENIE 

 
Tworzenie zewnątrzkomórkowych sieci, inaczej pułapek (NETs), poprzez 

uwolnienie do przestrzeni pozakomórkowej zawartości jądra komórkowego 

zmieszanych ze składnikami ziarnistości/cytoplazmy, stanowi jedną ze strategii 

neutrofilów w walce z patogenami w czasie infekcji. Naciekające tkanki neutrofile 

oraz nadmierna produkcja sieci są cechami charakterystycznymi także dla szeregu 

chronicznych chorób o podłożu zapalnym, a w tym autoimmunizacyjnym, takich                     

jak toczeń rumieniowaty układowy (SLE) czy łuszczyca. W wyżej wymienionych 

chorobach składniki sieci mogą powodować destrukcję tkanek oraz być źródłem 

autoantygenów. Stąd, badanie mechanizmów tworzenia pułapek oraz poszukiwanie 

inhibitorów tego zjawiska jest niezwykle istotne. Jednym z czynników o kluczowej 

roli w powstawaniu sieci jest elastaza neutrofilowa (NE). W pracy po raz pierwszy 

wykazano, że wydzielniczy inhibitor proteinaz serynowych leukocytów (SLPI), 

będący głównym inhibitorem NE w neutrofilach, ma zdolność selektywnego 

hamowania procesu powstawania pułapek. Wpływ egzogennego SLPI na proces 

powstawania sieci badano in vitro z użyciem ludzkich neutrofilów, izolowanych                       

z krwi obwodowej dawców zdrowych, stymulowanych za pomocą znanych 

czynników inicjujących tworzenie pułapek, takich jak: PMA, Staphylococcus aureus 

oraz cytokiny prozapalnej - TNFα. W celu określenia, w jaki sposób SLPI hamuje 

tworzenie NETs, badano lokalizację komórkową inhibitora. Zaobserwowano,                           

że w aktywowanych neutrofilach, jądro komórkowe jest głównym miejscem 

lokalizacji SLPI, gdzie dodatkowo SLPI może kolokalizować z NE.                                    

Wiadomo, że w tworzeniu sieci bardzo istotną rolę odgrywa dekondensacja 

chromatyny, która może zależeć od modyfikacji proteolitycznej histonów 

stabilizujących strukturę chromatyny, takich jak histony H4. W wyżej wymienionym 

procesie uczestniczy NE. W pracy potwierdzono hipotezę, że SLPI hamuje tworzenie 

pułapek poprzez hamowanie procesu degradacji histonów w jądrze i w związku z tym 

badano, czy aktywność anty-proteazowa SLPI jest odpowiedzialna za ten efekt.                                  

Badania z użyciem mutantów SLPI, które różniły się aktywnością enzymatyczną 

względem NE, oraz pokrewnych proteaz, tj. chymotrypsyny i trypsyny, wykazały,                  

że efekt hamowania NETs przez SLPI jest tylko częściowo zależny od aktywności 

inhibitorowej względem NE. Dodatkowo, dalsze eksperymenty wykazały,                                  
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że neutrofile izolowane ze szpiku kostnego myszy z deficytem genetycznym SLPI                      

są bardziej wrażliwe na wyrzut NETs in vitro, niż te pochodzące z myszy kontrolnych, 

co z kolei potwierdziło ważną rolę endogennego SLPI w regulacji tworzenia NETs.                

Co więcej, endogenny SLPI był odnajdywany w jądrze komórkowym neutrofilów                    

w kolokalizacji z NE zarówno in vitro, jak i in vivo, tj. w jądrze infiltrujących skórę 

łuszczycową neutrofilów. Na podstawie uzyskanych wyników, które wykazały 

hamujący wpływ SLPI na tworzenie NETs, wydawało się prawdopodobne,                                

że w chorobach, w których obserwuje się „nadprodukcję” sieci, poziom SLPI 

względem NE w neutrofilach może ulec zmniejszeniu. Dlatego, w kolejnym etapie 

badano, czy neutrofile osób cierpiących na choroby autoimmunizacyjne różnią                        

się pod względem immunoreaktywności względem SLPI i NE, w stosunku                                

do neutrofilów osób zdrowych. W ludzkiej krwi obwodowej obserwuje się dwie 

populacje neutrofilów; główną - PMN oraz tzw. LDG - neutrofile niskiej gęstości. 

Pojawianie się populacji LDG we krwi opisano po raz pierwszy u pacjentów chorych 

na SLE, i te komórki wskazano jako wyjątkowo wrażliwe na tworzenie NETs.                                       

W niniejszej pracy wykazano obecność LDG także we krwi obwodowej pacjentów 

cierpiących na łuszczycę. Wykazano również, że populacja ta charakteryzuje                          

się zwiększoną immunoreaktywnością wobec NE oraz zmniejszoną wobec SLPI,                      

w porównaniu z PMN. Zatem, można przypuszczać, iż wykazana zależność jest 

powodem zwiększonej wrażliwości LDG na tworzenie pułapek. Biorąc pod uwagę 

fakt, iż odsetek LDG jest wyższy we krwi pacjentów z łuszczycą, to właśnie                                

ta populacja może wykazywać istotną rolę w rozwoju choroby. Co ważne,                                 

na podstawie wyników uzyskanych w pracy, wydaje się, że neutrofile naciekające 

skórę łuszczycową wykazują podobny, a wręcz jeszcze bardziej spektakularny,                       

profil immunoreaktywności względem NE i SLPI, niż LDG. Podsumowując, w pracy 

wykazano właściwości hamujące SLPI na tworzenie pułapek, a regulacyjna rola SLPI 

w wyżej wymienionym procesie oparta jest na przynajmniej dwóch mechanizmach: 

zależnym oraz niezależnym od właściwości inhibitorowych SLPI względem NE. 

Wykazano również odmienny profil immunoreaktywności SLPI/NE w komórkach 

LDG w stosunku do PMN, która może tłumaczyć ”łatwość” neutrofilów, związanych                 

z chorobami skóry o podłożu autozapalnym np. łuszczycy, do tworzenia NETs. 
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2. SUMMARY  

 

Neutrophil Extracellular Traps (NETs), fibrous structures extruded from                        

the cells, and composed of chromatin decorated with granular/cytoplasmic proteins, 

represent one of the strategies used by neutrophils to eliminate bacteria upon 

infection. On the other hand, overrepresentation of NETs in tissues is associated                                             

with the development of chronic autoinflammation that underlies the pathogenesis                          

of lupus systemic erythematosus (SLE) and psoriasis, likely, because NET         

components may cause tissue damage and be a source of autoantigens.                                

Therefore, it is crucial to understand the mechanisms of NET generation                                  

and to identify NET controlling factors. Neutrophil elastase (NE) is an important 

factor involved in NET release. In this study it was shown for the first time,                              

that major inhibitor of NE in neutrophils, Secretory Leukocyte Protease Inhibitor 

(SLPI), selectively restricts NET formation. Inhibitory effect of exogenous SLPI                        

on NET release was tested using human neutrophils isolated from blood of healthy 

donors and stimulated with factors well-known to induce NETs in vitro:                                 

PMA, Staphylococcus aureus and proinflammatory cytokine - TNFα. Furthermore,                                           

a cellular localization of exogenous SLPI was examined to understand how SLPI 

restricts NET generation. It was shown that SLPI is mostly found in the nucleus                       

of activated neutrophils. Chromatin decondensation is a key event in NET formation 

and NE-dependent proteolytic modification of histones (histones H4 especially)                    

plays a crucial role in this process. Thus, next, it was examined whether SLPI controls                    

NET generation through inhibition of histones’ degradation and whether                                 

anti-protease activity of SLPI is solely involved in this process. Using SLPI mutants 

that differ in the NE-inhibitory function and also in the inhibitory capacity against 

similar serine proteases, such as trypsin and chymotrypsin, it was demonstrated                 

that ability of SLPI to attenuate NET formation only partially depends on its anti-NE 

function. Moreover, in this work was shown that neutrophils isolated from                              

SLPI -/- mice were more efficient in generating NETs compared with control,                        

wild-type mice, further confirming the controlling role of endogenous SLPI on NET 

extrusion. Finally, endogenous SLPI was also found to co-localize with NE                                 

in the nucleus of human neutrophils in vitro, as well as in vivo in an inflamed skin                               

of psoriasis patients. These results suggested that overproduction of NETs                               
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in autoimmune skin disorders may be due to the high level of NE and/or low level                 

of SLPI in neutrophils. Thus, in the next step, neutrophils derived from either                     

patients suffering autoimmune disorders or healthy individuals were characterized                             

for SLPI/NE immune profiles. In human blood two types of neutrophils have been 

described: main neutrophils’ subset, called PMN, and distinct subset, called low 

density granulocytes (LDGs). LDGs were first discovered in blood of patients with SLE                       

and were characterized as particularly sensitive to NET generation. In this study                      

it was shown that high number of LDGs is present in blood of psoriasis patients                      

as well, and that LDGs have higher immunoreactivity for NE and lower - for SLPI 

compared with PMN from the same patients. Therefore, this feature may                                 

be responsible for high ability of LDGs to form NETs. Given that LDGs were enriched 

in blood of psoriasis patients compared to normal individuals, these data suggest                 

that LDGs may be particularly relevant to psoriasis development. In addition,                        

the obtained data suggest that NE high and SLPI low neutrophils that resemble LDGs                 

in NE and SLPI immunoreactivity, mainly infiltrate psoriatic skin. Taken together,          

this study demonstrates controlling role of SLPI in NET generation. It also shows            

that SLPI’s anti-NE activity is only partially responsible for this inhibitory effect.                     

In summary, these data provide new insights into understanding the mechanisms 

involved in NET formation. Moreover, previously uncharacterized SLPI/NE 

immunoreactivity of LDGs may explain aberrant NET production associated                          

with autoinflammatory skin disorders, such as psoriasis or SLE. 
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3. WSTĘP  

 
3.1. Neutrofile - rozwój, budowa, podstawowe funkcje 
 

Neutrofile, stanowią najliczniejszą grupę granulocytów, komórek układu 

immunologicznego nazywanych PMN (ang. Polymorphonuclear Leukocytes),                                  

tj. leukocytów o wielopłatowym jądrze, zawierających w swoim wnętrzu 

charakterystyczne ziarnistości (granule). Do grupy PMN należą również eozynofile                       

oraz bazofile. Neutrofile stanowią ok. 50-70 % wszystkich leukocytów krwi 

obwodowej człowieka, natomiast u myszy ilość neutrofilów we krwi wynosi 10-25 % 

[1]. Neutrofile jako jedne z pierwszych docierają do miejsca zapalenia i specjalizują                           

się głównie w niszczeniu patogenów bakteryjnych [2][3]. 

 

Neutrofile powstają w procesie zwanym granulopoezą. Granulopoeza przebiega                  

w szpiku kostnym, i u dorosłego człowieka w ciągu doby organizm wytwarza                          

ok. 2x1011 granulocytów, natomiast w trakcie infekcji wytwarzanie granulocytów 

może zwiększyć się nawet 10-krotnie [4]. Wyjściową komórką dla granulopoezy                     

jest mielopoetyczna komórka macierzysta, która powstaje z multipotencjalnych 

komórek macierzystych szpiku kostnego, i stanowi jednocześnie komórkę 

prekursorową dla monocytów. W linii rozwojowej neutrofilów, mielopoetyczne 

komórki macierzyste przechodzą następnie kilka stadiów rozwojowych, takich jak: 

mieloblasty, promielocyty, mielocyty, metamielocyty, komórki pałeczkowate,                         

aż osiągną stadium dojrzałych neutrofilów [5]. Granulopoeza jest pod kontrolą 

czynników transkrypcyjnych: Gfi-1 (ang. Growth Factor Independent 1 transcription 

repressor), PU.1 oraz C/EBPα-ζ (ang. CCAAT-Enhancer-Binding Proteins α-ζ),                            

i wskazuje się, że balans pomiędzy czynnikami PU.1 oraz C/EBPα decyduje                                 

o dojrzewaniu mieloblasta w kierunku granulocyta (wysoka transkrypcja C/EBPα) 

lub monocyta (wysoka transkrypcja PU.1) [4]. W czasie dojrzewania neutrofilów 

poprzez wyżej wymienione stadia, zmianom ulega zarówno morfologia jądra 

komórkowego, jak i powstają odpowiednie typy ziarnistości, w których gromadzone 

są białka ważne dla fizjologii neutrofilów (Ryc. 1). Proces transkrypcji, syntezy                      

oraz pakowania białek neutrofilów w struktury ziarnistości przebiega według 

schematu „targeting - by - timing”, tj. ma miejsce w rozdzielonych czasowo etapach,                     
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w zależności od stadium rozwojowego neutrofila [6-9]. Pierwsze ziarnistości 

pojawiają się w stadium promielocyta i ten typ ziarnistości nazywany                                        

jest ziarnistościami pierwszorzędowymi lub ziarnistościami azurofilnymi. W dalszej 

kolejności, tj. w stadium mielocyta i metamielocyta, powstają ziarnistości 

drugorzędowe tzw. swoiste. Natomiast w ostatnich stadiach rozwojowych 

neutrofilów tworzone są ziarnistości trzeciorzędowe, tj. żelatynazowe oraz                               

tzw. pęcherzyki wydzielnicze.  

 

 
Ryc. 1. Schemat dojrzewania neutrofilów w szpiku kostnym z zaznaczonym dla każdego ze stadiów 
rozwojowych kształtem jądra komórkowego i typem występujących ziarnistości oraz przykładem 
charakterystycznych dla tych ziarnistości komponentów białkowych (na podstawie [7]). 
 

Wiele białek neutrofilów powstaje w formie pro-białka i posiada w swojej budowie 

odpowiednie sekwencje sygnałowe pomocne w procesie ‘‘pakowania” w struktury 

ziarnistości. Mechanizm  powstawania ziarnistości nie jest dokładnie znany, jednak 

wydaje się zależeć od środowiska szpiku kostnego, gdyż białka, które powstają                              

po opuszczeniu szpiku przez neutrofile, nie są pakowane w ziarnistości [6].                          

Wyróżnia się trzy mechanizmy sortowania białek neutrofilów z Aparatu Golgiego                       

w struktury ziarnistości. W pierwszym mechanizmie, sortowanie białek zachodzi                     

z udziałem białek pomocniczych AP (ang. Adaptor Protein) 1 i/lub GGA (ang. Golgi-

localized Gamma-adaptin ear homology ARF-binding protein), które rozpoznają 

sekwencje sygnałowe w postaci dileucyny występującej w domenach białek 

przeznaczonych do sortu. W drugim mechanizmie uczestniczą białka pomocnicze                 

AP3 i/lub AP4. W tym przypadku, białka pomocnicze rozpoznają sekwencje 

sygnałowe w postaci tyrozyny w domenach sortowanych białek. Trzecia ścieżka 
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oparta jest na sortowaniu „grupowym”. Białka pakowane są w ziarnistości głównie              

na podstawie ich ładunku, i białka pomocnicze w tym mechanizmie nia są znane. 

Jednak wskazuje się na jeden z proteoglikanów, tj. serglicynę, jako istotną w tym 

procesie. Regulacja sortowania jest ważnym procesem, gdyż nieprawidłowości                        

w jej przebiegu mogą prowadzić do rozwoju chorób np. neutropenii [6].                                   

Po zakończeniu granulopoezy, dojrzała komórka neutrofila gotowa jest                                    

do opuszczenia szpiku kostnego. Granulopoeza oraz uwalnienie nowej puli 

neutrofilów ze szpiku do krwi są regulowane głównie przez cytokinę G-CSF                           

(ang. Granulocyte Colony-Stimulating Factor) [4][1]. Za uwalnianie/retencję 

neutrofilów w szpiku kostnym odpowiedzialne są odpowiednio cząsteczki: CXCR 

(ang. Chemokine C-X-C motif Receptor) 2 oraz CXCR 4 występujące na powierzchni 

neutrofila, oraz ich ligandy: odpowiednio: SDF-1 (ang. Stromal cell-Derived Factor 1) 

oraz Groβ [4] - obecne na komórkach śródbłonka. G-CSF stymuluje uwalnianie 

neutrofilów ze szpiku kostnego bezpośrednio (neutrofile posiadają receptor                                

dla G-CSF) oraz pośrednio, przez indukcję Groβ na komórkach śródbłonka                             

lub redukcję ekspresji SDF-1. Neutrofile po opuszczeniu szpiku kostnego,                           

zanim dostaną się do tkanek, krążą we krwi obwodowej ok. 8 godzin lub 1,5 godziny                             

- odpowiednio u człowieka i myszy, po czym ulegają apoptozie [1]. Część powstającej 

populacji neutrofilów, dzięki cząsteczkom adhezyjnym, jest unieruchomiona w sieci 

naczyń włosowatych, stanowiąc tzw. pulę marginalną neutrofilów [10].  

 

Cechą charakterystyczą dojrzałej komórki neutrofilów (o średnicy 12-15 µm)                   

jest wielopłatowe jądro, zajmujące ok. ¼ powierzchni komórki, składające                              

się z ok. 2-6 płatów (segmentów) jądrowych o wielkości ok. 2 µm, połączonych 

segmentami łączącymi, przy czym u osób zdrowych ilość płatów spoczynkowego 

neutrofila wynosi od 3-4. Ilość ta może zwiększyć się w momencie aktywacji komórki 

i w niektórych stanach patologicznych [11]. Najmłodsze postacie neutrofilów,                                    

tj. zaraz po opuszczeniu szpiku kostnego, mają jądra bez płatów i nazywane                               

są granulocytami obojętnochłonnymi pałeczkowatymi, i stanowią prawidłowo                        

ok. 3-5 % neutrofilów. Możliwość szybkiej migracji w miejsce pojawienia                               

się drobnoustojów chorobotwórczych przez neutrofile i skuteczną fagocytozę 

przypisuje się m.in. obecności jądra zbudowanego z elastycznych płatów [11].                             

Należy dodać, iż dojrzałe neutrofile do niedawna uważane były za komórki 
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nieaktywne transkrypcyjnie. Jednakże, najnowsze badania wskazują, że w trakcie 

infekcji czy zapalenia neutrofile syntetyzują np. niektóre cytokiny czy chemokiny 

[3][12]. 

 

Inną cechą charakterystyczną neutrofilów jest obecność w komórce ziarnistości                             

o średnicy 0,3-0,8 µm, w których magazynowane są różnego rodzaju białka,                         

wśród których można wyróżnić: czynniki antybakteryjne, receptory biorące udział 

między innymi w adhezji oraz proteazy [7][13][14]. Do białek ziarnistości 

azurofilnych należą: enzymy lizosomalne, mieloperoksydaza (MPO), elastaza (NE), 

katepsyna G (Kat G), proteinaza 3 (P3) czy defensyny; przy czym mysie neutrofile                     

nie syntetyzują defensyn [1][15]. W ziarnistościach swoistych gromadzone są m.in. 

laktoferyna, kolagenaza oraz katelicydyny [1]. Z kolei ziarnistości żelatynazowe, 

zawierają głównie żelatynazę [1]. Ostatni typ ziarnistości nazywa się pęcherzykami 

wydzielniczymi, ze względu na ich charakterystyczną właściwość szybkiego 

transportu do powierzchni komórki, a pęcherzyki te zawierają m.in. β2 integryny: 

LFA-1 (ang. Lymphocyte Function Associate-Protein 1), Mac-1 (ang. Macrophage 

Antigen-1) oraz receptory Toll-podobne, np. TLR (ang. Toll-Like Receptor)-2/4, 

fMLPR (ang. Formyl-Met-Leu-Phe Receptor) czy CD35 [1]. Współistnienie kilku 

rodzajów ziarnistości jest ważne ze względu na fakt, iż pewne składniki powinny 

zostać oddzielone przestrzenie ze względu na wzajemną aktywację, np. P3 

przekształca katelicydynę hCAP18 w 37-aminokwasowy peptyd (LL37) [16]. 

Dodatkowo, istnienie kilku typów ziarnistości zapewnia grupowanie białek,                         

które mogą być sekwencyjnie wydzielane. Wskazuje się, że ziarnistości powstające 

najpóźniej mają największą zdolność do egzocytozy, a powstające najwcześniej                                 

- najmniejszą [6].  W momencie aktywacji neutrofilów ma miejsce szybka mobilizacja 

najpierw pęcherzyków wydzielniczych, wypełnionych cząsteczkami umożliwiającymi 

adhezję neutrofilów do śródbłonka naczyń krwionośnych i rozpoczęcie tzw. procesu 

diapedezy, tj. transmigracji przez ścianę naczyń krwionośnych do tkanki.                            

Proces transmigracji najprawdopodobniej wspomagają uwalniane w dalszej 

kolejności składniki ziarnistości żelatynazowych, m.in. żelatynaza, umożliwiające 

degradację białek macierzy zewnątrzkomórkowej/błony podstawnej naczyń,                             

w procesie „przeciskania się” neutrofilów do tkanek [4]. 
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Główną funkcją neutrofilów jest eliminacja patogenów [2]. Neutrofile 

przyciągane są do miejsca infekcji/zapalenia poprzez czynniki chemotaktyczne,                           

a do najefektywniejszych należą: białko C5 układu dopełnicza (ang. Complement 

Component C5), leukotrieny B4 (LTB4), fMLP czy IL-8 [17]. Jedną ze strategii zabijania 

patogentów przez neutrofile jest fagocytoza [18]. Neutrofile fagocytują efektywnie 

mikroorganizmy, które adherują do struktury tkanek [19], i neutrofile znajdujące                   

się w tkankach mają większe zdolności do fagocytozy, niż neutrofile pochodzące                       

z krwi [4][16]. Po rozpoznaniu patogenu i aktywacji neutrofila dochodzi                                    

do „pochłonięcia” mikroorganizmu i utworzenia fagolizosomu. Wewnątrz 

fagolizosomu patogeny mogą być zabijane z użyciem toksycznych dla tych komórek 

reaktywnych form tlenu, tj. ROS (ang. Reactive Oxygen Species), w tak zwanym 

mechanizmie zabijania patogenów z użyciem tlenu. Do wnętrza fagosomu zostają 

także uwolnione ziarnistości komórki zawierające proteazy [20] czy białka 

bakteriobójcze, które są podstawą mechanizmu zabijania patogenów bez użycia tlenu. 

W innej strategii, tj. w procesie degranulacji, w celu unieszkodliwienia                             

patogenów, ziarnistości wyrzucone są na zewnątrz neutrofilów. W środowisku 

infekcyjnym/zapalnym neutrofile przebywają maksymalnie 5 dni lub 12 godzin                                

- odpowiednio u człowieka i myszy [1]. Po wypełnieniu swoich funkcji, jak fagocytoza  

czy degranulacja, neutrofile ulegają apoptozie. Apoptoza jest naturalnym procesem 

„wyciszania” procesów zapalnych. Obok fagocytozy czy degranulacji istnieje inny 

ważny mechanizm, który wykorzystują neutrofile w ramach pierwszej linii obrony                     

w organizmie przed mikroorganizmami chorobotwórczymi, tj. tworzenie 

zewnątrzkomórkowych pułapek, nazywanych inaczej sieciami, tzw. NETs                              

(ang. Neutrophil Extracellular Traps) [21]. Mechanizmy inicjacji ścieżek sygnałowych 

zapoczątkowujących fagocytozę, degranulację czy NETs, tj. mechanizmy wyboru 

strategii walki z patogenem przez neutrofile, nie są wyjaśnione. Na podstawie 

najnowszych doniesień wskazuje się, że np. wielkość patogenu decyduje o wyborze 

neutrofilów między fagocytozą i wytwarzaniem zewnątrzkomórkowych pułapek [22]. 

W kontakcie z małymi mikroorganizmami - preferowany jest szybki szlak                       

fagocytozy, natomiast podczas rozpoznania większych patogenów czy agregatów 

mikroorganizmów, neutrofil uruchamia mechanizmy prowadzące do tworzenia 

pułapek. Neutrofilom nie tylko przypisuje się funkcje antybakteryjne, antywirusowe     

czy antygrzybicze, ale także coraz częściej wskazuje się na immunomodulujacą rolę                      
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tych komórek w relacji z innymi komórkami układu immunologicznego, zarówno 

komórkami odpowiedzi nieswoistej, tj. z makrofagami, komórkami dendrytycznymi,                            

oraz komórkami odpowiedzi swoistej, tj. limfocytami B i T [23-25]. Naciekające 

tkanki neutrofile są cechą charakterystyczną nie tylko infekcji, ale obecność 

neutrofilów i ich wpływ na organizm są powiązane także z niektórymi chorobami                      

o nieinfekcyjnym podłożu zapalnym, gdyż wybuch tlenowy oraz wydostające                           

się z komórki zawartości ziarnistości mają szczególnie wpływ na niszczenie tkanek. 

Składniki ziarnistości mogą również stanowić źródło autoantygenów i być powiązane 

z niektórymi chorobami autoimmunizacyjnymi [26].  

 

3.2.  Neutrofilowe proteinazy serynowe - NE oraz Kat G 
 

Elastaza (NE) oraz katepsyna G (Kat G) [27] neutrofilów należą do rodziny 

proteaz serynowych, tj. rodziny enzymów proteolitycznych, których cechą wspólną 

jest posiadanie centrum aktywnego zawierającego naładowane dodatnio Ser oraz His.                           

Do tej rodziny należą także: trypsyna i chymotrypsyna - produkowane przez trzustkę, 

oraz tryptaza i chymaza - produkowane przez komórki tuczne. NE i Kat G znajdują                        

się w komórce neutrofilowej w ziarnistościach azurofilnych [20], a w wyniku 

aktywacji neutrofila mogą zostać umieszczone na powierzchni komórki.                            

Ponadto, NE odnajdywana jest również w otoczce jądrowej oraz w jądrze 

komórkowym neutrofilów [27]. Prekursory tych enzymów aktywowane są przez 

peptydazę dipeptydylową I (DPPI) [28] poprzez usuwanie dipeptydów.                            

Dojrzałe postacie proteaz stanowią białka o masie ok. 29-33 kDa. Zestawienie 

najważniejszych cech NE i Kat G opisuje tabela 1. 

 

NE oraz Kat G są ważnymi enzymami w procesach zapalnych [20].                                 

Biorą udział nie tylko w wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym zabijaniu patogenów 

[27], ale także uczestniczą w: przebudowie tkanek - poprzez degradację białek 

macierzy zewnątrzkomórkowej, i aktywacji proteolitycznej szeregu czynników                    

prozapalnych czy receptorów. Ponadto, uczestniczą w syntezie licznych cytokin               

oraz chemokin. Na przykład, NE może aktywować receptory TLR-4, co prowadzi                      

do aktywacji jądrowego czynnika transkrypcyjnego NFκB (ang. Nuclear Factor κB)                                             

i w konsekwencji do produkcji IL-8 [20].  
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   Tabela 1. Najważniejsze cechy NE oraz KatG (na podstawie [26]). 

Enzyn Elastaza (NE) Katepsyna G (Kat G) 
Charakterystyka ogólna   
   
Numer klasyfikacji enzymatycznej białka 3.4.21.37 3.4.21.20 
Locus genowe i struktura genowa 19p13.3;                                             

5 egzonów 4 introny 
14q11.2;                                                           
5 egzonów 4 introny 

Aktywator egzogenny peptydaza                                
dipeptydylowa I 

peptydaza 
dipeptydylowa I 

Usuwany prodipeptyd Ser-Glu Gly-Gly 
   
Charakerystyka formy dojrzałej   
   
Wielkość łańcucha aminokwasowego 218 aa 235 aa 
Masa cząsteczkowa 29-33 kDa 28.5 kDa 
Punkt izoelektryczny ~10.5 ~12 
Ilość miejsc glikozylacji 2 1 
Ilość mostków disiarczkowych 4 3 
Optymalne pH zapewniające  
aktywność enzymu 

8.0-8.5 7.5 

Specyficzność substratowa małe hydrofobowe obszary        
w P1 - Val, Cys, Ala, Met, Ile, 
Leu, Ser 

aromatyczne i kationowe 
obszary w P1 -  Phe, Tyr, 
Lys, Arg 

   
Występowanie neutrofile 

monocyty 
neutrofile 
monocyty 
komórki tuczne 

 

3.3.  Inhibitory proteinaz serynowych - α1-PI oraz SLPI 
 

Aktywność proteolityczna NE oraz Kat G może być regulowana przez 

naturalne inhibitory, których listę zestawiono w tabeli 2. Na szczególną uwagę 

zasługują: α1-PI oraz SLPI. 

 
                          Tabela 2. Naturalne inhibitory NE oraz Kat G (na podstawie [26]). 

