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2 Wykaz skrótów
APS

nadsiarczan amonu (ang. ammonium persulfate)

ATP

adenozynotrifosforan (ang. adenosine triphosphate)

Bisakrylamid

N-[(prop-2-enoiloamino)metyl]prop-2-enamid
(ang. N-[(prop-2-enoylamino)methyl]prop-2-enamide)

BSA

surowicza albumina wołowa (ang. bovine serum albumin)

CBB

błękit brylantowy Coomassie (ang. Comassie brilliant blue)

CD

antygen różnicowania komórkowego
(ang. cluster of differentiation)

DMSO

dimetylosulfotlenek (ang. dimethyl sulfoxide)

DTT

ditiotreitol (ang. dithiothreitol)

ECM

macierz zewnątrzkomórkowa (ang. extracellular matrix)

EDTA

kwas etylenodiaminotetraoctowy
(ang. ethylenediaminetetraacetic acid)

EK

enterokinaza

FBS

płodowa surowica bydlęca (ang. fetal bovine serum)

GCF

płyn dziąsłowy (ang. gingival crevicular fluid)

HNE

ludzka elastaza neutrofilowa (ang. human neutrofil elastase)

HPLC

wysokosprawna chromatografia cieczowa
(ang. high-performance liquid chromatography)

HRgpA

arginino-specyficzna gingipaina A o dużej masie molekularnej
(ang. high molecular mass Arg-gingipain A)

HRP

peroksydaza chrzanowa (ang. horseradish peroxidase)

Ig

immunoglobulina

IL

interleukina

IPTG

izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozyd

Kgp

lizyno-specyficzna gingipaina (ang. Lys-gingipain)

KLK

kallikreina

MCS

polilinker (ang. multiple cloning site)

MMP

metaloproteaza macierzy zewnątrzkomórkowej
(ang. matrix metalloproteinase)

PAGE

elektroforeza w żelu poliakrylamidowym
(ang. polyacrylamide gel electrophoresis)
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PAR

receptor aktywowany proteazą (ang. protease activated receptor)

PCR

reakcja łańcuchowa polimerazy (ang. polymerase chain reaction)

PVDF

fluorek poliwinylidenu (ang. polyvinylidene fluoride)

rcf

względna siła wirowania (ang. relative centrifugal force)

RgpB

arginino-specyficzna gingipaina B (ang. Arg-gingipain B)

SDS

dodecylosiarczan sodu (ang. sodium dodecyl sulfate)

SLPI

wydzielniczy inhibitor proteaz leukocytarnych
(ang. secretory leucoprotease inhibitor)

SP-A

białko płucnego surfaktantu A (ang. surfactant protein A)

SPINK

inhibitor Kazala proteaz serynowych
(ang. serine protease inhibitor Kazal-type)

TEMED

N,N,N',N'-tetrametyloetano-1,2-diamina

TFA

kwas trifluorooctowy (ang. trifluoroacetic acid)

TIMP

tkankowy inhibitor metaloproteinaz
(ang. tissue inhibitor of metalloproteinases)

Tricine

N-[2-hydroksy-1,1-bis(hydroksymetylo)etylo]glicyna

Tris

2-amino-2-hydroksymetylo-propan-1,3-diol

Tween-20

monooleinian polioksyetylenosorbitolu
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3 Streszczenie
Porphyromonas gingivalis, gram ujemna asacharolityczna i beztlenowa pałeczka jest
głównym patogenem odpowiedzialnym za wywoływanie chorób przyzębia, a jej czynniki
wirulencji są szeroko opisane w etiologii paradontozy. Jak się okazuje w ostatnich latach jej
obecność została powiązana także z występowaniem innych chorób jak reumatoidalne
zapalenie stawów czy zachłystowe zapalenie płuc. Szczegółowe podłoże tej korelacji nie
zostało jednak dobrze scharakteryzowane, w szczególności w rozwoju chorób układu
oddechowego. Celem niniejszej pracy doktorskiej była więc identyfikacja mechanizmów
wirulencji bakterii na poziomie biochemicznym, w kontekście wywoływanego zachłystowego
zapalenia płuc, a tym samym poszerzenie stanu wiedzy na temat działania patogenu.
Intensywny stan zapalny i wzmożona degradacja tkanki łącznej, obserwowane w mysim
modelu zachłystowego zapalenia płuc, sugerują podwyższoną aktywność enzymów
proteolitycznych w miejscu choroby. Ze względu na fakt, że stężenie proteaz bakteryjnych
w miejscu infekcji nie jest dostatecznie wysokie, aby samodzielnie doprowadzić do tak
drastycznych zmian, a w stanie homeostazy działanie proteaz gospodarza jest ściśle
kontrolowane zarówno poprzez ich sekrecję jako nieaktywne zymogeny jak i produkcję
specyficznych inhibitorów, głównym celem badań było sprawdzenie, czy enzymy
produkowane przez bakterię mogą doprowadzić do ich niekontrolowanej aktywności, poprzez
zaburzenie mechanizmów regulacyjnych działanie proteaz, doprowadzając tym samym do
występowania objawów choroby i postępującej destrukcji tkanki. Ponieważ za obróbkę białek
tkanki łącznej i macierzy zewnątrzkomórkowej odpowiedzialne są przede wszystkim proteazy
należące do rodzin metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) czy kallikrein
(KLK), pierwszy etap badań skupiał się na zbadaniu zdolności gingipain, enzymów
odpowiedzialnych za ponad 80% aktywności proteolitycznej patogenu, do ich aktywacji.
W tym celu stworzono unikatowy system do badania specyficzności substratowej enzymów
proteolitycznych. Opracowana strategia bazuje na produkcji niewielkich białek fuzyjnych
złożonych z badanej sekwencji, odpowiedzialnej za aktywację poszczególnych rodzin
proteaz, przyłączonej do odpornego na proteolizę, rozpuszczalnego białka nośnikowego, które
umożliwia wydajną ekspresję i łatwe oczyszczanie. Proponowana strategia pozwoliła na
szybką i efektywną analizę dotychczas nieopisywanej aktywacji proform metaloproteinaz
macierzy zewnątrzkomórkowej oraz kallikrein występujących w płucach. Wyniki zostały
potwierdzone przy użyciu dostępnych natywnych białek oraz z wykorzystaniem hodowli
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in vitro komórek płucnego epitelium. W kolejnym etapie przeprowadzono weryfikację
zdolności

gingipain

do

degradacji

inhibitorów

badanych

proteaz.

W

tym

celu

wyprodukowano i oczyszczono rekombinantowe białka: inhibitory z rodziny SPINK dla
kallikrein oraz TIMP1 i TIMP2 dla metaloproteinaz. W każdym przypadku zaobserwowano
degradację powyższych inhibitorów przez gingipainy, powiązaną z utratą ich aktywności, co
sugeruje, że także na tym poziomie obserwowane jest zaburzenie mechanizmów regulujących
aktywność proteolityczną gospodarza. Ostatni etap pracy został poświęcony zbadaniu wpływu
gingipain na mechanizmy odporności wrodzonej układu oddechowego, stanowiące pierwszą
linię obrony przed patogenem. Okazuje się, że zarówno białko płucnego surfaktantu A,
odpowiedzialne m.in. za opsonizację bakterii i tym samym ułatwiające usuwanie patogenów
z ustroju oraz kalgranuliny S100A8 i S100A9 działające prozapalnie i antybakteryjnie są
degradowane przez gingipainy.
Podsumowując, niniejsza praca doktorska skupia się na zbadaniu mechanizmów
wirulencji P. gingivalis w wywoływanym zachłystowym zapaleniu płuc. Na podstawie
przeprowadzonych badań udało się wykazać, że gingipainy produkowane przez patogen
zarówno poprzez zaburzenie mechanizmów regulujących aktywność proteaz, jak i degradację
białek odpowiedzialnych za mechanizmy obronne organizmu, mogą prowadzić do
patologicznych stanów obserwowanych w zachłystowym zapaleniu płuc, prezentując w ten
sposób nowe, dotychczas nieopisane mechanizmy wirulencji P. gingivalis w chorobach
układu oddechowego.
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4 Summary
Porphyromonas gingivalis is gram-negative, asaccharolytic, anaerobic bacteria which
is the main etiological agent of periodontitis, also implicated in the development
of rheumatoid arthritis and aspiration pneumonia. The latter life-threatening condition could
be caused by inhalation of bacteria into respiratory system by accidental aspiration of saliva
or during medical procedures. Although the importance of P. gingivalis in development
of disease is well documented, the exact mechanism still remains elusive. Thus, this study was
focused on broaden current knowledge on pathogen and identification its mode of action in
aspiration pneumonia.
Animal studies showed massive destruction of lung tissue, what may suggests
upregulated activity of proteases responsible for degradation of extracellular matrix proteins.
Due to insufficient concentration, bacterial proteases themselves are likely unable to cause so
drastic changes at a site of infection. One of the largest group of enzymes implicated in ECMprotein degradation in humans is matrix metalloproteinases (MMPs) family. Another good
example is the family of kallikrein-related peptidases (KLKs). Both of the enzyme groups are
widely expressed in lung tissue. Nevertheless, during homeostasis, host proteases are tightly
controlled by their production as inactive zymogens and expression of specific inhibitors,
which target already-activated enzymes. Due to the fact that dysregulation of this control
systems may lead to excessive proteolytic activity within tissue the aim of the study was to
verify if gingipains, main extracellular proteases produced by P. gingivalis, could activate
proforms of MMPs and KLKs on one hand, and degrade their inhibitors on the other. In order
to facilitate understanding of gingipains role in activation of zymogens, novel system for
assasement of proteolytic activity on the biologically-relevant sequences was created and
developed. The approach is based on the production of short fragments of naturally occurring
amino acid sequences representing sites of activation of proenzymes attached to soluble,
proteolysis-resistant carrier protein. This strategy allows efficient expression of such fusion
proteins and easy analysis, thus providing means of the fast initial assasement of proteolytic
processing of proteins of interest. This prediction-based approach indeed revealed potential
ability of gingipains to process the prosequences of human MMP and KLK protease families,
selecting the preferred targets for further investigations. These results were confirmed using
available recombinant proteins and most importantly employing human lung fibroblasts cell
cultures. Next step of the study was aimed at verification of the ability of gingipains
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to degrade inhibitors of potentially activated proteases. For that purpose recombinant MMP
inhibitors – TIMP-1 and - 2 and members of SPINK kallikrein inhibitor family were produced
and purified. In each investigated case the efficient degradation of inhibitors was observed
leading to their inactivation. The final part of the study was intended to investigate
the impairment of innate immunity mechanisms of lungs caused by gingipains. It was
revealed that gingipains were able to degrade surfactant protein A (SP-A), which is
responsible for e.g. opsonization of bacteria thus their removal and also calgranulins S100A8
and S100A9 with proinflammatory and antibacterial potential.
Concluding, presented study was aimed to investigate the role of P. gingivalis in
the development of aspiration pneumonia. It was demonstrated that gingipains produced by
pathogen could not only degrade proteins engaged in immunity but also destroy mechanisms
controlling activity of proteases. This strategy likely leads to serious impairment of host
homeostasis and the defense mechanisms enabling spreading of bacteria and progression of
disease. To sum up, this thesis proposes novel mechanism of virulence of P. gingivalis in
the context of lung diseases.
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5 Wstęp

5.1

Zachłystowe zapalenie płuc
Zapalenie płuc jest chorobą wywoływaną przez bakterie, wirusy, grzyby lub pasożyty.

Najpowszechniejszą przyczyną są zakażenia bakteryjne, które można podzielić na
pozaszpitalne (ang. community aquired pneumonia, CAP) oraz szpitalne (ang. nocosomial
pneumonia). Forma szpitalalna wywoływana jest przez mikroorganizmy normalnie bytujące
w śluzówce jamy ustnej i gardła takie jak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza,
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae i grzyb Candida
albicans. Natomiast do szpitalnego zapalenia płuc dochodzi u pacjentów hospitalizowanych
w wyniku innego schorzenia np. na oddziałach intensywnej terapii czy w domach opieki nad
starszymi. Częstość jego występowania szacuje się na 10-15%, a śmiertelność może wynosić
nawet 25% wszystkich nabytych na oddziałach szpitalnych infekcji. W odróżnienie od CAP
szpitalne zapalenie płuc wywoływane jest przez mikroorganizmy, które normalnie nie bytują
w jamie ustnej i gardle i należą do nich m. in. Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Escherichia coli czy Klebsiella pneumoniae [1], [2]. Jama ustna może stanowić
bardzo istotne źródło bakterii prowadzących do rozwoju chorób zapalnych płuc. Jeden mm3
płytki nazębnej zawiera około 106 bakterii obejmujących 300 różnych gatunków
beztlenowców oraz fakultatywnych beztlenowców [3] i może stanowić ciągły rezerwuar
potencjalnych patogenów. Bakterie takie wraz ze śliną mogą być aspirowane do niższych
części układu oddechowego prowadząc do infekcji [4]. Wykazano, że bakterie obecne
w jamie ustnej i stanowiące biofilm płytki nazębnej są potencjalnymi czynnikami
etiologicznymi nabytych infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza na oddziałach intensywnej
terapii u pacjentów zaintubowanych [5]. Ponieważ większość chorych ma obniżoną
odporność, do tego wykazuje redukcję w ilości wytwarzanej śliny, co razem z utrudnionym
odruchem żucia oraz ograniczonymi ruchami języka, mocno upośledza naturalne mechanizmy
oczyszczania jamy ustnej. Dodatkowo efekt ten potęgowany jest przez fakt niedokładnej,
a nawet ignorowanej higieny, co zdecydowanie sprzyja kolonizacji bakterii [6]. Wśród grup
szczególnie narażonych na występowanie nabytych infekcji płuc są przede wszystkim osoby
starsze. Z uwagi na podeszły wiek, uważa się, że ludzie tacy są bardziej podatni na chroniczne
choroby zapalne i infekcje bakteryjne, takie jak paradontoza oraz zapalenie płuc wywołane
13

aspiracją bakterii jamy ustnej [7]. Ponadto, bakterie beztlenowe odnajdowano często
w płucach osób podłączonych do respiratora, czemu zdecydowanie sprzyja fakt zwiększania
się ilości bakterii w jamie ustnej w czasie intubacji. Co więcej dysfagia stanowi istotny
czynnik ryzyka, a nawet prognostyk wystąpienia choroby [8].

5.2

Zachłystowe zapalenie płuc a paradontoza
Paradontoza to przewlekła, zapalna choroba przyzębia, która dotyka około 30%

dorosłych a w 5-10% przypadków przyjmuje najpoważniejszą postać prowadząc do utraty
uzębienia [9]. Główną przyczyną paradontozy jest powstanie bakteryjnego biofilmu na
powierzchni zębów, czyli płytki nazębnej [10]. Oprócz tego obserwuje się powstanie
kieszonek dziąsłowych i wytworzenie płytki nazębnej poddziąsłowej [11]. Początkowo
biofilm składa się z kilku warstw komórek bakteryjnych i tworzą go głównie gram-dodatnie
bakterie z rodzaju Streptococcus, a także gram-dodatnie pałeczki i bakterie nitkowate
z rodzaju Actinomyces i Corynebacterium oraz niewielka ilość gram-ujemnych beztlenowców
lub fakultatywnych beztlenowców z rodzaju Neisseria [12]. Następnie, pod wpływem
czynników, takich jak między innymi nadwrażliwość gospodarza spowodowana niewłaściwą
higieną jamy ustnej, obniżeniem odporności, paleniem papierosów czy też czynnikami
genetycznymi, może dojść do nasilonego wzrostu gram-ujemnych bakterii beztlenowych [13].
W pełni uformowany biofilm złożony jest z ponad 300 warstw komórek i tworzą go
m. in. bakterie tzw. „czerwonego kompleksu”, czyli Porphyromonas gingivalis, Tanarella
forsythia oraz Treponema denticola [12]. W przebiegu choroby dochodzi do rozwoju
zapalenia dziąseł, któremu towarzyszy krwawienie i powstanie kieszonek dziąsłowych,
a następnie do zniszczenia tkanek podporowych zębów: ozębnej oraz kości wyrostka
zębodołowego, co ostatecznie prowadzi do utraty zębów [14].
Bakterie P. gingivalis zostały zidentyfikowane w ślinie jako czynnik ryzyka
występowania chorób układu oddechowego [15], niezależnie od obecności uzębienia.
Wiadomo, że flora bakteryjna jamy ustnej różni się u osób posiadających zęby od tych, którzy
ich nie mają. Okazuje się jednak, że chociaż teoretycznie w przypadku osób bezzębnych ilość
beztlenowców jest mniejsza, to należy podkreślić, że protezy stają się także bogatym
rezerwuarem mikroorganizmów, zwłaszcza u osób starszych, gdzie często nie obserwuje się
dostatecznego dbania o ich higienę [16]. Na rozwój zachłystowego zapalenia płuc wpływ ma
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również stadium zaawansowania paradontozy. Wykazano, że wraz ze wzrostem ilości
rozchwianych zębów obserwuje się więcej zaburzeń w funkcji płuc [17], [18]. Co więcej
okazuje się, że u pacjentów z przynajmniej 10 zębami, w których stwierdzono głębokość
kieszonek dziąsłowych większą niż 4 mm obserwuje się większą śmiertelność spowodowaną
chorobami płuc niż u osób, u których nie stwierdzono występowania kieszonek [19]. Sugeruje
się nawet, że ocena zaawansowania paradontozy może być jedną z metod identyfikacji
chorych z wysokim ryzykiem rozwoju szpitalnego zapalenia płuc [20].