Rodzina inhibitorów Elastaza - NE Katepsyna G - Kat G 
Serpiny α1-PI 

MNEI 
PI9 

ACT 
MNEI 
α1-PI 
PI6 

Chelonianiny SLPI 
elafina 
pre-elafina 

SLPI 

Makroglobuliny α2-makroglobulina α2-makroglobulina 
 

α1-PI - α1-inhibitor proteinaz, α1-antytrypsyna, serpina 1 
ACT - α1-antychymotrypsyna 
MNEI - inhibitor monocytarnej/neutrofilowej elastazy 
PI9 - inhibitor proteinaz 9, serpina 9 
PI6 - inhibitor proteinaz 6, serpina 6 
SLPI - wydzielniczy inhibitor proteaz serynowych leukocytów, antyleukoproteaza 
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α1-PI (ang. α1-Proteinase Inhibitor), nazywany inaczej serpiną 1,                                           

jest przedstawicielem rodziny serpin, największej i najbardziej zróżnicowanej 

rodziny inhibitorów proteaz serynowych [27]. α1-PI jest białkiem występującym                      

w dużej ilości w osoczu krwi. Zaliczany jest do białek ostrej fazy i jego synteza 

zwiększa się w trakcie zapalenia. α1-PI wskazywany jest jako najważniejszy 

systemowy inhibitor proteaz serynowych, konieczny do zachowania homeostazy 

ustroju, głównie stanowiąc osłonę anty-proteazową organizmu przed degradacją 

tkanek. W osoczu krwi α1-PI jest głównym inhibitorem trypsyny, stąd również 

nazywany jest α1-antytrypsyną. Oprócz trypsyny, α1-PI jest także inhibitorem 

chymotrypsyny, trombiny oraz proteaz serynowych leukocytów (NE, Kat G, P3). 

Źrodłem osoczowego α1-PI są hepatocyty [29]. α1-PI występuje także w tkankach 

obwodowych, np. syntetyzowany jest w stosunkowo dużych ilościach przez nabłonek 

płuc [30][31], stąd płuca są ważnym miejscem funkcji ochronnych α1-PI.                                       

α1-PI jest także syntetyzowany w niektórych komórkach układu immunologicznego, 

tj. w monocytach, makrofagach czy neutrofilach. W neutrofilach inhibitor występuje 

w ziarnistościach swoistych [13][32]. Cząsteczka α1-PI jest glikoproteiną, białkiem 

zbudowanym z 394 aminokwasów, o masie cząsteczkowej 52 kDA. Białko α1-PI 

posiada w swojej budowie charakterystyczną ruchomą pętlę reaktywną (RCL, ang. 

Reactive Centre Loop), wyeksponowaną na zewnątrz cząsteczki. Aminokwasami 

krytycznymi dla funkcji anty-proteazowych, znajdującymi się w tej domenie są:                     

Met 358 oraz Ser 359, tworzące miejsce aktywne, tzw. sekwencję P1-P1’, 

rozpoznawaną przez docelową proteazę [27].  

 

Białko SLPI (ang. Secretory Leukocyte Proteinase Inhibitor) wydzielane                              

jest w dużych ilościach przez komórki nabłonkowe - skóry oraz błon śluzowych 

układu pokarmowego, oddechowego, wydzielniczego oraz rozrodczego,                                

gdzie pełni funkcję nie tylko ochronną przed degradacją tkanek [33-35], ale także,                               

ze względu na swoje właściwości bakteriobójcze, stanowi osłonę przed patogenami 

[36][37]. Jest to inhibitor głównie NE i Kat G oraz także trypsyny, chymotrypsyny                         

i chymazy. Mimo, że jest to białko wydzielnicze wykrywa się go wewnątrzkomórkowo 

w komórkach układu immunologicznego, takich jak: neutrofile [38], monocyty [39], 

makrofagi [40] oraz komórki dendrytyczne [41]. Wydaje się, że SLPI głównie znajduje 

się w cytoplazmie komórki [38], choć istnieją doniesienia, że w neutrofilach może 
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również występować w ziarnistościach swoistych [42]. SLPI ma również zdolność 

migracji do jądra komórkowego [43][39]. Białko to może być także pobierane                              

z zewnątrz przez komórki. Wykazano, że pobieranie SLPI ułatwia możliwość łączenia 

się inhibitora z białkami błon komórkowych, m.in. ze skramblazami typu 1 i 4, 

zaangażowanymi w przemieszczanie się fosfolipidów w błonie komórkowej [41]. 

Cząsteczka SLPI zbudowana jest ze 107 aminokwasów i posiada masę cząsteczkową 

12 kDa. W strukturze przypomina „boomerang”. Zbudowana jest z 2 homologicznych 

domen: domeny C-końcowej, odpowiadającej za funkcje anty-proteazowe oraz 

domeny N-końcowej, zapewniającej stabilizację kompleksu enzym-inhibitor                                

i pełniącej funkcje antybakteryjne [44][36]. Aminokwasami  krytycznymi w wiązaniu 

SLPI z enzymami są Leu 72 oraz Met 73 w domenie C-końcowej [45]. Za funkcje 

antybakteryjne SLPI w domenie N-końcowej odpowiada obecność dodatnio 

naładowanych reszt Lys oraz Arg. Co ciekawe, za funkcję antybakteryjną SLPI                             

u myszy odpowiedzialna jest nie tylko domena N-końcowa, jak w organizmie 

człowieka, ale także domena C-końcowa [46]. Oprócz funkcji anty-proteazowych                        

oraz antybakteryjnych wykazano, że SLPI chroni przed wirusem HIV, odpowiada                      

za prawidłowe gojenie się ran [47] [48], hamuje apoptozę neutrofilów [49] oraz pełni 

istotną rolę w dojrzewaniu granulocytów [50][51]. Może być zarówno czynnikiem 

antyzapalnym, jak i prozapalnym. Funkcje antyzapalne związane są z blokowaniem                    

w komórkach jądrowego czynnika transkrypcyjnego NFκB. Opisano dwa mechanizmy 

wpływu SLPI na hamowanie aktywności NFκB. W pierwszym z nich SLPI zapobiega 

degradacji podjednostek IκBα lub IκBβ hamujących NFκB [52][53][43].                                     

W drugim, współzawodniczy z podjednostką p65 NFκB w łączeniu się                                          

do promotorów genów prozapalnych kontrolowanych przez NFκB [39].                                

Wskazuje się także na dodatkowy mechanizm działania SLPI w procesach 

antyzapalnych, gdzie np. w komórkach dendrytycznych SLPI blokował wiązanie                      

się LPS (ang. Lipopolysaccharide) z cząsteczką CD14 [41][40], co hamowało 

aktywację  i wydzielanie cytokin prozapalnych przez komórki. Z drugiej strony SLPI 

wykazuje funkcje prozapalne hamując transformujący czynnik wzrostu (TGFβ)                                       

(ang. Transforming Growth Factor β). Wykazano, że SLPI hamuje czynnik TGFβ                           

w oparciu o dwa mechanizmy: hamując ekspresję TGFβ [35] lub wpływając                            

na jego proteolizę [48]. Poprzez hamowanie TGFβ SLPI ogranicza różnicowanie 

regulatorowych limfocytów T, które odpowiedzialne są m.in. za tłumienie nasilnej 
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odpowiedzi autozapalnej organizmu [54]. Dla przykładu, efekt antyzapalny SLPI, 

poprzez hamowanie NFκB, wykazano np. w reumatoidalnym zapaleniu stawów                  

(RA, ang. Rheumatoid Artritis) [33], natomiast efekt prozapalny                                                      

- w eksperymentalnym szczurzym modelu stwardnienia rozsianego (EAE, ang. 

Experimental Autoimmune Encephalomyelitis) [54]. 

 

Na funkcje anty-proteazowe SLPI, czy α1-PI wpływają między innymi: ROS oraz 

degradacja inhibitorów. W obecności ROS oba inhibitory mogą tracić swoje 

właściwości anty-NE [55]. SLPI wskazywany jest jako bardziej wrażliwy na wpływ 

ROS, niż α1-PI. Za utratę funkcji anty-NE w obecności ROS odpowiedzialna jest Met 73 

w przypadku SLPI, oraz Met 358 - w przypadku α1-PI, gdyż wymienione aminokwasy 

szybko ulegają oksydacji. SLPI oraz α1-PI mogą tracić aktywność także w wyniku 

degradacji przez enzymy wydzielane podczas uszkodzenia tkanki, w trakcie 

zapalenia, tj. przez enzymy neutrofilów, makrofagów, fibroblastów czy komórek 

śródbłonka. Sugeruje się, że SLPI jest bardziej oporny na proteolizę, niż α1-PI,                           

ze względu na większą ilość mostków disiarczkowych [56]. Dla przykładu,                               

oba inhibitory mogą ulegać degradacji przez metaloproteinazy oraz katepsyny:                         

L, B i S. Inhibitory mogą także ulegać proteolizie przez enzymy bakteryjne. SLPI może 

być np. degradowany przez enzymy bakteryjne Pseudomonas aeruginosa, bakterii 

powodującej infekcje płuc towarzyszących mukowiscydozie [57]. Ponadto, pomimo 

zdolności do hamowania wielu tych samych enzymów, np. NE, przez α1-PI oraz SLPI, 

istnieją zasadnicze różnice w mechanizmie blokowania aktywności enzymatycznej 

przez oba inhbiotory. W szczególności różnica między inhibitorami polega na tym,                 

że α1-PI tworzy nieodwracalne kompleksy z NE, natomiast SLPI odwracalne,                      

oraz wykazuje się, że SLPI, w przeciwieństwie do α1-PI, ma możliwość hamowania 

NE w obecności elastyny [27]. Pomimo wyżej wymienionych różnic, wykazano,                    

że α1-PI oraz SLPI  uzupełniają się w funkcjach anty-NE  w tkankach [58][59]. 
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3.4. Sieci neutrofilowe 
   

Sieci neutrofilowe, powstają przez uwolnienie do przestrzeni pozakomórkowej 

zawartości jądra komórkowego neutrofilów wraz ze składnikami ziarnistości                                 

i cytoplazmy komórki. Pierwsza praca dotycząca sieci została opublikowana w 2004 

roku [21]. Dalsze prace wykazały, że wyrzut sieci neutrofilowych nie jest wynikiem 

wycieku chromatyny w wyniku dezintegracji komórki, i proces ten nie ma związku                     

ani z apoptozą, ani z nekrozą [60]. Oprócz neutrofilów, inne komórki mogą tworzyć 

sieci [61]. Należą do nich eozynofile, komórki tuczne oraz monocyty i makrofagi.                                

W przypadku eozynofilów wykazano tworzenie sieci przez mitochondrialne DNA 

[62]. 

3.4.1. Komponenty sieci neutrofilowych 

 
Do głównych komponentów pułapek należą chromatyna oraz białka histonowe.                                            

Białka histonowe stanowią ok. 70 % całości składników białkowych sieci, przy czym 

histony H2a i H2b stanowią ok. 25 %, histon H3 - ok. 15%, natomiast histon H4                            

- ok. 5 % [63]. Innymi ważnymi komponentami sieci są składniki ziarnistości 

neutrofilów: kationowe proteinazy serynowe - NE i Kat G, stanowiące odpowiednio                    

- ok. 6 % i 2,5 % całości składników białkowych NETs; oraz MPO stanowiąca ok. 1 % 

białek [63]. Większość z komponentów sieci ma działanie antybakteryjne i/lub 

przeciwgrzybicze. Podstawowe białka obecne w pułapkach zestawiono w tabeli 

poniżej. 
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                                     Tabela 3.  Komponenty sieci neutrofilów (na podstawie [63]). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Czynniki stymulujące neutrofile do produkcji pułapek 

 

Warunkiem powstania sieci jest aktywacja komórki, uruchamiana przez 

odpowiedni czynnik, który może stymulować powstawanie pułapek na drodze 

bezpośredniej lub pośredniej. Drogą bezpośrednią wpływają na ten proces 

drobnoustroje (bakterie, grzyby, wirusy) lub czynniki zapalne, takie jak: cytokiny,                                         

tj. IL-8, IL-1β, TNFα (ang. Tumor Necrosis Factor α) [64] oraz także ester forbolu 

(PMA). Z kolei w przypadku drogi pośredniej, neutrofile pobudzane są przez płytki 

krwi, które ulegają aktywacji po związaniu bakteryjnego LPS do receptora TLR-4 

[65][66]. Wykazano również, że także aktywowane komórki śródbłonka mogą 

stymulować neutrofile do tworzenia NETs [67]. Czynniki stymulujące powstawanie 

pułapek neutrofilowych zestawiono w tabeli 4. 

 

Opócz czynników zewnętrznych, tworzenie sieci neutrofilowych jest 

uzależnione od innych systemowych czynników. Dla przykładu wykazano, że wiek 

myszy wpływa na efektywność produkcji sieci [68]. U starszych myszy tworzenie 

pułapek zachodzi mniej efektywnie. Zdolność do tworzenia sieci jest też cechą 

gatunkową, tj. tworzenie sieci przez neutrofile pochodzące z ludzkiej krwi 

obwodowej zachodzi szybciej i efektywniej, niż przez neutrofile mysie [69].  

Pochodzenie wewnątrz-
komórkowe 

Składnik sieci 

Ziarnistości NE 
 laktoferyna 
 azurocydyna 
 Kat G 
 MPO 
 P3 
 lizozym C 
 defensyna 1, 3 
 katelicydyna hCAP18/LL37 
Jądro komórkowe histon: H2a, H2b, H3, H4 
Cytoplazma białka wiążące Ca2+ S100:                           

A8, A9, A12 
Cytoszkielet aktyna β i/lub γ 
 miozyna 9 
 aktyna 1 i/lub 4 
 plastyna 2 
 cytokeratyna 10 
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 Tabela 4. Czynniki stymulujące neutrofile do tworzenia sieci neutrofilowych                                                
(na podstawie [68][69]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj czynnika 
stymulującyego 

Przykłady 

Bakterie Actinobacillus suis 
 Aeromonas hydrophila 
 Bacillus anthracis 
 Burkholderia pseudomallei 
 Escherichia coli 
 Streptococcus grupy A,B 
 Hoemophilus influenzae 
 Listeria monocytogenes 
 Mannheimia haemolytica 
 Mycobacterium canetti 
 Mycobacterium tuberculosis 
 Pasteurella multocida 
 Porphyromonas gingivalis 
 Pseudomonas aeruginosa 
 Salmonella typhimurium 
 Shigella flexneri 
 Staphylococcus aureus 
 Staphylococcus epidermidis 
 Streptococcus pneumoniae 
 Streptococcus pyogenes 
 Streptococcus suis 
 Yersinia enterocolitica 
 Yersinia pestis 
  
Grzyby Aspergillus fumigatus 
 Aspergillus nidulans 
 Candida albicans 
 Candida glabrata 
 Cryptococcus gatti 
  
Wirusy wirus FIV 
 wirus HIV 
 wirus grypy typu A H1N1 
  
Pierwotniaki Eimeria bovis 
 Leishmania amazonesis 
 Leishmania donovani 
 Plasmodium falciparum 
 Toxoplasma gondii 
  
Inne LPS 
 IL- 8 
 IL-1β 
 TNFα 
 interferon INF γ/α + C5a 
  GM-CSF + C5a/LPS 
 IL-23 
 Ca2+ 
 PMA  
 H202  
 płytki krwi 
 białko M1/fibrynogen 

statyny  
 lipofosfoglikan 
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3.4.3. Mechanizmy tworzenia sieci neutrofilowych  

 
Wyróżnia się dwa mechanizmy uwalniania zewnątrzkomórkowych pułapek:  

 

1. Mechanizm, tzw. późnego, powolnego (tj. trwającego 2-4 godziny) uwalniania 

NETs, tzw. NEToza, który prowadzi do rozpadu i śmierci komórki [21][70],                           

i który został zaobserwowany jako pierwszy. W tym mechanizmie [71][21][70],                       

po aktywacji neutrofilów, w ciągu pierwszej godziny obserwuje się zanik błon 

wewnętrznych, a w następstwie - uwolnienie białek z ziarnistości. Ponadto,                             

jest widoczna dekondensacja chromatyny w jądrze komórkowym. W momencie 

całkowitego zaniku płatowości jądra komórkowego następuje rozpad otoczki 

jądrowej i zmieszanie zawartości jądra komórkowego ze składnikami cytoplazmy                    

i ziarnistości. Po ok. 3 godzinach komórka staje się okrągła i obkurcza się,                       

co poprzedza rozpad błony zewnętrznej i uwalnianie sieci do środowiska 

zewnętrznego. Podsumowując, dla pierwszego typu powstawania pułapek 

charakterystyczny jest demontaż materiału jądrowego bez fragmentacji DNA, 

zanikanie błon wewnętrznych i mieszanie całości składników wnętrza komórki przed 

ostatecznym rozpadem błony komórkowej [72] (Ryc. 2.1). 
 

2. Mechanizm, tzw. wczesnego, szybkiego (tj. trwającego 5-60 minut) 

uwalniania sieci nie jest utożsamiany z natychmiastową śmiercią neutrofila [73][65]. 

W tym mechanizmie tworzenia pułapek [73] obserwuje się odrywanie od otoczki 

jądrowej materiału jądrowego w postaci pęcherzyków i ich przemieszczanie                             

w kierunku błony komórkowej. Pęcherzyki takie transportowane są w dalszych 

etapach na zewnątrz komórki, gdzie następuje zmieszanie ich zawartości                                   

z wydzielanymi równocześnie białkami ziarnistości, co ostatecznie prowadzi                          

do powstania sieci zewnątrzkomórkowych. Przy tworzeniu sieci zachowana zostaje 

integralność komórki (Ryc. 2.2). Postuluje się, że w tym przypadku, po uwolnieniu 

sieci, komórki pozostają żywe przez jakiś czas, a cytoplast bez jądra dalej pełni 

funkcje, takie jak migracja czy fagocytoza [74]. Ścieżki sygnałowe uczestniczące                      

w tym typie powstawania pułapek są słabo poznane. Wiadomo, że ten typ tworzenia 

NETs indukuje kontakt z np. ze Staphylococcus aureus [73][74] lub z płytkami krwi, 

które uległy aktywacji za pomocą LPS [75]. Ponadto, wykazano, że inicjacja procesu              
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w przypadku stymulacji za pomocą S.aureus zachodzi z udziałem TLR-2 oraz białka 

C3 układu dopełniacza [74]. 

 

 
Ryc. 2. Dwa mechanizmy tworzenia zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (na podstawie 
[23][1]): w procesie tzw. NETozy (1) prowadzącej do śmierci komórki oraz w nowo poznanym 
mechanizmie nie utożsamianym z szybką śmiercią komórki (2). W ramkach zaznaczono najważniejsze 
cechy charakterystyczne dla opisywanych mechanizmów oraz  podstawowe składniki pułapek. 
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Ścieżki sygnałowe zapoczątkowujące powstawanie NETozy nie są dobrze 

poznane. Postuluje się, że w początkowych etapach tworzenia pułapek istotna jest 

aktywacja kinaz PKC (ang. Protein Kinases C) [76] i ścieżki sygnałowej Raf-MEK-ERK 

[77] (ang. Rapidly Accelerated Fibrosarcoma = serine/threonine-specific protein 

kinases, ang. Mitogn-activated protEin Kinase, ang. Extracellular-signal-Regulated 

Kinases = classical MAP kinases). Aktywacja ERK prowadzi w dalszej kolejności                         

do aktywacji oksydazy NADPH (ang. Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate                 

-Oxidase) (Ryc. 3.1) i generowania ROS (Ryc. 3.2) [77]. Aktywacja NADPH jest 

istotnym etapem procesu tworzenia NETs [78] i prowadzi do powstania 

anionorodnika ponadtlenkowego, podstawowego typu ROS (O2-). Następnie,                                

z udziałem dysmutazy ponadtlenkowej tworzony jest nadtlenek wodoru (H2O2),                   

a w dalszej kolejności rodniki hydroksylowe (OH-) oraz kwas podchlorowy                                   

- z udziałem odpowiednio: katalazy i MPO. Na ważną rolę ROS podczas wyrzutu sieci 

wskazują dane, że np. deficyt genetyczny prowadzący do braku podjednostek NADPH 

w organizmie, jest przyczyną niezdolności neutrofilów do tworzenia takich struktur 

[70][69][78], chociaż pojawiają się również przeciwne doniesienia, że NETs mogą 

powstawać niezależnie od ROS [79]. Rola ROS w tworzeniu sieci zatem nie jest                       

do końca wyjaśniona. ROS przede wszystkim inicjuje kolejny istotny etap tworzenia 

pułapek - dekondensację chromatyny, poprzez uwalnianie z ziarnistości neutrofilów 

enzymów istotnych w tym procesie. Wskazuje się, że ROS najprawdopodobniej 

ułatwia uwalanianie białek z ziarnistości, gdyż przyczynia się do peroksydacji 

lipidowych składników błon, co w następstwie zwiększa przepuszczalność błon                       

i umożliwia kontakt składników ziarnistości ze składnikami jądrowymi [81]. 

Wskazuje się również, że obecności ROS wpływa na destrukcję błon [80][81].                        

Za drugim mechanizmem przemawia fakt, iż podczas tworzenia NETs zanikają błony 

ziarnistości oraz otoczki jądrowe [70]. Niezależnie od wpływu na błony, ROS mogą 

regulować powstawanie sieci w oparciu o inne mechanizmy, takie jak hamowanie 

aktywności kaspaz: pośrednio, przez aktywację NFκB, [82][83] lub bezpośrednio         

[84-87][81]. W procesie tworzenia NETs aktywność kaspaz jest zahamowana                               

i sugeruje się, że mechanizmy regulacji ścieżki apoptozy wpływają na możliwość 

powstania sieci [70][88][87][81].  
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Po aktywacji NADPH, w komórce neutrofilów na miejsce dekondensacja 

chromatyny, która następuje w wyniku modyfikacji histonów. Ważnymi enzymami 

odpowiedzialnymi za modyfikacje histonów są: deiminaza peptydyloargininowa 4 

(PAD4, ang. Peptidyl Arginin Deiminase 4) [89][90] oraz NE [80]. PAD4 należy                          

do rodziny deiminaz peptydyloargininowych katalizujących cytrulinację białek,                             

tj. modyfikację posttranslacyjną polegającą na zamianie reszt argininy w cytrulinę. 

PAD4, jako jedyny przedstawiciel rodziny PAD, ma zdolność translokacji do jądra 

komórkowego, gdzie cytrulinuje głównie histony H3. Hipercytrulinacja histonów 

wpływa na kontakt histonów z DNA i prowadzi do rozluźnienia struktury chromatyny 

[90][89]. Wykazano, że aktywacja PAD zależy od obecności jonów Ca2+,                          

które mogą być uwalaniane z siateczki śródplazmatycznej w wyniku działania ROS,                  

przy czym wskazuje się, że ROS może także bezpośrednio aktywować PAD4,                                  

co ponownie świadczy o ważnej roli ROS podczas NETozy [91]. Z kolei, na istotną rolę 

enzymu PAD4 w procesie powstawania pułapek, wskazują prace, w których 

wykazano [92], że neutrofile pochodzące z myszy z deficytem genetycznym PAD4                 

nie generują NETs, oraz, że nadekspresja PAD4 w komórkach, które naturalnie                       

nie posiadają zdolności do generowania pułapek, inicjuje procesy w jądrze 

komórkowym podobne do procesów przebiegających podczas tworzenia sieci [93]. 

Rola NE w procesie NETozy jest przedmiotem intensywanych badań i na podstawie 

obecnego stanu wiedzy postuluje się następujący obraz udziału NE w powstawaniu 

pułapek neutrofilów (Ryc. 3). Po ok. 60 minutach od stymulacji neutrofila,                                   

NE opuszcza ziarnistości komórki, co jak wyżej wspomniano, ułatwia obecność ROS,                     

i enzym ten przedostaje się do jądra komórkowego (Ryc. 3.2). Wykazano, że NE ulega 

translokacji do jądra komórkowego dzięki degradacji składników cytoszkieletu                         

(F-aktyny) [94]. W jądrze komórkowym NE zapoczątkowuje proces dekondensacji 

chromatyny poprzez proteolityczną modyfikację histonów, głównie histonów H4 

(Ryc. 3.3) [80]. W późniejszym stadium procesu, MPO dołącza się do chromatyny 

(Ryc. 3.3) i ułatwia dalszą jej dekondensację (Rys. 3.4). Po etapie proteolizy histonów, 

obecność DNA hamuje aktywność proteazową NE, zapobiegając proteolizie                          

innych czynników związanych z pułapkami, np. antybakteryjnych białek.                                    

Ponadto, zbyt wysokie stężenie NE prowadzi do autoproteolizy i hamuje proces 

NETozy [80]. Co ważne, dane literaturowe wskazują, że NE jest czynnikiem 

koniecznym do inicjacji NETs [80]. Na istotną rolę NE w procesie NETozy in vivo 
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wskazuje brak NETs u myszy z deficytem genetycznym NE, w odróżnieniu od myszy 

dzikich, w modelu infekcji bakteryjnej [80].  

 

 
Ryc. 3. Rola NE w tworzeniu sieci neutrofilowych (na podstawie [80]). Główną funkcją NE jest 
udział w dekondensacji chromatyny. W ramkach zaznaczono najważniejsze etapy NETozy: stymulację 
komórki, aktywację kinaz PKC i kaskady Raf-MEK-ERK prowadzącą do aktywacji oksydazy NADPH (1), 
wybuch tlenowy i migrację NE do jądra neutrofilów (2), degradację histonów w jądrze przy udziale NE 
prowadzacą do dekondensacji chromatyny (3), wspomaganie procesu dekondensacji chromatyny                   
przez MPO (4), rozpad otoczki jądrowej i zmieszanie materiału jądrowego z resztą składników 
komórki (5) oraz powstanie pułapki (6). 
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W etapie dekondensacji chromatyny powiększa się obszar pomiędzy dwoma 

błonami otoczki jądrowej, co prowadzi do powstawania pecherzyków i dezintegracji 

otoczki (Ryc. 3.4), a w konsekwencji do zmieszania materiału jądrowego                                  

ze składnikami cytoplazmy/ziarnistości (Ryc. 3.5) i uwolnienia NETs (Ryc. 3.6).                      

Co ciekawe, tworzenie tego rodzaju pęcherzyków obserwuje się u także u neutrofilów 

izolowanych od osób chorych na przewlekłą chorobę ziarniniakową (CGD,                               

ang. Chronic Granulomatous Disease), które nie tworzą NETs [89]. Wskazuje                          

się zatem, że uwolnione pęcherzyki podczas tworzenia pułapek mogą pochodzić                     

z błon siateczki śródplazmatycznej. Degradacja błon siateczki mogłaby tłumaczyć 

obecność Ca2+ w cytoplazmie, który z kolei jest niezbędnym czynnikiem do aktywacji 

PAD. Podobny proces niszczenia siateczki śródplazmatycznej ma miejsce podczas 

procesu autofagii [81]. Stąd, zdolność komórek do autofagii wymieniana jest,                       

obok tworzenia ROS czy dekondensacji chromatyny, jako czynnik niezbędny                            

do generowania sieci [89][96].  

 

3.4.4. Funkcje sieci neutrofilowych 

 

Postuluje się, że sieci neutrofilowe pełnią zarówno pozytywną, jak i negatywną 

rolę w organizmie. Zdolność organizmu do produkcji pułapek ma znaczenie w infekcji 

[21], i pozytywaną funkcją powstawania tych struktur jest możliwość 

unieruchamiania oraz unieszkodliwiania dużej liczby mikroorganizmów 

jednocześnie. Pułapki stanowią także swoistego rodzaju barierę fizyczną                                       

i zapobiegają rozprzestrzenianiu się patogenów. Ważną rolę zjawiska tworzenia NETs                                     

w odpowiedzi antybakteryjnej in vivo w organizmie, pokazano w mysim modelu 

infekcyjnym [95]. Podczas infekcji myszom podano DNAzę 1, co doprowadziło                      

do szybkiego rozprzestrzenienia się bakterii po organizmie i rozwoju posocznicy.                      

Co ciekawe, u noworodków zwiększoną podatność na posocznicę tłumaczy                             

się m.in. upośledzeniem tworzenia NETs [96][79]. Należy zwrócić uwagę,                      

że mikroorganizmy wytworzyły szereg mechanizmów pozwalających na uniknięcie 

pułapek [97][98]. Jedną ze strategii mikroorganizmów omijających pułapki jest 

wykorzystywanie DNAz degradujących DNA. Dla przykładu, wykazano,                                    

że Streptococcus pyogenes wykorzystuje w tym celu DNAzę Sda1/2, a Streptococcus 

pneumoniae - DNAzę EndA. Innym mechanizmem obrony patogenów jest modyfikacja 
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ściany komórkowej, prowadząca do zmiany jej ładunku na bardziej dodatni,                          

i w związku z tym zmniejszająca jej powinowactwo do kationowych białek NETs.                      

Tego typu modyfikację stanowi np. wbudowywanie D-Ala w strukturę chemiczną 

kwasów lipoteichojowych budujących otoczkę komórkową Streptococcus pneumoniae 

[99]. Z drugiej strony pojawiają się dane, że niektóre patogeny dla własnego 

przetrwania inicjują tworzenie sieci. Dla przykładu, enzymy Staphylococcus aureus 

indukują powstawanie 2'-deoksyadenozyny (dAdo) z NET DNA, tj. czynnika 

toksycznego dla makrofagów, inicjującego apoptozę tych komórek, co blokuje 

fagocytozę bakterii [100]. 

 

Oprócz działania antybakteryjnego, antywirusowego, czy antygrzybiczego 

zjawisko tworzenia sieci ma negatywne skutki [75][101-104]. Składniki nadmiernie 

wydzielanych NETs mogą powodować destrukcję tkanek, wywołując choroby 

zapalne. Niszczenie tkanek towarzyszy m. in. bakteryjnemu zapaleniu płuc                                

- w wyniku powikłań po infekcji wirusowej, mukowiscydozie, miażdżycy, zakrzepicy 

żył głębokich czy parodontozie. Nadmierne wydzielanie pułapek występuje często                 

na skutek aktywacji neutrofilów poprzez płytki krwi, co ma miejsce np. w czasie 

posocznicy. NETs są również źródłem autoantygenów w chorobach o podłożu 

autoimmunizacyjnym, takich jak: toczeń rumieniowaty układowy (SLE, ang. Systemic 

Lupus Erythematosus), reumatoidalne zapalenia stawów, zapalenie naczyń                        

(SVV, ang. Small Vessel Vasculities) czy łuszczyca (PS, ang. Psoriasis). W organizmie 

osób chorych na wyżej wymienione choroby występują przeciwciała skierowane 

przeciwko takim autoantygenom jak: DNA [71], zmodyfikowane białka histonów                                    

czy zmodyfikowane białka cytoplazmy/ziarnistości tzw. przeciwciała ANCA                         

(ang. Anti–Neutrophil Cytoplasmic Antibodies) [105]. Dla przykładu: przeciwciała 

anty-cytrulinowany H3 są obecne w płynach osób cierpiących na RA, przeciwciała 

anty-proteinaza 3 czy anty-MPO w organizmie osób chorych na SVV, natomiast 

przeciwciała anty-LL37, czy anty-dwuniciowy DNA - u pacjentów cierpiących na SLE. 

Dodatkowo, sieci neutrofilowe mają istotne znaczenie w chorobach nowotworowych 

[106]. Pułapki tworzone są przez tzw. neutrofile TANs (ang. Tumor Associated 

Neutrophils), i w zależności od mikrośrodowiska w tkance nowotworowej ich rola 

może być pro- lub anty-nowotworowa. Zjawisko NETs pełni również istotną rolę                        

w układzie rozrodczym. Sieci mają znaczenie w interakcji z plemnikami, wpływając 
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negatywnie na płodność [107]. Pułapki są usuwane z organizmu przy udziale                           

DNAzy 1 i nieprawidłowe usuwanie DNA pochodzącego z sieci także przyczynia                       

się do rozwoju chorób [108]. W usuwaniu resztek DNA pochodzącego z sieci 

uczestniczą makrofagi [109].  

     

3.5.  Znaczenie neutrofilów oraz sieci neutrofilowych w chorobach                                     
o podłożu autozapalnym, na przykładzie łuszczycy  
 

Łuszczyca należy do najczęściej występujących schorzeń dermatologicznych.                                

Dotyka ok. 1-2% populacji. Cechą charakterystyczną łuszczycy jest pojawianie                                

się na skórze czerwonych, często łuszczących się wykwitów, łusek. W obrazie 

histologicznym w zmianach łuszczycowych widać wyraźny przyrost warstwy 

epidermalnej naskórka, z głęboko wchodzącymi palcami (fałdami) w głąb warstwy 

dermalnej. W warstwie dermalnej skóry łuszczycowej obserwuje się liczne nacieki 

komórek układu immunologicznego. Aktualnie wskazuje się, że ważną rolę                                  

w rozwoju łuszczycy odgrywają plazmacytoidalne komórki dendrytyczne                             

(pDC, ang. Plasmacytoid Dendritic Cells) oraz limfocyty Th17 i Th1 [110][111]. 

Co ciekawe, charakterystyczną cechą łuszczycy są skórne nacieki neutrofilowe.                 

Neutrofile migrują do skóry „przyciągane” przez czynniki produkowane przez 

zaktywowane keratynocyty.  Za ważną rolę neutrofilów w łuszczycy przemawia fakt,                    

że cechą ułatwiającą rozpoznanie tej choroby w obrazie histologiczym jest obecność                     

w naskórku tzw. mikroropni Munro, struktur tworzonych głównie przez neutrofile         

(Rys. 4) [112]. Ponadto istnieją inne dane, które świadczą o istotnej roli neutrofilów                    

w łuszczycy. Dla przykładu, blokowanie cząsteczek adhezyjnych Mac-1 

(CD11b/CD18) czy Ly6G, wskazuje się jako możliwość skutecznej terapii                                  

w łuszczycy, i w tym przypadku obserwuje się zmniejszenie ilości neutrofilów                              

w skórze, co koreluje z obniżeniem poziomu cytokin prozapalnych, ze zmniejszeniem 

grubości naskórka oraz zanikiem symptomów chorobowych [113-115].                         

Pomimo przedstawionych przesłanek wskazujących na istotną rolę neutrofilów w tej 

chorobie, ich funkcje w łuszczycy nie są dobrze poznane. Wskazuje się, że znaczenie 

w rozwoju łuszczycy mają proteinazy serynowe neutrofilów, w szczególności NE. 

Istnieją doniesienia na temat zwiększonego poziomu NE w osoczu krwi pacjentów 
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łuszczycowych względem osób zdrowych, co opisuje się jako marker pogorszenia 

stanu chorobowego [116][117], oraz na obecność NE w skórze łuszczycowej                           

w porównaniu ze skórą zdrową [115]. Dla przykładu, NE w biopsjach ludzkiej skóry 

łuszczycowej odnajdywana jest zarówno we wnętrzu komórek neutrofilów,                         

które lokalizują się głównie w warstwie dermalnej siateczkowej i kolczystej,                             

jak i poza wnętrzem neutrofilów - w sąsiedztwie mikroropni Munro oraz w okolicach 

błony podstawnej [118]. Co istotne, wykazano, że NE neutrofilów pobudza wzrost 

keratynocytów in vitro: w linii komórkowej keratynocytów ludzkich (HaCaT) oraz 

mysich (PA), oraz in vivo [119][120]. Mechanizm aktywacji keratynocytów in vitro 

zachodzi poprzez aktywację ścieżki sygnałowej naskórkowego czynnika wzrostu 

EGFR (ang. Epidermal Growth Factor Receptor) poprzez czynnik TGFα, który jest 

aktywowany przez NE, poprzez proteolizę pro-TGFα [121]. Ponadto, wykazano,                      

że fragmenty skóry inkubowane z NE ulegają rozpadowi na warstwę dermalną                          

i epidermalną, co być może jest odzwierciedleniem destrukcyjnego efektu NE                           

na błonę podstawną. Wskazano, że NE wpływa na powstawanie „nieszczelności”                          

w błonie podstawnej, co pozwala na rozrost komórek keratynocytów.                                     

Ilość powstających „nieszczelnośći” korelowała in vivo z napływem neutrofilów. 

Wiadomo, także, że NE neutrofilów najprawdopodobniej jest odpowiedzialna                           

za aktywację czynnika chemotaktycznego - chemeryny, który przyczynia                                    

się do infiltracji skóry przez komórki pDC [122-125].  

 

W skórze łuszczycowej, w przeciwieństwie do skóry zdrowej, odnajdywane                       

są sieci neutrofilowe. Pułapki obserwuje się zarówno w warstwie epidermalnej                       

- naskórku, często w obrębie mikroropni Munro, jak i w warstwie dermalnej [126] 

(Ryc. 4). Wskazuje się, że na sieciach w skórze obecna jest m.in. IL-17, cytokina 

opisywana, jako jedna z najważniejszych cytokin (obok IL-22, IL-23) w rozwoju 

łuszczycy. W skórze łuszczycowej na sieciach wykazano również obecność NE,                          

Kat G, MPO, LL37 oraz SLPI [126-128]. Warto dodać, że w skórze łuszczycowej 

źródłem sieci mogą być także komórki tuczne [126] lub eozynofile [129-131]. 

Wykazano, że składniki sieci neutrofilowych wywołują reakcje autoimmunizacyjne                    

u osób chorych na łuszczycę. Kompleksy DNA/LL37, DNA/SLPI/NE lub 

DNA/SLPI/Kat G pochodzące z sieci neutrofilowych najprawdopodobniej stymulują 
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produkcję INFα przez pDC w mechanizmie podobnym, jaki to ma miejsce w SLE 

[127][128][132-135][110]. 

 

 
Ryc. 4. Neutrofile i sieci neutrofilowe w łuszczycy. W obrazie skóry łuszczycowej widoczna                            
jest gruba warstwa naskórka z charakterystycznymi mikroropniami Munro oraz silne nacieki komórek 
układu immunologicznego, w tym neutrofilów. Neutrofile w środowisku skóry łuszczycowej tworzą 
zewnątrzkomórkowe sieci (NETs). Neutrofile oraz tworzone przez te komórki pułapki znajdują                                   
się zarówno w warstwie epidermalnej - w naskórku, jak i w warstwie dermalnej, tj. skórze właściwej. 
Komponenty sieci neutrofilowych wpływają na funkcje innych komórek obecnych w skórze 
łuszczycowej m.in. pDC. 
 

3.5.1. Neutrofile niskiej gęstości  

 

W ludzkiej krwi obwodowej obserwuje się dwie populacje neutrofilów; główną,                                 

określaną jako populacja PMN oraz tzw. neutrofile niskiej gęstości, tj. populację 

neutrofilów lokujacą się we frakcji PBMC podczas wirowania krwi w gradiencie 

gęstości [126], dalej określaną jako populacja LDG (ang. Low Density Granulocytes). 

Taką grupę komórek opisano po raz pierwszy u pacjentów chorych na SLE,                       

którzy wykazywali zwiększony odsetek LDG we krwi obwodowej w stosunku                         
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do dawców zdrowych [136][137]. Obecność tego typu krążących komórek 

korelowała ze zmianami chorobowymi. LDG wykazują silne właściwości prozapalne, 

tj. zwiększoną syntezę: TNFα, IL-8 oraz IL-6. Wskazuje się również, że takie komórki 

powodują niszczenie komórek śródbłonka. Ponadto, populacja LDG jest także 

opisywana jako posiadająca zmniejszoną zdolność do fagocytozy, i dodatkowo                    

- jako bardziej wrażliwa na tworzenie sieci neutrofilowych. Przypuszcza się,                           

że populacja LDG może być głównym źródłem autoantygenów w SLE                                       

[136-138]. Obecność LDG wykazano również w innych schorzeniach, tj. w zmianach 

nowotworowych [139][140], infekcjach HIV [141] czy posocznicy lub RA [138].                      

LDG pochodzące od pacjentów cierpiących na wyżej wymienione schorzenia,                       

okazały się komórkami o odmiennej charakterystyce i odmiennych funkcjach,                         

niż w przypadku LDG związanych z SLE.  

 

Pochodzenie/mechanizmy powstawania LDG nie są wyjaśnione.                               

Komórki te wykazują cechy zarówno komórek niedojrzałych, jak i dojrzałych 

[137][136]. W analizach mikroskopowych, LDG zostały określone jako heterogenna 

populacja, wśród której odnajdywane są komórki o jądrze wielopłatowym, 

dwupłatowym lub jednopłatowym, podobym jak u mielocytów. Zatem ilość płatów 

jest mniejsza, niż u dojrzałych neutrofilów (PMN), co sugeruje, że LDG stanowią 

młodsze stadia krążących leukocytów (Ryc. 5). Ponadto, analizy genomowe LDG 

wskazywały na wzrost ekspresji genów odpowiedzialnych za syntezę proteinaz 

serynowych obecnych w ziarnistościach azurofilnych. Świadczyło to o niedojrzałym 

typie tej populacji komórek. Podobny zestaw genów przypisuje się promielocytom,                 

i wiadomo, że ekspresja mRNA kodującego proteinazy serynowe ulega zmniejszeniu 

w dojrzałych neutrofilach. Pomimo, że morfologia jądra komórkowego i analizy 

genetyczne sugerowały niedojrzały fenotyp LDG, markery powierzchniowe tych 

komórek (np. CD15), wykrywane z użyciem cytometrii przepływowej wskazywały                      

na dojrzały profil komórki.  
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A.                                  B. 

.  
 
Ryc. 5. Morfologia neutrofilów PMN (A) oraz LDG (charakterystycznych dla SLE) (B)                                   
w mikroskopie elektronowym. PMN posiadają wielopłatowe jądro, natomiast jądro LDG 
charakteryzuje się mniejszą ilością płatów (na podstawie [138]). 

 

 

Podsumowując, krążące we krwi LDG najprawdopodobniej stanowią 

niedojrzałe komórki neutrofilów przedwcześnie opuszczające szpik kostny,                         

albo komórki neutrofilów, które opuściły szpik w postaci dojrzałej, jednak 

środowisko, w którym się znalazły spowodowało nabycie przez te komórki nowych 

cech. 
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4.  GENEZA I CEL PRACY 

 

4.1.  Geneza rozprawy doktorskiej  
 

W przewlekłych chorobach autozapalnych, do których należy łuszczyca,      

spotyka się znaczące nacieki neutrofilów, których znaczenie pozostaje niewyjaśnione.                                   

Wiadomo, że zaktywowane neutrofile w skórze łuszczycowej tworzą NETs                                 

- struktury, których nadmierna obecność wpływa na rozwój choroby i może stanowić 

główne źródło autoantygenów. Badania Zakładu Immunologii WBBiB UJ w latach 

2011-2013 skupiały się na badaniu znaczenia neutrofilów oraz sieci neutrofilowych 

w łuszczycy. Rozprawa doktorska, oparta jest częściowo na opublikowanych 

artykułach:  

 

1. Secretory leukocyte proteinase inhibitor-competent DNA deposites are potent 
stimulators of plasmacytoid dendritic cells: implication for psoriasis. 
Skrzeczynska-Moncznik J., Wlodarczyk A., Zabieglo K., Kapinska-Mrowiecka M., 
Marewicz E., Dubin A., Potempa J., Cichy J. J. Immunol. 2012; 189 (4):                            
1611-1617. 

 

2. DNA structures decorated with cathepsin G/secretory leukocyte proteinase 
inhibitor stimulate IFNI production by plasmacytoid dendritic cells. 
Skrzeczynska-Moncznik J., Wlodarczyk A., Banas M., Kwitniewski M., Zabieglo 
K., Kapinska-Mrowiecka M., Dubin A., Cichy J.  Am. J.. Clin Exp. Immunol. 2013;                      
2 (2): 186-194.,  
 

w których wykazano po pierwsze - obecność pułapek neutrofilów w skórze 

łuszczycowej oraz po drugie - że komponenty sieci stymulują pDC do produkcji INFα,  

Ze  względu na wpływ sieci neutrofilowych na stymulację pDC ważne wydawały                      

się badania nad mechanizmami regulującymi tworzenie NETs. Takie badania 

pozwoliłyby na zrozumienie powstawania sieci także w szerszym znaczeniu,                            

tj. również w innych schorzeniach. W procesie powstawania pułapek istotną rolę 

odgrywa NE, która poprzez degradację histonów w jądrze neutrofilów wpływa                         

na dekondensację chromatyny, co jest ważnym etapem procesu tworzenia takich 

struktur. Szczególnie podatne na tworzenie sieci neutrofilowych są, tzw. neutrofile 

niskiej gęstości, LDG, populacja występująca we krwi osób cierpiących na niektóre 

choroby autoimmunizacyjne. 
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4.2.  Cele badawcze rozprawy doktorskiej  
 

W związku z wyżej przedstawionymi danymi, podstawowym celem badawczym 

rozprawy było sprawdzenie następujących hipotez:  

 

1. Inhibitory NE: SLPI oraz α1-PI hamują tworzenie sieci neutrofilowych.                                                                  

Jeśli tak,  to  w oparciu o jaki mechanizm.  

2. Neutrofile, osób chorych na łuszczycę, które silnie naciekają skórę                                           

i intensywnie tworzą NETs, charakteryzują się podwyższoną ilością                     

NE  i obniżoną ilością inhibitorów NE.  

Natomiast, rezultatem badań weryfikujących wyżej przedstawione hipotezy    

jest opublikowana praca: 

 

3. The inhibitory effect of secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI)                              
on formation of neutrophil extracellular traps. Zabieglo K., Majewski P., 
Majchrzak-Gorecka M., Wlodarczyk A., Grygier B., Zegar A., Kapinska-
Mrowiecka M., Naskalska A., Pyrc K., Dubin A., Wahl S. M., Cichy J.                                           
J. Leukoc. Biol. 2015; 98 (1): 99-106., 
 

dotycząca punktu 1 i obejmująca część I oraz część II wyników pracy, oraz dane 

nieopublikowane dotyczące punktu 2 i obejmujące część III pracy. 
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5.  MATERIAŁY I METODY 

 
5.1.  Odczynniki chemiczne  
 

Spis odczynników wykorzystanych w niniejszej pracy, pochodzenie                               

oraz  numery katalogowe, przedstawia tabela 5. 
  

Tabela 5 . Odczynniki chemiczne. 

Nazwa Firma Nr katalogowy 
 Agar Bioshop AGR 001.500 
 Aceton POCH 102480111 
 Akrylamid Sigma - Aldrich A8887 
 Alkohol poliwinylowy POCH 734892424 
 APS (ang. Ammonium Persulfe)                 

nadsiarczan amonu 
BioRad 161 0700 

 Baxter woda do wstrzykiwań Baxter Lublin - 
 Bisakrylamid Sigma - Aldrich M7279 
 Błękit bromofenolowy POCH 204-086-2 
 BMG (ang. Buffered Glycerol Medium) Invitrogen K1710-01 
 BMM (ang. Buffered Methanol Medium) Invitrogen K1710-01 
 BSA (ang. Bovine Serum Albumin)                

surowicza albumina wołowa 
Bioshop ALB 001.500 

 CaCl2 Eurochem 30428 
 Coomasie Brillant Blue R-250 Bioshop CBB250.50 
 Cryomatrix Thermo Scientific 6769006 
 Cytrynian sodu POCH 795780112 
 Dako Pen Dako S200230-2 
 DTT (ang Dithiothreitol) ditiotreitol Bioshop DTT 001.25 
 DPI (ang. Diphenyleneiodium Chloride) 

jodonian dwufenylowy 
Sigma Aldrich D2926 

 EDTA (ang. Ethylenediaminetetraacetic acid) 
werseninian sodowy 

Odczynniki Sp.zo.o  BN-78/6193-29 

 FBS (ang. Fetal Bovine Serum)                  
bydlęca surowica płodowa 

Gibco 10270-106 

 Fiolet krystaliczny POCH 425180122-030-
25 

 Formaldehyd POCH 432173111 
 Gliceryna bezwodna Eurochem 200-289-5 
 Glicyna Bioshop GLN001.1 
 Glukoza Sigma - Aldrich G6152 
 HEPES Sigma - Aldrich H4034 
 Hoechst 33258 Life Technologies H1398 
 Imidazol Sigma - Aldrich 56750 
 KCl Eurochem 30383 
 KH2PO4 POCH 742020112 
 Kolagenaza D Roche 11088882001 
 Kwas octowy  POCH  568760114 
 LSM 1077                                                             

(ang. Lymphocyte Separation Medium) 
PAA 315-004 

 Lucygenina Sigma - Aldrich M8010 
 Luminol Sigma - Aldrich 123072 
 Metanol POCH 621990110 
 MgSO4x7H20 POCH 613780111 
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 NaCl CHempur 117941206 
 NaHCO3 POCH 810530115 
 NaH2PO4 POCH 799180111 
 Na2HPO4x12H20 CHempur 231-448-7 
 NH4Cl POCH 137260114 
 Ni-Sepharose 6 Fast Flow GE Healthcare 17-5318-01 
 Nukleaza pochodząca z Micrococcus  Fermentas # ENO181 
 Quant Pico Green Life Technologies P11495 
 Odczynnik do zatapiania preparatów 

fluorescencyjnych                                                            
(ang. Fluorescent Mounting Medium) 

DAKO  S3023 

 pPIC9 Invitrogen K1710-01 
 PMA   Sigma - Aldrich P1585 
 Poli-L-lizyna Sigma - Aldrich P4832 
 rhSLPI R&D Systems 1274-PI 
 RPMI 1640 Gibco S2400-025 
 Saponina Serva 34655 
 SDS (ang. Sodium Dodecyl Sulfate)                         

siarczan dodecylu sodu 
Fluka Biochemika 71729 

 Substrat ECL (ang. Clarity Western ECL                           
- for Enchanced Chemiluminescence 
Substrate) chemiluminescencyjny substat               
dla peroksydazy chrzanowej                                          
do Western Blot 

BioRad  # 170-5060 

 Szkiełka nakrywkowe 24x50 mm, #1 Menzel Glaser - 
 Szkiełka mikroskopowe podstawowe Thermo Scientific J1800AMNZ 
 TEMED (ang. N, N, N’, N’ 

Tetramethylethylenediamine)                                             
N, N, N’, N’-tetrametyloetylenodiamina 

Sigma - Aldrich T7024 

 TNFα  PreProTech # 300-01A 
 TSB (ang. Tryptic Soy Broth)                         

bulion sojowy 
Fluka Analytical T8907 

 Tris Base Bioshop TRS001.1 
 Tween 20 Sigma  - Aldrich P7949 
 Zestaw do izolacji neutrofilów mysich MACS Miltenyi Biotec 130-097-658 

 

Tabela 6. Przeciwciała. 

Nazwa Firma Nr katalogowy 
Przeciwciała I - rzędowe   

 Mysie IgG1κ anty-ludzki SLPI                                    
- skonjugowane z biotyną                         

Abcam ab17158 

 Mysie  IgG1κ anty-ludzkie CD14                                           
- skonjugowane z APC  

eBioscience 17-0149-42 

 Mysie IgG1κ anty-ludzkie CD14                                                
- skonjugowane z  PE  

eBioscience 12-0149-42 

 Mysie  IgMκ anty-ludzkie CD15                                         
- skonjugowane z eFluor 450  

eBioscience  48-0159-42 

 Królicze IgG anty-mysi histon H2a  Abcam               ab18255 
 Królicze IgG anty-ludzki histon H4                         Millipore #04-858 
 Królicze IgG anty-ludzka Kat G                               Athens Research                  

& Technology  
01-14-03-0170 

 Królicze IgG anty-ludzka NE                                 
  

Athens Research                   
& Technology 

01-14-05-1200 

 Szczurze IgG2b anty-mysi Ly6G                                   
- skonjugowane z biotyną                         

eBioscience  13-5931-85 

Przeciwciała II - rzędowe   
 Kozie anty-królicze IgG F(ab)2                                       

- skonjugowane z APC                                  
Jackson 
ImmunoResearch                                

111-136-144 
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 Kozie anty-królicze IgG                                             
- skonjugowane z FITC 

Jackson 
ImmunoResearch 

111-095-144 

 Kozie anty-królicze IgG                                             
- skonjugowane z peroksydazą           
chrzanową (HRP)                            

Sigma - Aldrich A0545 

 Streptawidyna -  skonjugowana z APC  
 Streptawidyna -  skonjugowana z PE 

eBioscience 
BD Pharmingen    

17-4317-82 
554061 

Inne   
 Mysie IgG (IgG nieimmunizowanej myszy) Sigma Aldrich I8765 
 Mysie IgG1κ                                                                   

- skonjugowane z biotyną                                                        
BD Pharmingen 550615 

 Kozie IgG (IgG nieimmunizowanej kozy) Sigma Aldrich I9140 
 Królicze IgG (IgG nieimmunizowanego królika) Sigma Aldrich I8140 
 Szczurze IgG2b                                                             

- skonjugowane z biotyną 
eBioscience 13-4321-82 

 
 
5.2.  Materiały podstawowe: SLPI, formy zmutowane SLPI, α1-PI  
 

Ludzki rekombinowany SLPI został zakupiony z R&D Systems                                                

lub był przygotowany, wraz z określonymi formami zmutowanymi, w Zakładzie 

Immunologii WBBiB UJ, według procedury opisanej w dalszej część rozdziału.                     

Ludzki α1-PI, izolowany z krwi obwodowej zdrowych dawców, stanowił dar                          

Prof. A. Dubina z Zakładu Biochemii Analitycznej WBBiB UJ. Stosowane inhibitory: 

SLPI (zakupiony) oraz α1-PI charakteryzowały się 90% aktywnością, mierzoną 

metodą miareczkowania względem trypsyny [142]. Aktywność inhibitorową SLPI                               

oraz zmutowanych form SLPI, przygotowanych w Zakładzie Immunologii                          

WBBiB UJ, względem NE, trypsyny oraz chymotrypsyny opisuje tabela 17.                                    

Oznaczenia enzymatyczne wykonał Prof. A. Dubin [142]. 

5.2.1.  Przygotowanie rekombinowanego SLPI oraz zmutowanych form SLPI  

 

 SLPI oraz zmutowane formy SLPI, dalej opisane jako: Mut 1, Mut 2 oraz Mut 3 

przygotował Dr P. Majewski w Zakładzie Immunologii WBBiB UJ [142], według 

procedury w skrócie opisanej poniżej. Każdą ze sklonowanych metodą PCR sekwencji 

genowych izoform SLPI, wklonowano w wektor ekspresyjny pPIC9. Mut 1, Mut 2,       

Mut 3 charakteryzowały się mutacjami w miejscach krytycznych dla aktywności 

inhibitorowej SLPI. Mutant 1 charakteryzował się podstawieniem Lys zamiast Leu 72; 

Mutant 2 - Lys Gly Gly zamiast Leu 72 Met 73 Leu 74; Mutant 3 - Gly zamiast Leu 72. 

W celu ekspresji białka SLPI oraz jego zmutowanych form wykonano transformację 
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szczepu drożdżowego Pichia pastoris (GS115) wyżej wymienionymi wektorami,                     

po czym prowadzono hodowlę w pożywce wzrostowej z glicerolem                                           

(BMG, ang. Buffered Metanol Medium) (pH 6) przez 48 godzin, a następnie przez                       

5 dni w pożywce wzrostowej zawierającej metanol (BMM, ang. Buffered Metanol 

Medium) (pH 6). Wszystkie otrzymane białka zawierały metkę histydynową 

potrzebną do oczyszczania. Pierwszy etap oczyszczania białek polagał na dodaniu                

do nadsączy hodowlanych 5 razy stężonego buforu wiążącego (250 mM NaH2PO4,                

pH 8 z dodatkiem 1.5 M NaCl), a następnie odczynnika Ni-Sepharose 6 Fast Flow, 

umożliwiającego izolację białek z wyżej wymienionym znacznikiem.  Następnie,                   

SLPI oraz zmutowane formy SLPI odpłukano przy użyciu buforu wiążącego 

zawierającego 500 mM imidazolu, a następnie dializowano do PBS. Otrzymane białka 

charakteryzowały się czystością 90 %, co sprawdzono metodą SDS-PAGE                             

oraz barwieniem z użyciem odczynnika Coomasie-Blue.  

 
5.3. Hodowla S.aureus  

 

Bakterie szczepu S.aureus (ATCC 8235) pochodzące z pojedynczej kolonii                         

z płytki, hodowano w płynnej pożywce TSB (ang. Tryptic Soy Broth) w objętości                  

20 ml, przez noc w temperturze 370C. Następnego dnia hodowlę bakteryjną 

przenoszono do świeżej pożywki TSB w stosunku objętościowym 1:100 i hodowlę 

prowadzono przez 2-3 godziny, aż do osiągnięcia logarytmicznej fazy wzrostu 

bakterii (OD 0,3-0,4). Ilość komórek oznaczono w oparciu o przygotowaną uprzednio 

krzywą wzrostu, gdzie 1 OD zawiesiny bakterii = 5 x 108 komórek/1 ml.                          

W celu określenia aktywności antybakteryjnej rekombinowanego SLPI oraz 

zmutowanych form SLPI użyto bakterii w stężeniu 5 x 105 CFU (ang. Colony-Forming 

Units) na 1 ml. Do zawiesin bakteryjnych w 1 % pożywce TSB dodano 

rekombinowanego SLPI oraz zmutowanych form SLPI. Bakterie z białkami 

inkubowano w temperaturze 370C przez 18-24 godzin. Po inkubacji roztwory 

wysiano na szalki ze stałą pożywką TSB i po całonocnej hodowli w temperaturze 370C 

zliczono ilość CFU. Otrzymane aktywności antybakteryjne SLPI oraz zmutowanych 

form SLPI opisane są w tabeli 17. 

 

 



 

41 
 

5.4.  Ludzki materiał biologiczny  
 

Badania z użyciem materiału ludzkiego wykonano według zaleceń Komisji 

Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i w oparciu o protokoły KBET/44/B/2011 

oraz KBET/87/B/2014. Do badań wykorzystano krew obwodową pochodzącą                       

od minimum 20 dawców zdrowych (d. zdr) (wiek 28.7 ± 5.1 lat; K:M 7:13).                           