5.3

Bakterie Porphyromonas gingivalis
Bakterie gatunku P. gingivalis taksonomicznie zaklasyfikowane zostały do królestwa

Bacteria, typ BXX, Bacteroidetes phy. nov., klasa I „Bacteroides”, rząd „Bacteroidales”,
rodzina III „Porphyromonadaceae”, rodzaj Porphyromonas. Do roku 1988 nazywane były
Bacteroides melaninogenicus, Bacteroides asacharolyticus lub Bacteroides gingivalis. Pod
względem

biologicznym

i

biochemicznym

to

gram-ujemne,

asacharolityczne,

hemaglutynujące pałeczki [21]. Co ważne, jest to bakteria auksotroficzna pod względem
porfiryn, dlatego też hem stanowi niezbędny czynniki wzrostu i stanowi główne źródło
niezbędnego żelaza oraz porfiryn [22]. Największym rezerwuarem hemu i żelaza
w organizmie gospodarza są czerwone krwinki, które pod wpływem P. gingivalis ulegają
hemaglutynacji, a następnie powolnej lizie prowadzącej do uwolnienia pożądanych
składników odżywczych. Na płytkach z krwawym agarem kolonie bakteryjne są na początku
kremowe, ale po kilku dniach przybierają barwę ciemnoczerwoną lub czarną, co związane jest
z akumulacją Fe(III) protoporfiryny (IX) w formie µ-oxo dimeru [Fe(III)PPIX]2O na
powierzchni bakterii [23]. Działanie to pozwala nie tylko na pozyskanie żelaza i porfiryn
niezbędnych do wzrostu, ale również poprzez zdolność do wiązania reaktywnych form tlenu
utrzymuje warunki redukujące oraz chroni komórkę przed działaniem H2O2 produkowanego
przez neutrofile [24]. W odróżnieniu od innych przedstawicieli rodzaju Porphyromonas,
z których większość jest zdolna do wzrostu na skomplikowanych węglowodanach,
P. gingivalis jest zależny od substratów azotowych jak aminokwasy i peptydy, które
wykorzystuje jako źródł substancji odżywczych i energii. Cukry natomiast, takie jak glukoza,
wykorzystywane są w biosyntezie wewnątrzkomórkowych makrocząsteczek [11]. Z tego
względu bakteria ta produkuje i uwalnia znaczną ilość enzymów proteolitycznych zdolnych
do degradacji białek zarówno gospodarza (kolagen, fibronektyna, fibrynogen, laminina), jak
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i innych mikroorganizmów, zapewniając sobie tym samym peptydy odżywcze i aminokwasy
[25], [26]. Wśród produkowanych enzymów proteolitycznych wyróżnić można między
innymi aminopeptydazy [27], karboksypeptydazy [28], di- oraz tripeptydylo peptydazy [29],
[30], oligopeptydazy [31] oraz szereg endopeptydaz. Wszystkie zewnątrzkomórkowe
endopeptydazy włączając gingipainy, periodontainę, proteazy PrtT oraz Tpr, są proteazami
cysteinowymi [26]. Proteazy zapewniają bakterii nie tylko peptydy odżywcze, odgrywają one
również bezpośrednią rolę w niszczeniu tkanek jak również w modulowaniu odpowiedzi
immunologicznej. Obok proteaz do głównych czynników wirulencji P. gingivalis należą:
pęcherzyki błony zewnętrznej, fimbrie, adhezyny, lipopolisacharyd oraz hemolizyny, które
razem tworzą bogaty arsenał umożliwiający bakterii kolonizację i przetrwanie w organizmie
gospodarza [14].

5.4

Gingipainy
Gingipainy to główne proteazy cysteinowe produkowane przez P. gingivalis, które

odgrywają kluczowa rolę w wirulencji tego organizmu [32]. Odpowiadają one za ponad 85%
całkowitej aktywności proteolitycznej patogenu oraz za 99% tak zwanej „trypsyno-podobnej”
aktywności wytwarzanej przez bakterię. Ze względu na specyficzność rozpoznawania reszty
P1 można wyróżnić dwa rodzaje gingipain: gingipainy R (Rgps), hydrolizujące wiązanie
Arg-Xaa oraz gingipainę K (Kgp), która atakuje wiązanie Lys-Xaa [33].
Gingipainy R są produktami dwóch pokrewnych, ale oddzielnych genów, rgpA oraz
rgbB. Oba loci występują w genomach wszystkich jak dotąd opisanych szczepów
laboratoryjnych

oraz

klinicznych

P.

gingivalis.

Geny

rgp

zostały

sklonowane

i zsekwencjonowane z wielu różnych szczepów w tym HG66, W50, W83, ATCC 33277 oraz
381 wykazując niewielkie tylko różnice w sekwencji kodującej między szczepami, co
świadczy dobitnie o tym, że ich struktura jest mocno zachowana [34]. Fragment genu rgpA,
ulegający translacji, koduje białko złożone z kolejno preprofragmentu, domeny katalitycznej
oraz sporej domeny hemaglutynującej/adhezyjnej zlokalizowanej na C-końcu. Na podstawie
struktury krystalograficznej RgpB w domenie katalitycznej można wyróżnić domenę kaspazopodobną oraz immunoglobulino-podobną [35]. W odróżnieniu od rgpA, gen rgpB nie posiada
prawie całej części kodującej domenę hemaglutynującą/adhezyjną z wyjątkiem niewielkiego
fragmentu na C-końcu (Rysunek 1). Pomimo tej różnicy, sekwencje obu genów podlegające
translacji wykazują 72%, 99%, 52% oraz 51% podobieństwa odpowiednio w profragmencie,
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domenie

kaspazo-podobnej,

domenie

immunoglobulino-podobnej

oraz

w

domenie

C-końcowej. Taka organizacja genów wskazuje na to, że albo rgpB powstał poprzez
duplikację rgpA, z delecją domeny hemaglutynującej/adhezyjnej, albo też nastąpiła duplikacja
genu

rgpB,

po

której

nastąpiła

insercja

sekwencji

kodującej

domenę

hemaglutynujacą/adhezyjną. Niezależnie jednak od kolejności powstania, zachowanie obu
genów w genomach wszystkich szczepów P. gingivalis jednoznacznie sugeruje, że oba białka
odgrywają istotna rolę w fizjologii bakterii [36].
Produktem genu kgp jest białko złożone z sekwencji sygnalnej, propeptydu, domeny
katalitycznej oraz C-końcowej domeny hemaglutynującej/adhezyjnej. Sekwencje kodujące
genu kgp z różnych szczepów są bardzo mocno zachowane ewolucyjnie. Wyjątkiem jest
fragment kodujący reszty aminokwasowe 1404-1661. Odcinek ten stanowi połączenie
pomiędzy 3 i 4 poddmeną domeny hemaglutynującej/adhezyjnej i występuje w trzech różnych
wariantach w zbadanych szczepach laboratoryjnych. W szczepie HG66 jego struktura jest
niemalże identyczna do HRgpA (Rysunek 1), ale wykazuje tylko 23% podobieństwa do wersji
genu kgp obecnej w szczepach W12, W50 oraz W83. Trzeci wariant natomiast został
zidentyfikowany w szczepie ATCC 22377 [36].

Rysunek 1. Schemat budowy domenowej produktów translacji genów rgpB, rgpA oraz kgp
ze szczepu HG66.
Jednakowa kolorystyka poszczególnych fragmentów wskazuje na motywy bądź sekwencje takie same
pod kątem strukturalnym i funkcjonalnym. Domena katalityczna enzymów złożona jest z domeny
kaspazo-podobnej oraz immunoglobulino (IG)-podobnej. S oznacza peptyd sygnalny. Linia
przerywana w przypadku RgpB oznacza brak domen hemaglutynujących/adhezyjnych (H/A).
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Gingipainy mogą występować w kilku formach, zarówno rozpuszczalnych, jak
i związanych z komórka bakteryjną. Najczęściej forma rozpuszczalna gingipain R jest
identyfikowana jako jednołańcuchowe białko o masie molekularnej 44-50 kDa lub jako
niekowalencyjny

kompleks

domeny

katalitycznej

ze

zmienną

ilością

domen

hemaglutynujących/adhezyjnych. Forma jednołańcuchowa może być produktem zarówno
genu rgpA jak i rgpB i opisywana jest jako odpowiednio RgpAcat i RgpB. Ich stężenie oraz
wzajemny stosunek w medium hodowlanym zależy od szczepu bakteryjnego, wieku hodowli
oraz najprawdopodobniej od składu pożywki i warunków hodowli. Z wyjątkiem szczepu
HG66, pozostałe szczepy P. gingivalis wydzielają stosunkowo niewielką ilość RgpB w formie
rozpuszczalnej i produkowany enzym pozostaje związany z membraną (mt-RgpB) [37].
W takiej postaci białko charakteryzuje się dużą heterogennością, co można zaobserwować na
SDS-PAGE w postaci rozmytego prążka, złożonego z wielu innych o mniejszej
intensywności, zlokalizowanego w zakresie mas 70-90 kDa. Jest to związane z dużą
różnorodnością łańcuchów węglowodanowych przyczepionych kowalencyjnie do łańcucha
białkowego, które najprawdopodobniej stanowią część mechanizmu zakotwiczającego
mt-RgpB w błonie zewnętrznej mikroorganizmu. Sugeruje się również, że RgpAcat może być
modyfikowane w ten sam sposób, ale wiele badań wskazuje jednak, że produkt genu rgpA jest
związany z komórką bakteryjną jako niekowalencyjny kompleks domeny katalitycznej
i domen hemaglutynujących/adhezyjnych [37], [38], [39]. W przypadku szczepu HG66
produkt genu rgpA jest przede wszystkim wydzielany do medium jako rozpuszczalny,
wielkocząsteczkowy kompleks (HRgpA) [37]. W zależności od szczepu bakteryjnego, frakcji
komórkowej, wieku hodowli, czy też procedury oczyszczania udało się również wyizolować
kilka form gingipainy K. Wyróżnić tu można zarówno formy jednołańcuchowe o masie
48 kDa, 67-70 kDa lub 120 i 140 kDa, jak i kompleks domeny katalitycznej związanej
niekowalencyjnie z domenami hemaglutynującymi/adhezyjnymi o sumarycznej masie
105 kDa [36]. Jednak, podobnie jak dla RgpB, w przypadku większości szczepów, wyłączając
HG66, przeważająca większość aktywności Kgp została zlokalizowana na powierzchni
komórki, gdzie enzym występuje w formie wielodomenowego kompleksu dodatkowo
związanego z membranowym HRgpA (mt-HRgpA) [38]. Wszystkie opisane formy Kgp oraz
różne warianty RgpB oraz HRgpA wywodzą się z powstającego w wyniku translacji
prekursora, który następnie ulega obróbce proteolitycznej. Główne miejsca hydrolizy
w obrębie prekursorów HRgpA oraz Kgp obejmują kilka wiązań peptydowych Arg-Xaa oraz
jedno Lys-Xaa, co sugeruje, że dojrzewanie, zwłaszcza gingipain R, jest wynikiem
autoproteolizy, a Kgp bierze udział w obróbce domeny hemaglutynujacej/adhezyjnej 2
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poprzez trawienie wiązania Lys-Pro [40]. Co więcej jednoznacznie wykazano, że gingipainy
R są odpowiedzialne za właściwe dojrzewanie Kgp [36]. Aktywacja progingipain wymaga
proteolizy profragmentu, ale zjawisko to zostało dobrze opisane jedynie dla RgpB. W trakcie
aktywacji można wyróżnić trzy następujące po sobie procesy autokatalityczne. Na początku
usuwana jest N-końcowa część propeptydu (103 reszty aminokwasowe od dojrzałego
N-końca), dalej odcinana jest pozostała część profragmentu, po czym następuje hydroliza
w obrębie fragmentu C-terminalnego blokującego centrum aktywne [41]. Struktura pro-RgpA
oraz pro-Kgp jest zdecydowanie bardziej skomplikowana od pro-RgpB, można jednak
spekulować, że mechanizm aktywacyjny powinien być podobny i również angażować dwa
cięcia w obrębie propeptydu prowadzące do jego usunięcia oraz hydrolizę w obrębie
C-terminalnej domeny immunoglobulino-podobnej [36]. W procesie dojrzewania RgpB
dochodzi również do glikozylacji, będącej modyfikacją potranslacyjną, polegającą na
przyczepieniu łańcuchów węglowodanowych, które co ciekawe, oddziałują z przeciwciałami
rozpoznającymi wytwarzany przez P. gingivalis LPS. Końcowy produkt glikozylacji
(mt-RgpB) posiada masę 70-90 kDa, gdzie drzewka cukrowe stanowią do 30% masy
molekularnej. Pozostałe rozpuszczalne formy gingipain, HRgpA oraz RgpAcat także posiadają
różne modyfikacje związane z dołączeniem węglowodanów, jednakże zawartość cukrów jest
w obu przypadkach znacznie mniejsza [39]. Chociaż enzymologia glikozylacji gingipain nie
została dobrze poznana, udało się zidentyfikować dwa geny, których knock-out prowadzi do
zaburzeń w dołączaniu reszt cukrowych, a co za tym idzie wpływa na ich aktywność
i dystrybucję. Są to gen kodujący glikozylotransferazę oraz gen porR homologiczne do genów
kodujących transaminazę u innych bakterii [42], [43].

5.5

Gingipainy jako czynnik wirulencji P. gingivalis
Gingipainy są kluczowymi proteazami dla P. gingivalis i pełnią rozmaite funkcje, od

pozyskiwania peptydów odżywczych, poprzez ułatwianie adhezji a tym samym kolonizacji,
po przetrwanie i rozprzestrzenienie się w organizmie gospodarza, dzięki zdolnościom do
unikania mechanizmów obronnych oraz umiejętności degradacji tkanek.
Podstawową funkcją gingipain jest zapewnienie bakterii substancji odżywczych,
poprzez hydrolizę białek gospodarza [44]. Co więcej, ze względu na konieczność dostarczania
bakterii niezbędnego do wzrostu żelaza, gingipainy degradują białka hemowe gospodarza.
Najpierw Kgp oraz HRgpA z wysokim powinowactwem wiążą hemoglobinę na powierzchni
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komórki. Następnie białko jest hydrolizowane przede wszystkim przez Kgp. Natomiast
w przypadku uwalnianej z erytrocytów oksyhemoglobiny, odpornej na działanie Kgp, za
pośrednictwem gingipain R ulega ona przemianie do methemoglobiny, która jest już wydajnie
degradowana przez Kgp [45]. Dzięki obecności domeny hemaglutynującej/adhezyjnej
gingipainy pełnią również funkcję adhezyn, ze względu na swoją zdolność do wiązania
niektórych białek macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM, ang. extracellular matrix proteins)
takich jak fibrynogen, fibronektyna, laminina czy kolagen typu V, zwłaszcza do ich form
zimmobilizowanych. Do tego pośredniczą w adhezji do komórek nabłonka i fibroblastów
dziąsłowych, przy czym Kgp odgrywa tutaj kluczową rolę. Co więcej gingipainy R poprzez
hydrolizę białek ECM prowadzącą do wyeksponowania C-końcowej reszty argininy,
wytwarzają ligandy dla fimbrii bakteryjnych, tym samym jeszcze wydajnej usprawniając
proces adhezji i kolonizacji [46]. Istotna aktywność gingipain jest związana również
z układem kontaku. Gingipainy R zwiększają przepuszczalność naczyń krwionośnych dzięki
aktywacji osoczowej prekallikreiny oraz protrombiny i dodatkowo, razem z Kgp,
bezpośrednio uwalnianiają bradykininę z wysokocząsteczkowego kininogenu [47]. Działanie
to wpływa na produkcję płynu dziąsłowego (GCF, ang. gingival crevicular fluid) oraz
tworzenie obrzęków w miejscu zakażenia P. gingivalis, co umożliwia ciągły dopływ
substancji odżywczych niezbędnych do wzrostu bakterii. Przede wszystkim jednak może
odgrywać istotną rolę w rozkładzie kości zębodołu, poprzez aktywację syntezy prostaglandyn
w osteoblastach oraz komórkach śródbłonka i ozębnej. Dodatkowo efekt ten jest potęgowany
przez synergistyczne działanie kinin, interleukiny-1 (IL-1) oraz TNFα [48]. Jednym
z pierwszych objawów paradontozy jest krwawienie dziąseł, które skorelowane jest
z obecnością P. gingivalis w kieszonkach dziąsłowych [49]. Gingipaina K degraduje
fibrynogen w przeciągu kilku minut, uniemożliwiając powstawanie skrzepów, tym samym
znacząco przedłuża czas trombinowy, czyli czas krzepnięcia krwi [50]. Działanie to może
więc prowadzić do powstawania krwawień w miejscu infekcji, czemu sprzyja brak w osoczu
inhibitorów efektywnie hamujących Kgp [51]. Należy jednak podkreślić rolę gingipain
w ochronie P. gingivalis umożliwiającą utrzymanie się patogenu w kieszonkach dziąsłowych
i w konsekwencji rozprzestrzenianie do innych części organizmu [44]. Okazuje się, że
większość szczepów P. gingivalis jest odporna na bakteriobójcze działanie surowicy, przede
wszystkim przez neutralizację układu dopełniacza. Gingipainy degradują składniki
dopełniacza C3, C4 oraz C5, ale w niskich stężeniach prowadzą do ich aktywacji i uwolnienia
czynników chemotaktycznych: C3a oraz C5a jak również aktywnych form C4b, C3b oraz
C5b. Dodatkowo gingipainy aktywują kompleks C1 jednocześnie prowadząc do inaktywacji
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inhibitora C1 [52]. Można spekulować, że w ten sposób bakteria generując stan zapalny
i napływ neutrofili umożliwia sobie dostęp do substancji odżywczych, wzrost i kolonizację.
Coraz większa liczba bakterii, a co za tym idzie coraz większe stężenia gingipain prowadzi do
proteolizy składników dopełniacza i zaburzenia jego działania. Działanie to jest dodatkowo
wspomagane przez hydrolizę receptora C5a (CD88) na powierzchni neutrofili i makrofagów
przez Kgp, co hamuje ich chemotaksję, fagocytozę i aktywność bakteriobójczą stymulowaną
przez C5a [53]. Ponadto gingipainy R oraz Kgp w formie rozpuszczalnej prowadzą do
hydrolizy odpowiednio wiązania Arg6-Ser6 oraz Lys8-Glu9 w obrębie interleukiny 8 (IL-8),
a powstałe produkty są do 3 razy bardziej skutecznymi czynnikami chemotaktycznymi niż
forma natywna [54]. Z kolei gingipainy związane z powierzchnią bakterii degradują zarówno
IL-8 jak i IL-6, ważny mediator stanu zapalnego i odpowiedzi humoralnej, tworząc tym
samym negatywny gradient obu cytokin. W rezultacie w otoczeniu bakterii niemożliwe staje
się usunięcie patogenów a reakcja zapalna jest wyciszona, natomiast w tkankach
przylegających do płytki nazębnej następuje akumulacja neutrofili indukowanych przez
skróconą na N-końcu formę IL-8 i dodatkowe wzmocnienie reakcji zapalnej za
pośrednictwem IL-6, co prowadzi do zniszczenia tkanek przyzębia [44]. Oprócz tego
gingipainy degradują IL-1β, IL-4, IL-12, TNF-α oraz interferon-γ [55]. Modulacja
odpowiedzi