Krew pochodziła z Regionalnej Stacji Krwiodawstwa w Krakowie. W badaniach użyto 

również materiału biologicznego: krew obwodową lub biopsję skóry,                                            

od 65 pacjentów cierpiących na łuszczycę (PS) (wiek: 38,2 ± 13,3 lat; K:M 28:37)                   

oraz  6 pacjentów cierpiących na toczeń rumieniowaty układowy (SLE)                                   

(wiek: 42,32 ± 19,5 lat;  K:M 5:1). Stopień zmian łuszczycowych skóry określano 

według indeksu PASI (ang. Psoriasis Area Severity Index) (minimum - 9 punktów; 

maksimum - 32 punkty), który średnio wynosił 17,1 ± 7,8 punkty. Dobór pacjentów 

oraz ocenę zmian łuszczycowych prowadziła Dr M. Kapińska-Mrowiecka z Oddziału 

Dermatologii Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. 

 

5.4.1.  Przygotowanie surowicy krwi 

 

Krew obwodową dawców, po wykrzepieniu, wirowano 400 g przez 10 minut                                   

w temperaturze pokojowej, w celu odseparowania elementów morfotycznych krwi                      

od surowicy krwi. Zebraną surowicę wirowano 3000 g, przez 15 minut                                                   

w temperaturze pokojowej, w celu oczyszczenia próbki z pozostałych elementów 

morfotycznych. Otrzymane surowice przechowywano w temperaturze -200C. 

 

5.4.2.  Izolacja neutrofilów PMN z krwi obwodowej 

 

 Krew obwodową dawców pobierano na antykoagulant (3,2 % roztworu 

cytrynianiu sodu sporządzonego w PBS) i wirowano 400 g, przez 10 minut                                    

w temperaturze pokojowej, w celu odseparowania elementów morfotycznych krwi 

od osocza. Po zebraniu osocza, krew uzupełniano PBS do wyjściowej objętości.                            

Izolację komórek, tj. rozdział frakcji komórek jednopłatowojądrzastych, tzw. PBMC, 

od frakcji komórek wieloplatowojądrzastych tzw. PMN, przeprowadzano metodą 
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wirowania w gradiencie gęstości z użyciem odczynnika LSM (ang. Lymphocyte 

Separation Medium). W tym celu krew delikatnie nawarstwiano na odczynnik LSM, 

którego ilość w probówce była 2 razy mniejsza, niż objętość krwi przeznaczonej                  

do rozdziału. Po etapie nawarstwiania, próbki wirowano 400 g, przez 30 minut                          

w temperaturze pokojowej. W rezultacie otrzymano frakcję PBMC - na granicy faz 

osocze/LSM  oraz frakcję erytrocytarno-granulocytarną na spodzie probówki (Ryc. 6) 

 

 
Ryc. 6. Rozdział frakcji komórek jednopłatowojądrzastych tzw. PBMC, od frakcji komórek 
wielopłatowojądrzastych tzw. PMN przeprowadzany metodą wirowania w gradiencie gęstości                
z   użyciem odczynnika LSM .                               

 

W pierwszej kolejność pipetą pasteurowską ostrożnie pobrano komórki PBMC, 

potrzebne do izolacji neutrofilów LDG, co opisano w dalszej części rozdziału. 

Natomiast, aby oddzielić neutrofile PMN od krwinek czerwonych, do frakcji 

erytrocytarno-granulocytarnej dodano 1 % roztworu alkoholu poliwinylowego 

sporządzonego w PBS (pH 7.2), w 2 razy większej objętości niż wyżej wymieniona 

frakcja i inkubowano przez 20 minut w temperaturze pokojowej.                                     

Alkohol poliwinylowy zapewnia agregację erytrocytów, co ułatwia ich sedymentację,       

i w związku z powyższym możliwe jest oddzielenie erytrocytów od PMN.                                 

Po zakończeniu inkubacji, nadsącz neutrofilów zbierano do nowej probówki                             

i przepłukiwano w PBS. Zawiesinę następnie wirowano 320 g, przez 7 minut                            

w temperaturze pokojowej. Po zwirowaniu uzyskany pelet PMN oczyszczano z reszty 

krwinek poprzez lizę za pomocą wody destylowanej. W tym celu do peletu PMN 

dodawano na 40 sekund dH2O. W tym czasie pelet delikatnie „rozpipetowywano”,                       

po czym dH2O „neutralizowano” taką samą objętością 2 razy stężonego roztworu 

PBS. Całość następnie przepłukiwano w PBS i zawiesinę wirowano 320 g, przez 7 

minut                      w temperaturze pokojowej. Otrzymany ostatecznie pelet PMN 



 

43 
 

zawieszano w pożywce RPMI. Czystość wyizolowanych komórek oznaczano metodą 

cytometrii przepływowej na podstawie parametrów FSC/SSC oraz 

immunoreaktywności wobec NE (tabela 7). Frakcja PMN była zwykle czysta w 

minimum 90 %-ach. Część frakcji PMN przygotowywano do etapu sortu komórek 

CD15+CD14- - zawieszając komórki                       w buforze MACS. Sposób barwienia i 

sortowania komórek CD15+CD14- opisano                     w rozdziale poniżej. 

 
Tabela 7.  Przeciwciała do oznaczeń czystości wyizolowanych PMN pochodzących z ludzkiej 
krwi obwodowej.  

Antygen Przeciwciało 
I rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

Przeciwciało 
II rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

IgG  
blokujące 

NE Królicze IgG                          
anty-ludzka NE                                  

9.5  Kozie anty-królicze IgG F(ab)2                       
- skonjugowane z APC 

0.5  
 
0.5 

Kozie 

Kontrola 
NE 

Królicze IgG  9.5  Kozie 

 

5.4.3. Izolacja neutrofilów LDG z krwi obwodowej 

 

Neutrofile LDG, tj. komórki CD15+ występujące we frakcji PBMC, nazywane 

neutrofilami niskiej gęstości, izolowano z frakcji PBMC, odseparowanej od PMN 

według procedury opisanej powyżej. Frakcję PBMC przenoszono do nowych 

probówek za pomocą pipety pasteurowskiej. Zawiesinę następnie przepłukiwano                 

w PBS i wirowano 320 g, przez 7 minut w temperaturze pokojowej. Otrzymany pelet 

PBMC zawieszano w pożywce RPMI. Komórki przenoszono do probówek FACS                       

w ilości 0.25 - 0.5 x 106 w celu barwień, za pomocą przeciwciał sporządzanych                             

w 1% roztworze BSA z dodatkiem odpowiednich immunoglobulin blokujących, 

rozpoznających cząsteczki powierzchniowe CD15 oraz CD14, służących do oceny 

odsetka LDG we krwi (tabela 8). Część frakcji PBMC przygotowywano do sortu                         

- zawieszając komórki w buforze MACS. Komórki o charakterystyce CD15+CD14- 

sortowano w oparciu o sort pozytywny, z użyciem sortera komórkowego 

MoFloTMXDP (Beckman Coulter) w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ. 

Sorty komórkowe przeprowadzała Dr J. Skrzeczyńska-Moncznik z Zakładu 

Immunologii WBBiB UJ.  
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Tabela 8.  Przeciwciała do barwień cząsteczek powierzchniowych CD15 oraz CD14. 

Antygen Przeciwciało 
I rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

Przeciwciało 
II rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

IgG  
blokujące 

CD15 Mysie IgMκ                      
anty-ludzkie CD15                   
- skonjugowane                   
z eFluor 450  

12.5  - - Mysie 

CD14 Mysie IgG1κ                    
anty-ludzkie CD14                 
- skonjugowane                              
z PE lub APC 

25  
lub 
12.5  

- - Mysie 

   
 

  

5.4.4.  Izolacja neutrofilów ze skóry łuszczycowej 

 

Biopsje skóry o wielkości ok. 2-4 mm3 płukano w roztworze PBS, przenoszono                 

na szalkę, po czym rozdrabniano nożyczkami i całość inkubowano w roztworze 

kolagenazy D o stężeniu 1 mg/ml (przygotowanym w pożywce RPMI) przez 1 godzinę                                 

w warunkach 370C, 5% CO2.  Po inkubacji zawiesinę oczyszczano, poprzez filtrowanie 

przez sitka do przesiewania komórek (o średnicy porów 40 µm, BD Falcon)                                 

i wirowano 320 g, przez 10 minut w temperaturze pokojowej. Otrzymany pelet 

komórek skóry zawieszano w pożywce RPMI. Komórki przeznaczano głównie                         

do analiz cytometrycznych. Komórki przenoszono do probówek FACS w ilości                         

0.25 - 0.5 x 106 w celu barwień, za pomocą przeciwciał sporządzanych w 1% 

roztworze BSA z dodatkiem odpowiednich immunoglobulin blokujących, 

rozpoznających cząsteczki powierzchniowe CD15 oraz CD14, służących do oceny 

odsetka neutrofilów w skórze łuszczycowej (tabela 8). Część komórek 

przygotowywano do sortu - zawieszając komórki w buforze MACS. Komórki                              

o charakterystyce CD15+CD14- sortowano w oparciu o sort pozytywny, z użyciem 

sortera komórkowego MoFloTMXDP (Beckman Coulter) w Zakładzie Biotechnologii 

Medycznej WBBiB UJ. Sorty komórkowe przeprowadzała Dr J. Skrzeczyńska                             

-Moncznik z Zakładu Immunologii WBBiB UJ.  
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5.5.  Mysi materiał biologiczny  
 

Do badań użyto myszy C57BL6 z genetycznym deficytem SLPI (SLPI-/-),                                         

samce oraz samice w wieku 7-10 tygodni. Kontrole stanowiły odpowiadające im pod 

względem płci i wieku myszy kontrolne - dzikie C57BL6. Myszy otrzymano                                      

z laboratorium Dr Sharon M. Wahl [142] i hodowano w zwierzętarni WBBiB UJ. 

Hodowlę myszy i doświadczenia z użyciem myszy wykonywano według zaleceń                        

I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach Uniwersytetu 

Jagiellońskiego i w oparciu o protokoły 13/2008  i 20/2012. 

5.5.1. Izolacja neutrofilów ze szpiku kostnego 

 
Komórki szpiku myszy izolowano z kości udowej oraz piszczelowej, wypłukując 

komórki  z kości za pomocą RPMI, po wcześniejszym odcięciu nasad kości. Uzyskaną 

zawiesinę oczyszczano poprzez filtrowanie przez sitka do przesiewania komórek                          

(o średnicy porów 40 µm, BD Falcon) i wirowanie 300 g, 10 minut w temperaturze 

pokojowej.  Uzyskane pelety komórek oczyszczano z krwinek poprzez lizę za pomocą 

roztworu do lizy erytrocytów dodawanego, w ilości ok. 1-2 ml/mysz, na 5 minut.                       

Po zakończeniu inkubacji, całość przepłukiwano w pożywce RPMI i zawiesinę 

wirowano 320 g, przez 7 minut w temperaturze pokojowej. Otrzymany pelet 

przygotowano  do etapu barwień komórek do sortu - zawieszając komórki w buforze 

MACS. Neutrofile sortowano w oparciu o sort negatywny, z użyciem zestawu 

AutoMacs (Miltenyi) według zaleceń producenta. Czystość wyizolowanych komórek 

oznaczano metodą cytometrii przepływowej według parametrów FSC/SSC                                

oraz immunoreaktywności wobec Ly6G (tabela 9). Frakcja granulocytów była zwykle 

czysta w > 95 %-ach. 

 
Tabela 9.  Przeciwciała do oznaczeń czystości sortu neutrofilów szpiku kostnego myszy. 

Antygen Przeciwciało 
I rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

Przeciwciało 
II rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

IgG  
blokujące 

Ly6G 
(Gr1) 

Szczurze IgG2b                              
anty-mysi Ly6G                                    
- skonjugowane                           
z biotyną                      

2.5  Streptawidyna                                          
- skonjugowana z PE  
lub APC  
 

O.5  
lub 
0.2 
 

- 

Kontrola 
Ly6G 

Szczurze IgG2b                                           
- skonjugowane                           
z biotyną 

2.5  - 
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5.6.  Przygotowanie szkiełek mikroskopowych  
 

 Na szkiełkach mikroskopowych o wielkości 24 x 50 mm, za pomocą Dako Pen 

wytyczano obszary o powierzchni ok. 1 cm2. Na wytyczone obszary nakładano                       

na 5 minut 100 ul poli-L-lizyny, odczynnika ułatwiającego adherencję komórek.                                    

Po zakończeniu inkubacji, poli-L-lizynę odessywano, szkiełka suszono przez kolejne                       

5 minut i szkiełka sterylizowano pod UV. W ten sposób przygotowane szkiełka 

umieszczano w tzw. komórze wilgotnej, w której prowadzono barwienia. 

 

5.7.  Stymulacja komórek do tworzenia NETs 
 

5.7.1.  Stymulacja komórek ludzkich  

 

Stymulacje neutrofilów, izolowanych z ludzkiej krwi obwodowej, do tworzenia 

sieci oraz badanie wpływu inhibiotorów NE na ten proces, prowadzono na szkiełkach 

mikroskopowych lub płytkach hodowlanych. Komórki wysiewano na szkiełka 

mikroskopowe - w celu analiz immunofluorescencyjnych w ilości 5 x 104 na oczko 

mikroskopowe, oraz w ilości 5 - 10 x 104 na dołek płytki 96-dołkowej - w celu analiz 

fluorymetrycznych, lub w ilości 1.5 - 2 x 105 na dołek płytki 96-dołkowej -  w celu 

przygotowania lizatów komórkowych do analiz Western Blot. Wysiane komórki 

inkubowano przez 30 minut w warunkach 370C, 5% CO2 w celu adherencji.                                

Aby zainicjować proces tworzenia NETs przez neutrofile, do próbek dodawano                      

40-50 nM PMA, 100 ng/ml TNFα, 10 % surowicy ludzkiej lub bakterii S. aureus                       

w ilości 10 komórek bakteryjnych na 1 komórkę neutrofilową. Roztwory czynników 

stymulujących przygotowywano w pożywce RPMI. Stymulacje neutrofilów 

prowadzono przez 3 godziny w warunkach 370C, 5 % CO2. W celu badania wpływu 

inhibitorów NE na proces tworzenia NETs, do wyznaczonych próbek na 10 minut 

przed stymulacją dodano rekombinowanego SLPI, zmutowanych form SLPI,                          

bądź α1-PI. Roztwory inhbitorów przygotowywano w pożywce RPMI. 
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5.7.2.  Stymulacja komórek mysich  
 

Stymulacje neutrofilów mysich, wysortowanych ze szpiku kostnego, 

prowadzono na szkiełkach mikroskopowych. Komórki wysiewano na szkiełka 

mikroskopowe w ilości 5 x 104 na oczko mikroskopowe, po czym komórki 

inkubowano przez 30 minut w warunkach 370C, 5% CO2 w celu adherencji.                              

W celu utworzenia NETs neutrofile stymulowano za pomocą: 100 nM PMA                          

oraz bakterii S. aureus  w ilości 10 komórek bakteryjnych na 1 komórkę neutrofilową. 

Stymulacje neutrofilów prowadzono przez 3 godziny w warunkach 370C,  5 % CO2.  

 

5.8.  Analizy fluorymetryczne  
 

Po zakończeniu hodowli neutrofilów, do studzienek płytki hodowlanej 

dodawano nukleazę pochodzącą  ze szczepu Micrococcus (MNAzy) w stężeniu 5 U/ml 

i inkubowano przez 20 minut. Proces ten miał na celu odseparowanie sieci 

zewnątrzkomórkowego DNA od komórek. Aktywność nukleazy hamowano                          

przy użyciu 5 mM EDTA.  Nadsącze hodowlane zbierano do probówek i wirowano 

300 g, przez 7 minut w temperaturze pokojowej - w celu oczyszczenia próbek                               

z pozostałości komórkowych. Po wirowaniu, nadsącze przenoszono do nowych 

probówek i w ramach dalszego oczyszczenia próbki - wirowano 16 000 g przez                       

5 minut w temperaturze 40C. W tak przygotowanych nadsączach oznaczano ilość DNA                            

- przy użyciu zestawu Quant Pico Green dsDNA oraz czytnika płytek Tecan                                   

i programu Magellan, według zaleceń producenta.  
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5.9.  Analizy immunofluorescencyjne (mikroskopowe) 
 

5.9.1.  Analizy komórek ludzkiej krwi obwodowej  

 

Komórki ludzkiej krwi obwodowej utrwalano w 3.7 % roztworze formaldehydu 

w PBS przez 10 minut w temperaturze pokojowej. Następnie komórki przepłukiwano 

3 razy w PBS, po czym inkubowano przez noc w temperaturze 40C, w roztworze 

blokującym przeznaczonym do preparatów mikroskopowych. Przed rozpoczęciem 

barwienia komórek, wykonywano permabilizację błon komórkowych za pomocą                       

0.1 % roztworu saponiny sporządzanej w roztworze PBS, przez 30 minut                                    

w temperaturze pokojowej. Następnie komórki barwiono przeciwciałami, 

sporządzanymi w roztworze 3 % BSA w PBS z dodatkiem saponiny (0.1 %)                              

oraz odpowiednich immunoglobulin blokujących, umożliwiającymi detekcję białek 

neutrofilów czy komponentów NETs, jak opisano w tabeli 10. W ostatnich etapach 

barwienia do próbek dodano barwnik Hoechst 33258 w stężeniu 1 µg/ml 

sporządzony w PBS, zapewniający detekcję DNA. Analizy preparatów prowadzono                

w mikroskopie fluorescencyjnym (Nikon, Eclipse) przy użyciu programu NIS 

elements software (Nikon).  

 
Tabela 10.  Przeciwciała do analiz mikroskopowych neutrofilów pochodzących z ludzkiej krwi 
obwodowej.  

Antygen Przeciwciało 
I rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

Przeciwciało 
II rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

IgG  
blokujące 

NE Królicze IgG                                  
anty-ludzka NE                                  

19  Kozie anty-królicze IgG 
F(ab)2                                                   
- skonjugowane z APC                                  

O.5  Kozie 

Kontrola 
NE 

Królicze IgG 19  Kozie 

Kat G Królicze IgG                               
anty-ludzka Kat G                           

18  Kozie anty-królicze IgG                                                   
-  skonjugowane z FITC   
 

1.5  Kozie 

Kontrola 
Kat G 

Królicze IgG 18  Kozie 

SLPI Mysie IgG1κ                           
anty-ludzki SLPI                                      
- skonjugowane                            
z biotyną                         

1  Streptawidyna                                        
- skonjugowana z PE                       
lub APC  
 

O.5  
lub 
0.2  

Mysie 

Kontrola 
SLPI 

Mysie  IgG1κ                                 
- skonjugowane                      
z biotyną                                                        

1  Mysie 
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5.9.2.  Analizy preparatów ludzkiej skóry łuszczycowej 

 
Biopsje skóry łuszczycowej płukano w roztworze PBS i przygotowywano 

preparaty mrożeniowe (poprzez zamrażanie w ciekłym azocie) z użyciem odczynnika 

Cryomatrix. Preparaty skóry cięto na skrawki o grubości 6 µm, umieszczano                           

na szkiełkach mikroskopowych i przez 10 minut utrwalano w zimnym acetonie. 

Preparaty suszono i inkubowano przez noc w temperaturze 40C, w roztworze 

blokującym przeznaczonym do preparatów mikroskopowych. Komórki barwiono 

przeciwciałami, sporządzanymi w roztworze 3 % BSA w PBS z dodatkiem 

odpowiednich immunoglobulin blokujących, umożliwiającymi detekcję białek 

neutrofilów czy komponentów, jak opisano w tabeli 11. W ostatnich etapach 

barwienia do próbek dodano barwnik Hoechst 33258 w stężeniu 1 µg/ml, 

zapewniający detekcję DNA. Analizy preparatów prowadzono w mikroskopie 

fluorescencyjnym (Nikon, Eclipse) przy użyciu programu NIS elements software 

(Nikon). W przeprowadzaniu analiz ludzkiej skóry łuszczycowej uczestniczyła 

również Mgr A. Włodarczyk z Zakładu Immunologii  WBBiB UJ. 

 
Tabela 11.  Przeciwciała do analiz mikroskopowych przeparatów ludzkiej skóry łuszczycowej. 

Antygen Przeciwciało 
I rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

Przeciwciało 
II rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

IgG  
blokujące 

NE Królicze IgG                            
anty-ludzka NE                                  

19  Kozie anty-królicze IgG F(ab)2                    
- skonjugowane z APC                                  

O.5  Kozie 

Kontrola 
NE 

Królicze IgG 19  Kozie 

SLPI Mysie IgG1κ                           
anty-ludzki SLPI                                      
- skonjugowane                           
z biotyną                         

1  Streptawidyna                                        
- skonjugowana z PE                             
lub APC  
 

O.5  
lub 
0.2  

Mysie 

Kontrola 
SLPI 

Mysie IgG1κ                               
- skonjugowane                          
z biotyną                                                        

1  Mysie 

 

5.9.3. Analizy komórek mysich szpiku kostnego 

 

Po zakończeniu hodowli, mysie komórki szpiku kostnego utrwalano                                          

w 3.7 % roztworze formaldehydu w PBS przez 10 minut w temperaturze pokojowej. 

Następnie komórki przepłukiwano 3 razy w PBS, po czym inkubowano przez noc                   

w temperaturze 40C, w roztworze blokującym przeznaczonym do preparatów 
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mikroskopowych. Przed rozpoczęciem barwienia komórek, wykonywano 

permabilizację błon komórkowych za pomocą 0.1 % roztworu saponiny sporządzanej 

w roztworze PBS, przez 30 minut w temperaturze pokojowej. Następnie komórki 

barwiono przeciwciałami umożliwiającymi detekcję komponentów NETs, 

sporządzonymi w roztworze 3 % BSA w PBS, z dodatkiem saponiny (0.1 %)                        

oraz odpowiednich immunoglobulin blokujących, jak opisano w tabeli 12.                                

W ostatnich etapach barwienia do próbek dodano barwnik Hoechst 33258 w stężeniu 

1 µg/ml sporządzony w PBS, zapewniający detekcję DNA. Analizy preparatów 

prowadzono w mikroskopie fluorescencyjnym (Nikon, Eclipse) przy użyciu programu 

NIS elements software (Nikon). 

 
Tabela 12.  Przeciwciała do analiz mikroskopowych neutrofilów mysich  pochodzących                           
ze szpiku kostnego.  

Antygen Przeciwciało 
I rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

Przeciwciało 
II rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

IgG  
blokujące 

H2a Królicze IgG 
anty-mysi                    
histon H2a 

1 Kozie anty-królicze IgG F(ab)2                     
- skonjugowane z APC                                  

0.5  Kozie 

Kontrola 
H2a 

Królicze IgG 1   0,5 Kozie 

 

5.10.  Analizy cytometryczne  

 

Komórki ludzkiej krwi obwodowej oraz skóry łuszczycowej wybarwione                             

na obecność cząsteczek powierzchniowych CD15 oraz CD14 (tabela 8) utrwalano                    

w 3.7 % roztworze formaldehydu w PBS przez 10 minut w temperaturze pokojowej.                            

Następnie, komórki przepłukiwano 3 razy w PBS poprzez wirowanie 320 g,                        

przez 7 minut w temperaturze pokojowej. Przed rozpoczęciem barwienia komórek, 

wykonywano permabilizację błon komórkowych za pomocą 0.1 % roztworu saponiny 

sporządzanej w roztworze PBS, przez 15 minut w temperaturze pokojowej.                      

Następnie komórki barwiono przeciwciałami sporządzanymi w roztworze 1 % BSA                   

w PBS, z dodatkiem saponiny (0.1 %) oraz odpowiednich immunoglobulin 

blokujących, umożliwiającymi detekcję białek neutrofilów, jak opisano w tabeli 13. 
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Tabela 13. Przeciwciała do analiz cytometrycznych komórek pochodzących z ludzkiej krwi 
obwodowej oraz skóry łuszczycowej. 

Antygen Przeciwciało 
I rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

Przeciwciało 
II rzędowe 

Stężenie 
(ug/ml) 

IgG  
blokujące 

NE Królicze IgG                                 
anty-ludzka NE                                  

9.5  Kozie anty-królicze IgG 
F(ab)2                                                
- skonjugowane z APC                                  

O.5  Kozie 

Kontrola 
NE 

Królicze IgG 9.5  Kozie 

SLPI Mysie IgG1κ                                 
anty-ludzki SLPI                                      
- skonjugowane                               
z biotyną                         

0.5  Streptawidyna                                            
- skonjugowana                             
z PE lub APC  
 

O.5  
lub 
0.2  

Mysie 

Kontrola 
SLPI 

Mysie IgG1κ                                       
- skonjugowane                           
z biotyną                                                        

0.5  Mysie 

 
 
5.11.  Analizy Western Blot 
 

Po zakończeniu hodowli, do studzienek płytki z neutrofilami ludzkiej krwi 

obwodowej dodano 100 µl 1x stężonego buforu lizującego z dodatkiem SDS oraz DTT. 

Całość dokładnie wymieszano i uzyskane lizaty komórkowe przeniesiono                              

do probówek.  Próbki denaturowano poprzez gotowanie w temperaturze 950C przez 

5 minut. W dalszej kolejności przeprowadzono elektroforezę SDS-PAGE w 16 %                       

żelu poliakrylamidowym oraz transfer białek na membranę PVDF. Po transferze 

membranę barwiono przeciwciałami, tak jak opisano w tabeli 14,  a wizualizację 

analizowanych produktów wykonano z użyciem odczynnika chemi-                                                 

-luminescencyjnego - ECL. Skład żelu SDS-PAGE, buforu do elektroforezy SDS-PAGE, 

buforów użytych do transferu oraz buforów stosowanych podczas etapu detekcji 

białek opisano w tabeli 15. 
 

Tabela 14.  Przeciwciała do analiz Western Blot dotyczących degradacji histonu H4.  

Antygen Przeciwciało 
I rzędowe 

Rozc. Przeciwciało 
II rzędowe 

Stęż. 
(ug/ml)  

H4 Królicze IgG                        
anty-ludzki                       
histon H4 
 

1:2000 Kozie anty-królicze IgG - skonjugowane                                
z peroksydazą chrzanową (HRP)                            

 0.95  
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5.12. Analizy wybuchu tlenowego metodą chemiluminescencji 
 

Neutrofile wyizolowane z ludzkiej krwi obwodowej wysiewano na płytkę                           

96-dołkową w steżęniu 0.05 - 0.1 x 106/ 50 µl. Każda ze studzienek płytki zawierała 

również 150 µl buforu Krebsa z odpowiednim odczynnikiem chemiluminescencyjnym 

pozwalającym na detekcję ROS: lucygeniną w stężeniu 10 µg/ml lub luminolem                           

w stężeniu 17,7 µg/ml. W celu inicjacji wybuchu tlenowego neutrofile stymulowano                  

za pomocą 50 nM PMA przez maksymalnie 3 godziny. W celu badania wpływu SLPI           

na proces wybuchu tlenowego, do wyznaczonych próbek na 15 minut przed 

stymulacją dodano inhibitor w stężeniu 1,67 µM. Próbkę kontrolną stanowił znany 

inhbitor ROS - DPI, użyty w takim samym stężeniu jak SLPI. Odczyt 

chemiluminescencji (w temperaturze 370C) wykonano w kilku punktach czasowych: 

10 minut, 30 minut, 1 godzina, 2 godziny oraz 3 godziny od momentu dodania PMA,                

z użyciem czytnika płytek Tecan oraz programu Magellan.  
 

5.13. Skład roztworów chemicznych 
 

Składy roztworów chemicznych wykorzystanych w niniejszej pracy przedstawia 

tabela15. 

 
Tabela 15. Składy roztworów chemicznych. 

Nazwa roztworu Skład 
Roztwory podstawowe 
PBS, 10x stężony, pH 7.2 (1 L)   
 NaCl    80 g 
 KCl 2 g 
 KH2PO4  2 g 
 Na2HPO4x12H20  28.99 g 
Płyn Turka (100 ml) w H20  do zliczania komórek   
 Fiolet  r staliczny  

 

0.14 g 
 Kwas octowy 1 ml 
Izolacja komórek krwi obwodowej/szpiku kostnego  
Roztwór do lizy erytrocytów, 10x stężony, pH 7.2 
(100 ml) 

  

 NH4Cl  8.3 g 
 NaHCO3   1 g 
 EDTA  0.04 g 
Analizy immunofluorescencyjne (mikroskopowe) 
Roztwór blokujący - barwienia mikroskopowe   
 FBS 5 % 
 BSA 1 % 
 Tween 20 0,05 % 
 EDTA 2 mM 
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Analizy cytometryczne i sorty komórkowe 
Bufor MACS w PBS,  pH 7.2 BSA 0.5 % 
 EDTA 2 mM 
Analizy Western Blot 
Żel 16%  SDS-PAGE    
 Żel rozdzielający główny  
 30 % r-r akrylamidowy 2.8 ml 
 1 M Tris, pH 8.8 1.9 ml 
 20 % SDS 25 ul 
 dH2O 0.4 ml 
 TEMED 10 ul 
 10 % APS 100 ul 
 Żel zagęszczający  
 30 % r-r akrylamidowy 0.67 ml 
 1M Tris, pH 6.8 0.63 ml 
 20 % SDS 25 ul 
 dH2O 3.67 ml 
 TEMED 5 ul 
 10 % APS 50 ul 
   
30% r-r akrylamidowy (100 ml)   
 Akrylamid  29 g 
 Bisakrylamid 1 g 
Bufor ładujący z SDS, 4x stężony   
 SDS 8 % 
 Tris,  pH 6.8 200 mM 
 Błękit bromofenolowy 0,4 % 
 Glicerol  40 % 
 dH20  
 DTT 400 mM 
Bufor do elektroforezy SDS-PAGE 10x stężony (1 L)   
 Tris 30.3 g 
 Glicyna 188 g 
 20% SDS 25 ml 
Bufor do transferu, 10x stężony (1 L)   
 Tris  30,3 g 
 Glicyna 144.6g 
Bufor do transferu, 1x stężony (1 L)   
 Bufor do transferu                                

10x stężony  
100 ml 

 Metanol  200 ml 
 dH2O  700ml 
Bufor blokujący, Western Blot, 1x stężony   
 NaCl  75 mM 
 Tris, pH 7.6 30 mM 
 BSA  3 % 
Bufor do rozcieńczania przeciwciał i przepłukiwań  
w Western Blot, 10x stężony, pH 7.6 

  

 NaCl 750 mM 
 Tris,  pH 7.6 300 mM 
Bufor do rozcieńczania przeciwciał i odpłukiwań            
w Western Blot, 1x stężony, pH 7.6 

  

 NaCl 75 mM 
 Tris, pH 7.6 30 mM 
 Tween 20 0.1 % 
Ocena wybuchu tlenowego  
Bufor Krebsa (100 ml), pH 7.4:   
 Składnik A, B, C, D, E 

10x stężony po 10 ml 
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5.14. Analizy statystyczne 
 

W analizach statystycznych stosowano sparowany, dwu-stronny test T-studenta                       

oraz jednoczynnikową analizę wariancji Anova wraz z testem post hoc Bonferroni’ego                  

(ang. 1-way Anova with Bonferroni post hoc test). W celu wykonania analiz użyto 

oprogramowania Graph Pad. 

 

5.15.  Źródła finansowania 
 

Badania finansowane były z projektu Team/2010-5, finansowanego                               

przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz z projektu Maestro                                 

UMO-2011/02/A/NZS/00337, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

(NCN), których kierownikiem jest  Prof. dr hab. Joanna Cichy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dH20 50 ml 
   
Składnik A, 10x stężony (50 ml)   
 NaCl  3448 mg 
Składnik B, 10x stężony (50 ml)   
 KCl 175.2 mg 
 NaHC03 1.021 mg 
 MgS04x7H20 197.1 mg 
 KH2PO4 80.29 mg 
Składnik C, 10x stężony (50 ml)   
 CaCl2 138.73 mg 
Składnik D, 10x stężony (50 ml)   
 Glukoza 504.4 mg 
Składnik E, 10x stężony (50 ml)   
 HEPES 2333 mg 
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6.  WYNIKI CZĘŚĆ I  -  Egzogenny SLPI jako inhibitor NETs 

 
6.1.  SLPI hamuje tworzenie sieci neutrofilowych 
 

Jednym z czynników odpowiedzialnych za tworzenie pułapek jest elastaza 

neutrofilowa (NE) [80]. Podstawowym celem pracy było sprawdzenie hipotezy,                           

że inhibitory NE, do których należy między innymi wydzielniczy inhibitor proteinaz 

serynowych leukocytów (SLPI) [38], hamują tworzenie NETs. Wpływ SLPI na proces 

tworzenia pułapek początkowo badano in vitro, z użyciem ludzkich neutrofilów 

izolowanych z krwi obwodowej dawców zdrowych i stymulowanych za pomocą estru 

forbolu (PMA). PMA jest jednym z najsilniejszych stymulatorów tworzenia sieci 

neutrofilowych [143]. W pracy wykonywano 3 godzinną stymulację neutrofilów                           

za pomocą PMA w stężeniu 40-50 nM. Według danych literaturowych takie warunki 

stymulacji silnie indukują tworzenie NETs [144]. W celu zobrazowania sieci 

wykonano analizę przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego, gdzie aktywowane                   

za pomocą PMA neutrofile barwiono na obecność znanych komponentów NETs, 

takich jak DNA oraz Kat G [145]. Zgodnie z oczekiwaniami, obserwowano wzmożoną 

aktywację neutrofilów, która manifestowała się obecnością zewnątrzkomórkowych 

struktur podobnych do sieci pajęczynowych. W skład sieci wchodziło wybarwione                 

na niebiesko DNA, pochodzące z jądra komórkowego neutrofilów, w kolokalizacji                        

z wybarwioną na czerwono Kat G pochodzącą z ziarnistości komórek (Fig. 1). 

Zaobserwowane wymieszanie się składników jądra komórkowego z elementami 

ziarnistości neutrofilów, w postaci widocznych struktur o kształcie nici, stanowi 

potwierdzenie obecności sieci neutrofilów. W celu zbadania efektu SLPI na proces 

tworzenia NETs przetestowano następujące stężenia inhibitora: 0,084 uM, 0,42 uM, 

0,84 uM oraz 1,67 uM (odpowiednio 1 µg/ml, 5 µg/ml, 10 µg/ml oraz 20 µg/ml)                 

(Fig. 1).  



 

56 
 

                                                                                                                                                

   B. PMA                                                                                                                       

              SLPI  0,084 uM                                      SLPI  0,42 uM  
 
 
 
        
 
 
 
 
 
                SLPI  0,84 uM                                     SLPI  1,67 uM                                                                                                                              

              SLPI  0,084 uM                                     SLPI  0,42 uM  
 
 
 
        
 
 
 
 
 
                SLPI  0,84 uM                                      SLPI  1,67 uM                                                                                                                              

   A. Kontrola                                                                                                                         

     DNA/Kat G 
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 Fig. 1. SLPI wykazuje maksymalny efekt hamujący tworzenie NETs w stężeniu 1,67 uM                               
- analiza w mikroskopie fluorescencyjnym. Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej dawcy 
zdrowego, a następnie preinkubowano przez 15 minut ze SLPI i stymulowano przez 3 godziny                           
za pomocą PMA w stężeniu 40 nM w obecności podanych stężeń SLPI. Kontrole stanowiły komórki 
nietraktowane PMA oraz SLPI. Neutrofile barwiono w celu detekcji markerów NETs, tj. DNA (niebieski) 
oraz katepsyna G (Kat G) (czerwony). Wyniki podzielono na dwa panele: górny (A), dotyczący 
neutrofilów niestymulowanych oraz dolny (B), dotyczący neutrofilów stymulowanych za pomocą PMA. 
Przedstawiony wynik pochodzi z 1 eksperymentu i jest reprezentatywny dla 1-4 dawców.                               
Skala = 10 µm. 
 

Podobny efekt hamujący dla badanych stężeń SLPI potwierdziły również analizy 

fluorymetryczne, pozwalające na ocenę ilościową zewnątrzkomórkowego DNA                                         

w nadsączach zebranych znad hodowli neutrofilów (Fig. 2).  
                 

 
Fig. 2. SLPI wykazuje maksymalny efekt hamujący wyrzut zewnątrzkomórkowego DNA                            
w stężeniu 1,67 uM - analiza fluorymetryczna zewnątrzkomórkowego DNA w nadsączach znad 
hodowli neutrofilów. Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej dawcy zdrowego, a następnie 
preinkubowano przez 15 minut ze SLPI i stymulowano przez 3 godziny za pomocą PMA w stężeniu                  
40 nM w obecności podanych stężeń SLPI. Wyniki (średnie ± SEM) przedstawiają względny pomiar 
zewnątrzkomórkowego DNA w stosunku do próbki kontrolnej bez SLPI (= 1) i są reprezentatywne                
dla 2-7 dawców. Statystycznie istotne różnice pomiędzy neutrofilami inkubowanymi ze SLPI                                  
w badanym stężeniu wobec próbki kontrolnej oznaczono gwiazdkami: ***p<0.005, ****p<0.001, 
według jednoczynnikowej analizy wariancji i testu post hoc Bonferroni’ego. 
 

 

Podsumowując, w obu analizach (Fig. 1, 2), najsilniejszy efekt hamowania 

tworzenia NETs przez SLPI obserwowano, gdy inhibitor użyty był w stężeniu                         

1,67 uM. Ostatecznie, do dalszych eksperymentów wybrano takie stężenie. 
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Ze względu na fakt, że PMA nie jest fizjologicznym czynnikiem, w dalszej 

kolejności dodatkowo komórki aktywowano za pomocą fizjologicznych czynników, 

takich jak: TNFα czy bakterie, również będących znanymi induktorami NETs [67][73]. 

Niniejsze czynniki wybrano także w oparciu o następujące przesłanki: TNFα stanowi 

jeden z czynników stanu zapalnego mających znaczenie zarówno w ostrych stanach 

zapalnych, jak i w chorobach o podłożu autozapalnym, między innymi łuszczycy, 

[146][147] natomiast bakterie wybranego szczepu, tj. S.aureus, są jedną                                          

z najczęstszych przyczyn zakażeń skóry, tkanek miękkich czy szpiku kostnego 

[148][149]. W eksperymentach wymienione czynniki użyto w następujących 

stężeniach: TNF - 100 ng/ml oraz S.aureus - bakterie:neutrofile - 10:1, w oparciu                   

o dane literaturowe [150][21]. Tak jak oczekiwano, w przypadku podania do medium 

hodowlanego wyżej wymienionych czynników, również zaobserwowano wzmożoną 

aktywację neutrofilów do tworzenia pułapek, jak przy użyciu PMA. Wyniki analiz 

mikroskopowych, gdzie neutrofile barwiono na obecność komponentów NETs:                   

DNA oraz Kat G po aktywacji za pomocą PMA, TNFα oraz S.aureus przedstawia 

pierwsza kolumna zdjęć (Fig. 3). Również w tym przypadku obserwowano 

pojawiające się pajęczynowate struktury NETs, w porównaniu z próbką kontrolną,                 

tj. z neutrofilami nieaktywowanymi, w której większość komórek posiadała kształt 

okrągły z widocznym, niezmienionym jądrem komórkowym. Z kolei, efekt tworzenia 

NETs przez neutrofile w wyniku inkubacji z PMA, TNFα oraz S.aureus wykazany                       

za pomocą techniki fluorymetryczej, poprzez pomiar ilości DNA wyrzuconego                          

przez neutrofile do medium hodowlanego, przedstawia Fig. 4. Efekt TNFα,                          

(mierzony przy pomocy obu technik) jako induktora NETs, okazał się słabszy,                         

niż efekt PMA czy S.aureus. 
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                                                                                      DNA/Kat G   

Fig. 3. SLPI hamuje tworzenie sieci neutrofilowych w przeciwieństwie do α1-PI.                                   
Analiza immunofluorescencyjna neutrofilów barwionych w celu detekcji markerów NETs: tj. DNA 
(niebieski) oraz katepsyny G (Kat G) (zielony). Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej dawcy 
zdrowego, a następnie preinkubowano przez 15 minut ze SLPI lub α1-PI (oba w stężeniu 1,67 µM)                      
i w dalszej kolejności stymulowano przez 3 godziny za pomocą: PMA (40 nM), TNFα (100 ng/ml)                        
lub S.aureus (bakterie:neutrofile - 10:1) w obecności SLPI lub α1-PI. Kontrole stanowiły komórki 
nietraktowane PMA, TNFα, S.aureus oraz SLPI lub α1-PI. Wyniki pochodzą z 2 eksperymentów                           
i są reprezentatywne dla co najmniej 4 dawców. Skala = 10 µm. 
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 PMA                               
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Kolejnym celem wyżej wymienionych analiz, wykonanych technikami 

mikroskopii  immunfluorescencyjnej oraz technikami fluorymetrycznymi, było 

zbadanie wpływu SLPI oraz innego inhibitora NE, tj. α1-PI, na generowanie                     

NETs przez aktywowane neutrofile (przy zachowaniu równowagi molowej                                      

obu inhibitorów). W obu technikach wykazano dobrze widoczny hamujący efekt SLPI 

na proces tworzenia pułapek przez neutrofile, stymulowane zarówno za pomocą 

PMA, TNFα, jaki i S.aureus. Co ciekawe, dodanie α1-PI nie powodowało efektu,                       

jaki uzyskano traktując neutrofile za pomocą SLPI. Pełną ocenę efektu SLPI oraz α1-PI 

przedstawiają wyniki porównawcze (Fig. 3 oraz Fig. 4). Procent zahamowania NETs, 

wyznaczony na podstawie wyników analiz fluorymetrycznych (Fig. 4) zestawiono                 

w tabeli 16.  
 

 
Fig. 4. SLPI hamuje wyrzut zewnątrzkomórkowego DNA w przeciwieństwie do α1-PI.                         
Analiza fluorymetryczna zewnątrzkomórkowego DNA w nadsączach znad hodowli neutrofilów. 
Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej dawcy zdrowego, a następnie preinkubowano                     
przez 15 minut ze SLPI lub α1PI (oba w stężeniu 1,67 µM) i w dalszej kolejności stymulowano                     
przez 3 godziny za pomocą PMA (40 nM), TNFα  (100 ng/ml) lub S.aureus (bakterie:neutrofile - 10:1)                        
w obecności SLPI lub α1-PI. Kontrole stanowiły komórki nietraktowane PMA, TNFα lub S.aureus. 
Wyniki przedstawiają względny pomiar zewnątrzkomórkowego DNA w stosunku do próbki kontrolnej 
(oznaczonej jako 1) i stanowią średnie (± SEM) z 4-8 eksperymentów dotyczących odrębnych dawców. 
Statystycznie istotne różnice pomiędzy neutrofilami inkubowanymi bez inhibitorów i w obecności 
inhibitorów oznaczono gwiazdkami: **p<0.01, według jednoczynnikowej analizy wariancji i testu post 
hoc Bonferroni’ego. 
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Tabela 16. SLPI hamuje wyrzut zewnątrzkomórkowego DNA w przeciwieństwie do α1-PI.                            
Tabla przedstawia % zewnątrzkomórkowego DNA w nadsączach hodowlanych neutrofilów                                
w obecności SLPI lub α1-PI, w stosunku do próbki kontrolnej bez inhibitorów oznaczonej jako 100%, 
oraz % hamowania NETs. Wyniki są reprezentatywne dla 4-8 eksperymentów dotyczących odrębnych 
dawców. 
 

Próbka % zewnątrz- 
komórkowego 
DNA względem 
komórek 
inkubowanych 
bez inhibitorów 

% hamowania 
wyrzutu zewnątrz- 
komórkowego DNA 
względem komórek 
inkubowanych                
bez inhibitorów 

Kontrola 100 - 
SLPI 44 56 
α1-PI 126 brak zahamowania 
PMA 100  - 
SLPI 38 62 
α1-PI 70 30 
TNFα 100  - 
SLPI 33 67 
α1-PI 133 brak zahamowania 
S.aureus 100  - 
SLPI 17 83 
α1-PI 93 7 

 

 

Podsumowując, efekt hamowania tworzenia NETs za pomocą SLPI okazał                              

się najbardziej widoczny w przypadku stymulacji neutrofilów za pomocą bakterii     

(tabela 16). Mogło to być wynikiem nie tylko bezpośredniego hamowania tworzenia 

sieci przez SLPI w neutrofilach aktywowanych za pomocą bakterii, ale także mogło 

wynikać z funkcji antybakteryjnej SLPI [151], który poprzez kontrolę wzrostu 

bakterii, mógł pośrednio zmniejszać powstawanie NETs. Jednakże nie 

zaobserwowano znaczącego zmniejszenia ilości bakterii w próbkach z neutrofilami 

hodowanymi w obecności SLPI (Fig. 5). Zatem, neutrofile wydają się w podobny 

sposób kontrolować wzrost S.aureus niezależnie od obecności SLPI w podłożu 

hodowlanym. 
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Fig. 5. Hamowanie wyrzutu NETs przez egzogenny SLPI dodany do neutrofilów aktywowanych                           
za pomocą S.aureus najprawdopodobniej nie wynika z kontroli wzrostu bakterii przez SLPI.                            
Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej dawcy zdrowego, a następnie preinkubowano przez                   
15 minut ze SLPI (1,67 uM), po czym dodano S.aureus (bakterie:neutrofile - 10:1). Po zakończeniu 
inkubacji zebrano nadsącze hodowlane i wysiano na szalki z pożywką stałą TSB, po czym inkubowano 
przez noc w temperaturze 370C w celu określenia CFU. Wyniki przedstawiają średnie (± SEM)                      
CFU z 4 niezależnych eksperymentów, w stosunku do próbki zawierającej neutrofile inkubowane                              
z S.aureus, ale bez SLPI (= 1). 

 
 

Podsumowując, wyniki przedstawionych powyżej analiz: immuno-                                        

-fluorescencyjnej  oraz fluorymetrycznej, wskazują, że SLPI wykazuje selektywną rolę                 

w procesie hamowania NETs w neutrofilach stymulowanych za pomocą czynników                     

o istotnym znaczeniu w stanach zapalnych i infekcyjnych.  

 

6.2. Egzogenny SLPI migruje do jądra komórkowego neutrofilów 
 

W celu określenia, w jaki sposób SLPI hamuje tworzenie NETs, badano lokalizację 

komórkową egzogennego inhibitora. W tym celu neutrofile preinkubowano ze SLPI 

przez 15 minut, a następnie stymulowano przez 15-30 minut za pomocą PMA w celu 

aktywacji komórek w obecności inhibitora. Czas stymulacji komórek wybrano 

eksperymentalnie. Po dłuższych czasach inkubacji jądro komórkowe ulegało                          

w znacznej części komórek dezintegracji uniemożliwiając analizę. Wyniki analizy 

przedstawia Fig. 6. 
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                        Kontrola                                                                                    PMA 

         
               egz. SLPI -                        egz. SLPI +                            egz. SLPI -                              egz. SLPI +  

 
 

Fig. 6. Egzogenny SLPI migruje do jądra komórkowego neutrofilów. Neutrofile izolowano                             
z ludzkiej krwi obwodowej dawcy zdrowego, a następnie inkubowano ze SLPI w stężeniu 1,67 uM         
(egz. SLPI +). Po 15 minutach do wyznaczonych komórek dodano PMA w stężeniu 50 nM i komórki 
stymulowano przez 15-30 minut. Neutrofile wybarwiono w celu detekcji SLPI (żółty) oraz jąder 
komórkowych - DNA (niebieski). Zdjęcia czarno-białe przedstawiają obraz z pojedynczych kanałów. 
Analizy fluorescencyjne prowadzono, przy bardzo niskich czasach ekspozycji, stąd endogenny SLPI                
nie jest widoczny na powyższych zdjęciach. Wyniki pochodzą z 1 eksperymentu i są reprezentatywne 
dla 3 dawców. Skala = 1 µm. 
 
 

Zauważono, że egzogenny SLPI dodany do komórek kontrolnych                                            

- nieaktywowanych ma zdolność migracji przez błonę neutrofilów i lokuje się                         

w cytoplazmie komórek. W przypadku neutrofilów aktywowanych za pomocą PMA, 

egzogenny SLPI widoczny był głównie w jądrze komórkowym (Fig. 6).                                  

Taką lokalizację zaobserwowano u ok. 75 % komórek (Fig. 7).  

 

Wyniki sugerują, że w aktywowanych neutrofilach to jądro komórkowe jest 

głównym miejscem lokalizacji SLPI. 
 

DNA 

SLPI 

DNA 

DNA/SLPI 
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Fig. 7. Egzogenny SLPI migruje do jądra komórkowego neutrofilów. Neutrofile izolowano                              
z ludzkiej krwi obwodowej dawcy zdrowego, a następnie inkubowano ze SLPI w stężeniu 1,67 uM.                      
Po 15 minutach do wyznaczonych komórek dodano PMA w stężeniu 50 nM i komórki stymulowano 
przez 15-30 minut. Na wykresie przedstawiono średni % (± SEM) neutrofilów zawierających SLPI                   
w jądrze komórkowym w stosunku do wszystkich neutrofilów. Komórki zliczono z 10 pól 
mikroskopowych analizowanych w pow. 40x. Wyniki pochodzą z 3 eksperymentów dotyczących 
odrębnych dawców.  
 

 

6.3.  SLPI hamuje degradację histonów w jądrze komórkowym neutrofilów 
 

Z danych literaturowych wiadomo, że w tworzeniu sieci neutrofilowych bardzo 

istotną rolę odgrywa dekondensacja chromatyny, która między innymi może zależeć 

od modyfikacji proteolitycznej histonów stabilizujących strukturę chromatyny, takich 

jak histon H4 [80]. W procesie proteolizy histonów uczestniczy NE. Ze względu                       

na znaną, hamujacą rolę SLPI względem aktywności proteolitycznej NE oraz                          

na wyniki przedstawionych powyżej eksperymentów, które wskazywały na jądrową 

lokalizację egzogennego SLPI, założono, że SLPI hamuje tworzenie pułapek poprzez 

hamowanie procesu degradacji histonów. Rzeczywiście, analiza Western Blot 

ujawniła obecność produktu o masie ok. 10 kDa w lizatach neutrofilów 

stymulowanych zarówno za pomocą PMA, TNFα, jaki i S.aureus. (Fig. 8). Co ciekawe, 

we wszystkich próbkach aktywowanych neutrofilów, do których dodano SLPI, 

obserwowano wyraźne zmniejszenie tworzenia produktu degradacji histonów                       

(Fig. 8), co było zgodne ze zmniejszeniem się ilości zewnątrzkomórkowego DNA                     

w nadsączu hodowlanym, równocześnie mierzonym technikami fluorymetrycznymi 

(Fig. 9). 
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Fig. 8. SLPI hamuje degradację histonu H4. Analiza Western Blot lizatów komórkowych neutrofilów                
w celu detekcji degradacji H4. Produkt degradacji histonu H4 oznaczono strzałkami. Neutrofile 
izolowano z ludzkiej krwi obwodowej dawcy zdrowego, a następnie inkubowano przez 15 minut                     
ze SLPI (1,67 uM) i stymulowano przez 3 godziny za pomocą PMA (50 nM), TNFα (100 ng/ml)                        
oraz S.aureus (bakterie:neutrofile - 10:1) w obecności SLPI. Kontrole stanowiły komórki 
nietraktowane PMA, TNFα lub S.aureus. Wyniki są reprezentatywne dla  5-16 dawców. 
 

 
 
Fig. 9. SLPI hamuje wyrzut zewnątrzkomórkowego DNA, co koreluje ze zmniejszoną proteolizą                        
histonu H4. Analiza fluorymetryczna zewnątrzkomórkowego DNA w nadsączach znad hodowli 
neutrofilów przeprowadzana równolegle do analiz Western Blot (Fig. 8). Neutrofile inkubowano                         
tak jak to opisano na Fig. 8., a potem nadsącza analizowano fluorymetrycznie. Wyniki przedstawiają 
względny pomiar zewnątrzkomórkowego DNA w stosunku do próbki kontrolnej bez SLPI (oznaczonej 
jako 1) i stanowią średnie (± SEM) z 5-16 eksperymentów dotyczących odrębnych dawców. 
Statystycznie istotne różnice pomiędzy neutrofilami inkubowanymi bez inhibitora i w obecności 
inhibitora oznaczono gwiazdkami: ***p<0.005. ****p<0.001, według jednoczynnikowej analizy 
wariancji i testu post hoc Bonferroni’ego. 
 

 

Podsumowując, uzyskane dane sugerują, że SLPI hamuje tworzenie NETs 

poprzez ograniczenie degradacji histonu H4 w jądrze komórkowym neutrofilów. 
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6.4. Hamujący efekt SLPI na degradację histonów jest tylko częściowo 
zależny od aktywności inhibitorowej względem NE 
 

W celu określenia, czy aktywność inhibitorowa SLPI jest konieczna                                  

do hamowania degradacji histonów w jądrze komórkowym, czego następstwem jest 

hamowanie dekondensacji chromatyny i ostatecznie tworzenia sieci neutrofilowych, 

użyto mutantów SLPI, nazywanych dalej: Mut 1, Mut 2, Mut 3 (tabela 17), które różnią 

się aktywnością enzymatyczną względem NE, chymotrypsyny i trypsyny. 

 
          Tabela 17. Porównanie aktywności inhibitorowych SLPI oraz zmutowanych form SLPI. 

Nazwa Forma białka SLPI 
Aminokwas krytyczny 
dla aktywności 
inhibitorowej wobec 
danego enzymu                      
oraz aminokwas/y 
zastępujący/e 

% zahamowanej                           
aktywności proteolitycznej, 
stosunek molowy                                    
SLPI: enzym - 2:1.                                 
Średnia z 3 niezależnych 
eksperymentów ± SD. 

  NE chymo -
trypsyna 

trypsyna 

SLPI  Leu72 71 ± 14 79 ± 9 43 ± 6 

Mut 1 Leu 72 zastąpiona Lys 0 15 ± 6 
 

44 ± 3 
 

Mut 2 Leu 72 Met 73 Leu 74 
zastąpione Lys Gly Gly 
 

0 0 22 ± 10 
 

Mut 3 Leu 72 zastąpiona Gly 40 ± 12 25 ± 8 
 

0 

 

Aby porównać efekt wyżej wymienionych form SLPI, różniących się aktywnością 

inhibitorową względem NE, chymotrypsyny czy trypsyny, na proces hamowania 

degradacji histonów, początkowo zbadano, czy wszystkie białka posiadają jednakową 

zdolność do migracji do jądra komórkowego neutrofilów. W tym celu neutrofile 

preinkubowano ze SLPI lub zmutowanymi formami SLPI, a następnie stymulowano                     

za pomocą PMA. Procent komórek charakteryzujących się obecnością jednej z form 

SLPI w jądrze komórkowym przedstawia Fig. 10. 

 



 

67 
 

 
Fig. 10. Zmutowane formy SLPI migrują do jądra komórkowego neutrofilów podobnie jak SLPI.                       
Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej, a następnie preinkubowano przez 15 minut ze SLPI                                          
czy zmutowanymi formami SLPI i stymulowano przez 15-30 minut za pomocą PMA (50 nM)                               
w obecności SLPI lub zmutowanych form SLPI. Na wykresie przedstawiono średni % (± SEM) 
neutrofilów zawierających SLPI lub Mut w jądrze komórkowym w stosunku do wszystkich 
analizowanych komórek. Komórki zliczono z 10 pól mikroskopowych analizowanych w pow. 40x. 
Wyniki pochodzą z 2 eksperymentów dotyczących odrębnych dawców.  
 

Zatem, wykazano, że wszystkie formy białka SLPI: zarówno Mut 1, Mut 2                       

oraz Mut 3 oraz niezmutowany SLPI, są zdolne w podobnym stopniu do translokacji 

do jądra komórkowego neutrofilów.  

 

W kolejnym etapie badano, czy mutanty SLPI różnią się właściwościami 

antybakteryjnymi w stosunku do S.aureus. Tą część badań wykonali inni członkowie 

zespołu w Zakładzie Immunologii WBBiB UJ [142]. W tym celu bakterie szczepu 

S.aureus inkubowano ze SLPI lub zmutowaną formą SLPI w roztworze PBS                                 

z dodatkiem TSB (1%). Kontrolę stanowiły próbki, gdzie do S.aureus dodano tylko 

PBS z dodatkiem  TBS (1%). Po zakończeniu inkubacji nadsącze hodowlane wysiano 

na szalki z pożywką wzrostową (TSB) dla bakterii S.aureus, a następnego dnia 

zliczono ilość kolonii obecnych na szalce. Procent wzrostu S.aureus w obecności SLPI                                  

lub zmutowanej fromy SLPI w porównaniu ze wzrostem S.aureus hodowanym                      

bez SLPI zestawiono w tabeli 18.  
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Tabela 18. Zmutowane formy SLPI wykazują podobne właściwości antybakteryjne                                   
jak niezmutowany SLPI. Przedstawione wyniki w postaci średniej (± SD) dotyczą 3 niezależnych 
eksperymentów.  
 