immunologicznej

zachodzi

także

poprzez

interakcję

z

białkami

powierzchniowymi gospodarza. RgpB aktywuje receptory PAR (PARs, ang. ProteaseActivated Receptors), przede wszystkim neutrofilowy oraz nabłonkowy PAR-2, co prowadzi
do produkcji IL-6 i indukcji stanu zapalnego [56]. Istotność tej aktywności gingipain została
udowodniona w modelu mysim paradontozy, gdzie zwierzęta pozbawione PAR-2 są
chronione przed rozwojem paradontozy [57]. Innym przykładem może być degradacja
monocytarnego CD14, głównego receptora dla lipopolisacharydu (LPS) [58], czy CD4 i CD8
na powierzchni ludzkich limfocytów T. Białka CD4 i CD8 biorą udział w procesie
rozpoznawania antygenu poprzez odpowiednio pomocnicze i cytotoksyczne limfocyty T,
zatem ich degradacja przez gingipainy prowadzi do zaburzenia aktywacji limfocytów T przez
antygeny P. gingivalis, co w konsekwencji pozwala na utrzymanie się patogenu w organizmie
nawet przez wiele lat [59]. Co więcej gingipainy degradują system CD27/CD70, odgrywający
kluczowa rolę w aktywacji komórek B i syntezie immunoglobulin [46]. Oprócz tego
gingipainy ścinają z powierzchni neutrofili receptor CD31, chroniący komórki przed
przedwczesną fagocytozą. Prowadzi to do usunięcia nieuszkodzonych neutrofili przez
makrofagi i tym samym zmniejszenia ilości funkcjonalnych neutrofili [60]. Gingipainy mogą
również degradować peptydy antybakteryjne, stanowiące pierwszą linię obrony organizmu
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przed wnikaniem drobnoustrojów, takie jak α- i β-defensyny [61], a także LL-37,
dermaseptynę, histatynę 5, cekropinę B oraz brewininę [62]. Co więcej, choroby wywoływane
przez P. gingivalis charakteryzują się nadmierną degradacją białek tkanki łącznej,
a gingipainy odgrywają w tym procesie fundamentalną rolę. Wśród białek ECM
hydrolizowanych przez te proteazy można wyróżnić lamininę, kolagen typ III, IV, V, jak
również fibronektynę i jej główny receptor: α1β5-integrynę [26], [63]. Ponadto gingipainy
wpływają również na degradację tkanki łącznej dziąseł indukując w fibroblastach ekspresję
metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs, ang. matrix metalloproteinases)
o aktywności kolagenazy i stromelizyny [64] i potencjalnie aktywując zymogeny MMP1,
MMP9 w przypadku Kgp oraz MMP3 przez RgpB. Dzięki takiej strategii w pośredni sposób
biorą udział w degradacji kolagenu I, który jest głównym składnikiem włókien
kolagenowych, stanowiących około 60% dziąsłowej tkanki łącznej [26], [65]. Co więcej
wzrost proteolizy prowadzący do masowej destrukcji tkanki łącznej może być również
spowodowany

inaktywacją

endogennych

inhibitorów

proteaz

prowadzącą

do

niekontrolowanej aktywności proteolitycznej w miejscu infekcji. Okazuje się, że w przebiegu
choroby dochodzi do poważnego osłabienia mechanizmów regulujących działanie enzymów
gospodarza, o czym dobitnie świadczy fakt, iż w płynie dziąsłowym (GCF) główne inhibitory
osoczowe: α2-makroglobulinę oraz α1-antytrypsynę można znaleźć albo w kompleksie
z proteazą docelową [66], [67], albo zdegradowane [68]. Ponadto wykazano, że proteolizie
ulegają także inhibitory produkowane przez nabłonek. Gingipainy R degradują SLPI
(ang. secretory leucoprotease inhibitor), który hamuje między innymi elastazę neutrofilową
oraz katepsynę G i jest produkowany także przez neutrofile i makrofagi [69]. Elafina
natomiast to białko wytwarzane przez komórki nabłonka pod wpływem czynników
prozapalnych. RgpB wydajnie degraduje inhibitor, tym samym prowadząc do wzrostu
aktywności hamowanych przez niego proteaz: elastazy i proteinazy 3 [70].
Podstawowym

elementem

różniącym

nabłonek

płuc

od

dziąsłowego

jest

występowanie pojedynczej warstwy komórek, umożliwiającej wydajną wymianę gazową.
Z tego też względu drogi oddechowe wydają się być dużo bardziej wrażliwsze na działanie
proteaz takich jak metalloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs), czy kallikreiny
(KLKs), których aktywność enzymatyczna regulowana jest z jednej strony przez ich
wydzielanie w formie nieaktywnych zymogenów, z drugiej natomiast poprzez produkcję
specyficznych inhibitorów: TIMPs dla metalloprotinaz macierzy zewnątrzkomórkowej
i inhibitorów Kazala proteaz serynowych (SPINK, ang. serine protease inhibitor of Kazaltype) dla kallikrein. Ponadto nabłonek płuc wyposażony jest w unikatowe narzędzia do walki
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z patogenami takie jak surfaktant oraz szereg peptydów antybakteryjnych, do których należą
między innymi kalgranuliny S100A8 i S100A9. Wszystkie wymienione komponenty mogą
stanowić potencjalny substrat dla gingipain, które poprzez ich degradację bądź jak
w przypadku MMPs i KLKs aktywację, mogą prowadzić do wywołania zapalenia płuc.

5.6

Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej
(MMP, ang. matrix metalloproteinases)
Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) należą do rodziny zależnych

od cynku metaloproteaz, a w ich skład wchodzą 23 różne proteazy, odpowiedzialne przede
wszystkim za obróbkę macierzy zewnątrzkomórkowej, poprzez degradację białek ECM [71].
Odgrywają one kluczową rolę w morfogenezie, gojeniu ran, naprawie i przebudowie tkanek
w odpowiedzi na zranienie oraz w rozwoju różnych chorób, jak na przykład nowotwory,
paradontoza, artroza, kaszaki czy chroniczne owrzodzenia tkanek [72].
MMP

według

klasyfikacji

MEROPS

należą

do

rodziny

M10.

Są

to

zewnątrzkomórkowe proteazy, chociaż wykazano, że MMP1, MMP2 oraz MMP11 mogą
również występować i działać wewnątrz komórki [73], [74]. Białka te zbudowane są
z propeptydu składającego się z około 80 reszt aminokwasowych (aa), domeny katalitycznej
złożonej ze 170 reszt aa, peptydu łącznikowego, nazywanego również rejonem zawiasowym,
o zmiennej długości oraz około 200 aminokwasowej domeny hemopeksynowej (Hpx), której
struktura przypomina czteropłatowe śmigło, z każdym płatem złożonym z czterech
antyrównoległych β-arkuszy i jednej α-helisy. Domena Hpx jest absolutnie niezbędna do
degradacji potrójnej helisy kolagenu [75]. Wyjątek od budowy typowej dla metaloproteinaz
macierzy zewnątrzkomórkowej stanowi MMP7 (matrylizyna 1), MMP26 (matrylizyna 2) oraz
MMP23, które nie posiadają rejonu zawiasowego oraz domeny Hpx a posiada domenę bogatą
w reszty cysteiny oraz domenę immunoglobulino-podobną zlokalizowane za domeną
katalityczną. Dwie żelatynazy, A (MMP2) oraz B (MMP9) w swoich domenach
katalitycznych posiadają trzy powtórzenia domeny II fibronektyny, która wspomaga wiązanie
żelatyny i kolagenu (Rysunek 2). W strukturze sekwencji wszystkich metaloproteinaz można
wyróżnić charakterystyczny motyw wiążący cynk HEXXHXXGXXH zlokalizowany
w domenie katalitycznej, gdzie trzy reszty histydyny koordynują z jonem cynku, podobnie jak
reszta cysteiny obecna w tzw. „przełączniku cysteinowym” PRCGXPD w propeptydzie. Taka
interakcja Cys-Zn2+ utrzymuje proMMP w formie nieaktywnej poprzez uniemożliwienie
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niezbędnej do aktywności koordynacji cząsteczki wody przez jonu cynku. Domena
katalityczna zawiera również zachowaną resztę metioniny wchodzącą w skład 1,4 skrętu beta
(tzw. „Met-turn”), tworzącego hydrofobową szczelinę dla katalitycznego jonu cynku [76].
Proteoliza substratów białkowych zachodzi poprzez aktywację cząsteczki wody związanej
z jonem cynku przez grupę karboksylową zachowanej reszty kwasu glutaminowego
zlokalizowanej w centrum aktywnym, po której następuje atak nukleofilowy zaktywowanej
cząsteczki wody na karbonylową grupę w hydrolizowanym wiązaniu peptydowym substratu
[75]. W oparciu o budowę domenową i preferencje substratowe wśród MMP można wyróżnić
kolagenazy, żelatynazy, stromelizyny, matrylizyny, metaloproteinazy związane z błoną
komórkową (MT-MMPs) i inne [77]. MMP2 oraz MMP14 (MT1-MMP) również wykazują
aktywność kolagenolityczną, ale ze względu na swoją budowę zostały zakwalifikowane do
innych podgrup.
Kolagenazy (MMP1, MMP8, MMP13) hydrolizują kolagen I, II i III tworząc
charakterystyczne fragmenty 3/4 i 1/3 [78]. MMP1 dodatkowo degraduje agrekan, perlekan
oraz nidogen. Jej działanie związane jest również z uwalnianiem z powierzchni komórki
m.in. insulinowego czynnika wzrostu (IGF) czy TNFα [79]. MMP8 natomiast trawi
α1-inhibitor proteaz (α1-PI), co w momencie podwyższonej aktywności proteazy może
prowadzić do patologii płuc takich jak rozedma [80]. MMP13 z kolei odgrywa kluczową rolę
w rozwoju i przebudowie kości, która związana jest z preferencyjną, w porównaniu do
pozostałych kolagenaz, hydrolizą kolagenu II. Oprócz tego hydrolizuje m.in. agrekan,
perlekan, fibrynogen oraz serpiny: α2-antychymotrypsynę oraz inhibitor aktywatora
plazminogenu-2 (PAI-2) [81]. Żelatynazy (MMP2 oraz MMP9) trawią żelatynę, co
wspomagane jest przez obecność domen II fibronektyny wiążących żelatynę/kolagen.
Dodatkowo hydrolizują wiele białek ECM takich jak kolagen IV, V praz XI, czy lamininę
[77]. Oprócz tego MMP2 jest zaangażowana w modulację odpowiedzi zapalnej z jednej
strony uwalniając mediatory prozapalne takie jak IL-1β, czy TNFα [79], z drugiej degradując
czynniki chemotaktyczne np. MCP-3 (ang. monocyte chemoattractant protein 3) [82]. MMP9
uwalnia aktywną formę śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń (VEGF, ang. vascular
endothelial growth factor), który odgrywa fundamentalną rolę w angiogenezie, co razem
ze zdolnością do degradacji białek błony podstawnej naczyń może sugerować znaczący udział
tej proteazy w procesie tworzenia nowych naczyń krwionośnych [83]. Co więcej MMP9
hydrolizuje IL-8 do formy o lepszych właściwościach chemotaktycznych, oraz aktywuje
IL-1β oraz TGFβ [79]. Stromelizyny (MMP3, MMP10 oraz MMP11) mają układ domen
podobny do kolagenaz, ale nie hydrolizują kolagenów. MMP3 oraz MMP10 charakteryzują
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się podobną strukturą i specyficznością substratową. Razem z MMP1, 7, 8, 12, 20, 26, i 27
kodowane są przez geny zlokalizowane na chromosomie 11 i trawią białka macierzy
zewnątrzkomórkowej oraz uczestniczą w aktywacji proMMPs. Natomiast MMP11 jako
produkt genu zlokalizowanego na chromosomie 22 wykazuje słabą aktywność w kierunku
białek ECM, hydrolizując z kolei serpiny np. α1-PI [84]. Matrylizyny (MMP7, MMP26) nie
posiadają domeny hemopeksynowej i degradują białka ECM takie jak żelatyna, fibronektyna,
laminina oraz elastyna. MMP7 uwalnia również białka powierzchniowe takie jak
α-defensyny, Fas-ligand, TNFα, HB-EGF, β4-integrynę oraz E-kadherynę [77], [79].
Do MT-MMP należą białka transmembranowe typu I (MMP14, 15, 16, 24) oraz dwa
zakotwiczone za pomocą glikozylofosfatydyloinozytolu (MMP17, MMP25).Wszystkie
MT-MMP aktywują proMMP2, z wyjątkiem MT4-MMP (MMP17), który posiada aktywność
konwertazy TNFα oraz degraduje fibrynę [85]. MT1-MMP (MMP14) ponadto hydrolizuje
kolagen I, II i III oraz wiele innych białek ECM jak fibronektyna, witronektyna, nidogen,
agrekan czy laminina-5 [86]. Oprócz tego uwalnia białka powierzchniowe: integryny, E- oraz
N-kadheryny, CD44 czy RANKL (ang. receptor activator of NF-κB ligand) [87]. Podobną
specyficzność

substratową

wykazuje

MMP15

[88].

Pozostałe

MMP

nie

zostały

zaklasyfikowane do żadnej z grup, chociaż MMP12, 20, 27 posiadają podobna strukturę oraz
lokalizację chromosomową jak stromelizyny. Ekspresję MMP12 zidentyfikowano przede
wszystkim w makrofagach, jak również w hipertroficznych chondrocytach oraz osteoklastach.
Proteaza ta degraduje elastynę i liczne białka ECM, przez co odgrywa istotną rolę w migracji
makrofagów [89]. MMP19 degraduje białka ECM w tym składniki błony podstawnej [90].
Jej ekspresję wykazano w wielu narządach, oprócz tego znajdowana jest w aktywowanych
limfocytach oraz osoczu pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, gdzie
rozpoznawana jest jako autoantygen [91]. MMP20 (enamelizyna) jest produkowana w świeżo
formowanym szkliwie zębów i trawi amelogeninę [92]. MMP21, zlokalizowana w wielu
tkankach a także w nowotworach, degraduje żelatynę. Natomiast MMP23 na C-końcu
w miejscu domen hemopeksynowych posiada unikatową domenę immunoglobulino-podobną
poprzedzoną domeną bogatą w reszty cysteiny. Ponadto w N-terminalenj części propeptydu
zawiera domenę transmembranową typu II [93]. Metaloproteinaza MMP27 została po raz
pierwszy zidentyfikowana w fibroblastach kurzych embrionów. Wykazano, że hydrolizuje
kazeinę oraz żelatynę, jak również prowadzi do autolizy enzymu, jednakże niewiele wiadomo
na temat aktywności

ludzkiego białka [94]. Epilizyna (MMP28) odgrywa rolę

w gojeniu ran i została zidentyfikowana w wielu tkankach m.in. w płucach, sercu czy
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przewodzie pokarmowym. Wykazano jej podwyższony poziom w reumatoidalnym zapaleniu
stawów [95].
Aktywność metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej jest regulowana przez
endogenne

inhibitory:

α2-makroglobulinę

oraz

TIMPs

(ang.

tissue

inhibitors

of metalloproteinases).

Rysunek 2. Schenat budowy domenowej metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej.
Wiekszość MMP zbudowana jest z peptydu sygnalnego (S), propeptydu (D), domeny katalitycznej,
regionu zawiasowego (Z) oraz domeny hemopeksynowej (HPX). Część MMP w swojej domenie
katalitycznej posiada domeny II fibronektyny (FN). W przypadku MT-MMP zakotwiczenie do błony
komórkowej

może

zachodzić

za

pomocą

domeny

transmembranowej

typu

I

(I)

lub

glikozylofosfatydyloinozytolu (G). Unikatową cechą MMP23 jest występowanie w miejscu domeny
hemopeksynowej domeny bogatej w reszty cysteiny (CR) oraz domeny immunoglobulino-podobnej
(IG), dodatkowo wystepuje również domena transmembranowa typu II (II).

5.7

Tkankowe inhibitory metaloproteinaz
(TIMPs, ang. tissue inhibitors of metalloproteinases)
TIMPs (TIMP1, TIMP2, TIMP3 oraz TIMP4) są naturalnymi inhibitorami

metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej. Ich ekspresję zidentyfikowano w wielu
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typach komórek takich jak fibroblasty, komórki nabłonkowe oraz śródbłonkowe, osteoblasty,
chondrocyty, komórki mięśni gładkich jak również w różnych rodzajach komórek
nowotworowych [96], [97] i obecne są w większości tkanek i płynów ustrojowych. TIMPs są
wydzielane na zewnątrz komórki w formie rozpuszczalnej (TIMP1, 2 i 4) lub pozostają
związane ze składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej (TIMP3) [98]. TIMPs hamują
wszystkie opisane do tej pory metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej, chociaż
TIMP1 jest słabym inhibitorem MT1-MMP, MT3-MMP, MT5-MMP oraz MMP19 [77].
TIMP3 z kolei hamuje również białka z rodziny ADAM jak ADAM17, 4 oraz 5 [99]. Oprócz
zdolności do wiązania MMPs, TIMPs tworzą również kompleksy z proMMPs, wpływając na
proces ich aktywacji. TIMP1 wiąże proMMP9 [100], a TIMP2 proMMP2 [101]. TIMP3
natomiast kompleksuje zarówno z proMMP2 jak i proMMP9 [102], a TIMP4 łączy się
z C-terminalną domeną proMMP2 [103].
Inhibitory TIMP zawierają 184-194 reszty aminokwasowe. W ich strukturze można
wyodrębnić dwie domeny: N- i C-terminalną. Każda z nich zawiera trzy zachowane mostki
disiarczkowe, a domena N-końcowa fałduje się jako niezależna część białka o aktywności
inhibitorowej względem MMPs [77]. C-terminalna domena najprawdopodobniej bierze udział
w tworzeniu kompleksów z proMMPs [104]. Mechanizm działania inhibitorów TIMP został
wyjaśniony na podstawie analizy struktury krystalograficznej kompleksu TIMP-MMP [105].
Struktura cząsteczki inhibitora przypomina klin, gdzie N-terminalne reszty Cys1-Thr-CysVal4 oraz reszty Glu67-Ser-Val-Cys70 (numeracja dla TIMP1), które połączone są mostkiem
disiarczkowym tworzą brzeg klinu, który wchodzi do miejsca aktywnego MMP. Jon cynku
w centrum aktywnym jest chelatowany przez N-końcową grupę aminową oraz grupę
karbonylową Cys1, co uniemożliwia przyłączenie się cząsteczki wody do atomu metalu,
a tym samy hamuje działanie proteazy [77]. Główną różnicą pomiędzy TIMP1 i TIMP2 jest
obecność w TIMP2 dłuższej pętli AB. W jej skład wchodzą Ile35, Tyr36, Asn38, które
wnikają do szczeliny na powierzchni MT1-MMP, a Tyr36 odgrywa kluczową rolę w tym
oddziaływaniu [106].
Wykazano również, że TIMPs oprócz zdolności do hamowania MMPs pełnią
w organizmie także inne funkcje. TIMP1 indukuje wzrost keratynocytów, chondrocytów,
fibroblastów, komórek śródbłonkowych i nabłonkowych a także w stanach patologicznych
komórek nowotworów piersi czy pierwotnego raka wątroby [107]. Dodatkowo, TIMP2 bierze
udział w proliferacji komórek kostniakomięsaka. Co ciekawe, aktywność ta jest niezależna od
zdolności do inhibicji MMP, ponieważ inaktywacja enzymów za pomocą syntetycznego
inhibitora, Batmiastat (BB-94) nie ma wpływu na promocję wzrostu komórek [108], [109].
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Oprócz tego, TIMPs mogą również regulować apoptozę komórek. Ekspresja TIMP1 oraz
TIMP2 w różnych komórkach ma działanie antyapoptotyczne, natomiast TIMP3 wykazuje
właściwości proapoptotycznie w komórkach mięśni gładkich. Efekt ten związany jest głównie
ze zdolnością do hamowania MMPs i ograniczeniem degradacji białek ECM, która prowadzi
do śmierci komórki typu anoikis. Okazuje się jednak, że w limfocytach B TIMP1 hamuje
apoptozę niezależnie od zdolności do hamowania metaloproteinaz [109], [110]. Ponadto
wykazano udział TIMPs w angiogenezie. Inhibitory te hamują proces powstawania nowych
naczyń

krwionośnych

na

różnych

etapach,

a

uzyskanie

angiogennego

fenotypu

prawdopodobnie wymaga ich supresji [111]. Aktywność ta jest zarówno zależna od inhibicji
MMPs jak i odbywa się z wykorzystaniem innych mechanizmów. Wykazano, że C-terminalna
domena TIMP2 hamuje proliferację kapilarnych komórek śródbłonka, za pośrednictwem pętli
6 [112]. Z kolei w domenie N-terminalnej zidentyfikowano 24 aminokwasowy region
(Ile43-Ala66) odpowiadający za wiązanie integryny α3β1, tym samym prowadząc do
zahamowania wzrostu śródbłonka in vitro [113].