Nazwa % wzrostu 
S.aureus                                  
w porównaniu     
do kontroli                       
bez SLPI 
(100%)   

SLPI  49 ± 20 
Mut 1 55 ± 15 
Mut 2 40 ± 11 
Mut 3 34 ± 19 

 

W celu sprawdzenia zdolności do hamowania wzrostu S.aureus przez 

zmutowane formy SLPI tym razem w obecności neutrofilów, najpierw neutrofile 

preinkubowano z jednym z mutantów SLPI, a następnie dodano S.aureus w obecności 

tego mutanta. Wyniki porównywano z niezmutowaną formą SLPI. Po zakończeniu 

inkubacji nadsącze hodowlane zebrano i wysiano na szalki z pożywką wzrostową                       

dla bakterii S.aureus, a następnego dnia zliczono ilość kolonii obecnych na szalce                 

(Fig. 11). 

 
Fig. 11. Zmutowane formy SLPI nie różnią się od SLPI pod względem kontroli wzrostu S.aureus                        
w obecności neutrofilów. Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej dawcy zdrowego                                    
i preinkubowano przez 15 minut ze SLPI lub zmutowaną formą SLPI, a następnie dodano S.aureus                           
w obecności SLPI lub zmutowanych form SLPI. Po zakończeniu inkubacji zebrano nadsącze hodowlane                   
i wysiano na szalki z pożywką stałą TSB, po czym inkubowano przez noc w temperaturze 370C w celu 
określenia CFU. Wyniki przedstawiają średnią (± SEM) ilość kolonii bakteryjnych na szalce                                      
z 4 eksperymentów, w stosunku do próbki neutrofilów inkubowanych z S.aureus, jednak bez SLPI                  
lub Mut (= 1). 
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Zatem, wykazano że wszystkie formy SLPI charakteryzowały się podobną 

zdolnością do zabijania bakterii szczepu S.aureus, co było zgodne z danymi 

literaturowymi [36]. Również w obecności neutrofilów wszystkie badane formy SLPI  

wykazywały podobny efekt na wzrost S.aureus.  

 

Podsumowując, otrzymane wyniki wskazujące na brak różnic pomiędzy 

niezmutowanym SLPI oraz mutantami SLPI w kontekście migracji do jądra 

komórkowego czy funkcji antybakteryjnych, pozwoliły na wykonanie dalszych 

doświadczeń mających na celu określenie, czy aktywność inhibitorowa SLPI                         

jest konieczna do hamowania degradacji histonów w jądrze komórkowym 

neutrofilów, czego następstwem jest zahamowanie dekondensacji chromatyny                         

i powstawanie sieci.  

 

W celu wykazania, czy aktywność inhibitorowa SLPI jest konieczna                                    

do hamowania degradacji histonów w jądrze komórkowym neutrofilów wykonano 

analizy Western Blot. Neutrofile preinkubowano przez 15 minut ze SLPI                                  

lub zmutowanymi formami SLPI, i stymulowano przez 3 godziny za pomocą PMA, 

TNFα oraz S.aureus w obecności SLPI lub mutantów SLPI. Wykazano, że dodanie form 

zmutowanych SLPI również powoduje hamowanie tworzenia NETs przez neutrofile, 

co manifestowalo się zmniejszeniem się ilości lub brakiem obecności produktu 

degradacji histonu H4 o wielkości ok. 10 kDa (Fig. 12). 

 

Hamowanie degradacji histonu H4 przez zmutowane formy SLPI korelowało                                

ze zmniejszeniem się ilości zewnątrzkomórkowego DNA określanej za pomocą analiz 

fluorymetrycznych (Fig. 13). Procent zahamowania NETs wyznaczony na podstawie 

wyników analiz fluorymetrycznych (Fig. 13) zestawiono w tabeli 19.  
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Fig. 12. Zmutowane formy SLPI hamują degradację histonu H4. Analiza Western Blot lizatów 
komórkowych neutrofilów. Produkt degradacji histonu H4 oznaczono jest strzałkami. Neutrofile 
izolowano z ludzkiej krwi obwodowej dawcy zdrowego, a następnie preinkubowano przez 15 minut                      
ze SLPI lub zmutowanymi formami SLPI i stymulowano przez 3 godziny za pomocą PMA (50 nM),                 
TNFα (100 ng/ml) oraz S.aureus (bakterie:neutrofile - 10:1) w obecności SLPI lub zmutowanych                   
form SLPI. Kontrole stanowiły próby nietraktowne PMA, TNFα oraz S.aureus. Zdjęcia są 
reprezentatywne dla 5-16 niezależnych dawców.  

 

 

 
Fig. 13. Zmutowane formy SLPI hamują wyrzut zewnątrzkomórkowego DNA.                                        
Analiza fluorymetryczna zewnątrzkomórkowego DNA w nadsączach znad hodowli neutrofilów, 
przeprowadzana równolegle do analiz Western Blot (Fig. 12). Neutrofile inkubowano tak jak                           
to opisano na Fig. 12, a potem nadsącza analizowano fluorymetrycznie. Wyniki przedstawiają 
względny pomiar zewnątrzkomórkowego DNA w stosunku do próbki kontrolnej (oznaczonej jako 1)                    
i stanowią średnie (± SEM) z 5-16 eksperymentów dotyczących odrębnych dawców. Statystycznie 
istotne różnice pomiędzy neutrofilami inkubowanymi bez inhibitorów i w obecności inhibitorów 
oznaczono gwiazdkami: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.005, ****p<0.001, według jednoczynnikowej analizy 
wariancji i testu post hoc Bonferroni’ego. 
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Tabela. 19. Zmutowane formy SLPI hamują wyrzut zewnątrzkomókowego DNA.                                        
Tabela przedstawia % zewnątrzkomórkowego DNA w nadsączach hodowlanych neutrofilów                                 
w obecności SLPI lub zmutowanych form SLPI, w stosunku do próbki kontrolnej bez inhibitorów 
oznaczonej jako 100% oraz % hamowania NETs. Wyniki są reprezentatywne dla 5-16 eksperymentów 
dotyczących odrębnych dawców. 
 

Próbka % zewnątrz-
komórkowego 
DNA względem 
kontroli                      
tj.  komórek 
inkubowanych 
bez inhibitorów  

% hamowania               
wyrzutu zewnątrz- 
komórkowego DNA 
względem kontroli                     

Kontrola 100 - 
SLPI 45 55 
Mut1 66 34 
Mut 2 59 41 
Mut 3 60 40 
PMA 100 - 
SLPI 37 63 
Mut1 58 42 
Mut 2 55 45 
Mut 3 58 42 
TNFα 100 - 
SLPI 40 60 
Mut1 58 42 
Mut 2 50 50 
Mut 3 54 46 
S.aureus 100 - 
SLPI 20 80 
Mut1 57 43 
Mut 2 44 56 
Mut 3 48 52 

 

Przedstawione analizy (Fig. 12, 13) wykazały, że wszystkie zmutowane formy 

SLPI są zdolne do hamowania degradacji histonu H4 w jądrze komórkowym 

neutrofilów, chociaż ich efekt hamujący okazał się słabszy, niż uzyskany za pomocą 

niezmutowanego SLPI, charakteryzującego się pełną aktywnością inhibitorową 

względem NE. Dodanie Mut 3 o zredukowanej aktywności wobec NE skutkowało 

maksymalnie ok. 1.5 razy słabszym efektem w porównaniu ze SLPI niezmutowanym. 

Co ciekawe, użycie Mut 1 oraz Mut 2, nie wykazujących aktywności wobec NE, 

skutkowało bardzo podobnym efektem hamującym, jaki dawał Mut 1 i 2. 

 

Podsumowując, otrzymane wyniki, pokazały, że efekt hamowania NETs                       

przez SLPI był tylko częściowo zależny od aktywności inhibitorowej względem NE.  
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6.5.  SLPI nie wpływa na uwalnianie wolnych rodników tlenowych                          
przez neutrofile 

 

Z danych literaturowych wiadomo, że w tworzeniu sieci neutrofilowych ważną 

rolę odgrywa obecność wolnych rodników tlenowych, tj. ROS [152][153][78][88],                  

do których należą m.in.:   OH-, O2-, czy H2O2. Co ważne, wskazuje się, że wolne rodniki 

tlenowe uwalniane w aktywowanych neutrofilach, wpływają na błony komórkowe                   

i w związku z tym ułatwiają uwalnianie NE z ziarnistości, co umożliwia jej dalszą 

translokację do jądra komórkowego i udział w inicjacji NETs [80]. Ponieważ 

wykazano, że SLPI hamuje tworzenie NETs w procesie tylko częściowo zależnym                   

od aktywności inhibitorowej względem NE, postawiono hipotezę, że SLPI może 

dodatkowo hamować NETs poza jądrem komórkowym, np. poprzez hamowanie 

wybuchu tlenowego. W celu oceny wpływu SLPI na ROS wykonano oznaczenia ROS     

w hodowli aktywowanych neutrofilów (za pomocą PMA w stężeniu 50 nM),                            

po wcześniejszej preikubacji komórek ze SLPI. Oznaczenia opierały się na pomiarze 

chemiluminescencji dwóch odczynników umożliwiających detekcję produktów 

wybuchu tlenowego: lucygeniny oraz luminolu. Zastosowanie lucygeniny pozwala                

na selektywną detekcję obecności zewnątrzkomórkowego 02-, natomiast luminolu                      

- na niespecyficzne wykrycie różnych typów ROS obecnych wewnątrz i na zewnątrz 

komórki [152]. Jako kontrolę pozytywną zastosowano stymulowane neutrofile,                     

do których dodano DPI, znanego inhibitora ROS, który ponadto wskazuje się jako 

czynnik hamujący NETs [153]. Odczyty chemiluminescencji w próbkach zarówno                      

z lucygeniną, jak i z luminolem, wykonano w kilku punktach czasowych,                                    

tj.: po 10 minutach, 30 minutach, 1 godzinie, 2 godzinach oraz 3 godzinach                               

od momentu dodania PMA. 

 

Wyniki wykazały znacznie większą ilość ROS w przypadku stymulacji 

neutrofilów za pomocą PMA, w eksperymentach zarówno z użyciem lucygeniny,                      

jak i luminolu, w porównaniu z próbkami kontrolnymi (Fig. 14). Dodanie DPI 

całkowicie hamowało produkcję ROS, natomiast SLPI nie dawał podobnego efektu,                                         

tj. nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic wskazujących na wpływ SLPI                 

na produkcję ROS po stymulacji  PMA w warunkach, które powodują tworzenie NETs. 

Zatem, SLPI hamując tworzenie NETs nie wpływa na generację ROS.  
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A. 

 
 B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 14. SLPI nie wpływa na tworzenie ROS. Analiza chemiluminescencyjna tworzenia wolnych 
rodników tlenowych w hodowli neutrofilów. Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej dawcy 
zdrowego, a następnie preinkubowano przez 15 minut ze SLPI (1,67 uM) i stymulowano przez                           
3 godziny za pomocą PMA (50 nM) w obecności odczynników pozwalających na detekcję ROS: 
lucygeniny (A) oraz luminolu (B). Jako kontrolę pozytywną zastosowano stymulowane neutrofile,                     
do których dodano DPI zamiast SLPI. Wyniki przedstawiają pomiar ROS w stosunku do próbki 
kontrolnej - nie stymulowanej i nie zawierającej SLPI czy DPI (= 1). Wyniki stanowią średnie (± SEM)                  
z 3 eksperymentów dotyczących odrębnych dawców.  
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7.  WYNIKI CZĘŚĆ II - Endogenny SLPI jako inhibitor NETs 

 
7.1.  Myszy SLPI -/- są bardziej wrażliwe na tworzenie NETs                                           
in vitro oraz in vivo 
 

W celu odpowiedzi na pytanie, czy endogenny SLPI również wpływa hamująco                         

na tworzenie NETs, wykorzystano myszy z genetycznym deficytem SLPI (SLPI -/-)                          

i odpowiadające im pod względem szczepu, płci i wieku myszy kontrolne - dzikie                

(SLPI +/+). W badaniach najpierw izolowano komórki szpiku kostnego, z których 

sortowano neutrofile. Te komórki następnie stymulowano za pomocą PMA oraz 

bakterii szczepu S.aureus. Ze względu na fakt, że neutrofile mysie stymulują                              

się znacznie słabiej do wyrzutu zewnątrzkomórkowych sieci DNA, niż neutrofile 

ludzkie [69], w przypadku stymulacji za pomocą PMA zastosowano wyższe niż do tej 

pory stężenie PMA, tj. 100 nM. Aby ocenić mikroskopowo proces tworzenia sieci, 

materiał barwiono na: DNA oraz histony (H2a), również powszechnie znane jako 

komponenty NETs [145]. Wyniki analizy mikroskopowej NETs tworzonych                          

przez neutrofile myszy SLPI -/- oraz SLPI +/+ przedstawia Fig. 15. 
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           SLPI +/+                                                                                     SLPI -/- 
 

 
                                                      

 
Fig. 15. Neutrofile myszy SLPI-/- są bardziej wrażliwe na tworzenie NETS in vitro.                               
Neutrofile mysie izolowano ze szpiku kostnego, a następnie stymulowano przez 3 godziny czynnikami 
indukującymi tworzenie NETs: PMA (100 nM), S.aureus. (bakterie:neutrofile - 10:1). Kontrole 
stanowiły komórki niestymulowane. Analiza immunofluorescencyjna neutrofilów barwionych w celu 
detekcji NETs, tj. DNA (niebieski) oraz histonów H2a (różowy). Wyniki pochodzą z kilku 
eksperymentów i są reprezentatywne dla co najmniej 4 grup myszy. Skala = 10 µm.  
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Zgodnie z oczekiwaniami, w analizie immunofluorescencyjnej zaobserwowano,                       

że neutrofile mysie odpowiadają w warunkach in vitro na czynniki stymulujące 

tworzenie sieci, tj. zarówno PMA oraz bakterie (Fig. 15). Zauważono, że więcej sieci 

zewnątrzkomórkowego DNA zawierających histony H2a znajdowało się                              

w próbkach neutrofilów pochodzących od myszy SLPI -/-. Oprócz analiz 

mikroskopowych, również wykonano próbę oceny fluorometrycznej ilości 

zewnątrzkomórkowego DNA uwolnionego do medium hodowlanego. Ze względu                            

na fakt, iż analizy fluorymetryczne, w porównaniu z technikami mikroskopowymi, 

okazały się zbyt mało czułe do oceny ilościowej mysich sieci neutrofilowych,                          

jako alternatywną metodę ilościową zastosowano metodę zliczania NETs z pól 

mikroskopowych (Fig. 16).  

 

 
Fig. 16. Neutrofile myszy SLPI-/- są bardziej wrażliwe na tworzenie NETs in vitro.                                      
Analiza immunofluorescencyjna NETs po stymulacji neutrofilów pochodzących z myszy SLPI +/+                    
oraz SLPI -/- i stymulowanych za pomocą PMA (100 nM) oraz S.aureus (bakterie:neutrofile - 10:1).  
Neutrofile mysie wybarwiono w celu detekcji NETs, tj. DNA (niebieski) oraz histonów H2a (różowy). 
Wyniki stanowią średnie (± SEM) i są reprezentatywne dla co najmniej 4 myszy w każdej grupie                           
i zliczone z 3-4 pól mikroskopowych analizowanych pod powiekszeniem 20x lub 40x.                         
Statystycznie istotne różnice pomiędzy odpowiedzią neutrofilów myszy SLPI -/-, a SLPI +/+ oznaczone 
są na wykresie: *p<0.05, według testu T-studenta. 

 

 

Wykonane analizy wykazały, że odpowiedź myszy SLPI-/- na czynniki stymulujące 

tworzenie sieci neutrofilowych jest średnio 2 razy większa w porównaniu z 

odpowiedzią myszy SLPI +/+ - po stymulacji komórek za pomocą PMA, oraz 6 razy 

większa -  po stymulacji za pomocą bakterii S.aureus.  
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Podsumowując, neutrofile myszy z deficytem genetycznym SLPI są bardziej 

wrażliwe na generowanie zewnątrzkomórkowych sieci DNA indukowanych                               

w warunkach in vitro za pomocą PMA oraz bakterii, co potwierdza otrzymane 

uprzednio wyniki  dla egzogennego inhibitora. 

 

Co ciekawe, wyniki te zostały potwierdzone in vivo przy użyciu 

eksperymentalnego modelu łuszczycy. Mianowicie, inne osoby pracujące w zespole 

wykazały, że neutrofile pochodzące z myszy SLPI -/- są w większym stopniu podatne 

do generowanie sieci, w porównaniu z neutrofilami pochodzącymi od myszy SLPI +/+ 

[142]. 

  
7.2. SLPI kolokalizuje z NE in vitro w jądrze neutrofilów i na sieciach  
 

Ponieważ wykazano, że zewnątrzkomórkowy (egzogenny) SLPI dodany                              

do neutrofili aktywowanych za pomocą PMA może ulec translokacji do jądra 

komórkowego (Fig. 5), w dalszej kolejności badano, czy wewnątrzkomórkowy 

(endogenny) SLPI może również lokalizować się w jądrze neutrofilów. W tym celu 

neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej, a następnie stymulowano przez                       

3 godziny za pomocą PMA lub surowicy krwi zdrowego dawcy. Surowicę krwi 

dołączono do badań, ponieważ w stanach zapalnych czynniki obecne w surowicy 

mogą stymulować neutrofile. Kontrole stanowiły neutrofile niestymulowane. 

Neutrofile barwiono w celu detekcji elastazy (NE) (czerwony), SLPI (zielony)                        

oraz DNA (niebieski) i analizowano w mikroskopie fluorescencyjnym. 

 

Lokalizację NE oraz SLPI w komórce neutrofilowej w stanie spoczynku                                  

tj. bez stymulacji przedstawia Fig 17. Wykazano, że endogenny SLPI lokalizuje                                

się w ziarnistościach lub/i w cytoplazmie komórki. Z literatury wiadomo,                                      

że są to ziarnistości drugorzędowe [38]. Z kolei NE lokowała się głównie                                     

w ziarnistościach. Wiadomo, że są to ziarnistości  pierwszorzędowe  [145]. 
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Fig. 17. Lokalizacja SLPI oraz NE w komórce neutrofilów in vitro. Neutrofile izolowano z ludzkiej 
krwi obwodowej dawcy zdrowego i wybarwiono w celu detekcji NE (czerwony), SLPI (zielony)                         
oraz DNA (niebieski) i analizowano w mikroskopie fluorescencyjnym. Zdjęcia czarno-białe 
przedstawiają obraz z pojedynczych kanałów. Wyniki są reprezentatywne dla co najmniej 10 dawców. 
Skala = 10 µm. 
 

Lokalizację NE oraz SLPI w aktywowanych neutrofilach przedstawia Fig. 18. 

 NE                                                                        SLPI 

            

  DNA/NE/SLPI        DNA                                            
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Fig. 18. SLPI kolokalizuje z NE w jądrze komórkowym aktywowanych neutrofilów in vitro. 
Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej, wysiano na szkiełka i po czasie 3 godzin barwiono                      
na obecność NE (czerwony), SLPI (zielony) oraz DNA (niebieski) w celu analizy w mikroskopie 
fluorescencyjnym (A-C). Jednocześnie niektóre próbki stymulowano za pomocą PMA w stężeniu                      
40 nM (D-E) lub surowicy krwi dawcy zdrowego (F), po czym także barwiono na obecność NE, SLPI 
oraz DNA. Zdjęcia czarno–białe przedstawiają obraz z pojedynczych kanałów. Wyniki pochodzą z kilku 
eksperymentów i są reprezentatywne dla co najmniej 10 (A-E) lub 3 (F) dawców. Skala = 5 µm.  
 

W badanym materiale pochodzącym od dawców zdrowych, w pierwszej 

kolejności zauważono, że w aktywowanych samorzutnie neutrofilach, NE migruje                   

w stronę jądra komórkowego. Dokładniej, obecność NE zaobserwowano,                                     

w pojedynczych komórkach,  zarówno w obszarach przyjądrowych/błonie jądrowej 

(Fig. 18 A) lub głównie w jądrze komórkowym (Fig. 18 B, C). W takich komórkach 

SLPI obserwowano: w cytoplazmie/ziarnistościach neutrofilów (Fig. 18 A), częściowo 

w jądrze komórkowym w kolokalizacji z NE (Fig. 18 B) lub w większości w jądrze 

komórkowym w kolokalizacji z NE i częściowo w błonie komórkowej (Fig. 18 C).                  

Z kolei po stymulacji komórek za pomocą PMA w stężeniu 20-40 nM przez 3 godziny, 

większość NE była odnajdywana w jądrze komórkowym, u ok. 10 % neutrofilów                  

(Fig. 18 D, E, i wyniki nie pokazane). Należy dodać, że po takim czasie stymulacji 

obserwuje się znaczną aktywację komórek, która manifestuje się dezintegracją jądra 

komorkówego. Przykładowo Fig. 18 D przedstawia silnie zaktywowaną komórkę 

neutrofilową z jeszcze zachowaną płatowością jądra komórkowego, natomiast                         

na zdjęciach poniżej (Fig. 18 E, F) już obserwowano początki dezintegracji materiału 

jądrowego. W tak aktywowanych neutrofilach zaobserwowano również kolokalizację 

NE oraz SLPI w jądrze komórkowym neutrofilów. W przypadku stymulacji za pomocą 

PMA w stężeniu 40 nM przez 3 godziny, wewnątrzkomórkowy SLPI był dobrze 

widoczny w jądrze komórkowym, gdzie kolokalizował z NE (w pojedynczych 

komórkach) (Fig. 18 D), a w większości komórek obecny był w błonie komórkowej 

(Fig. 18 E). W przypadku stymulacji neutrofilów za pomocą surowicy od dawcy 

zdrowego 5 % komórek również charakteryzowało się kolokalizacją SLPI oraz NE                 

w jądrze czy/oraz obszarach przyjądrowych (Fig. 18 F, i wyniki nie pokazane). 

 

Podsumowując, w aktywowanych neutrofilach, SLPI może kolokalizować                               

z NE zarówno w jądrze komórkowym, jak i w błonie komórkowej, chociaż 

kolokalizacja tych dwóch czynników nie zawsze jest widoczna.  
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Dodatkowym celem było zbadanie, czy endogenny SLPI może być wydzielany                       

z neutrofilów i może występować na sieciach, w szczególności w kolokalizacji                  

z NE (Fig. 19). W tym celu neutrofile stymulowano do wyrzutu NETs za pomocą PMA                        

(Fig. 19 B) lub za pomocą 10 % surowicy pacjenta cierpiącego na łuszczycę                 

(Fig. 19 C). Kontrole stanowiły komórki niestymulowane (Fig. 19 A). 
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Fig. 19. SLPI oraz NE stanowią komponenty NETs in vitro. Analiza w mikroskopie fluorescencyjnym 
neutrofilów ludzkich dawcy zdrowego. Neutrofile izolowano z ludzkiej krwi obwodowej, a następnie 
stymulowano przez 3 godziny do tworzenia NETs za pomocą PMA w stężeniu 40 nM (B)                                         
lub 10 % surowicy pacjenta cierpiącego na łuszczycę (C). Kontrole stanowiły komórki niestymulowane 
(A). Komórki barwiono w celu detekcji potencjalnych markerów NETs, tj. NE (czerwony), SLPI 
(zielony) oraz DNA (niebieski). Panel D przedstawia zaznaczony w szarej ramce obszar z panelu B.                              
Zdjęcia czarno-białe przedstawiają obraz z pojedynczych kanałów. SLPI na sieciach w kolokalizacji                      
z NE zaznaczono grotem strzałki. Wyniki pochodzą z kilku eksperymentów i są reprezentatywne                       
dla co najmniej 10 (A-B) lub 5 (C) dawców. Skala = 10 µm.  
 

       Zaobserwowano, że w przypadku sieci neutrofilowych wyidukowanych                               

za pomocą PMA na sieciach obserwowano wspólną kolokalizację DNA, NE oraz SLPI, 

przy czym ilość NE na sieciach wydawała się znacznie większa, niż ilość SLPI                             

(Fig. 19 B). Natomiast w przypadku sieci neutrofilowych wyindukowanych za pomocą 

surowicy pochodzącej od pacjenta cierpiącego na łuszczycę również obserwowano 

wspólną kolokalizację NE, SLPI oraz DNA, jednak zaobserwowano większą 

immunoreaktywność względem SLPI, niż w przypadku sieci wyindukowanych                              

za pomocą PMA (Fig. 19 C). 

 

Podsumowując, lokalizacja SLPI oraz NE w neutrofilach wydaje się być 

regulowana niezależnie. W pewnych warunkach endogenny SLPI lokalizował                         

się w jądrze komórkowym aktywowanych neutrofilów w warunkach in vitro,                          

co więcej kolokalizując z NE. Po stymulacji neutrofilów do tworzenia pułapek, 

endogenny SLPI również był odnajdywany na sieciach w kolokalizacji z NE.  

 
7.3. SLPI kolokalizuje z NE in vivo w jądrze neutrofilów i na sieciach                            
w skórze łuszczycowej 
 

Biorąc pod uwagę fakt, iż endogenny SLPI migrował do jądra aktywowanych 

neutrofilów lub występował w NETs in vitro, gdzie w obu przypadkach mógł 

kolokalizować z NE, dodatkowym celem było sprawdzenie, czy in vivo występuje 

kolokalizacja pomiędzy SLPI i NE zarówno w jadrze komórkowym, jak i na sieciach 

neutrofilowych. W tym celu biopsje ludzkiej skóry łuszczycowej barwiono w celu 

detekcji: NE (czerwony), SLPI (zielony) oraz DNA (niebieski) i analizowano                                 

w mikroskopie fluorescencyjnym.  
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Badania innych członków zespołu, z wykorzystaniem skóry pochodzącej                            

od 6 pacjentów,  wykazały, że endogenny SLPI może także kolokalizować z NE in vivo                 

w jądrze neutrofilów infiltrujących ludzką skórę łuszczycową (Fig. 20). Zależność 

zaobserwowano u 0.5 % neutrofilów występujących w skórze i należy dodać,                             

że w tych samych biopsjach skóry zauważono jednocześnie również NETs [128]. 

 

 
 
Fig. 20. SLPI kolokalizuje z NE w jądrze komórkowym neutrofilów in vivo. Biopsje skóry 
łuszczycowej barwiono w celu detekcj NE (czerwony), SLPI (zielony) oraz DNA (niebieski)                        
i analizowano w mikroskopie fluorescencyjnym. Zdjęcia czarno-białe przedstawiają obraz                        
z pojedynczych kanałów. Wyniki są reprezentatywne dla 2 dawców, w których skórze obserwowano 
kolokalizację NE oraz SLPI w jądrze komórkowym na 6 badanych biopsji. Skala = 10 µm.                            
(fot. A.Włodarczyk) 
 

 

Co więcej, wykazano, że również na sieciach występujących w skórze                       

łuszczycowej obserwuje się wspólną kolokalizację DNA/SLPI/NE (Fig. 21),                         

podobnie jak to obserwowano  w warunkach in vitro  (Fig. 19). 

 

 

 

 

 

  DNA/NE/SLPI                    DNA 

NE                SLPI 



 

84 
 

 
 
Fig. 21. SLPI oraz NE stanowią komponenty NETs wydzielane in vivo. Biopsje skóry łuszczycowej 
barwiono w celu detekcji NE (czerwony), SLPI (zielony) oraz DNA (niebieski) i analizowano                                       
w mikroskopie fluorescencyjnym. Zdjęcia czarno-białe przedstawiają obraz z pojedynczych kanałów.      
SLPI na sieci w kolokalizacji z NE . Skala = 10 µm. (fot. A.Włodarczyk) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE            SLPI 
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8.  WYNIKI CZĘŚĆ III – Immunoreaktywność SLPI i NE                               

w neutrofilach w kontekście chorób autozapalnych,                                   

na przykładzie łuszczycy 

 

Wyniki badań zamieszczone w dwóch pierwszych częściach rozprawy wykazały,                           

że neutrofile zawierają zarówno NE, jak i SLPI, i że obie te cząsteczki mogą 

kolokalizować zarówno w jądrze komórkowym, jak i na sieciach. Ponadto, wykazano,                 

że SLPI hamuje powstawanie pułapek. Zatem, w chorobach, w których obserwuje                          

się „nadprodukcję” sieci neutrofilowych, takich jak choroby o podłożu 

autoimmunizacyjnym np. łuszczyca, wydaje się prawdopodobne, że poziom SLPI 

względem NE może ulec zmniejszeniu w neutrofilach osób chorych. Dlatego,                               

w kolejnym etapie badań poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy ludzkie neutrofile 

w łuszczycy różnią się immunoreaktywnością względem SLPI i NE w stosunku                       

do neutrofilów osób zdrowych. Ponieważ odsetek populacji LDG u dawców 

chorujących na łuszczycę nie był znany, w pierwszej kolejności scharakteryzowano 

procentowy udział tejże populacji w wyżej wymienionej grupie pacjentów. 
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8.1.  We krwi obwodowej pacjentów cierpiących na łuszczycę następuje 
zwiększenie się odsetka komórek LDG 

 

Aby zbadać obecność i porównać ilość komórek LDG we krwi obwodowej 

pacjentów chorych na łuszczycę w porównaniu z dawcami zdrowymi oraz                                

w stosunku do kontroli pozytywnej, jaką stanowią dawcy z SLE, wykonano rozdział 

komórek krwi w gradiencie gęstości. Następnie komórki pozyskane zarówno z frakcji 

PMN, jak i PBMC wybarwiono na obecność cząsteczek powierzchniowych neutrofilów 

- CD15 oraz monocytów - CD14  i analizowano za pomocą cytometrii przepływowej.  

Według danych literaturowych, neutrofile niskiej gęstości stanowią populację 

definiowaną jako CD15+ lub CD15high we frakcji PBMC. Strategię bramkowania                         

w analizie cytometrycznej pokazuje Fig. 22. Barwienia prowadzono na komórkach 

żywych. Wśród każdej z grup: dawcy zdrowi (I.), pacjenci cierpiący na łuszczycę (II.) 

oraz toczeń rumieniowaty układowy (III.), analiza dotyczyła zarówno PMN - rząd 

górny wykresów oraz PBMC - rząd dolny wykresów. Na wykresach SSC-W/SSC-H 

przedstawiających całość wyizolowanej populacji PMN lub PBMC odcięto pojawiające 

się agregaty komórkowe, zaburzające prawidłową analizę danych. Analizowaną 

populację stanowiła populacja oznaczona jako 1 (panel A). W dalszej kolejności 

populację 1 analizowano pod kątem obecności CD14 (oś y) oraz CD15 (oś x).                          

Panel B stanowi obraz populacji komórek niebarwionych na obecność CD14                         

oraz CD15. Panel C stanowi obraz populacji komórek barwionych na obecność CD14 

oraz CD15. W panelu C w każdej grupie dawców oznaczono za pomocą bramki                         

w rzędzie górnym - komórki CD15+, tj. PMN, w rzędzie dolnym - we frakcji PBMC                        

- komórki CD15+, tj. LDG oraz komórki CD14+ - monocyty. Uzyskane wyniki 

obrazujące średni odsetek LDG we krwi obwodowej u wyżej wymienionych grup 

dawców zestawiono w Fig. 23 oraz tabeli 20. 
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I. 

 
II. 
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III. 

 
Fig. 22. We krwi obwodowej pacjentów chorych na łuszczycę następuje znaczne zwiększenie                 
się odsetka populacji LDG. Analiza cytometryczna wyizolowanych PMN oraz PBMC dawców 
zdrowych (I.), pacjentów cierpiących na łuszczycę (II.) w porównaniu z kontrolą w postaci pacjentów 
chorych na SLE (III.). Komórki barwiono na obecność CD15 oraz CD14. (A) W bramce (1) znajdują                           
się komórki pozbawione agregatów komórkowych. (B) Populacja 1 niebarwiona na obecność CD15 
oraz CD14 (C) Populacja 1 barwiona na obecność CD15 oraz CD14. Wyniki są reprezentatywne                     
dla 12 dawców zdrowych, 8 pacjentów cierpiących na łuszczycę oraz 3 pacjentów chorych na SLE.  
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Fig. 23. We krwi obwodowej pacjentów chorych na łuszczycę następuje statystycznie istotne 
zwiększenie się odsetka komórek LDG w grupie komórek PBMC. Analiza cytometryczna PBMC 
dawców zdrowych (d.zdr) pacjentów cierpiących na łuszczycę (PS) lub SLE. Komórki barwiono                             
na obecność CD15 oraz CD14 (Fig. 22). Statystycznie istotne różnice oznaczone są na wykresie: 
*p<0.05, według jednoczynnikowej analizy wariancji oraz testu post hoc Bonferroni’ego.                               
Średnie wartości % danych populacji, minima i maksima, oraz ilość dawców w każdej grupie 
przedstawia tabela 20. Każdy punkt eksperymentalny oznacza jednego dawcę. 
 
 
Tabela 20. We krwi obwodowej pacjentów chorych na łuszczycę następuje znaczne zwiększenie                                  
się odsetka populacji LDG. 

 

 

 

 

 

 

Wykazano, że we frakcji PBMC pacjentów chorych na łuszczycę pojawiają                          

się komórki LDG w znacznie większej ilości, średnio ok. 10 razy większej niż                             

u dawców zdrowych. U pacjentów cierpiących na łuszczycę wynosiła ona średnio                     

ok. 6 % populacji komórek PBMC, podobnie jak u pacjentów chorujących na SLE                    

(ok. 5 %), natomiast u dawców zdrowych - % LDG wynosił średnio 0.6 %.                          

Warto zauważyć, że u pacjentów cierpiących na łuszczycę wymieniona populacja 

wynosiła nawet do ok. 25 % komórek PBMC, w porównaniu z dawcami zdrowymi,                  

u których maksymalnie wynosiła ok. 2 % (tabela 20). 

 

Podsumowując, we krwi obwodowej pacjentów cierpiących na łuszczycę, 

podobnie jak u pacjentów chorych na SLE, odsetek LDG wśród PBMC jest znacznie 

wyższy, niż we krwi dawców zdrowych.  

Dawca n Średni % 
komórek LDG              
we frakcji PBMC  

± SEM Min. Max. 

d.zdr 12 0.57 0.12 0.2 1.6 
PS 19 5.58 1.37 0.2 24.6 
SLE 4 4.63 1.5 0.9 7.4 
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8.2.  Populację LDG charakteryzuje tendencja wskazująca na zwiększoną 
immunoreaktywność względem NE oraz zmniejszoną względem SLPI 
 

W kolejnym etapie badań, populacje zarówno PMN, jak i LDG pochodzące                           

od dawców zdrowych, cierpiących na łuszczycę lub SLE badano pod kątem 

immunoreaktywności względem NE  i SLPI.  

 

Początkowe, analizy dotyczyły oceny ilości NE oraz SLPI tylko w populacji PMN                                   

u wszystkich 3 grup dawców. Zależność badano za pomocą cytometrii przepływowej.                                 

W tym celu komórki barwiono za pomocą przeciwciał anty-CD15 i anty-CD14,                        

oraz anty-NE lub anty-SLPI. Histogramy podsumowujące analizy cytometryczne 

dotyczące barwień na NE oraz SLPI w populacji PMN przedstawia Fig. 24.                           

Średni poziom fluorescencji dla NE oraz SLPI dla PMN, minima i maksima zestawiono 

w tabeli 21. Zaobserwowano, że PMN pochodzące z krwi obwodowej osób chorych     

na łuszczycę (oraz SLE) charakteryzują się tendencją wskazującą na podwyższoną 

immuoreaktywność zarówno względem NE, jak i SLPI, w porównaniu z PMN 

pochodzących z krwi obwodowej osób zdrowych. W PMN krwi pacjentów cierpiących         

na łuszczycę NE była średnio podwyższona ok. 1.7 razy względem komórek dawców 

zdrowych, natomiast SLPI był średnio podwyższony ok. 1.3 razy. Uzyskane wyniki 

mogą świadczyć o zmianach chorobowych w badanych grupach pacjentów, nie były 

to jednak wyniki istotne statystycznie. 
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I. 

 
II. 

 
III. 

 
Fig. 24. PMN od pacjentów cierpiących na łuszczycę (oraz SLE) wykazują tendencję do wyższej 
immunoreaktywności względem NE oraz SLPI w porównaniu do PMN pochodzących od dawców 
zdrowych. Analiza cytometryczna wyizolowanych PMN dawców zdrowych (I.), pacjentów cierpiących                   
na łuszczycę (II.) oraz SLE (III.). (A) Histogram populacji PMN barwionej za pomocą przeciwciał 
kontrolnych dla NE, tj. IgG pochodzących z surowicy nieimmunizowanego królika (B) Histogram 
populacji PMN barwionej za pomocą króliczych IgG swoistych względem ludzkiej NE (C) Histogram 
populacji PMN barwionej przy użyciu kontrolnych przeciwciał izotypowych dla SLPI, tj. mysich IgG1κ 
(D) Histogram populacji PMN barwionej za pomocą mysich IgG1κ swoistych względem ludzkiego SLPI. 
Średnie poziomy fluorescencji od NE oraz SLPI, minima i maksima przedstawia tabela 21. 
Przedstawione wyniki są reprezentatywne dla 6-7 dawców zdrowych, 14-16 pacjentów cierpiących                  
na łuszczycę oraz 3 pacjentów chorych na SLE. 
 

Tabela 21. Immunoreaktywność względem NE i SLPI w PMN pochodzących od pacjentów 
cierpiących na łuszczycę, SLE oraz dawców zdrowych. 
 

Dawca n Średni poziom 
fluorescencji  
NE 

± SEM Min. Max. 

d. zdr 7 10493 2628 2836 22145 
PS 16 17881 4067 4180 70513 
SLE 3 11442 2727 6875 16307 

 
Dawca n Średni poziom 

fluorescencji 
SLPI 

± SEM Min. Max. 

d.zdr 6 4082 1220 764 8803 
PS 14 5253 610,8 848 10645 
SLE 3 6697 725 5371 7868 
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W dalszej kolejności, należało scharakteryzować populację LDG, także pod 

kątem immunoreaktyywności względem NE oraz SLPI, również u wszystkich 

wymienionych grup dawców. Wyniki cytometrii przepływowej pokazały, że LDG 

pochodzące z krwi obwodowej osób chorych na łuszczycę czy SLE charakteryzują                  

się podobną immuoreaktywnością względem zarówno NE, jaki i SLPI, w porównaniu 

z LDG pochodzącymi z krwi obwodowej osób zdrowych. Histogramy podsumowujące 

analizy cytometryczne dotyczące barwień na NE oraz SLPI populacji LDG przedstawia 

Fig. 25. Średni poziom fluorescencji od NE oraz SLPI dla LDG minima i maksima 

zestawiono w tabeli 22. 

 

 
I. 

 
II. 

 
III. 

 
Fig. 25. LDG od pacjentów cierpiących na łuszczycę (oraz SLE) nie wykazują znaczących różnic                                                             
w immunoreaktywności względem NE oraz SLPI w porównaniu do LDG pochodzących                            
od dawców zdrowych. Analiza cytometryczna LDG dawców zdrowych (I.), pacjentów cierpiących                   
na łuszczycę (II.) oraz SLE (III.) (A) Histogram populacji LDG barwionej za pomocą przeciwciał 
kontrolnych dla NE, tj. IgG pochodzących z surowicy nieimmunizowanego królika (B) Histogram 
populacji LDG barwionej za pomocą króliczych IgG swoistych względem ludzkiej NE (C) Histogram 
populacji LDG barwionej przy użyciu kontrolnych przeciwciał izotypowych dla SLPI, tj. mysich IgG1κ 
(D) Histogram populacji LDG barwionej za pomocą mysich IgG1κ swoistych względem ludzkiego                  
SLPI. Średnie poziomy fluorescencji od NE oraz SLPI, minima i maksima przedstawia tabela 22. 
Przedstawione wyniki są reprezentatywne dla 5-6 dawców zdrowych, 15 pacjentów cierpiących                      
na łuszczycę oraz 3 pacjentów chorych na SLE. 
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Tabela 22. Immunoreaktywność względem NE i SLPI w LDG pochodzących od pacjentów 
cierpiących  na łuszczycę, SLE oraz dawców zdrowych. 
 

Dawca n Średni poziom 
fluorescencji  
NE 

± SEM Min. Max. 

d.zdr 6 40589 9852 10672 76365 
PS 15 39817 8501 8791 140575 
SLE 3 43337 10417 25472 61552 

 
Dawca n Średni poziom 

fluorescencji 
SLPI 

± SEM Min. Max. 

d. zdr 5 2799 766.6 826 5335 
PS 15 2768 360.7 429 6797 
SLE 3 3112 469.5 2410 4003 

 
 

Z kolei, aby porównać PMN i LDG względem siebie, pod kątem 

immunoreaktywności wobec NE i SLPI, w każdej grupie dawców, całość wyników 

analiz cytometrycznych dla obu populacji zestawiono razem, co sumaryczne 

przedstawia Fig. 26. Wykazano, że LDG, zarówno u dawców zdrowych,                                     

jak i u pacjentów cierpiących na łuszczycę czy SLE, wykazują tendencję do znacznego 

wzrostu immunoreaktywności względem NE oraz spadku względem SLPI,                                  

w porównaniu do PMN. Wyniki istotne statystycznie dla wyżej wymienionej tendencji 

otrzymano tylko dla grupy pacjentów cierpiących na łuszczycę. Średni wzrost 

immunoreaktywności wobec NE oraz spadek wobec SLPI w każdej z badanych grup 

dawców zestawiono w tabeli 23.  
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                                                I.                 

 
                                               II. 

    
Fig. 26. LDG wykazują tendencję do wyższej immunoreaktywności względem NE oraz niższej 
immunoreaktywności względem SLPI stosunku do PMN, u pacjentów cierpiących na łuszczycę, 
SLE oraz dawców zdrowych. Analiza cytometryczna PMN oraz LDG dawców zdrowych, pacjentów 
cierpiących na łuszczycę oraz na SLE. Komórki barwiono w celu detekcji NE (I.) oraz SLPI (II.).                       
Średnie wartości wzrostu NE oraz spadku SLPI dotyczące danych populacji, minima i maksima,                         
oraz ilość dawców wykorzystanych do badań przedstawia tabela 23. Statystycznie istotne różnice 
oznaczone są na wykresie: *p<0.05, **p<0.01, według jednoczynnikowej analizy wariancji oraz testu 
post hoc Bonferroni’ego. Każdy punkt eksperymentalny oznacza jednego dawcę. 
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Tabela 23. LDG wykazują tendencję do wyższej immunoreaktywności względem NE oraz niższej 
immunoreaktywności względem SLPI w stosunku do PMN, u pacjentów cierpiących                                     
na łuszczycę, SLE oraz dawców zdrowych. 
 

Dawca Średni poziom 
fluorescencji NE                
u LDG/PMN 

± SEM Min. Max. 

d.zdr 3.9 0.6 2.4 6.6 
PS 3.0 0.8 0.9 13.6 
SLE 4.5 1.5 1.6 6.3 

 
Dawca Średni poziom  

fluorescencji SLPI                
u LDG/PMN 

± SEM Min. Max. 

d.zdr 1.7 0.1 1.4 1.9 
PS 2.0 0.2 0.9 3.6 
SLE 2.2 0.3 1.7 2.7 

 

 

Zależność wzrostu immunoreaktywności wobec NE oraz spadku wobec SLPI                  

w LDG krwi obwodowej, potwierdziły również analizy mikroskopowe, u większości 

analizowanych dawców (ok. 70%), gdzie izolowane PMN oraz PBMC dawców 

zdrowych, pacjentów cierpiących na łuszczycę oraz SLE wysiano na szkiełka 

mikroskopowe i barwiono w celu detekcji NE oraz SLPI (Fig. 27). U pozostałych 

dawców nie zaobserwowano takich tendencji, tj. dla przykładu poziom NE lub SLPI 

był porównywalny w analizach mikroskopowych pomiędzy LDG i PMN.                          

Jednakże, należy zwrócić uwagę, że takie przypadki obserwowano stosunkowo 

rzadko. Dodatkowo, zaobserwowano, że LDG dawców zdrowych posiadały jądro 

komórkowe w większości jednopłatowe, w przeciwieństwie do LDG pacjentów 

cierpiących na łuszczycę, których jądra okazały się głównie wielopłatowe. 

 

Ponieważ inne komórki obecne w populacji PBMC mogły być potencjalnie 

odpowiedzialne za zmiany reaktywności populacji LDG względem NE i SLPI                                  

w porównaniu do PMN, wykonano także analizy immunofluorescencyjne                                         

w wysortowanych komórkach. Wyniki analiz mikroskopowych dotyczące neutrofilów 

wysortowanych pochodzących od dawców zdrowych oraz pacjentów cierpiących                        

na łuszczycę przedstawia Fig. 29.  
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                           PMN                                                                                        PBMC 

                              
 

 

 

 
              
Fig. 27. LDG wykazują tendencję do wyższej immunoreaktywności względem NE oraz niższej 
immunoreaktywności względem SLPI stosunku do PMN, u pacjentów cierpiących na łuszczycę, 
SLE oraz dawców zdrowych. Izolowane frakcje PMN oraz PBMC wysiano na szkiełka mikroskopowe                 
i barwiono na obecność NE oraz SLPI. Wyniki pochodzą z kilku eksperymentów,                                  
dotyczą 9 dawców zdrowych, 14 pacjentów cierpiących na łuszczycę oraz 2 chorych na SLE                                          
i są reprezentatywne dla ok. 70 % wyników.  Skala = 10 µm. 

 

dawca zdrowy    

   pacjent  - SLE  

   pacjent - łuszczyca 

DNA/NE/SLPI 

                                                      



 

97 
 

 

     

 
 

LDG dawca zdrowy 

LDG pacjent - łuszczyca 

PMN  dawca zdrowy 

PMN  pacjent - łuszczyca 

                                   DNA/NE                                                                                                                                                                         
                                                               

                     DNA/ SLPI                                                                                                                                              



 

98 
 

Fig. 29. LDG wykazują tendencję do wyższej immunoreaktywności względem NE oraz niższej 
immunoreaktywności względem SLPI stosunku do PMN, u pacjentów cierpiących na łuszczycę                              
oraz dawców zdrowych.  Analiza w mikroskopie fluorescencyjnym wysortowanej populacji LDG (B)                                    
w porównaniu z PMN (A) pochodzących z krwi obwodowej dawców zdrowych oraz pacjentów 
cierpiących na łuszczycę, wybarwionych w celu detekcji NE (czerwony), SLPI (zielony) oraz DNA 
(niebieski). Wyniki pochodzą z 1 eksperymentu i są reprezentatywne dla 8 z 13 badanych pacjentów                  
i 1 dawcy zdrowego. Skala = 10 µm. 

 

 Analizy w mikroskopie immunofluorescencyjnym wysortowanych komórek, 

wykazały, podobnie jak analizy komórek niesortowanych, wzrost NE oraz spadek 

SLPI w LDG w stosunku do PMN (Fig. 29). 

 

Podsumowując wykazano, że dwie populacje neutrofilów występujące w krwi 

obwodowej, tj. PMN oraz LDG charakteryzuje odmienna immunoreaktywność wobec 

NE oraz SLPI. Mianowicie populację LDG charakteryzuje zwiększona 

immunoreaktywność wobec NE oraz zmniejszona wobec SLPI względem PMN,                               

u wszystkich badanych grup dawców. Można przypuszczać, że może być to powodem 

zwiększonej wrażliwości na wyrzut sieci neutrofilowych populacji LDG. 

 

8.3.  Populacja LDG jest bardziej wrażliwa na tworzenie NETs  
 

Ponieważ wykazano, że populację LDG, charakteryzuje podwyższona 

immuoreaktywność względem NE oraz obniżona względem SLPI w porównaniu                       

z PMN, zarówno u dawców zdrowych, jak i łuszczycowych, kolejnym celem było 

sprawdzenie, czy istnieje korelacja między wyżej wymienioną zależnością,                                

a zdolnością do generowania pułapek. W celu oceny wrażliwości neutrofilów: PMN                         

oraz LDG na powstawanie sieci, komórki (pochodzące od pacjentów chorych                               

na łuszczycę) stymulowano 3 godziny za pomocą PMA w stężeniu 40 nM,                           

po czym oznaczano ilość NETs technikami mikroskopowymi, w których komórki 

wysiane na szkiełka mikroskopowe barwiono na obecność DNA oraz dodatkowo                     

na NE oraz SLPI. Kontrole stanowiły komórki niestymulowane. Analizy wykazały,                             

że u większości badanych pacjentów, LDG  są bardziej wrażliwe na tworzenie NETs, 

niż PMN (Fig. 30). Co więcej, okazało się, że komórki LDG są bardziej podatne                            

na tworzenie NETs jeszcze przed aktywacją za pomocą PMA (tj. w kontrolach 

niestymulowanych). Zatem potwierdzono dane literaturowe [126][137], że LDG 

charakteryzują się zwiększoną wrażliwością na tworzenie pułapek. 
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 A. PMN     

 
B. LDG    

 
Fig. 30. We krwi obwodowej pacjentów chorych na łuszczycę LDG charakteryzują                                          
się zwiększoną wrażliwością na tworzenie NETs. Analiza w mikroskopie fluorescencyjnym 
wysortowanych LDG (B) i PMN (A) z krwi obwodowej pacjentów cierpiących na łuszczycę                                            
i stymulowanych do tworzenia NETs za pomocą PMA przez 3 godziny - analiza DNA (niebieski). 
Kontrole stanowiły komórki niestymulowane. Komórki wybarwiono na DNA (niebieski),                                   
NE (czerwony) oraz SLPI (zielony). Wyniki pochodzą z 1 eksperymentu i są reprezentatywne                           
dla 3 badanych pacjentów. Skala = 10 µm. 

     IV. PMA  
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8.4.  Neutrofile pochodzące ze skóry pacjentów cierpiących na łuszczycę  
wykazują bardzo wysoką immunoreaktywność względem NE oraz niską 
względem SLPI 
 

Z uwagi na to, że w populacji LDG występującej we krwi pacjentów chorych                         

na łuszczycę zaobserwowano zwiększenie się immunoreaktywności względem NE                  

oraz zmniejszenie względem SLPI oraz na fakt, że komórki te są wyjątkowo wrażliwe                   

na tworzenie sieci neutrofilowych, postawiono pytanie, czy infiltrujące skórę 

łuszczycową neutrofile wykazują podobny profil do LDG pochodzących z krwi 

obwodowej. W tym celu wykonano barwienia na obecność CD15, CD14 (Fig. 31). 

izolowanych komórek skórnych oraz analizy immunoreaktywności względem NE                     

i SLPI (Fig. 31). Histogramy podsumowujące analizy cytometryczne dotyczące 

barwień na NE oraz SLPI populacji komórek skórnych, w porównaniu z populacjami 

PMN oraz LDG krwi obwodowej tych samych dawców, przedstawia Fig. 32, natomiast 

sumaryczne wyniki dotyczące średniego poziomu fluorescencji od NE oraz SLPI 

przedstawia Fig. 33. 

 

 

 
Fig. 31. W skórze łuszczycowej pojawiają się duże nacieki neutrofilów. Analiza cytometryczna 
wyizolowanych komórek skórnych pacjentów cierpiących na łuszczycę. Komórki barwiono                           
na obecność CD15 oraz CD14. (A) W bramce (1) znajdują się komórki pozbawione agregatów 
komórkowych (B) Populacja 1 barwiona na obecność CD15 oraz CD14. Bramka pokazuje neutrofile. 
Wyniki są reprezentatywne dla 5 pacjentów. 
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  I. 

 
 II.      

 
   

Fig. 32. Neutrofile pochodzące ze skóry ze zmianami łuszczycowymi charakteryzuje                           
wysoka immunoreaktywność względem NE oraz z dużym prawdopodobieństwem - niska 
immunoreaktywność względem SLPI. Analiza cytometryczna neutrofilów skóry (II.) ze zmianami 
łuszczycowymi w porównaniu z PMN oraz LDG pochodzącymi z krwi tych samych pacjentów 
cierpiących na łuszczycę (I.) (A) Histogram populacji PMN i LDG barwionej za pomocą przeciwciał 
kontrolnych dla NE, tj. IgG pochodzących z surowicy nieimmunizowanego królika (B) Histogram 
populacji PMN, LDG oraz CD15+CD14- skóry barwionej za pomocą króliczych przeciwciał swoistych 
względem ludzkiej NE (C) Histogram populacji PMN i LDG barwionej przy użyciu kontrolnych 
przeciwciał izotypowych dla SLPI, tj. mysich IgG1κ (D) Histogram populacji PMN i LDG oraz 
CD15+CD14- skóry barwionej za pomocą mysich IgG1κ swoistych względem ludzkiego SLPI. Mała ilość 
komórek izolowanych ze skóry nie pozwalała na zastosowanie kontroli barwień dla NE i SLPI. Wyniki 
dotyczące barwień na NE są reprezentatywne dla 4 dawców, na  SLPI - dla 1 dawcy. 
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Fig. 33. Neutrofile pochodzące ze skóry ze zmianami łuszczycowymi charakteryzuje                             
wysoka immunoreaktywność względem NE oraz z dużym prawdopodobieństwem - niska 
immunoreaktywność względem SLPI. Analiza cytometryczna neutrofilów skóry ze zmianami 
łuszczycowymi w porównaniu z PMN oraz LDG pochodzącymi z krwi pod kątem 
immunoreaktywnośści względem NE i SLPI. Wyniki dotyczące NE są reprezentatywne dla 4 dawców, 
na SLPI - dla 1 dawcy. Statystycznie istotne różnice oznaczone są na wykresie: ***p<0.005, 
****p<0.001, według jednoczynnikowej analizy wariancji oraz testu post hoc Bonferroni’ego.  
 

 

Uzyskane wyniki z cytometrii przepływowej sugerują, że skórze łuszczycowej 

immunoreaktywność populacji CD15+CD14- względem NE była ok. 2.5 razy wyższa                                 

w stosunku do LDG krwi, natomiast immunoreaktywność względem SLPI była 

obniżona ok. 2.7 razy w stosunku do LDG krwi (Fig. 33).  

 

Podsumowując, neutrofile w skórze osób chorych na łuszczycę z dużym 

prawdopodobieństwem charakteryzują się bardzo wysoką immuoreaktywnością 

względem NE w porównaniu z neutrofilami pochodzącymi z krwi obwodowej, 

zarówno PMN oraz LDG. Komórki wydaje się również cechować obniżona 

immunoreaktywność względem SLPI. Te wyniki mogą tłumaczyć wyjątkowo wysoki 

potencjał neutrofilów skórnych do tworzenia NETs. 
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9.  DYSKUSJA  

 
 9.1. SLPI jako czynnik regulujący POWSTAWANIE NETs 

 

Wykazano hamujący efekt egzogennego i endogennego SLPI na proces 

tworzenia NETs przez neutrofile stymulowane czynnikami takimi jak: PMA, TNFα                    

oraz S.aureus. Zatem, wykazano, że efekt hamujący SLPI na powstawanie pułapek 

neutrofilowych może mieć znaczenie w środowisku zarówno infekcyjnym,                              

jak i zapalnym. W zależności od typu stymulacji egzogenny SLPI dodany                                  

do neutrofilów hamował uwalnianie zewnątrzkomórkowego DNA, odpowiednio                     

ze 100 % do: 38 %, 33 % oraz 17 %. Zatem, hamujący efekt SLPI okazał                                        

się najbardziej znaczący w przypadku stymulacji neutrofilów za pomocą bakterii. 

Uzyskane dane wskazują, że SLPI, jako inhibitor NETs, ma najprawdopodobniej 

największe znaczenie w środowisku infekcyjnym. Dodatkowo, na podstawie 

uzyskanych danych, jest mało prawdopodobne, że mniejsza ilość pułapek tworzonych 

przez neutrofile w obecności SLPI, zależy pośrednio od funkcji antybakteryjnych 

inhibitora. Co ważne, inny inhibitor NE - α1-PI nie dawał efektu, jaki uzyskiwano 

traktując neutrofile SLPI. Wydaje się prawdopodobne, że na brak podobnego efektu 

hamowania przez α1-PI mają wpływ: inny charakter kompleksów α1-PI z NE,                         

np. odwracalny/nieodwracalny czy inna budowa biochemiczna białka α1-PI,                           

w porównaniu z białkiem SLPI, uniemożliwiająca migrację α1-PI do wnętrza komórki 

[27][56]. Nie ma też informacji o możliwości łączenia się α1-PI z dodatkowymi 

cząsteczkami ułatwiającymi przenikanie do wnętrza komórki, co wykazano                               

w przypadku SLPI [41]. Z kolei na istotną rolę endogennego SLPI w procesie 

tworzenia NETs wskazywały wyniki eksperymentów przeprowadzonych in vitro,                               

w modelu mysim, gdzie neutrofile pochodzące od myszy z deficytem genetycznym 

SLPI (SLPI -/-), pod wpływem PMA generowały 2 razy więcej sieci,                                  

niż neutrofile pochodzące z myszy kontrolnych (SLPI +/+), natomiast pod wpływem 

S.aureus - ok. 6 razy więcej. Uzyskane wyniki wykazały, że przy braku SLPI neutrofile 

posiadają zwiększoną wrażliwość na generowanie pułapek, szczególnie w obecności 

bakterii. Na istotną rolę endogennego SLPI w procesie regulacji NETs wskazują 

również nasze wyniki in vivo, gdzie w mysim eksperymentalnym modelu łuszczycy, 

większy odsetek infiltrujących skórę neutrofilów jest zdolny do produkcji pułapek                    
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u myszy z deficytem SLPI, w porównaniu do myszy kontrolnych. Świadczy                                   

to o ważnej roli SLPI w procesie hamowania tworzenia NETs w środowisku zapalnym 

[142]. Co ważne, w niniejszej pracy wykazano, że głównym miejscem lokalizacji 

egzogennego SLPI in vitro w zaktywowanych neutrofilach jest jądro komórkowe,                   

co sugeruje, że proces hamowania NETs przez SLPI związany jest z jego funkcją                       

w jądrze komórkowym. Jak opisano powyżej, istotnym czynnikiem odpowiedzialnym 

za tworzenie pułapek jest NE, która w wyniku aktywacji neutrofilów ulega 

translokacji do jądra komórki, gdzie degradując histony przyczynia się                                         

do dekondensacji chromatyny [80]. W niniejszej pracy wykazano obecność NE                        

w jądrze zaktywowanych neutrofilów in vitro oraz in vivo (w ludzkiej skórze 

łuszczycowej). Co więcej, w jądrze komórkowym neutrofilów, w kolokalizacji z NE, 

zaobserwowano także endogenny SLPI. Zatem, zaproponowano mechanizm 

hamowania NETs przez SLPI, tj. SLPI obecny w jądrze - hamuje NE i w związku z tym     

- ogranicza tworzenie pułapek. W celu weryfikacji tej hipotezy, w pierwszej kolejności 

potwierdzono dane literaturowe, że podczas stymulacji neutrofilów do tworzenia 

NETs za pomocą PMA obserwuje się produkt proteolizy H4 [80]. W niniejszej pracy 

poszerzono te obserwacje, i wykazano, że podobny efekt degradacji H4 widoczny jest 

także podczas stymulacji za pomocą TNFα, czy S.aureus. Poza tym, w niniejszej pracy 

zauważono różną intensywność tworzenia pułapek pod wpływem stosowanych 

czynników aktywujących neutrofile, tj. PMA, TNFα oraz S.aureus, a stopniem 

proteolizy H4. W przypadku stymulacji za pomocą S.aureus, który bardzo silnie 

pobudzał neutrofile do generowania NETs, ilość powstającego produktu degradacji 

H4 nie była aż tak duża, jak w przypadku stymulacji za pomocą PMA.                                 