5.8

Kallikreiny
Kallikreiny tkankowe należą do rodziny proteaz serynowych S1 (klan SA) [114].

Zostały one zidentyfikowane u wielu gatunków zwierząt w tym naczelnych, gryzoni,
drapieżnych, trąbowców oraz nieparzysto- i parzystokopytnych. Ludzkie kallikreiny
tkankowe to rodzina 15 proteaz, kodowanych przez geny zlokalizowane na długim ramieniu
19 chromosomu w regionie 13,4. Wszystkie geny charakteryzują się podobnymi cechami,
między innymi: występowaniem 5 egzonów kodujących, podobną lub identyczną długością
egzonów, zachowaną triadą katalityczną kodowaną przez egzon 1 (reszta histydyny), 3 (reszta
kwasu asparaginowego) oraz 5 (reszta seryny). Większość genów KLK posiada różne
warianty splicingowe i/lub alternatywne miejsca rozpoczęcia transkrypcji. Z wyjątkiem
KLK14

wszystkie

kallikreiny posiadają

kilka

wersji

transkryptów,

z

KLK3/PSA

charakteryzującą się największą ich liczbą [115]. Kallikreiny są produkowane jako
jednołańcuchowy preproenzym o długości 244-293 reszt aminokwasowych. Każda kallikreina
posiada peptyd sygnalny (16-30 reszt aminokwasowych), który jest usuwany w trakcie
sekrecji na zewnątrz komórki. Aktywacja proKLKs polega na usunięciu krótkiego
N-terminalnego propeptydu o długości 4-9 aminokwasów, wyjątek stanowi tutaj KLK5,
której propeptyd ma długość 37 aminokwasów. W miejscu aktywacji zymogenu znajduje się
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reszta lizyny bądź argininy i tylko w przypadku KLK4 występuje glutaminian. Dlatego też
w aktywacji kallikrein mogą brać udział proteazy o specyficzności trypsyno-podobnej,
natomiast jako aktywatory proKLK4 zostały zidentyfikowane MMP20 oraz MMP3 [116],
[117]. Struktura domeny katalitycznej jest utrzymana przez 5 lub 6 mostków disiarczkowych
i można w niej wyróżnić dwa β-arkusze i α-helisy połączone mostkami disiarczkowymi.
Tylko w przypadku KLK1, 2 oraz 3 występuje charakterystyczna pętla kallikreinowa złożona
z 9-11 reszt aminokwasowych zlokalizowana tuż przed resztą kwasu asparaginowego z triady
katalitycznej. Odpowiada ona za zdolność do uwalniania kinin z kininogenu. W zależności od
preferencji do reszty P1 w rodzinie kallikrein można wyróżnić proteazy o specyficzności
trypsynopodobnej (KLK2, 4, 6, 8, 10, 12, 15), chymotrypsynopodobnej (KLK3, 7, 9) lub
mieszane (KLK1, KLK14). Co więcej, specyficzność substratowa w przypadku wszystkich
wymienionych proteaz uwarunkowana jest nie tylko rodzajem reszty aminokwasowej
zlokalizowanych w pozycji P1 [118].
Ponieważ kallikreiny zostały zidentyfikowane z wielu tkankach i różnych typach
komórek, nie dziwi więc ich udział w rozmaitych procesach fizjologicznych począwszy od
formowania szkliwa nazębnego [116], czy angiogenezy [119] po przebudowę tkanek i wiele
innych. Podstawową rolą KLK1 jest proteoliza niskocząsteczkowego kininogenu prowadząca
do uwolnienia kallidyny, która następnie wiąże się do receptorów bradykininowych: B1 oraz
B2 i wpływa na procesy takie jak m. in. regulacja ciśnienia krwi, indukcja bólu czy
chemotaksja neutorfili [120]. KLK2 i KLK3 biorą udział w tworzeniu ejakulatu. Dzięki
hydrolizie białek pęcherzyków nasiennych takich jak seminogelina I, II oraz fibronektyna,
prowadzą do upłynnienia nasienia i zwiększenia jego motoryki [121]. Ponadto kallikreiny
odgrywają istotną funkcję w fizjologii skóry. KLK5, KLK7 oraz KLK14 wyizolowane zostały
z warstwy rogowej naskórka (stratum corneum), gdzie odpowiedzialne są za degradację
desmosomów łączących korneocyty, w ten sposób wpływając na złuszczanie się naskórka
[122]. Dodatkowo KLK7 w związku ze swoją zdolnością do aktywacji cytokin prozapalnych
takich jak np. interleukina-1β (IL-1β), może mieć związek z różnymi stanami patologicznymi
naskórka [123]. Oprócz tego, poprzez aktywację receptora PAR2 KLK5, -6 oraz -12 również
mogą wpływać na stan zapalny [124]. Wykazano, że KLK2, -4, -12 aktywują in vitro
pro-uPA do uPA, który może aktywować plazminę. W konsekwencji dochodzi do degradacji
białek macierzy zewnątrzkomórkowej, zarówno poprzez bezpośrednie działanie plazminy, jak
i przez aktywację proMMPs. Co więcej, same kallikreiny mogą aktywować metaloproteinazy
i na odwrót. Okazuje się bowiem, że KLK1 aktywuje proMMP2 oraz proMMP9 in vitro
[125], a proKLK4 może być aktywowana przez MMP3 i MMP20. Dodatkowo część
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KLK3 degraduje fibronektynę i lamininę [126], KLK6 fibrynogen oraz kolagen I i IV [127],
KLK8 kazeinę, fibrynogen, fibronektynę oraz kolagen IV [128], natomiast KLK13
fibronektynę, lamininę oraz kolagen I, II i III [129]. Niemniej jednak w większości
przypadków działanie i funkcja poszczególnych kallikrein nie jest do końca poznana
i wymaga dalszych badań.
Aktywność kallikrein jest regulowana m. in. poprzez działanie specyficznych
inhibitorów, przede wszystkim inhibitorów SPINK (ang. serine protease inhibitors of the
Kazal type).

5.9

Inhibitory SPINK (ang. serine protease inhibitors of the Kazal
type)

5.9.1 Inhibitory Kazala
Luis Kazal odkrył i opisał pierwszy z trzustkowych wydzielniczych inhibitorów
trypsyny (ang. pancreatic secretory trypsin inhibitors, PSTI) z tego też powodu nazwano całą
rodzinę inhibitorów jego nazwiskiem [130]. Inhibitory Kazala zgodnie z klasyfikacją
Rawlings’a ze względu na podobieństwo sekwencji aminokwasowej i analizy struktury
trzeciorzędowej należą do rodziny inhibitorów I1 i klanu IA [131]. Hamują one proteazy
serynowe z rodziny S1, wykorzystując w tym celu standardowy mechanizm inhibicji [132].
Inhibitory Kazala mogą składać się z jednej lub kilku domen, co więcej domena może
wchodzić w skład cząsteczki nieposiadającej właściwości inhibitorowych, jak w przypadku
agryny [133]. W strukturze typowej domeny Kazala można wyróżnić centralnie położoną
α-helisę oraz 2-3-niciowy antyrównoległy β-arkusz (Rysunek 3). Charakterystyczną cechą
strukturalną rodziny jest jednak określony układ mostków disiarczkowych i lokalizacja
centrum aktywnego [134]. Reszty aminokwasowe odpowiedzialne za interakcję z proteazą są
zróżnicowane i najczęściej zlokalizowane z wyeksponowanej pętli, jednak za specyficzność
danego inhibitora odpowiada głównie reszta P1 [135]. Rodzina ta ma wielu przedstawicieli,
przede wszystkim w królestwie Metazoa, a także nielicznych wśród alweolatów, stramenopili,
wyższych roślin i bakterii. Wśród nich można wyróżnić owomukoid białka jaj ptasich,
inhibitor elastazy pochodzący z Anemonia sulculata, czy ludzkie inhibitory SPINK [134].
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Rysunek 3. Struktura domeny Kazala na przykładzie inhibitora proteazy II z nasienia byka.
Cząsteczka 2BUS (inhibitor proteazy IIA z nasienia byka) [136] prezentowana za pomocą programu
Python Molecular Viewer 1.5.2. W strukturze cząsteczki można wyróżnić centralnie położoną α-helisę
oraz 3-niciowy antyrównoległy β-arkusz. Reszty cysteiny zaznaczono w prezentacji szkieletowej.

5.9.2 Standardowy mechanizm inhibicji
Większość inhibitorów proteaz serynowych działa poprzez standardowy mechanizm
inhibicji, przebiegający według klasycznego modelu zamka i klucza, gdzie inhibitor wnika
w miejsce aktywne enzymu i wiąże się w sposób naśladujący substrat. Mechanizm ten można
opisać następującym równaniem:

gdzie E oznacza enzym, I to niezmieniony inhibitor, I* to inhibitor ze zhydrolizowanym
wiązaniem peptydowym, a C to kompleks enzym-inhibitor. W trakcie oddziaływania proteaza
hydrolizuje wiązanie peptydowe w pozycji P1-P1’ w pętli reaktywnej inhibitora. Należy
jednak zauważyć, że reakcja ta jest w pełni odwracalna, co oznacza, że zarówno niezmieniony
inhibitor, jak i zmodyfikowany, ze zhydrolizowanym wiązaniem peptydowym, znajdują się
w równowadze z kompleksem z enzymem. Forma zhydrolizowana inhibitora pozostaje
aktywna, ale tworzenie kompleksu pomiędzy enzymem i takim inhibitorem jest zazwyczaj
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wolniejsze niż z inhibitorem niezmienionym, co więcej w czasie tworzenia kompleksu
dochodzi do resyntezy zhydrolizowanego wiązania P1-P1’ [137].
Wszystkie

standardowe

inhibitory

posiadają

wyeksponowaną,

sztywną

i ustabilizowaną pętlę reaktywną zawierającą resztę aminokwasową P1, a jej konformacja jest
zbliżona wśród wszystkich inhibitorów działających według opisywanego mechanizmu.
Co ważne, wartości kątów Ramachandran’a nie zmieniają się podczas tworzenia kompleksów
z proteazą. Inhibitory, które zachowują takie same wartości katów Ramachandrana’a zarówno
w formie niezwiązanej jak i w kompleksie, są określane mianem kanonicznych [138]. Należy
jednak podkreślić, że kanoniczny i standardowy mechanizm nie są synonimami, chociaż
wszystkie inhibitory, których struktura przestrzenna jest znana i reprezentujące standardowy
mechanizm są kanoniczne [139]. Co więcej konformacja inhibitora jest często wzmocniona
siecią mostków disiarczkowych, tworzących charakterystyczny wzór zachowany w danej
rodzinie inhibitorów, co dodatkowo determinuje ich dużą odporność na cięcie proteolityczne
i degradację. Inhibitory o standardowym mechanizmie można podzielić na 13 odrębnych
klanów, różniących się strukturą. Sugeruje to jednoznacznie, że standardowy mechanizm
inhibicji ewoluował niezależnie, a do powstania pętli reaktywnej, która może przybrać
kanoniczną konformację, może dojść na różnych białkowych rusztowaniach [131]. Wśród
inhibitorów działających zgodnie z opisanym mechanizmem wyróżnić można szereg
inhibitorów proteaz serynowych typu Kazala (ang. serine protease inhibitor Kazal-type,
SPINKs), takich jak SPINK6 czy wielodomenowy SPINK5

5.9.3 SPINK5
SPINK5 jest to białko o masie 120 kDa kodowane przez gen SPINK5 zlokalizowany
na chromosomie 5q31-32. Jego ekspresję zidentyfikowano w wielu narządach przede
wszystkim w grasicy oraz zewnętrznej warstwie naskórka, oprócz tego również w nabłonku
jamy ustnej oraz pochwy, przytarczycach, migdałkach oraz w płucach, nerkach i prostacie
[140]. SPINK5 zawiera 15 domen (D1-D15) oddzielonych od siebie 14 fragmentami
łącznikowymi. Dwie domeny (D2 oraz D5) przypominają typowe inhibitory Kazala bazując
na strukturze pierwszorzędowej oraz charakterystycznym wzorze mostków disiarczkowych.
Pozostałe 13 domen wykazuje dużą homologię z rodziną inhibitorów Kazala, ale nie posiada
jednego z trzech zachowanych mostków disarczkowych. Pomimo tego wszystkie posiadają
charakterystyczną pętlę inhibitorową [141]. SPINK5 pełnej długości hamuje trypsynę,
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subtylizynę A, plazminę, katepsynę G oraz elastazę neutrofilową [142]. Oprócz tego
wykazano, że domeny D6-D9 są również zdolne do inhibicji trypsyny oraz subtylizyny A,
a ponadto mogą hamować chymotrypsynę, KLK5 oraz KLK7. Natomiast pojedyncza domena
6, ale już nie domena 15, inhibuje KLK5 oraz KLK7, co sugeruje, że każda z domen SPINK5
posiada odrębną specyficzność [143]. SPINK5 pełnej długości nie został zlokalizowany
zewnątrzkomórkowo. Okazuje się, że to wielodomenowe białko podlega obróbce
proteolitycznej wewnątrz komórki za pośrednictwem furyny a następnie poszczególne
fragmenty (domena 1, 5, 6, 8-11 oraz 9-15) są wydzielane na zewnątrz. Wszystkie,
z wyjątkiem D1 posiadają zdolność do hamowania trypsyny, KLK5, 7 oraz 14, przy czym
D8-D11 jest najbardziej wydajnym inhibitorem [144]. Obecność domeny 1, 5 i 6 wykazano
również w krwi, co wskazuje na to, że biologiczna rola SPINK5 nie musi ograniczać się tylko
do skóry [145].
Mutacje w genie SPINK5 prowadzą do powstania syndromu Netherton’a. Jest to
choroba autosomalna recesywna charakteryzująca się atopią, wrodzona rybią łuską
erytrodermiczną, nieprawidłową budową włosów oraz opóźnieniem wzrostu [146]. Brak
SPINK5 prowadzi do nieprawidłowego złuszczania się naskórka a tym samym utraty
właściwości ochronnych skóry. Jest to spowodowane podwyższoną aktywnością KLK5 oraz
KLK7, która prowadzi do degradacji korneodesmosomalnych kadheryn takich jak
desmogleina 1 (Dsg1) oraz desmokolina 1 (Dsc1) [147], [148]. W związku z występowaniem
różnych kallikrein, których rola nie ogranicza się tylko do złuszczania naskórka, podjęto
próby identyfikacji innych inhibitorów.

5.9.4 SPINK6
Inhibitor proteaz serynowych typu Kazala 6, kodowany przez gen SPINK6, jest
białkiem złożonym z 80 reszt aminokwasowych, przy czym pierwsze 23 reszty stanowią
peptyd sygnalny. Podobnie jak opisany dalej SPINK9 zawiera tylko jedną typową domenę
Kazala (reszty 28-80) z charakterystycznie ułożonymi trzema mostkami disiarczkowymi
chociaż wykazuje dużą homologię do atypowych domen Kazala inhibitora SPINK5 zwłaszcza
w miejscu P2 (Thr), P1 (Arg) oraz P1’ (Glu) (Rysunek 4). Analiza immunohistochemiczna
wykazała, że SPINK6 zlokalizowany jest w wyższych warstwach nabłonka skóry
i w odróżnieniu od SPINK9 jego występowanie można zaobserwować w różnych partiach
ciała takich jak twarz, ramiona, nogi jak również w gruczołach łojowych i potowych.
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Ekspresja SPINK6 jest obniżona w zmianach występujących w atopowym zapaleniu skóry
oraz w mniejszym stopniu w łuszczycy. Co więcej ekspresję mRNA dla SPINK6
zidentyfikowano w wielu narządach takich jak płuca, tchawica, żołądek, jelito cienkie,
wątroba, nerki, pęcherz moczowy, ślinianki, szpik kostny, łożysko, tarczyca, mózg, migdałki,
śledziona, grasica oraz serce, co może świadczyć o tym, że funkcja inhibitora nie ogranicza
się tylko do regulacji złuszczania naskórka [149]. Ponadto SPINK6 jest wydajnym
inhibitorem wielu kallikrein. Co ciekawe największe powinowactwo wykazuje w stosunku do
KLK13 oraz KLK14, gdzie Ki < 1 nM, a nieznacznie słabsze oddziaływanie obserwuje się dla
KLK5 oraz KLK12 (Ki ~ 1 nM). SPINK6 hamuje także KLK4 oraz bardzo słabo KLK6 i -7,
natomiast w przypadku KLK1, -3 oraz -11 nie obserwuje się żadnej inhibicji [150]. Zdolność
do wydajnego hamowania KLK12 i KLK13 wydaje się być o tyle interesująca, o ile żaden
inny z opisanych inhibitorów SPINK nie posiada takiej właściwości [151]. A ponieważ
zwłaszcza KLK12 występuje w wysokim stężeniu (>10 µg/g) w płucach [152], można
spekulować, że SPINK6 odgrywa istotną rolę w regulacji aktywności KLK12 w układzie
oddechowym.