Uzyskane wyniki wskazują zatem, że w przypadku stymulacji przez bakterie mogą 

mieć znaczenie dodatkowe szlaki powstawania NETs, poza szlakami związanymi                                

z udziałem NE, co jest zgodne z danymi literaturowymi [74][73]. Wykazano, że SLPI 

dodany do neutrofilów hamuje degradację histonów w jądrze, co miało miejsce                      

w przypadku stymulacji neutrofilów zarówno za pomocą PMA, jak i TNFα oraz 

S.aureus. Ponadto, kolejne badania, tj. z wykorzystaniem mutantów SLPI, różniących 

się aktywnością inhibitorową względem NE wykazały, że efekt SLPI w procesie 

hamowania pułapek jest tylko częściowo zależny od aktywności inhibitorowej 

względem NE, gdyż mutanty, które posiadały zredukowaną lub szczątkową 

aktywność inhibitorową względem NE, także wykazywały właściwości hamujące 
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tworzenie takich struktur, chociaż ich efekt był ok. 1.2-1.9 razy słabszy,                                        

niż w przypadku użycia niezmutownej formy SLPI.  

 

Podsumowując, wykazano, że regulacyjna rola SLPI w procesie tworzenia 

NETs oparta jest na przynajmniej dwóch mechanizmach: zależnym                                

oraz niezależnym od właściwości inhibitorowych SLPI względem NE.                          

Oprócz wpływu na aktywność proteolityczną NE względem H4, SLPI mógłby 

dodatkowo kontrolować degradację histonów przez wpływ na niezidentyfikowane    

do tej pory proteazy. W związku z tym, że niektóre mutanty SLPI posiadały 

aktywność względem trypsyny lub chymotrypsyny, jest prawdopodobne, że proteazy                                  

o aktywności trypsyno-, chymotrypsyno-podobnej mogłyby być pod kontrolą SLPI                 

w mechanizmie NETozy związanej z proteolizą H4. Ponadto, SLPI mógłby hamować 

tworzenie NETs w oparciu o inny mechanizm, który byłby zależny od jego funkcji 

anty-proteazowych, np. poprzez hamowanie aktywności transkrypcyjnej czynnika 

NFκB [52], który wskazywany jest w niektórych pracach jako niezbędny w procesie 

powstawania pułapek [83]. Biorąc pod uwagę, że sugeruje się hamujący wpływ SLPI 

na kaspazę 3 [39], która z kolei degraduje podjednostkę hamującą NFκB,                                     

tj. IκBα [154], SLPI mógłby zapobiegać tworzeniu NETs poprzez hamowanie 

degradacji IκBα w sposób zależny od kaspazy-3. Z drugiej strony SLPI mógłby 

kontrolować NETs także w oparciu o mechanizmy niezależne od aktywności                       

anty-proteazowej, np. współzawodnicząc z podjednostką p65 NFκB w łączeniu                      

się do promotorów genów kontrolowanych przez NFκB [39].  Kolejnym z przykładów 

regulacji powstawania pułapek przez SLPI mogłoby być blokowanie ROS.                              

ROS wskazuje się jako czynnik wspomagający uwalnianie NE z ziarnistości 

neutrofilów, i w związku z tym - ułatwiający migrację tego enzymu do jądra [80].                        

W niniejszej pracy badano, czy przyczyną hamowania sieci przez SLPI jest wpływ 

inhibitora na uwalnianie ROS. Jednakże wykazano, że SLPI nie wpływa w znaczący 

sposób na produkcję ROS przez neutrofile, mimo hamowania tworzenia 

pułapek.  
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Wymienione wyżej wyniki badań, wskazujące na hamujący wpływ SLPI                                     

na tworzenie NETs, pozwoliły na postawienie hipotezy, że w chorobach, w których 

obserwuje się „nadprodukcję” sieci, poziom SLPI względem NE w neutrofilach ulega 

zmniejszeniu. Biorąc pod uwagę fakt, że najnowsze dane literaturowe pokazują,                               

że w SLE produkcję pułapek można przypisać głównie subpopulacji neutrofilów,                     

tj. LDG [136][137], to takie neutrofile oprócz PMN badano pod kątem obecności NE                 

i SLPI. W pracy poszukiwano także odpowiedzi na pytanie, czy neutrofile osób 

cierpiących na choroby autoimmunizacyjne różnią się pod względem charakterystyki 

NE/SLPI w stosunku do neutrofilów osób zdrowych. W pierwszej kolejności                              

w niniejszej pracy wykazano obecość LDG we krwi obwodowej, oprócz  pacjentów 

chorych na SLE, również u pacjentów chorych na łuszczycę. Następnie, wykazano,                 

że populacja LDG charakteryzuje się zwiększoną immunoreaktywnością wobec 

NE oraz zmniejszoną wobec SLPI, w porównaniu z poziomem w PMN,                                

co korelowało ze zwiększeniem ilości zewnątrzkomórkowego DNA                                  

po stymulacji tych komórek do wyrzutu sieci za pomocą PMA.  Zatem, uzyskane 

wyniki sugerują, że tendencja wzrostu NE i spadku SLPI może być przyczyną 

zwiększonego potencjału do generowania pułapek w LDG względem PMN.                      

Co ciekawe, wyżej wymienioną tendencję wykazano zarówno u dawców zdrowych, 

jak i pacjentów chorych na łuszczycę, czy SLE, przy czym tylko dla grupy pacjentów 

„łuszczycowych” otrzymano wyniki istotne statystycznie. Biorąc pod uwagę fakt,                     

iż odsetek LDG we krwi okazał się wyższy u pacjentów cierpiących zarówno na SLE, 

jak i łuszczycę, w porównaniu do dawców zdrowych, to właśnie ta populacja wśród 

neutrofilów wydaje się być potencjalnie najbardziej istotna w rozwoju tych chorób. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że charakterystyka neutrofilów pod względem 

poziomu NE i SLPI oparta była o techniki cytometrii przepływowej i mikroskopii. 

Techniki te badają immunoreaktywność określonych komponentów, i w dalszej 

kolejności należy potwierdzić otrzymane wyniki w oparciu o analizy jakościowe                        

i ilościowe, takie jak Western Blot czy ELISA. Co ważne, uzyskane wyniki sugerują, 

że wśród neutrofilów infiltrujących skórę łuszczycową pojawiają się komórki 

wykazujące profil immunoreaktywności względem NE i SLPI podobny do LDG. 

Stąd wywnioskowano, że być może, to LDG stanowią główną populację neutrofilów 

naciekających łuszczycową skórę. Taką ewentualność sugerują również wyniki 

powierzchniowej ekspresji cząsteczki CD15 w LDG, która jest wyjątkowo wysoka. 
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Wysoki poziom CD15 wiąże się ze zwiększonym potencjałem adhezyjnym                                

czy chemotaktycznym tych komórek i ułatwioną migracją do tkanek [155-157]. 

„Zaburzenie poziomu NE i SLPI” w komórkach skórnych wydaje się jednak 

znacznie większe, niż  w populacji LDG krwi. Ponadto, w pracy nie przedstawiono 

dowodu, że w skórze łuszczycowej rzeczywiście znajdują się komórki LDG 

pochodzące z krwi. Ze względu na brak charakterystycznych markerów                                    

do fenotypowania LDG, ta sprawa pozostaje otwarta.  

 

Osobną kwestią jest wytłumaczenie pojawiania się LDG we krwi pacjentów 

chorych na łuszczycę. Sugeruje się, że w SLE takie komórki są niedojrzałymi 

neutrofilami, przedwcześnie uwalnianymi ze szpiku kostnego do krwiobiegu,                                        

na co wskazywała głównie morfologia jądra (mniejsza ilość płatów) i zwiększona 

ilość mRNA dla genów ziarnistości azurofilnych, tj. związanych ze wczesnymi 

stadiami rozwojowymi neutrofilów [136][137]. Chociaż jak do tej pory nie są znane 

badania genetyczne SLPI w kontekście łuszczycy czy SLE, być może, że za zwiększenie 

odsetka LDG we krwi, mógłby odpowiadać niski poziom SLPI już w komórkach szpiku 

kostnego, gdyż najnowsze doniesienia wskazują na SLPI jako na ważny czynnik                       

w granulopoezie [50][51]. Jednakże, z innej strony, dane literaturowe wskazują,                       

że obniżenie ekspresji SLPI [158] powodujące zaburzenia w dojrzewaniu neutrofilów 

jest przyczyną występowania np. neutropenii [159][160]. W przypadku łuszczycy 

natomiast pojawiają się dane wskazujące, że we krwi nie maleje, ale wzrasta ilość 

neutrofilów w porównaniu z krwią dawców zdrowych [161][117]. Zatem, wydaje się, 

że pojawianie się populacji LDG w łuszczycy nie jest bezpośrednio związane z niską 

ilością SLPI w szpiku. Możliwe, że takie komórki „nabierają” wskazywanych cech,                      

tj. „zwiększenie NE oraz zmniejszenie SLPI” po opuszczeniu szpiku. W niniejszej 

pracy, w przypadku osób chorych na łuszczycę, LDG okazały się komórkami                    

o morfologii jądra komórkowego charakterystycznej dla dojrzałych 

neutrofilów. Stąd, pochodzenie tych komórek u pacjentów z łuszczycą wydaje                        

się odmienne, niż sugerowane w przypadku LDG pochodzących od pacjentów 

cierpiących na SLE. 

 



 

111 
 

9.2. Hamowanie tworzenia pułapek przez SLPI w kontekście znaczenia produkcji 

sieci w chorobach o podłożu autoimmunizacyjnym  

 

Mając na uwadze znaczenie pułapek w chorobach zapalnych, w tym także 

autoimmunizacyjnych, badanie mechanizmów wyrzutu sieci i poszukiwanie 

inhibitorów tego procesu wydaje się bardzo istotne. Celem takich poszukiwań jest 

wykorzystanie nowo scharakteryzowanych inhibitorów w celach terapeutycznych                     

tj. w terapiach anty-NETs  [83]. Do tej pory wskazano zaledwie kilka możliwości 

hamowania NETs in vitro, w oparciu o inhibitory głównych szlaków tworzenia 

pułapek, tj. inhibitorów oksydazy NADPH generującej ROS (DPI) [153] oraz 

inhibitorów enzymu PAD4 odpowiedzialnego za cytrulinację histonów [80][162][89]. 

Pojawiają się również prace wskazujące na inne syntetyczne czynniki, których 

zastosowanie pozwala na hamowanie NETs, np. poprzez hamowanie procesów 

autofagii, wskazywanej ostatnio jako ważny czynnik w tworzeniu NETs. Do takich 

inhibitorów należą: wortmanina, inhibitory PI3K - kinazy kluczowej do rozpoczęcia 

procesu autofagii czy bafilomycyna A - inhibitor wytwarzania pęcherzyków 

endosomalnych, ważnych w końcowej fazie autofagii [163][164]. Odkrycie NE jako 

jednego z głównych czynników inicjujących tworzenie pułapek, a działającego 

poprzez proteolizę histonów prowadzącą do dekondensacji chromatyny 

[80][165][94], pozwoliło na zaprojektowanie małych β-laktamowych inhibitorów NE 

mających potencjał przechodzenia przez błonę komórkową i w związku z powyższym 

hamowania tworzenia NETs. Ponadto, niedawno pokazano regulacyjną rolę                                  

w hamowaniu sieci przez endogenne/fizjologiczne inhibitory NE, występujące                             

w cytoplazmie neutrofilów, do których należy serpina B1 [166]. SLPI jest głównym 

inhibitorem NE w neutrofilach [38], stąd w niniejszej pracy postawiono hipotezę,                      

że może mieć znaczący udział w kontroli powstawania pułapek. Ta hipoteza znalazła 

również wsparcie w badaniach innej grupy, która wykazała, że egzogenny SLPI 

dodany do aktywowanych neutrofilów hamuje dekondensację chromatyny [80]. 

Zatem, wyniki obu prac wskazują na istnienie możliwości hamowania NETs przez 

hamowanie aktywności NE w procesie proteolizy histonów.  
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SLPI jest naturalnie syntetyzowany w stosunkowo dużej ilości w naskórku 

skóry objętej zmianami łuszczycowymi [167][168], gdzie najprawdopodobniej pełni 

funkcje antybakteryjne [151] wpływa na bilans proteazy-inhibitory, czy może mieć 

udział w regeneracji naskórka [47][48]. Mając na uwadze wyniki niniejszej pracy, 

wskazujące na SLPI jako nowo scharakteryzowany inhibitor tworzenia NETs                                

i obecność SLPI w skórze łuszczycowej, można postawić hipotezę, że nasilona 

obecność SLPI w łuszczycowej skórze ma również na celu kontrolę produkcji 

pułapek, których nadmierna synteza może mieć działanie niepożądane.     

 

 9.3. SLPI jako czynnik regulujący FUNKCJE NETs 
 

 Tak jak wspomniano, zjawisko tworzenia sieci, oprócz strony pozytywnej,                        

ma także aspekt negatywny, i nadmierne wytwarzanie sieci jest przyczyną rozwoju 

chorób zapalnych, w tym schorzeń o podłożu autoimmunizacyjnym [103][104]. 

Postuluje się, że w chorobach o podłożu autoimmunizacyjnym składniki sieci 

powodują nie tylko destrukcję tkanek, ale także stanowią źródło autoantygenów,                

np. u osób chorych na SLE pojawiają się przeciwciała skierowane przeciwko 

komponentom NETs takim jak: LL37 oraz dsDNA [105]. Niedawne dane literaturowe 

wskazują na ciekawe zjawisko związane z wywoływaniem reakcji immunologicznych 

w organizmie przez składniki sieci neutrofilowych. Opiera się ono na produkcji IFNα 

przez pDC w odpowiedzi na neutrofilowe DNA w kompleksie np. z LL37 w łuszczycy 

lub SLE [169][134][135][132][127][128]. Aktywacja pDC oraz produkcja INFα przez 

te komórki [110][133][136] wpływa m.in. na rozwój procesów zapalnych [132] 

skutkujących polaryzacją limfocytów Th w kierunku Th17 oraz Th1, które                                

są wskazywane jako komórki efektorowe o kluczowym znaczeniu w wyżej 

wymienionych chorobach. Aktywacja pDC i produkcja INFα przez te komórki wpływa 

także na regenerację/rozrost/złuszczanie naskórka [170]. INFα jest wskazywany jako 

ważny czynnik w rozwoju chorób autozapalnych.  Dla przykładu, osoby leczone INFα,                                    

np. w przypadku zapalenia wątroby czy zmian nowotworowych, rozwijają symptomy 

łuszczycy [171]. Głównymi producentami INFα lub innych interferonów typu 1                      

są pDC. pDC syntetyzują interferony typu 1, gdyż specjalizują się obronie przeciwko 

wirusom. Interferony typu 1 są ważnymi czynnikami hamującymi replikację tych 

patogenów. Synteza takich interferonów zachodzi w wyniku rozpoznania kwasów 
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nukleinowych RNA/DNA, poprzez receptory TLR7/9 w komórkach pDC [172].                      

pDC naturalnie nie odpowiadają na własne DNA organizmu. Jednak w pewnych 

okolicznościach własne DNA może „pobudzić” wewnątrzkomórkowe receptory TLR9 

w pDC [173]. Wykazano, że w łuszczycy czy SLE, własne DNA pochodzące m.in. z sieci 

neutrofilowych lub z uszkodzonych keratynocytów [132], może aktywować TLR9                           

pod warunkiem opłaszczenia DNA kationowym białkiem antybakteryjnym [174]. 

Pierwotnie wykazano, że jest nim peptyd antybakteryjny LL37. W skórze 

łuszczycowej obserwuje się wzrost stężenia peptydów antybakteryjnych [175][167], 

w przeciwieństwie do np. atopowego zapalenia skóry [167], stąd możliwość 

opłaszczania DNA w łuszczycy przez takie białka jest bardzo prawdopodobna.                      

Nasza grupa wykazała również, że kompleksy DNA z innymi białkami 

kationowymi pochodzącymi z sieci neutrofilowych stymulują in vitro produkcję 

INFα przez pDC. Należą do nich kompleksy DNA/SLPI/NE lub DNA/SLPI/KatG. 

Co ważne, takie kompleksy w większym stopniu stymulowały pDC do syntezy 

INFα, niż kompleksy z LL37 [127][128]. W niniejszej pracy potwierdzono,                             

że in vitro oraz in vivo - w biopsjach skóry łuszczycowej odnajduje się NE                       

oraz SLPI na sieciach, i co ważne, inne osoby w zespole wykazały obecności 

takich struktur w sąsiedztwie pDC. Należy jednak zwrócić uwagę, że źródłem LL37, 

czy SLPI wykrywanym na sieciach mogą być zarówno neutrofile naciekające skórę,  

jak i potencjalnie np.  keratynocyty.  

 

9.4. Zintegrowany model działania SLPI w powiązaniu ze zjawiskiem NETs                       

w skórze w chorobach o podłożu autoimmunizacyjnym  

 

Zatem jak pogodzić ograniczający wpływ SLPI na uwalnianie sieci, z obecnością tego 

inhibitora w pułapkach neutrofilowych występujących w łuszczycowej skórze?                           

Na podstawie otrzymanych wyników, poniżej zaproponowano zintegrowany model 

działania SLPI w skórze pacjentów cierpiących na choroby autoimmunizacyjne                                       

- charakteryzujace się „nadprodukcją” NETs, na przykładzie łuszczycy. 

 

 Zaproponowano dwa schematy działania (dwie funkcje) SLPI w skórze łuszczycowej 

w powiązaniu ze zjawiskiem NETs (Fig. 7A): 
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1. SLPI jako czynnik regulujący powstawanie NETs. 

 

W pierwszym przypadku, mając na uwadze wyniki uzyskane w pracy 

wskazujące na SLPI jako na inhibitor NETs, wydaje się prawdopodobne, że SLPI 

występujący w skórze łuszczycowej potencjalnie mógłby ograniczać powstawanie 

pułapek. Jak wytłumaczyć zatem obecność NETs w środowisku bogatym w SLPI? 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że po pierwsze, hamowanie NETs przez 

SLPI jest częściowe, stąd SLPI obecny w naskórku najprawdopodobniej nie hamuje 

NETs całkowicie. Po drugie, być może, że zwiększona ilość proteaz 

charakterystycznych dla zmian łuszczycowych inaktywuje SLPI ograniczając jego 

możliwości hamowania NETs w środowisku chorobowym. Po trzecie, ze względu                     

na chroniczność zmian chorobowych, tj. naprzemienne nasilenie/wyciszenie 

symptomów, SLPI może w skórze występować czasowo i/lub lokalnie,                                        

co uniemożliwia stałą kontrolę powstawania pułapek przez ten inhibitor.                         

Ponadto, jeśli głównym źródłem SLPI kontrolującym NETozę w łuszczycowej skórze 

są neutrofile, a nie np. keratynocyty, to w takim wypadku różnice 

immunoreaktywności subpopulacji neutrofilów względem NE i SLPI, sugerowałyby 

również większe prawdopodobieństwo uwalniania pułapek przez neutrofile bogate          

w NE i ubogie w SLPI. 

 

2. SLPI jako czynnik  regulujący FUNKCJE NETs. 

 

 W drugim przypadku SLPI jako komponent NETs wraz z DNA oraz NE                               

jest czynnikiem wywołującym reakcje autoimmunizacyjne w organizmie,                                   

tj. stymuluje pDC do produkcji IFNα i w konsekwencji nasila objawy autozapalne.                   

W takim przypadku SLPI mógłby pochodzić albo bezpośrednio z neutrofilów,                           

lub co bardziej prawdopodobne - z karatynocytów. 
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B
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Ryc. 7. Mechanizmy działania SLPI w skórze łuszczycowej w powiązaniu ze zjawiskiem NETs:                                   
1. SLPI jako czynnik regulujący powstawanie NETs, 2. SLPI jako czynnik regulujący funkcje 
NETs. Ad. 1. Niski poziom endogennego lub egzogennego SLPI względem NE w neutrofilach 
infiltrujacych skórę łuszczycową, wpływa na zwiększoną wrażliwość tych komórek do tworzenia 
pułapek (NETs). Ad. 2. Komponenty sieci w postaci DNA/NE/SLPI uczestniczą  w wywoływaniu reakcji 
autozapalnych w organizmie, tj. stymulują komóki pDC do syntezy INFα, co najprawdopodobniej nasila 
symptomy łuszczycy. 

 

Hipotetyczny model udziału SLPI w łuszczycy mógłby wyglądać następująco                         

(Ryc. 7 B). W pierwszej kolejności, ma miejsce napływ z krwi do skóry neutrofilów                            

z wysokim poziomem NE i niskim poziomem SLPI, tj. neutrofilów o zwiększonej 

wrażliwości na tworzenie sieci, np. LDG. Przemawia za tym fakt, iż u osób chorych                        

na łuszczycę zwiększa się odsetek LDG we krwi obwodowej. W chwili pojawienia                      

się takich neutrofilów w skórze, SLPI „zewnętrzny”, tj. pochodzący z keratynocytów,                  

w ograniczonym stopniu wpływa na uwalnianie NETs, np. z powodu 

niewystarczającej ekspresji lub funkcjonalnej inaktywacji. Zdeponowane w skórze 

łuszczycowej sieci  są następnie „oblepiane” przez SLPI pochodzący z keratynocytów, 

które zwiększają syntezę tego inhbitora, być może także w celu ograniczenia NETozy. 

Jednakże efektem obecności SLPI w sieciach jest powstawanie silnie stymulującego 

kompleksu DNA/SLPI/NE, który poprzez indukcję IFNα w pDC mógłby nasilać 

objawy łuszczycy. Weryfikacja tego modelu, a w szczególności odpowiedzi na pytanie, 

czy autozapalne właściwości SLPI, takie jak hamowanie NETs przeważają nad                       

prozapalnym wpływem tego inhibitora, jakim może być kontrola produkcji IFNα, 

wymaga dalszych badań. 
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10. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

W niniejszej pracy sprawdzono, postawione w ramach celów badań, 

następujące hipotezy. Pierwsza z nich zakładała, że: Inhibitory NE: SLPI oraz                     

α1-PI hamują tworzenie NETs. W tym przypadku, wykazano, że egzogenny SLPI 

dodany do neutrofilów in vitro selektywnie ogranicza tworzenie pułapek. Co ważne, 

należy podkreślić, iż stężenie inhibitora użyte w badaniach mieściło się w granicach 

stężeń podawanych w literaturze jako fizjologiczne [39]. Dodatkowo, prawdziwość 

hipotezy została także wykazana w badaniach in vitro oraz in vivo, w oparciu o model 

myszy z deficytem genetycznym SLPI-/-. Wyniki analiz mikroskopowych wskazujące                          

na lokalizację jądrową egzogennego SLPI w aktywowanych neutrofilach potwierdziły 

dalsze przypuszczenia, że SLPI kontroluje powstawanie sieci głównie w jądrze 

komórkowym. Dodatkowo, wykazanie kolokalizacji NE oraz SLPI in vivo w jądrze 

komórkowym neutrofilów naciekających ludzką skórę łuszczycową sugeruje,                                    

że ten proces z dużym prawdopodobieństwem zachodzi w żywym organizmie.                               

Wyniki wskazujące, że SLPI nie wpływa w znaczący sposób na ROS,                                         

dobrze korespondują z jądrową lokalizacją SLPI, ponieważ produkcja ROS ma miejsce                      

poza jądrem komórkowym. Na podstawie otrzymanych wyników, jeden                                     

z podstawowych mechanizmów, za pomocą którego SLPI ogranicza produkcję 

pułapek, polega na hamowaniu procesu degradacji histonów w jądrze komórkowym 

poprzez kontrolę aktywności NE. Nie jest to jednak jedyny mechanizm, ponieważ 

hamowanie NETs przez SLPI okazało się tylko częściowo zależne od aktywności 

inhibitorowej SLPI względem NE. Wyniki pozwoliły zatem nakreślić możliwość 

nowych kierunków badań nad funkcjami SLPI w neutrofilach, w tym głównie                         

nad mechanizmami hamowania NETs przez SLPI. W dalszej kolejności, częściowo 

potwierdzono drugą hipotezę postawioną w ramach niniejszej pracy,                                           

tj., że: Neutrofile, osób chorych na łuszczycę, które silnie naciekają skórę                           

i tworzą NETs, charakteryzują się podwyższoną ilością NE i obniżoną ilością  

inhibitorów NE, w tym przypadku - SLPI. Należy jednak zwrócić uwagę,                                

że ta hipoteza powinna zostać również potwierdzona w oparcu o analizy Western 

Blot czy ELISA. Jednakże, w pracy po raz pierwszy wykazano, że wyżej wymieniona 

charakterystyka, dotycząca neutrofilów krwi, koreluje ze zdolnością komórek                    

tworzenia pułapek, co pozwala na dokładniejsze zrozumienie roli NE oraz SLPI                    
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w neutrofilach, w kontekście przewlekłych chorób autozapalnych. W pracy, 

wykazano, że taka charakterystyka, tj. wyjątkowo wysoki poziom 

immunoreaktywności względem NE oraz niski - wobec SLPI, dotyczy populacji 

neutrofilów krwi obwodowej, tzw. LDG, których odesetek zwiększa się u pacjentów 

chorych na łuszczycę czy SLE. To właśnie te komórki z dużym 

prawdopodobieństwem migrują do skóry i odpowiedzialane są za tworzenie sieci,                  

co wydaje się mieć negatywne skutki dla organizmu. Wcześniejsze badania zespołu 

wykazały, że składniki pułapek neutrofilów - DNA/SLPI/NE w skórze łuszczycowej 

najprawdopodobniej wywołują reakcje autoimmunologiczne w organizmie,                                    

tj. stymulują pDC do produkcji INFα, co nasila symptomy łuszczycy.                             

Ostatecznie, w dyskusji rozprawy, w nawiązaniu do wykazanych, w niniejszej 

pracy oraz we wcześniejszych pracach zespołu, mechanizmów „działania” SLPI 

w powiązaniu ze zjawiskiem NETs, przedstawiono hipotetyczny, zintegrowany 

model działania SLPI w łuszczycy, jako przykład działania SLPI                                               

w autozapalnych chorobach skóry. Model powstał w oparciu o dwa 

mechanizmy działania SLPI: 1. SLPI jako czynnik regulujący powstawanie NETs 

oraz 2. SLPI jako czynnik regulujący funkcje NETs, co wpisane jest w ramy 

tytułu pracy doktorskiej. Podsumowując, dotychczasowa wiedza na temat 

znaczenia NETs  w skórze osób cierpiących na choroby autozapalne wraz z wynikami 

badań otrzymanymi w ramach sprawdzenia hipotez postawionych w niniejszej pracy, 

pozwoliły na szersze zrozumienie zjawisk związanych z obecnością neutrofilów                      

oraz NETs w takich chorobach, oraz stanowiło „kolejny krok” pomocny w dalszych                             

badaniach nad diagnostyką czy terapią wyżej wymienionych chorób w kontekście 

hamowania NETs. 
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