Rysunek 4. (A) Model cząsteczki SPINK6 uzyskany na podstawie struktury 2BUS przy użyciu
zautomatyzowanego serwera internetowego M4T [153]. Na granatowo zaznaczono cysteiny; na
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fioletowo reszty lizyny, natomiast na czerwono resztę argininy Arg19 (pozycja P1). (A) prezentacja
przy użyciu programu Python Molecular Viewer 1.5.2. (B) Sekwencja aminokwasowa SPINK6
z charakterystycznym dla inhibitorów Kazala układem mostków disiarczkowych.

Oprócz tego wykazano, ze SPINK6 jest substratem dla nabłonkowej transglutaminazy
(TGM) i za pośrednictwem N-terminalnej reszty glutaminy jest związany do nabłonka.
Co więcej białko zachowuje swoje właściwości inhibicyjne co oznacza, że taka strategia
prowadzi do zwiększenia lokalnego stężenia SPINK6 i zwiększa ochronę przed proteazami.
Oprócz tego, kowalencyjne związanie inhibitora z powierzchnią nabłonka zapobiega jego
wypłukiwaniu, tym samym usprawniając ochronę przed niepożądaną proteolizą [154].

5.9.5 SPINK9
SPINK9 to kolejny przedstawiciel rodziny inhibitorów proteaz serynowych typu
Kazala. Jest to białko złożone z 86 reszt aminokwasowych, kodowane przez gen SPINK9.
Posiada ono peptyd sygnalny złożony z 19 reszt aminokwasowych, natomiast ostatnie 60 reszt
stanowi typową domenę Kazala [155], która wykazuje 50% i 40% podobieństwa odpowiednio
do domeny 2 i 15 inhibitora SPINK5. Obejmuje ono obecność zachowanej reszty tyrozyny,
układ mostków disiarczkowych oraz liczbę reszt aminokwasowych oddzielającą poszczególne
reszty cysteiny. Główną różnicę stanowi reszta P1, sugerując tym samym odmienne
preferencje w kierunku hamowanej proteazy. Ekspresja SPINK9 została zidentyfikowana
w warstwie ziarnistej i rogowej ludzkiego naskórka wewnętrznej strony dłoni i stóp.
Co więcej podwyższoną ekspresję inhibitora zlokalizowano w nagniotkach, czyli miejscach
hiperkeratozy. Natomiast mRNA dla SPINK9 zidentyfikowano w próbkach skóry
pochodzących z napletka, grasicy, migdałkach, jądrach, łożysku i mózgu. Co ciekawe
wykazano, że SPINK9 hamuje specyficznie wyłącznie KLK5, co wziąwszy pod uwagę
miejsce jego produkcji, może sugerować, że jest on istotnym czynnikiem zapobiegającym
powstaniu egzemy stóp oraz dłoni [156], [143].

5.10 Białko płucnego surfaktantu A (SP-A)
Główną funkcją nabłonka płucnego jest wymiana gazowa, dlatego też zbudowany jest
z pojedynczej, cienkiej warstwy komórek, która jednak jest bez przerwy narażana na kontakt
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z wdychanymi wraz z powietrzem patogenami, alergenami, czy pyłem. Z tego względu
wykształcony został lokalny system ochrony przeciwko infekcjom, którego jednym
z kluczowych elementów jest płucny surfaktant [157]. Początkowo sądzono, że jego rola
ogranicza się tylko do obniżenia napięcia powierzchniowego na granicy powietrze-woda,
ułatwiając tym samym wymianę gazowa i zapobiegając zapadaniu się płuc w czasie wydechu.
Okazało się jednak, że oprócz tego jest to fundamentalny składnik odporności wrodzonej
płuc, zapobiegający infekcjom i zapewniający zrównoważoną odpowiedź immunologiczną
w drogach oddechowych [158]. Surfaktant składa się w 90% z lipidów, przede wszystkim
z fosfolipidów takich jak dipalmityloposfatydylocholina (DPPC) czy fosfatydyloglicerol
i cholesterolu oraz 10% białek, wśród których wyróżnić można hydrofobowe białko płucnego
surfaktantu B (SP-B) oraz SP-C, jak również hydrofilowe SP-A oraz SP-D [159]. SP-B oraz
SP-C dzięki zdolności do wiązania fosfolipidów są odpowiedzialne za formowanie
pojedynczej

warstwy surfaktantu, dzięki której

możliwe jest

obniżenie napięcia

powierzchniowego [160]. Wykazano również, że pełnią funkcję immunomodulacyjną, jednak
kluczową rolę w obronności dróg oddechowych przypisano SP-A oraz SP-D [158].
SP-A, stanowiący aż 50-70% (w/w) frakcji białkowej surfaktantu, należy do kolektyn,
które stanowią podgrupę lektyn typu C. Wszystkie kolektyny charakteryzują się
występowaniem na N-końcu wiązania disiarczkowego, które łączy podjednostki, domeny
kolageno-podobnej

zawierającej

powtórzenia

Gly-X-Y

oraz

C-terminalnej

domeny

lektynowej rozpoznającej węglowodany (CRD, ang. carbohydrate recognition domain).
Monomery łącza się w trimery za pośrednictwem domen kolageno-podobnych splecionych w
potrójna helisę. SP-A występuje jako oktadekamer złożony z sześciu trimerycznych
podjednostek, w skład których wchodzą monomery o masie 26-35 kDa. Cała struktura
przypomina bukiet, podobnie jak w przypadku C1q lub lektyny wiążącej mannozę (MBL)
[161]. Istotna funkcja SP-A polega na wspomaganiu procesu fagocytozy. Wykazano, że
białko to stymuluje fagocytozę i zabijanie różnych patogenów takich jak Escherichia coli,
Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus
influenza przez makrofagi układu oddechowego. SP-A działa tutaj jako opsonina
i w większości przypadków poprzez domenę lektynową wiąże się do cukrów na powierzchni
patogenu w sposób zależny od jonów wapnia, co prowadzi do wzmocnienia oddziaływania
pomiędzy danym mikroorganizmem a komórką fagocytującą. Co więcej wiadomo, że SP-A
wiąże wiele ligandów takich jak: LPS, kwas lipotejchojowy, peptydoglikan, lipidy,
glikolipidy oraz różne węglowodany, co wspomaga wychwytywanie bakterii gram-dodatnich,
gram-ujemnych, wirusów, grzybów, pyłków oraz pyłów mineralnych [162]. Ponadto SP-A
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może modulować reakcję zapalną oddziałując na receptory powierzchniowe makrofagów.
Wiązanie kalretikuliny/CD91 wspomaga fagocytozę oraz odpowiedź prozapalną, natomiast
interakcja z CD14, TLR2 czy SIRPα blokuje wydzielanie mediatorów stanu zapalnego [161].
Ponadto wykazano, że SP-A bierze udział w regulowaniu aktywacji układu dopełniacza.
Białko blokuje tworzenie kompleksu C1, które jest niezbędne w klasycznej drodze aktywacji
i dodatkowo hamuje rozpoznawanie kompleksów immunologicznych przez C1 [163].
Działanie takie zapobiega powstaniu niekontrolowanego stanu zapalnego, który mógłby
doprowadzić do destrukcji delikatnej, jednowarstwowej struktury komórkowej dróg
oddechowych.

5.11 Kalgranuliny S100A8, S100A9
Kalgranuliny

S100A8

oraz

S100A9,

tworzące

heterodimer

(S100A8/A9)

kalprotektynę, należą do rodziny białek S100, która cechuje się występowaniem dwóch
miejsc wiążących wapń o charakterystycznej strukturze helisa-pętla-helisa (tzw. motyw EF)
[164]. Wiązanie jonów wapnia indukuje zmiany konformacyjne, które umożliwiają
przyłączanie innych białek efektorowych lub wytworzenie tetramerów. Kalprotektyna posiada
również bogate w reszty histydyny miejsca wiązania cynku, które odpowiedzialne są za jej
działanie antybakteryjne [165]. Okazuje się, że hamuje ona wzrost bakterii takich jak E. coli,
S. aureus, S. epidermidis oraz drożdży C. albicans, co więcej komórki epitelialne wykazujące
ekpresję kalprotekyny są odporne na działanie Listeria monocytogenes, czy Salmonella
enterica [166]. Ponadto zdolność do chelatowania jonów cynku może prowadzić do
zahamowania aktywności MMPs, a co za tym idzie procesów, w które są zaangażowane
[167]. Kalreguliny produkowane są przede wszystkim przez neutrofile, gdzie stanowią
30-60% wszystkich białek cytoplazmatycznych [168]. Oprócz tego kalprotektyna występuje
w monocytach, skąd podobnie jak w przypadku neutrofili, wydzielana jest na zewnątrz pod
wpływem czynników stymulujących lub na skutek śmierci lub zniszczenia komórki [169]
oraz w makrofagach fazy ostrej i komórkach nabłonka płaskiego. Podwyższony poziom
białka obserwuje się w osoczu, ślinie, kale czy mazi stawowej w chorobach zapalnych takich
jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Crohn’a, czy mukowiscydoza i stanowi on
marker aktywności choroby [167]. Wewnątrz komórki kompleks S100A8/A9 promuje
polimeryzację mikrotubuli poprzez bezpośrednie oddziaływanie z tubuliną, a tym samym
odgrywa

istotną

rolę

w

migracji

komórek
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fagocytujących

[170].

Natomiast

zewnątrzkomórkowe działanie kalprotektyny polega na intensyfikacji stanu zapalnego.
Po pierwsze poprzez wiązanie się do receptorów, takich jak TLR4 lub RAGE (ang. receptor
for advanced glycation end products) pośredniczą w wewnątrzkomórkowym przekazie
sygnału i uwalnianiu cytokin prozapalnych, takich jak TNFα [171]. Co więcej S100A8/A9,
S100A8 oraz S100A9 posiadają właściwości chemotaktyczne dla neutrofili, jak również
stymulują ich adhezję do fibrynogenu [172]. Podsumowując, w momencie aktywacji
leukocytów dochodzi do uwolnienia kalreguliny, która z jednej strony powoduje wzrost
napływu neutrofili, a z drugiej prowadzi do ich aktywacji i uwolnienia czynników
prozapalnych.
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6 Cel pracy

Porphyromonas gingivalis jest bakterią wywołującą choroby przyzębia. Okazuje się
jednak, że aspiracja patogenu do dróg oddechowy, będąca częstym zjawiskiem na oddziałach
intensywnej terapii czy też w przypadku osób w podeszłym wieku, może być przyczyną
bakteryjnego zachłystowego zapalenia płuc. Mechanizm rozwoju tej choroby nie jest w pełni
poznany, ale w przypadku P. gingivalis można przypuszczać, że gingipainy, główne proteazy
cysteinowe produkowane przez bakterię, odgrywają istotnę rolę w patologii choroby. Dlatego
też podstawowym celem niniejszej pracy było przebadanie w jaki sposób gingipainy mogą
przyczynić się do wywołania objawów zachłystowego zapalenia płuc.
Cel ten osiągnięto poprzez:


Pokazanie zdolności gingipain do degradacji tkanki płuc przez podniesienie
ogólnej aktywności proteolitycznej w jej obrębie, w wyniku zaburzenia
mechanizmów regulujących działanie enzymów proteolitycznych gospodarza.



Przedstawienie

potencjalnych

mechanizmów

umożliwiających

bakterii

przetrwanie i rozprzestrzeniane się w organizmie gospodarza, polegających na
degradacji elementów odporności wrodzonej charakterystycznych dla układu
oddechowego.
Pośrednim celem niniejszej pracy było opracowanie uniwersalnego systemu do badania
specyficzności substratowej proteaz, dzięki któremu możliwe było sprawdzenie zdolności
gingipain do aktywacji proform wybranych enzymów.
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7 Materiały

7.1 Enzymy
Deiminaza peptydyloargininowa z Porphyromonas gingivalis (PPAD): oczyszczona
i udostępniona dzięki uprzejmości Borysa Szmigielskiego z Zakładu Mikrobiologii, Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Gingipaina K (Kgp): MEROPS ID C25.002
Gingipainy R (RgpB, HRgpA): MEROPS ID C25.001
RgpB: wariant z 6 resztami histydyny na C-końcu. Obecność metki histydynowej ułatwia
oczyszczanie białka, co pozwala uzyskać homogenny roztwór enzymu bez
zanieczyszczeń innymi białkami.
Kgp oraz HRgpA zostały wyizolowane i oczyszczone z P. gingivalis HG66 zgodnie
z protokołem [173]. RgpB oczyszczono z P. gingivalis, szczep W83. Miejsca aktywne zostały
zmiareczkowane za pomocą inhibitorów ZFK-ck (Kgp) oraz ZFFR-ck (RgpB, HRgpA),
stężenia enzymów wykorzystanych w eksperymentach odnoszą się do stężenia miejsc
aktywnych.
GST (S-transferaza glutationu): oczyszczona i udostępniona dzięki uprzejmości Mirosława
Książka z Zakładu Mikrobiologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Peptydaza TPR: MEROPS ID C02.022
TPR została wyprodukowana, oczyszczona i udostępniona dzięki uprzejmości Dominiki
Staniec z Zakładu Mikrobiologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
proMMP15: MEROPS ID M10.015, R&D Systems, Wielka Brytania
proMMP17: MEROPS ID M10.017, R&D Systems, Wielka Brytania
Deglikozylaza PNGaseF: NEW ENGLAND BioLabs, USA
Polimeraza Phusion: Thermo Scientific, USA
Polimeraza Taq: Thermo Scientific, USA
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Enzymy restrykcyjne (BamHI, DpnI, EcoRI, HindIII, NotI, SalI, XhoI):
Thermo Scientific, USA
DraI: NEW ENGLAND BioLabs, USA
Ligaza T4: Thermo Scientific, USA

7.2 Inhibitory
Kyt1: carbobenzoxy-Lys-Arg-CO-Lys-N-(CH2)2, PeptaNova, Niemcy
Kyt36: carbobenzoxy-Glu(NHN(CH3)Ph)-Lys-CO-NHCH2Ph, PeptaNova, Niemcy
Ortofenantrolina: 1,10-fenantrolina, Sigma, USA

7.3 Białka
Białko płucnego surfaktantu A (SP-A): wyizolowane z popłuczyn pęcherzykowooskrzelikowych (BAL) [174] i udostępnione dzięki uprzejmości J. Wright
(Department of Cell Biology, Duke University Medical Center, Durham, NC 27710,
USA).

7.4 Przeciwciała
Przeciwciała pierwszorzędowe:
Anty-SPINK6: kozie przeciwciała o stężeniu 0,57 mg/ml udostępnione dzięki
uprzejmości dr Ulfa Meyer-Hoffert ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kiel
w Niemczech
Anty-SP-A: mysie przeciwciała rozpoznające białko płucnego surfaktantu A,
Millipore, USA
Anty-HisTag: mysie przeciwciała skoniugowane z peroksydazą chrzanową (HRP),
Sigma, USA
Przeciwciała drugorzędowe:
Anty-kozie: IgG skoniugowane z peroksydazą chrzanową (HRP), Sigma, USA
Anty-mysie: kozie Ig skoniugowane z HRP, BD Pharmingen, USA
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7.5 Substraty
N-t-Boc-Val-Pro-Arg-AMC: N-tert-butyloksykarbonyl-Val-Pro-Arg- 7-amino-4
metylokumaryna: substrat fluorescencyjny dla kallikreiny 13, Sigma, USA
Pierce ECL (ang. enhanced chemiluminescent substrate): substrat chemiluminescencyjny do
detekcji białek metodą Western blot, Thermo Scientific, USA

7.6 Bufory
TNET: 0,1 M Tris; 150 mM NaCl; 5 mM EDTA; 0,05% Tween-20; pH 7,5
TNCT: 0,1 M Tris; 150 mM NaCl; 5 mM CaCl2; 0,05 % Tween-20; pH 7,5
TTBS: 50 mM Tris-HCl; 500 mM NaCl; 0,05% Tween-20; pH 7,5
Bufor aktywujący do zymografii: 200 mM Tris pH 7,8; 5 mM CaCl2; 5 µM ZnCl2
Bufor do próbek: 4% SDS; 60% glicerol; 0,3 M Tris pH 8,0; 0,01% Coomasie Briliant Blue
G-250
Bufor do żelu (Schagger/von Jagow): 3 M Tris, 0,3% SDS; pH 8,45
Bufor do żelu rozdzielającego (Schagger/von Jagow): 3 M Tris; 0,3% SDS; pH 8,9
Bufor do żelu zagęszczającego (Schagger/von Jagow): 1 M Tris, pH 6,9
Bufor katodowy: 20 mM Tris; 20 mM Tricine; 0,02% SDS; pH~8,25
Bufor anodowy: 200 mM Tris; pH 8,9
Bufor do żelu rozdzielającego (Laemmli): 1,5 M Tris; pH 8,8
Bufor do żelu zagęszczającego (Laemmli): 0,5 M Tris; pH 6,8
Bufor elektrodowy (Leammli): 25 mM Tris; 192 mM glicyna; 0,1% SDS; pH~8,3
Bufor do transferu: 25 mM Tris, 192 mM glicyna, 20% metanol
Bufor CAPS: 50 mM CAPS, 50% metanol, pH 11
Bufor TAE: 40 mM Tris, 20 mM kwas octowy, 1 mM EDTA, pH 8,0
Bufor TE: 1 mM EDTA, 10 mM Tris, pH 8,0
6X bufor obciążający: 30% glicerol; 0,25% błękit bromofenolowy
PBS: 137 mM NaCl; 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4, pH 7,4
0.1 M bufor sodowo-fosforanowy pH 7.4: 77 ml 1 M Na2HPO4,
22.6 ml 1 M NaH2PO4/1000 ml
Bufor O: 50 mM Tris pH 7.5, 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl, 0.1 mg/ml BSA
Bufor BamHI: 10 mM Tris pH 8,0; 5 mM MgCl2; 100 mM KCl; 0,02% Triton X-100;
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0,1 mg/ml BSA
Bufor do ligacji: 10 mM Tris pH 7,8; 10 mM MgCl2; 10 mM DTT; 0,5 mM ATP

7.7 Media i dodatki do mediów
Amipicylina: BioShop, Kanada
BHI: BTL, Łódź, Polska
Biotyna: BioShop, Kanada
BMGY: 1% ekstrakt drożdżowy; 2% pepton; 1,34% YNB; 1% siarczan amonu;
4×10-5% biotyna; 100 mM bufor potasowo-fosforanowy pH 6,0; 1% glicerol
BMMY: 1% ekstrakt drożdżowy; 2% pepton; 1,34% YNB; 1% siarczan amonu;
4×10-5% biotyna; 100 mM bufor potasowo-fosforanowy pH 6,0; 0,5% metanol
1 M Bufor fosforanowo-potasowy: 132 ml 1 M K2HPO4; 868 ml 1 M KH2PO4/1000 ml;
pH 6,0
DMEM: PAA, USA
Ekstrakt drożdżowy: BioShop, Kanada
FBS: PAA, USA
Hemina: Sigma Chemical Co., Niemcy
LB: BioShop, Kanda
MD: 1,34% YNB; 1% siarczan amonu; 4×10-5% biotyna; 2% glukoza
Penicylina/Streptomycyna: PAA, USA
Pepton mięsno-sojowy: Sigma, USA
Podłoże Schaedler: BTL, Łódź, Polska
Witamina K: Sigma Chemical Co., Niemcy
YNB (Yeast Nitrogen Base): BioShop, Kanada
10X YNB: 13,4% YNB; 10% siarczan amonu
YPD: 1% ekstrakt drożdżowy, 2% pepton, 2% glukoza

7.8 Inne odczynniki chemiczne
Acetonitryl: Merck, Niemcy
Aldehyd glutarowy: Serva, Niemcy
AgNO3 (Azotan (V) srebra): POCH, Polska
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Agar: BioShop, Kanada
Agaroza: BioShop, Kanada
Akrylamid: Sigma, USA
APS: Sigma, USA
Bisakrylamid: Sigma, USA
Bis(sulfosuccinimidyl)suberate (BS3): Sigma, USA
Błękit bromofenolowy: POCH, Polska
Bromek etydyny: BioShop, Kanada
CAPS: BioShop, Kanada
CaCl2 (chlorek wapnia): POCH, Polska
CBB G-250 (Coomassie Brilliant Blue): Serva, Niemcy
Chloroform: POCH, Polska
Chlorowodorek L-cysteiny: Sigma, USA
Czerń amidowa: Sigma, USA
DMSO: BioShop, Kanada
DTT: BioShop, Kanda
EDTA: BioShop, Kanada
Etanol: POCH, Polska
Formaldehyd: POCH, Polska
Glicerol: POCH, Polska
Glicyna: POCH, Polska
Glukoza: BioShop, Kanada
Imidazol: BioShop, Kanada
IPTG: Sigma, USA
KH2PO4: POCH, Polska
K2HPO4: POCH, Polska
KCl: POCH, Polska
KOH: POCH, Polska
Kwas octowy: POCH, Polska
Mleko odtłuszczone: BioSchop, Kanada
Metanol: POCH, Polska
NaCl (chlorek sodu): POCH, Polska
NaOH (wodorotlenek sodu): POCH, Polska
Na2CO3 (węglan sodu): POCH, Polska
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Na2HPO4: POCH, Polska
NaH2PO4: POCH, Polska
Na2S2O3 (tiosiarczan sodu): Sigma, USA
Octan sodu: POCH, Polska
SDS: BioShop, Kanada
Siarczan amonu: BioShop, Kanada
Sorbitol: Sigma, USA
TEMED: Sigma, USA
TFA: Fluka, USA
Tricine: BioShop, Kanada
Tris: BioShop, Kanada
Triton-X100: BioShop, Kanada
Tween 20: Sigma, USA
Wywoływacz do Western blot: FOMA BOCHEMIA, Czechy
Utrwalacz do Western blot: FOMA BOCHEMIA, Czechy
Żelatyna: POCH, Polska

7.9 Szczepy bakteryjne i drożdżowe
Wszystkie opisane szczepy bakteryjne są własnością Zakładu Mikrobiologii, Wydziału
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Escherichia coli Dh5α: fhuA2 lac(del)U169 phoA glnV44 Φ80' lacZ(del)M15 gyrA96 recA1
relA1 endA1 thi-1 hsdR , szczep do namnażania plazmidowego DNA.
Escherichia coli BL21: E. coli B F- dcm ompT hsdS(rB- mB-) gal [malB+]K-12(λS), szczep
ekpresyjny.
Porphyromonas gingivalis, W83: szczep dziki
Porphyromonas gingivalis, KRAB: W83 ∆kgp∆rgpA∆rgpB, szczep dziki z delację genów
kodujących Kgp, RgpB oraz HRgpA. Bakterie te nie wykazują ekspresji gingipain.
Porphyromonas gingivalis, Sov: W83 ∆sov szczep dziki z delacją białka Sov,
odpowiedzialnego za sekrecję gingipain. Bakterie takie nie wydzielają gingipain na
zewnątrz komórki.
Porphyromonas gingivalis, ΔPAD: W83 ∆pad szczep dziki z delacją białka PPAD,
odpowiedzialnego za cytrulinację białek.
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Porphyromonas gingivalis, ΔPrtT: W83 ∆prtt szczep dziki z delacją białka PrtT, proteazy
cysteinowej.
Porphyromonas gingivalis, ΔPerio: W83 ∆perio szczep dziki z delacją periodontainy,
proteazy cysteinowej.
Pichia pasotris GS115: Invitrogen, USA

7.10 Linie komórkowe
Fibroblasty płucne, ATCC CCL-210: ATCC, USA

7.11 Materiał biologiczny
Popłuczyny pęcherzykowo-oskrzelikowe (BAL): uzyskany z ludzkich płuc udostępnionych
za uprzejmością Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Drogi oddechowe
zostały przepłukane roztworem 5 mM Tris, pH 7,4; 150 mM NaCl. Zebrane
popłuczyny zwirowano (15 minut, 260 rcf) w celu usunięcia większych cząstek,
a supernatanty przechowywano w -80°C.

7.12 Zwierzęta
Myszy: wolne od patogenów, samiczki BALB/c (Mossakowski Medical Research Centre
Polish Academy of Science, Warszawa, Polska), karmione standardową dietą
laboratoryjną (Labofeed, Morawski, Poland)

7.13 Kolumny i złoża chromatograficzne
Chromatografia powinowactwa:
Ni Sepharose 6 Fast Flow: sefaroza ze schelatowanymi jonami niklu, GE Healthcare,
Life Science, USA
Jonowymieniacze:
MonoQ 4,6/100 PE: anionit, GE Healthcare, Life Science, USA
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MonoS 4,6/100 PE: kationit, GE Healthcare, Life Science, USA
Sączenie molekularne:
Superdex 75 PE 3,2/30: GE Healthcare, Life Science, USA
HiPrep 26/10 Desalting: kolumna do usuwania soli i imidazolu z próbki oraz do
zamiany buforu, GE Healthcare, Life Science, USA
HPLC:
Jupiter C4: kolumna semipreparatywna, Jupiter 5 µm C4 300 Å,
LC Column 150 × 10 mm, Phenomenex, USA
Jupiter C18: kolumna semipreparatywna, Jupiter 5 µm C18 300 Å,
LC Column 150 × 10 mm, Phenomenex, USA
µRPC C2/C18 ST 4,6/100: kolumna analityczna, GE Healthcare, Life Science, USA
Aeris C18: kolumna analityczna, Aeris 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å,
LC Column 150 × 4,6 mm, Phenomenex, USA

7.14 Usługi
Synteza oligonukleotydów: GENOMED, Warszawa, Polska
Sekwencjonowanie genów: GENOMED, Warszawa, Polska

7.15 Inne materiały
Filtry strzykawkowe: o wielkości porów 0,22 μm lub 0,45 μm; Fisherbrand, USA
Klisze fotograficzne (Medical X-Ray-Film Blue): AGFA, Belgia
Kuwety do elektroporacji 0,2 cm: BioRad, USA
Membrana PVDF (Immobilion-P PVDF): membrana wykonana z fluorku poliwinylidenu do
transferu białek, Millipore, USA
Papier Whatman: Whatman, USA
Roztwór wywoływacza: Sigma, USA
Roztwór utrwalacza: Sigma, USA
Standard masowy: w zakresie 10 kDa-250 kDa, do określenia wielkości białek na żelu
poliakrylamidowym oraz na membranach PVDF, PageRuler Plus Prestained Protein
Ladder, Fermentas, Kanada
Standard masowy 1 kbp: ThermoScientific, USA
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8 Metody

8.1 Ocena wpływu bakterii P. gingivalis na płuca
Bakterie P. gingivalis W83 oraz KRAB hodowano w medium Schaedler
wzbogaconym w heminę (5 μg/mL; Sigma Chemical Co., Germany), L-cysteinę (50 μg/mL;
Sigma, Steinheim, Germany), oraz witaminę K (0.5 μg/mL; Sigma Chemical Co.) przez noc
w 37°C w warunkach beztlenowych (90% N2, 5% CO2, and 5% H2). Następnie hodowle
wirowano przez 15 minut, 6000 rcf (ang. relative centrifugal force), a osady bakteryjne
przemyto trzykrotnie buforem PBS. Wreszcie, bakterie zostały zawieszone w buforze PBS
do uzyskania gęstości optycznej OD600=1,0 co odpowiada 1×109 bakterii/ml. Myszy zostały
uśpione poprzez wstrzyknięcie dootrzewnowo ketaminy (22 - 44 mg/kg; VetaKetam, VetAgro, Poland) oraz xylaziny (2 - 5 mg/kg; Sedasin, Biowet, Poland). Następnie dotchawicznie
podano im 3×109 bakterii P. gingivalis: W83, KRAB oraz W83 potraktowanych wcześniej
inhibitorami gingipain Kyt1 oraz Kyt36 (przez 15 minut w 37°C), zawieszonych w 50 µl
PBS. Jako kontroli użyto myszy, którym podano 50 µl PBS. Po 24 godzinach myszy zostały
uśpione i skrwawione, a następnie chirurgicznie usunięto im płuca w celu oceny widocznych
patologicznych zmian.

8.2 Przygotowanie bakterii chemicznie kompetentnych
Bakterie E.coli szczep BL21 lub Dh5α wysiano na płytki agarowe z LB i inkubowano
przez noc w 37°C. Następnie pobrano pojedynczą kolonię, przeniesiono do 10 ml medium LB
i hodowano przez noc w 37°C. Kolejno hodowle przeniesiono do 500 ml świeżego medium
i hodowano do OD600=0,4-0,5. Po osiągnięciu pożądanej gęstości optycznej zawiesiny
zwirowano w 4°C przy 4500 rcf przez 15 minut. Osady bakteryjne zawieszono w 50 ml
zimnego 100 mM CaCl2 i inkubowano 20 minut na lodzie. Następnie zwirowano w 4°C przy
4500 rcf przez 15 minut i osady zawieszono w 5 ml zimnego 100 mM CaCl2 z 15%
glicerolem. Tak przygotowane bakterie zamrożono w ciekłym azocie i przechowywano
w temperaturze -80°C.
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8.3 Transformacja bakterii E. coli
Bakterie chemicznie kompetentne rozmrożono na lodzie i dodano 50 ng plazmidu
delikatnie mieszając końcówką pipety. Mieszaniny inkubowano 30 minut na lodzie,
a następnie przez 90 sekund w 42°C, po czym przeniesiono na lód. Do tak potraktowanych
bakterii dodano 500 µl medium LB, a w przypadku plazmidów po mutagenezie 1 ml medium
BHI i inkubowano 1 godzinę w 37°C, z wytrząsaniem (180 rpm). Następnie bakterie
zwirowano (5 minut, 4000 rcf, temperatura pokojowa), a osady wysiano na płytki z LB
z odpowiednim antybiotykiem.

8.4 Mutageneza plazmidu pETDuet-1
W celu wyeliminowania wszystkich potencjalnych miejsc hydrolizy przez gingipainy
zlokalizowanych poza badaną sekwencją, zamieniono reszty argininy i lizyny w MCS
(ang. multiple cloning site) plazmidu pETDuet-1 (Rysunek 5) na odpowiednio resztę seryny
i tyrozyny:
CGC (R) → AGC (S);
AAG (K) → ACG (T)

Rys 5. Sekwencja MCS plazmidu pETDuet-1 z zaznaczonymi miejscami, które poddano mutagenezie.

W tym celu wykorzystano technikę Quick Change. Do reakcji PCR użyto następujących
primerów (na czerwono zaznaczono zamienione nukleotydy):
Primer for: TCGAGCTCGGCGAGCCTGCAGGTCGACACGCTTGCGGCCGCAT
Primer rev: ATGCGGCCGCAAGCGTGTCGACCTGCAGGCTCGCCGAGCTCGA
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Reakcję przeprowadzono przy użyciu polimerazy Phusion, w warunkach przedstawionych
w Tabeli 1 oraz Tabeli 2.

Tabela 1. Skład mieszanin reakcyjnych wykorzystanych do PCR, w
celu przeprowadzenia mutagenezy.
Reagent

Ilość

Stężenie końcowe

Matryca

20 ng

1 ng/µl

5X bufor HF

4 µl

1X

dNTP (2 mM)

2 µl

200 mM

Primer Rev (10 µM)

1 µl

500 nM

Primer For (10 µM)

1 µl

500 nM

DMSO

0,6 µl

3%

Polimeraza Phusion

0,2 µl

0,02 U/ µl

H20

Do 20 µl

-

Tabela 2. Program użyty do przeprowadzenia
reakcji ukierunkowanej mutagenezy.
Temperatura
°C

Czas

Ilość cykli

98
98
Tm
72
72

1 min
20 s
40 s
3 min
7 min

1
18
18
18
1

gdzie Tm oznacza temperaturę topnienia primerów. W celu zwiększenia skuteczności
zastosowano dwie temperatury: 58°C oraz 68°C. Po zakończonej reakcji kolejnym krokiem
było trawienie metylowanego DNA przy użyciu 10 U enzymu DpnI przez 1 godzinę w 37°C.
Tak przygotowana mieszanina posłużyła do transformacji bakterii kompetentnych E. coli
szczep Dh5α. Kolonie, które wyrosły na płytkach wykorzystano do inokulacji 5 ml medium
LB z ampicyliną. Po całonocnej hodowli w 37°C, 180 rpm, wyizolowano plazmidy zgodnie
z zaleceniami producenta korzystając z zestawu GeneJET Plasmid Miniprep Kit
(ThermoScientific). Poprawność uzyskanych plazmidów została potwierdzona drogą
sekwencjonowania.
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8.5 Elektroforeza DNA na żelu agarozowym
Rozdział prowadzono w 1% żelach agarozowych, przygotowanych poprzez odważenie
odpowiedniej ilości agarozy i rozpuszczeniu w buforze TAE. Do płynnych żeli dodano
bromek etydyny (końcowe stężenie 0,2 µg/ml) i pozostawiono do zastygnięcia. Przed
nałożeniem na żel próbki DNA zawieszono w 6X buforze obciążającym. Rozdział
prowadzono pod napięciem 90 V w buforze TAE

8.6 Przygotowanie konstruktów kodujących białka fuzyjne w systemie
CleavEx
W celu stworzenia białek fuzyjnych, sekwencje nukleotydowe kodujące badane
fragmenty białek zostały dobudowane do sekwencji kodującej białko nośnikowe HmuY
w szeregu następujących po sobie reakcji PCR. Pierwsza reakcja została przeprowadzona
z użyciem starterów forward, które na 5’ końcu wprowadzają fragment badanej sekwencji
natomiast na 3’ końcu są komplementarne do fragmentu 5’ końca białka nośnikowego, które
stanowić będzie matrycę. Produkt pierwszej reakcji został użyty jako matryca dla kolejnej
reakcji, w której wykorzystany został starter forward wprowadzający kolejne nukleotydy
kodujące zadaną sekwencję. Analogicznie, w ostatniej reakcji jako matryca użyty został
produkt

poprzedniej

reakcji,

a

primer

forward

oprócz

kolejnych

nukleotydów

odpowiedzialnych za utworzenie badanej sekwencji wprowadza miejsce rozpoznawane przez
enzym restrykcyjny SalI. Natomiast starter reverse, dla każdej reakcji ten sam, jest
komplementarny do 3’ końca białka nośnikowego i dodatkowo wprowadza miejsce
restrykcyjne dla enzymu NotI (Tabela 3, 4).
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Tabela 3. Sekwencje primerów wykorzystanych do wprowadzenia sekwencji
odpowiedzialnych za aktywację zymogenów kallikrein.
atatgcggccgcttatttaacggggtatgtataagcga
rev
for1
proKLK3

proKLK5

proKLK6

proKLK7

proKLK10

proKLK11

proKLK12

proKLK13

proKLK14

ttggcggctgggaagacgagccgaaccaaccct

for2

attctgagccgcattggcggctgggaagacgag

for3

atatgtcgacctgattctgagccgcattggcggct

for1

gcgatgatagcagcgacgagccgaaccaaccct

for2

aagatgcgcgcagcgatgatagcagcgacgagcc

for3

atatgtcgacggcgaagatgcgcgcagcgatgatagc

for1

tggtgcatggcggcgacgagccgaaccaaccct

for2

acagaacaaactggtgcatggcggcgacga

for3

atatgtcgacgaagaacagaacaaactggtgcatggcgg

for1

ttattgatggcgcggacgagccgaaccaaccct

for2

agggcgataaaattattgatggcgcggacgagcc

for3

atatgtcgacgcgcagggcgataaaattattgatggcgcgg

for1

tggatccggaagcggacgagccgaaccaaccct

for2

acgatacccgcctggatccggaagcggacgag

for3

atatgtcgaccagaacgatacccgcctggatccgga

for1

ttattaaaggctttgacgagccgaaccaaccct

for2

atatgtcgacgaaacccgcattattaaaggctttgacgagc

for3

atatgtcgacgaaacccgcattattaaaggctttgacgagc

for1
for2
for3

tttttaacggcaccgacgagccgaaccaaccct
ccccgaaaatttttaacggcaccgacgagccgaa
atatgtcgacgcgaccccgaaaatttttaacggcaccgac

for1

tgctgaacaccaacgacgagccgaaccaaccct

for2

aagcagcaaagtgctgaacaccaacgacgagcc

for3

atatgtcgaccaggaaagcagcaaagtgctgaacaccaac

for1

ttattggcggccatgacgagccgaaccaaccct

for2

atgaaaacaaaattattggcggccatgacgagcc

for3

atatgtcgacgaagatgaaaacaaaattattggcggccatg
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Tabela 4. Sekwencje starterów użytych w celu wprowadzenia sekwencji
odpowiedzialnych za aktywację proform metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej.
atatgcggccgcttatttaacggggtatgtataagcga
rev
for1 gccctcaccgggagggacgagccgaaccaaccct
for2 cggaagcgctacgccctcaccgggagggac
proMMP15
for3 atatgtcgaccggcgtcggaagcgctacgccctca
for1

gctccagcccccaccgacgagccgaaccaaccct

proMMP17

for2
for3
for1

aggagacgccaggctccagcccccaccgac
atatgtcgacgctcgcaggagacgccaggctccag
ctgttgctgggccgcgacgagccgaaccaaccct

proMMP19

for2

acccttaaatacctgttgctgggccgcgac

for3

atatgtcgaccagaagacccttaaatacctgttgctgg

proMMP21

for1
for2
for3

ccgcgggcgccgctggacgagccgaaccaaccct
tccaggcgctccccgcgggcgccgctggac
atatgtcgacgcccgctccaggcgctccccgcgg

proMMP24

for1
for2
for3

gccctgactggacaggacgagccgaaccaaccct
gaaacaagcgctatgccctgactggacaggac
atatgtcgaccggagaaacaagcgctatgccct

for1
for2
for3
for1
for2
for3

ctgagcggcagcgacgagccgaaccaaccct
cgccggtacgctctgagcggcagcgac
atatgtcgacaggcggcgtcgccggtacgctctgagc
gcaaagcaaggtaacgacgagccgaaccaaccct
taagaaacgctttgcaaagcaaggtaacgacgag
atatgtcgacaggcgtaagaaacgctttgcaaagcaag

proMMP25

proMMP28

Tak przygotowane wstawki oraz plazmid pETDuet-1 pozbawiony reszt lizyny i argininy
w MCS zostały następnie potraktowane enzymami restrykcyjnymi SalI i NotI przez noc
w 37°C w celu wytworzenia lepkich końców, jak przedstawiono poniżej:
DNA

1 µg

SalI

5U

NotI

5U

10X bufor O

2 µl
Do 20 µl

H2O

Enzymy restrykcyjne zinaktywowano (20 minut, 80°C), mieszaniny reakcyjne oczyszczono
jak wyżej i zligowano wstawki z plazmidem w stosunku molowym 3:1 (opis niżej). Następnie
53

stransformowano bakterie kompetentne E.coli Dh5α, a obecność wstawki potwierdzono PCR
z kolonii bakteryjnej (opis poniżej). Poprawność sekwencji została potwierdzona
sekwencjonowaniem. Dobudowane za pomocą starterów sekwencje nukleotydowe kodują
następujące sekwencje aminokwasowe reprezentujące miejsce aktywacji poszczególnych
proteaz (na czerwono zaznaczono sekwencje propeptydu):

proKLK3
proKLK5
proKLK6
proKLK7
proKLK10
proKLK11
proKLK12
proKLK13
proKLK14

LILSRIGGWE
GEDARSDDSS
EEQNKLVHGG
AQGDKIIDGA
QNDTRLDPEA
ETRIIKGF
ATPKIFNGT
QESSKVLNTN
EDENKIIGGH

proMMP15
proMMP17
proMMP19
proMMP21
proMMP24
proMMP25
proMMP28

RRRKRYALTGR
ARRRRQAPAPT
QKTLKYLLLGR
ARSRRSPRAPL
RRNLRYALTGQ
RRRRRYALSGS
RRKKRFAKQGN

8.7 Przygotowanie konstruktów kodujących białka proKLK13, SPINK6,
TIMP1, TIMP2, S100A8, S100A9, SPINK5D8-D11, CTD, HmuY
Fragmenty genów kodujących proKLK13,

SPINK6, TIMP1,

TIMP2

czyli

odpowiednio NM_015596.1, NM_205841.3, NM_003254.2, NM_003255.4 namnożono
w trzech, kolejno następujących po sobie reakcjach PCR, gdzie produkt pierwszej reakcji
staje się matrycą dla kolejnej. Matrycą użytą w pierwszej reakcji było cDNA powstałe
poprzez reakcję odwrotnej transkrypcji przeprowadzoną na mRNA wyizolowanym
z fibroblastów płucnych (High-Capacity cDNA Reverse Transkription Kit, Applied
Biosystems – zgodnie z zaleceniami producenta). Primery (Tabela 5) oprócz miejsca cięcia
dla enzymów restrykcyjnych EcoRI i NotI wprowadzają do 5’ końca sekwencję kodującą
miejsce hydrolizy przez enterokinazę poprzedzone przez metkę histydynową (6xHis)
(Rysunek 6).
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Rysunek. 6. Schemat wstawki kodującej proKLK13, SPINK6, TIMP1, TIMP2 powstałej w wyniku
rekcji PCR.
Sekwencja kodująca dane białko namnażana jest przy pomocy reackji PCR. Za pomocą primerów do
sekwencji kodującej białko dołączane są również sekwencje kodujące miejsce hydrolizy przez
enterokinazę (EK) oraz metkę histydynową.

Tabela 5 Lista primerów użytych do przygotowania konstruktów kodujących
proKLK13, SPINK6, TIMP1 oraz TIMP2.
gacgacgacgacaaggttctcaacaccaatgggacca
for1
accatcatcaccacgacgacgacgacaagggag
for2
proKLK13
atagaattccatcaccatcatcaccacgacgacga
for3
atagcggccgcttattgtgggcccttcaaccat
rev
gacgacgacgacaagcagggaggacaggttgactgt
for1
accatcatcaccacgacgacgacgacaagcagg
for2
SPINK6
atagaattccatcaccatcatcaccacgacgacga
for3
atagcggccgcttagcattttccaggatgctttaggcta
rev
gacgacgacgacaagtgcacctgtgtcccacccca
for1
accatcatcaccacgacgacgacgacaagtgcacct
for2
TIMP1
atagaattccatcaccatcatcaccacgacgacga
for3
atagcggccgcttaggctatctgggaccgcaggga
rev
gacgacgacgacaagtgcagctgctccccggtgca
for1
accatcatcaccacgacgacgacgacaagtgcagctg
for2
TIMP2
atagaattccatcaccatcatcaccacgacgacga
for3
atagcggccgcttatgggtcctcgatgtcgagaaact
rev

W przypadku kalgranulin S100A8 i S100A9, namnożono fragmenty genów odpowiednio
NM_002964.4. i NM_002965.3. na cDNA uzyskanym z mRNA wyizolowanego z neutrofili

(High-Capacity cDNA Reverse Transkription Kit, Applied Biosystems – zgodnie
z zaleceniami producenta). Wstawkę przygotowano w dwóch reakcjach PCR, primerami
wprowadzając miejsce hydrolizy dla enterokinazy oraz miejsca restrykcyjne dla enzymów
BamHI oraz HindIII. Fragment inhibitora SPINK5 obejmujący domeny 8-11 (gen
NM_001127698.1) namnożono w jednej reakcji PCR na matrycy będącej cDNA uzyskanym

z mRNA wyizolowanego z nabłonka pochwy (High-Capacity cDNA Reverse Transkription
Kit, Applied Biosystems – zgodnie z zaleceniami producenta). Primerami wprowadzono
miejsce cięcia dla entrokinazy oraz miejsca restrykcyjne dla EcoRI oraz NotI. Białka CTD
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oraz HmuY namnożono wykorzystując genomowe DNA wyizolowane z P. gingivalis W83
(zestaw do izolacji genomowego DNA, A&A-Biotechnology, zgodnie z zaleceniami
producenta). W przypadku CTD namnożono fragment RgpB (NC_002950.2) kodujący 673736 reszty aminokwasowe, natomiast dla HmuY był to fragment genu ABL74281.1 kodujący
polipeptyd zawierający reszty aminokwasowe 26-216, wprowadzając primerami miejsce
cięcia dla enzymów NotI i XhoI (Tabela 6).

Tabela 6. Sekwencje primerów wykorzystanych do przygotowania konstruktów kodujących białka,
które będą produkowane w systemie ekpresyjnym E. coli.
atatgcggccgcaccttatactgtagctgtatcaggtaa
for
CTD
atatctcgagcttcactataaccttttctgtatacgt
rev
HmuY
SPINK5
D8-D11
S100A8

S100A9

for

atatgcggccgcagacgagccgaaccaaccctcca

rev
for
rev

atactcgagttatttaacggggtatgtataagcgaaagtga
atagaattcggacgacgacgacaaggctgcaaaggaaatctgcagtgaat
atagcggccgcttaatactcattttttctctctgcttctctttcca

for1
for2
rev
for1
for2

gacgacgacgacaagatgttgaccgagctggagaaag
atatggatccggacgacgacgacaagatgttga

rev

ataaagcttttagggggtgccctccccga

ataaagcttttactctttgtggctttcttcatggct
gacgacgacgacaagatgacttgcaaaatgtcgcagct
ataggatccggacgacgacgacaagatgact

Reakcję PCR przeprowadzono przy użyciu polimerazy Phusion jak przedstawiono w Tabeli 7
oraz Tabeli 8.
Tabela 7. Skład mieszanin reakcyjnych użytych do PCR, w celu
przygotowania wstawki
Reagent

Ilość

Stężenie końcowe

Matryca

5 µl

-

5X bufor HF

4 µl

1X

dNTP (2 mM)

2 µl

200 mM

Primer Rev (10 µM)

1 µl

500 nM

Primer For (10 µM)

1 µl

500 nM

DMSO

0,6 µl

3%

Polimeraza Phusion

0,2 µl

0,02 U/ µl

H20

6,2 µl

-
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Tabela 8. Program wykorzystany do
przeprowadzenia PCR polimerazą Phusion.
Temperatura
Czas
Ilość cykli
°C
98
30 s
1
98
10 s
35
Tm
40 s
35
72
30 s/kb
35
72
7 min
1
Tm – temperatura topnienia primerów

Produkty ostatniej reakcji zmieszano z 6X buforem obciążającym i rozdzielono w 1% żelu
agarozowym w buforze TAE. Prążki o odpowiedniej wielkości wycięto i oczyszczono
zgodnie z zaleceniami producenta zestawem GeneJET Gel Extraction Kit (Thermo Scientific).
Następnie oczyszczoną wstawkę oraz plazmid pPIC9 (dla proKLK13, SPINK6, TIMP1,
TIMP2) lub pETDuet-1 (dla SPINK5 D8-D11, S100A8, S100A9, CTD, HmuY)
potraktowano wskazanymi enzymami restrykcyjnymi:


EcoRI oraz NotI przez 90 minut w 37°C jak przedstawiono poniżej:
DNA

1 µg

EcoRI

5U

NotI

5U

10X bufor O

2 µl
Do 20 µl

H2O



BamHI oraz HindIII przez 90 minut w 37°C:
DNA

1 µg

BamHI

5U

HindIII

5U

10X bufor BamHI

2 µl
Do 20 µl

H2O



NotI i XhoI przez noc 37°C:
DNA

1 µg

NotI

5U

XhoI

10 U

10X bufor O

2 µl
Do 20 µl

H2O
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Reakcję zatrzymano poprzez termiczną inaktywację enzymów w 80°C przez 20 minut.
Następnie mieszaninę reakcyjną zawierają plazmid rozdzielono w 1% żelu agarozowym
w buforze TAE, a wycięty prążek oczyszczono korzystając z zestawu GeneJET Gel
Extraction Kit (Thermo Scientific). Wstawki natomiast oczyszczono zestawem Clean-up
(A&A-Biotechnology). Kolejnym krokiem była ligacja wstawki z plazmidem.

8.8 Ligacja wstawki z plazmidem
Zmieszano 50 ng pociętego plazmidu ze wstawką w stosunku molowym 1:3 i dodano
ligazy T4. Reakcję prowadzono w buforze 10 mM Tris pH 7,8; 10 mM MgCl2; 10 mM DTT;
0,5 mM ATP przez noc w 4°C. Następnie ligazę zinaktywowano termicznie (70°C, 5 minut)
a mieszaniny ligacyjne posłużyły do transformacji bakterii kompetentnych E. coli szczep
Dh5α.

8.9 PCR z kolonii bakteryjnej
W celu sprawdzenia obecności wstawki w plazmidzie, którym stransformowano
bakterie, z płytki pobrano kolonię bakteryjną i zawieszono w 10 µl jałowej wody. Następnie
przygotowano mieszaniny reakcyjne, jak przedstawiono w tabeli (Tabela 9).
Tabela 9. Skład mieszaniny reakcyjnej do PCR z kolonii
bakteryjnej.
Reagent
Ilość µl Końcowe stężenie
Matryca
2
10X bufor
2
1X
dNTP (2 mM)
2
200 µM każdy
Primer for (10 µM)
1
500 nM
Primer rev (10 µM)
1
500 nM
MgCl2 (25 mM)

3,2

4 mM

Polimeraza Taq (5 U/µl)

0,1

0,025 U/µl

H2O

8,7

-

Stosując primery flankujące wstawkę w danym plazmidzie (Tabela 10).
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Tabela 10. Sekwencje primerów wykorzystywanych w
reakcji PCR z kolonii bakteryjnej.
for taatacgactcactataggg
pETDuet-1
rev tatgctagttattgctcag
for gactggttccaattgacaag
pPIC9
rev gcaaatggcattctgacatcc

I przeprowadzono reakcję PCR zgodnie z programem, przedstawionym w Tabeli 11.
Tabela 11. Program wykorzystany do
przeprowadzenia PCR z kolonii bakteryjnej.
Temperatura
°C

Czas

Ilość cykli

95
2 min
1
95
30 s
30
Tm
30 s
30
72
1 min/kb
30
72
7 min
1
Tm –temperatura topnienia primerów.

Obecność wstawki analizowano poprzez rozdział produktów reakcji w 1% żelu agarozowym
i ich wizualizację w świetle UV.

8.10 Przygotowanie plazmidów do elektroporacji drożdży Pichia
pastoris
Plazmid pPIC9 (10-20 µg) z wklonowaną wstawką kodującą odpowiednie białko
linearyzowano 50 U enzymu SalI dla uzyskania fenotypu Mut+ lub DraI dla fenotypu MutS
przez noc w 37°C. Reakcje zatrzymano przez inkubację 20 minut w 65°C. Następnie do
mieszanin reakcyjnych dodano wody do objętości 500 µl i kolejno 100 µl 3 M octanu sodu
pH 5,0 oraz 450 µl chloroformu. Po 2 minutach intensywnego wytrząsania próbki zwirowano
(2 minuty, temperatura pokojowa, 13 500 rcf). Do zebranej fazy wodnej dodano 900 µl
izopropanolu i inkubowano przez noc w -20°C. Następnie próbki zwirowano (30 minut,
temperatura pokojowa, 13 500 rcf) a uzyskane osady płukano 70% oraz 96% etanolem,
po każdym razie wirując (3 minuty, temperatura pokojowa, 13 500 rcf). Uzyskany osad
suszono przez 2-3 minuty i zawieszono w 10 µl buforu TE.
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8.11 Przygotowanie elektrokompetentnych drożdży P. pastoris
Drożdże P. pastoris szczep GS115 wysiano na płytki YPD i hodowano przez
48 godzin w temperaturze 30°C. Zebrano pojedynczą kolonie, dodano do 5 ml płynnego
medium YPD i hodowano przez noc w 30°C, 250 rpm. Następnie pobrano 100-500 µl
hodowli, zainokulowano 500 ml świeżego medium YPD i hodowano w 30°C, 250 rpm przez
ok. 16-20 godzin do osiągnięcia OD600=1,3-1,5. Komórki zwirowano (15 minut, 4°C,
1500 rcf) i zawieszono w 500 ml lodowatej, sterylnej wody. Następnie ponownie zwirowano
(15 minut, 4°C, 1500 rcf) i zawieszono w 250 ml lodowatej, sterylnej wody. Po kolejnym
wirowaniu (15 minut, 4°C, 1500 rcf) do komórek dodano 20 ml sterylnego, lodowatego
1 M sorbitolu i zwirowano w takich samych warunkach. Ostatnim etapem było zawieszenie
zwirowanych komórek drożdżowych w 1 ml 1 M lodowatego sorbitolu.

8.12 Transformacja elektrokompetentnych drożdży
Do 80 µl elektrokompetentnych drożdży dodano 10-20 µg zlinearyzowanego plazmidu
rozpuszczonego w 10 µl buforu TE i inkubowano na lodzie przez 5 minut. Mieszaniny
przeniesiono do zimnych kuwet do elektroporacji (0,2 cm; BioRad) i umieszczono
w elektroporatorze (MicroPulserTM Electroporation Apparatus, BioRad). Zastosowano
program Pic (2,0 kV; jeden puls) i natychmiast dodano 1 ml zimnego 1 M sorbitolu.
Następnie mieszaniny zwirowano (5 minut, 4°C, 1500 rcf) i komórki wysiano na płytki MD,
które inkubowano w 30°C do momentu pojawienia się kolonii (ok. 48 godzin).

8.13 Ekspresja proKLK13, SPINK6 oraz TIMP1 w P. pastoris, fenotyp
Mut+
Na płytki MD wysiano drożdże P. pastoris GS115 stransformowane wcześniej
zlinearyzowanym plazmidem kodującym odpowiednie białko. Pobrano pojedynczą kolonię,
dodano do 200 ml medium BMGY i hodowano przez noc w 30°C, 250 rpm. Następnie
zmierzono OD600 (ok. 8-10), hodowle zwirowano (15 minut, temperatura pokojowa, 3000 rcf)
i zawieszono w medium BMMY do OD600=1,0. Drożdże hodowano przez 72 godziny,
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w 30°C, 250 rpm, dodając co 24 godziny 100% metanolu do stężenia końcowego 0,5%.
Hodowle następnie zwirowano (15 minut, temperatura pokojowa, 3000 rcf) i zebrano
supernatanty. Nadsącze zostały przefiltrowane przez papier Whatman oraz filtr 0,45 µm,
po czym dodano stężonego buforu wiążącego (50 mM bufor sodowo-fosforanowy, pH 7,4;
2.5 M NaCl; 25 mM imidazol) rozcieńczając go pięciokrotnie uzyskując następujące stężenia
w medium: 10 mM bufor sodowo-fosforanowy, pH 7,4; 500 mM NaCl; 5 mM imidazol.

8.14 Ekspresja TIMP2 w P. pastoris, fenotyp MutS
Drożdże P. pastoris GS115 stransfomowane plazmidem kodującym TIMP2, który
został zlinearyzowany enzymem DraI, wysiano na płytki MD. Pobrano pojedynczą kolonię,
dodano do 200 ml medium BMGY i hodowano przez noc w 30°C, 250 rpm. Następnie
hodowle zwirowano (15 minut, temperatura pokojowa, 3000 rcf) i zawieszono w 40 ml
medium BMMY. Ekspresję prowadzono 24 godziny. Po tym czasie hodowle zwirowano,
a zebrany supernatant przepuszczono przez papier Whatman oraz filtr 0,45 µm i dodano
pięciokrotnie stężonego buforu wiążącego (50 mM bufor sodowo-fosforanowy, pH 7,4;
2,5 M NaCl; 25 mM imidazol) do stężenia 10 mM bufor sodowo-fosforanowy, pH 7,4;
500 mM NaCl; 5 mM imidazol.

8.15 Produkcja białek w systemie ekspresyjnym E. coli
Ekspresję

białek

prowadzono

w

szczepie

BL21.

Bakterie

kompetentne

stransformowane plazmidem kodującym dane białko wysiano na płytki LB z ampicyliną
i inkubowano przez noc w 37°C. Następnie pobrano pojedynczą kolonię bakteryjną, dodano
do 10 ml płynnego LB z ampicyliną i hodowano przez noc w 37°C wytrząsając 180 rpm.
Całonocna hodowla posłużyła do inokulacji większej objętości świeżego medium LB
z ampicyliną w stosunku objętościowym 1:10. Bakterie następnie hodowano do uzyskania
określonej gęstości optycznej, po czym zaindukowano ekspresję poprzez dodanie 1M IPTG
do wskazanego stężenia i produkowano białko przez określony czas w zależności od białka
(Tabela 12). Po zakończonej ekspresji bakterie zwirowano (20 minut, 4°C, 4500 rcf), a osady
bakteryjne zawieszono w buforze wiążącym (10 mM bufor fosforanowy, pH 7,4;
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500 mM NaCl; 5 mM imidazol). Następnie komórki bakteryjne sonifikowano (długość
trwania całego cyklu 30 s; długość pulsu 0,5 s; długość przerwy 0,5 s; ilość cykli 4;
temperatura maksymalna 16°C). Zawiesiny zostały zwirowane (30 minut, 4°C, 15 000 rcf),
supernatanty zebrano, przefiltrowano przez filtr 0,45 µm i dodano do wcześniej
zrównoważonego buforem wiążącym złoża Ni Sepharose.
Tabela 12. Warunki ekspresji poszczególnych białek w systemie ekpresyjnym E.coli.
Białko

Gęstość
optyczna
OD600

IPTG
[mM]

CTD
HmuY
CleavEx
S100A8/9
SPINK5 D8-D11

0,8
0,5
0,5
0,8
0,8

0,5
0,5
0,5
1
1

Czas hodowli Temperatura
[h]
hodowli
4
4
4
16
20

37°C
22°C
22°C
16°C
30°C

8.16 Oczyszczanie białek przy użyciu chromatografii powinowactwa
Białka zawieszone w buforze wiążącym (10 mM bufor sodowo-fosforanowy, pH 7,4;
500 mM NaCl; 5 mM imidazol) mieszano ze złożem Ni Sepharose 6 Fast Flow
(GE Healthcare, USA), wcześniej zrównoważonym tym samym buforem, przez noc, w 4°C.
Następnie mieszaniny przełożono do kolumny i grawitacyjnie zbierano frakcję białek, które
nie związały się do złoża (flow through – FT). Kolejnym etapem było płukanie poprzez
dodanie 5 objętości złoża buforu wiążącego zawierającego 5 mM, 10 mM oraz
30 mM imidazol (W1-W3). Ostatnim etapem oczyszczania była elucja białek. W tym celu
użyto jednej objętości buforu wiążącego z 100 nM, 200 nM, 300 nM, 400 nM oraz 600 nM
imidazolem

(odpowiednio

E1-E5).

Zebrane

frakcje

rozdzielono

elektroforetycznie

w warunkach redukujących w celu weryfikacji obecności oczekiwanego białka.

8.17 Rozdział elektroforetyczny białek w systemie
Schagger/von Jagow
W

zależności

od

wielkości

białka

rozdział

elektroforetyczny

prowadzono

z wykorzystaniem różnej procentowości żeli. Dla białek o masie powyżej 10 kDa
zastosowano żel 10% (T:C 16,5:1) (Tabela 13), natomiast dla peptydów (CTD, SPINK6)
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przygotowano dwuwarstwowy żel rozdzielający: 16% (T:C 8,7:1) oraz 10% (T:C 16,5:1)
w proporcjach 2:1 (Tabela 14). W każdym przypadku zastosowano 4% żel zagęszczający.
Przed nałożeniem na żel próbki zmieszano z 4x stężonym buforem do próbek
w stosunku 3:1. W przypadku rozdziału w warunkach redukujących do próbek dodawano
także 50 mM DTT, a następnie gotowano je przez 5 minut w 100°C. Rozdział prowadzono
w buforze katodowym i anodowym przy natężeniu prądu 80 mA.
Tabela 13. Skład żeli poliakrylamidowych do rozdziału białek
w systemie Schagger/von Jagow. Przepis na przygotowanie 3
żeli.
Żel
Żel
rozdzielający zagęszczający
Akrylamid/bisakrylamid

10%
3,05 ml

4%
0,5 ml

Bufor do żelu

5 ml

1,55 ml

Woda

4,86 ml

4,17 ml

100% glicerol

1 ml

-

10% APS

75 μl

75 μl

TEMED

7,5 μl

7,5 μl

Tabela 14. Skład żeli poliakrylamidowych do rozdziału peptydów.Przepis na
przygotowanie 2 żeli.
Żel rozdzielający

Żel
zagęszczający

16%
2,44 ml

10%
0,73 ml

4%
0,61 ml

2,44 ml

1,22 ml

-

-

-

0,46 ml

1,52 ml

1,68 ml

2,54 ml

87% glicerol

0,93 ml

-

-

10% APS

40 µl

20 µl

75 µl

TEMED

4 µl

2 µl

7,5 µl

0,5 M EDTA

-

-

10 µl

Akrylamid/bisakrylamid
Bufor do żelu
rozdzielającego
Bufor do żelu
zagęszczającego
Woda
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8.18 Barwienie żeli Coomassie Brilliant Blue
Po zakończonym rozdziale elektroforetycznym umieszczono żele w roztworze
0,025% Coomassie Briliant Blue w 10% kwasie octowym i inkubowano godzinę z delikatnym
wytrząsaniem. Następnie żele odbarwiano 10% roztworem kwasu octowego.

8.19 Barwienie żeli poliakrylamidowych srebrem
Po zakończeniu rozdziału elektroforetycznego, żel przemyto wodą destylowaną
i umieszczono w roztworze utrwalacza (50% metanol, 10% kwas octowy) na 30 minut.
Następnie żel przełożono do przygotowanego tuż przed użyciem roztworu złożonego
z 0,4 M octanu sodu; 30% etanolu; 0,4% kwasu octowego; 0,1% tiosiarczanu sodu
i 0,5% aldehydu glutarowego i pozostawiono w nim żel na kolejne 30 minut. Po przepłukaniu
żelu trzykrotnie w wodzie destylowanej, inkubowano go w roztworze 0,1% azotanu (V)
srebra z 0,001% formaldehydem przez 30 minut. Żel wywołano przy użyciu roztworu
2,5% węglanu sodu z 0,15% formaldehydem. W momencie pojawienia się wyraźnych
prążków reakcję zatrzymano przez dodanie roztworu utrwalacza. Wszystkie etapy barwienia
były przeprowadzane w temperaturze pokojowej z wytrząsaniem [175].

8.20 Odsalanie białek
W celu usunięcia soli, imidazolu oraz zamiany buforu, frakcje zawierające
oczyszczane białko nałożono na kolumnę HiPrep 26/10 Desalting (GE Healtcare, USA).
Białka eluowano dwoma objętościami kolumny (ok. 106 ml) odpowiednim buforem
i zbierano frakcje (po 1,5 ml) zawierające białko, które nie wykazywały przewodnictwa
wyższego niż bazalne. Całą procedurę wykonano przy użyciu systemu ÄktaPurifier
(GE Healtcare, USA).
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8.21 Autoaktywacja proKLK13
Frakcje zawierające proKLK13 inkubowano w 37°C przez noc. Aktywność KLK13
weryfikowano na substracie N-t-Boc-Val-Pro-Arg-AMC (opis poniżej).

8.22 Deglikozylacja białek
TIMP1 oraz proKLK13 produkowane są w drożdżach w formie N-glikozylowanej.
W celu pozbycia się dołączonych reszt cukrowych 1 µg białka inkubowano przez noc w 37°C
z 10 U PNGaseF w 10 mM buforze sodowo-fosforanowym, pH 7,4.

8.23 Oczyszczanie TIMP1, CTD, S100A8, S100A9 przy użyciu techniki
sączenia molekularnego
Próbkę zawierającą dane białko nałożono na kolumnę HiLoad Superdex 75
PE 16×600 (GE Healtcare, USA) zrównoważoną 50 mM Tris, pH 7,5. Elucję
przeprowadzono 1,5 objętościami kolumny (180 ml) i zbierano frakcje po 2 ml. Obecność
białka i stopień jego zanieczyszczenia w zebranych frakcjach weryfikowano poprzez analizę
elektroforetyczną. Całą procedurę wykonano przy użyciu systemu chromatograficznego
ÄktaPurifier (GE Healtcare, USA).

8.24 Oczyszczanie HmuY oraz białek fuzyjnych systemu CleavEx przy
wykorzystaniu chromatografii jonowymiennej
Frakcje uzyskane w wyniku chromatografii powinowactwa odsolono i umieszczono
w 50 mM Tris, pH 7,5 (bufor A). Próbkę nałożono na zrównoważoną buforem A kolumnę
MonoQ 4.6/100 PE (GE Healthcare) i wymywano w gradiencie buforu B (50 mM Tris,
pH 7,5; 1 M NaCl): 0-50% B w 35 objętościach kolumny, 50-100% B w 5 objętościach
kolumny, 100% B przez dwie objętości kolumny, a następnie 0% B aż do zrównoważenia.
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Zebrano frakcje po 1 ml, po czym analizowano je elektroforetycznie, w celu weryfikacji
obecności oraz czystości danego białka. Całą procedurę wykonano przy użyciu systemu
chromatograficznego ÄktaPurifier (GE Healtcare, USA).

8.25 Oczyszczanie TIMP2 przy użyciu chromatografii jonowymiennej
Frakcje po oczyszczaniu na złożu Ni Sepharose 6 Fast Flow zawieszone
w 10 mM buforze sodowo-fosforanowym, pH 7,5 nałożono na kolumnę MonoS 4.6/100 PE
(GE Healtcare, USA), wcześniej zrównoważoną tym samym buforem. Białko wymywano
w gradiencie buforu B (10 mM bufor sodowo-fosforanowy, pH 7,5; 1 M NaCl): 0-14% B
przez 40 objętości kolumny, następnie 45-100% B w 5 objętościach kolumny, 100% przez
2 objętości kolumny, po czym 0% B aż do zrównoważenia. Zebrane frakcje (po 1 ml)
analizowano elektroforetycznie w celu weryfikacji homogenności. Całą procedurę wykonano
przy użyciu systemu chromatograficznego ÄktaPurifier (GE Healtcare, USA).

8.26 Oczyszczanie SPINK6 przy wykorzystaniu
chromatografii cieczowej (HPLC)

wysokosprawnej

Frakcje uzyskane w wyniku chromatografii powinowactwa zawierające oczyszczany
inhibitor zakwaszono TFA do stężenia 0,1%. Następnie próbkę nałożono na kolumnę
JUPITER C18 (Phenomenex, USA) zrównoważoną fazą A (0,1% TFA). Białko eluowano
w gradiencie fazy B (0,08% TFA; 80% acetonitryl) 25-35% B w 17 objętościach kolumny.
Rozdział prowadzono przy użyciu systemu chromatograficznego ÄktaMicro (GE Healtcare,
USA). Zebrano frakcje zawierające inhibitor (po 300 µl) i usunięto rozpuszczalnik poprzez
użycie wirówki próżniowej (CentriVap Concentrator, Labconco, USA). Obecność inhibitora
potwierdzono przy wykorzystaniu spektroskopii masowej.

8.27 Oczyszczanie proKLK13/KLK13 przy użyciu HPLC
Próbkę zawierającą białko zakwaszono TFA do stężenia 0,1% i nałożono na kolumnę
JUPITER C4 (Phenomenex, USA) zrównoważoną fazą A (0,1% TFA). Białko eluowano
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w gradiencie fazy B (0,08% TFA; 80% acetonitryl) 10-80% w 19 objętościach kolumny.
Rozdział prowadzono przy użyciu systemu chromatograficznego ÄktaMicro (GE Healtcare,
USA). Z zebranych frakcji usunięto rozpuszczalnik wykorzystując wirówkę próżniową
(CentriVap Concentrator, Labconco, USA). Następnie frakcje zawieszono w buforze TNET
i sprawdzono ich aktywność na substracie fluorescencyjnym VPR-AMC (opis poniżej).
Następnie zmiareczkowano centrum aktywne inhibitorem SPINK6. Używane we wszystkich
eksperymentach stężenie, jest stężeniem miejsc aktywnych proteazy.

8.28 Badanie zdolności gingipain do hydrolizy w obrębie badanych
sekwencji w systemie CleavEx
Gingipainy aktywowano w buforze TNCT zawierającym 10 mM L-cysteinę przez
15 minut w 37°C. Sto ng białka fuzyjnego inkubowano z 0; 0,5; 5; 50 nM ginipainami R lub
K w zależności od reszty aminokwasowej zlokalizowanej w miejscu aktywacji, w buforze
TNCT z 2 mM L-cysteiną przez jedną godzinę w 37°C. Reakcja została zatrzymana przez
dodanie odpowiedniego inhibitora gingipain: Kyt1 dla gingipain R lub Kyt36 dla Kgp. Próbki
zmieszano z buforem do próbek zawierającym DTT i gotowano 5 minut w 100°C. Następnie
próbki rozdzielono elektroforetycznie na żelach 10% i przeprowadzono analizę Western blot
z użyciem przeciwciał rozpoznających metkę histydynową. Utrata sygnału w próbkach
inkubowanych z gingipainami świadczy o zajściu hydrolizy w obrębie badanej sekwencji.

8.29 Western blot
Po zakończonym rozdziale elektroforetycznym żele umieszczono w buforze do
transferu na 15-20 minut. Membranę PVDF aktywowano w 100% metanolu przez 10 sekund,
następnie płukano wodą destylowaną 5 minut, po czym umieszczono w buforze do transferu
na 10 minut. Przeprowadzono transfer półsuchy (Trans-Blot SD Semi-Dry Transfer Cell,
BioRad) przez 30 minut przy 15 V. Następnie membrany przepłukano TTBS i umieszczono
w

roztworze

blokującym.

Dalej

membrany

inkubowano

z

przeciwciałami

pierwszorzędowymi, płukano czterokrotnie po 10 minut TTBS, po czym, w przypadku
przeciwciał

pierwszorzędowych

nieznakowanych,

inkubowano

z

przeciwciałami

drugorzędowymi (Tabela 15). Po przepłukaniu membran czterokrotnie po 10 minut TTBS,
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nałożono

0,5

ml

substratu

chemiluminescencyjnego

ECL

i

inkubowano

minutę

w temperaturze pokojowej pod przykryciem. Następnie, po usunięciu roztworu substratu,
w ciemni umieszczono na membranie kliszę fotograficzną. Po zakończeniu naświetlania
kliszę inkubowano w roztworze wywoływacza 2 minuty, po czym przełożono do roztworu
utrwalacza na kolejne 2 minuty i na końcu przepłukano wodą destylowaną z dodatkiem
detergentu.
Tabela 15. Procedura Western blot dla różnych białek.
Przeciwciała
Antygen
Blokowanie
pierwszorzędowe

Przeciwciała
drugorzędowe

SPINK6

3% mleko w TTBS,
1 godzina, 37°C

kozie anty-SPINK6,
rozc. 1:1000,
przez noc, 4°C

anty-kozie z HRP,
rozc. 1:30 000,
1h, RT

SP-A

3% mleko w TTBS,
przez noc, 4°C

mysie anty-SP-A,
rozc. 1:1000,
3h, RT

anty-mysie z HRP,
rozc. 1:20 000,
1h, RT

anty-HisTag z HRP,
rozc. 1:2000,
2h, RT

-

5% mleko w TTBS,
HisTag
przez noc, 4°C

RT – temperatura pokojowa (ang. room temperaturę)

8.30 Sekwencjonowanie N-końca
Cztery µg danego białka inkubowano z wcześniej zaktywowanymi gingipainami
w końcowym stężeniu 100 nM lub jak w przypadku SP-A z 20 nM Kgp, 10 nM RgpB
lub 1 nM HRgpA w buforze TNCT z dodatkiem 2 mM L-cysteiny w 37°C przez godzinę,
a w przypadku TIMP2 przez 3 godziny. Reakcje zatrzymano poprzez inkubację z inhibitorem
Kyt1 lub Kyt36 (każdy w stężeniu końcowym 5 µM) w zależności od użytej gingipainy przez
15 minut w 37°C. Następnie do mieszanin reakcyjnych dodano buforu obciążającego z DTT
i zagotowano (5 minut, 100°C). Próbki rozdzielono elektroforetycznie w żelach
poliakrylamidowych przygotowanych poprzedniego dnia i przechowywanych w 4°C.
Po zakończonym rozdziale żele umieszczono w 10 mM CAPS, pH 11 z 10% metanolem.
Membrany PVDF aktywowano w metanolu przez 10 sekund, płukano w wodzie i inkubowano
z buforem CAPS przez 10 minut. Przeprowadzono transfer półsuchy (Trans-Blot SD SemiDry Transfer Cell, BioRad) przez 30 minut przy 15 V. Następnie membranę umieszczono
w roztworze zawierającym 0,1% Coomassie Brilliant Blue G-250, 1% kwas octowy,
40% metanol aż do zabarwienia, po czym odbarwiano w 50% metanolu z 10% kwasem
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octowym. Membrany wysuszono, a dane prążki wycięto i poddano degradacji Edmana
(Procise 494HT amino acid sequencer, Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA).

8.31 Badanie wpływu gingipain na integralność białek (CTD, GST,
HmuY, SPINK5, SPINK6, TIMP1, TIMP2, S100A8, S100A9)
Gingipainy aktywowano w buforze TNCT z dodatkiem 10 mM L-cysteiny przez
15 minut w 37°C. Białka (500 ng) inkubowano z 0, 5, 10, 50 nM gingipainą (dla SPINK5,
SPINK6 TIMP1, TIMP2) 0, 5, 50 100 nM gingipainami (dla S100A8, S100A9, HmuY) lub
0, 5, 10, 20, 50, 100 nM enzymami (dla CTD oraz GST) w buforze TNCT z 2 mM L-cysteiną
w 37°C przez godzinę, a w przypadku S100A8, S100A9, TIMP1 i TIMP2 przez 3 godziny.
Reakcja została zatrzymana przez dodanie inhibitorów gingipain: Kyt1 oraz Kyt36
w końcowym stężeniu 5 µM (15 minut, 37°C). Do mieszanin reakcyjnych dodano bufor do
próbek z DTT i gotowano (5 minut, 100°C). Następnie próbki rozdzielono elektroforetycznie
a żele wybarwiono Comassie Brilliant Blue G-250, lub jak w przypadku CTD, srebrem.
Dla HmuY zamiast barwienia wykorzystano analizę Western blot stosując przeciwciała
rozpoznające metkę histydynową.

8.32 Badanie zdolności Kgp z P. gingivalis do aktywacji proKLK13
Kgp aktywowano w buforze TNCT z 10 mM L-cysteiną przez 15 minut w 37°C.
Następnie zmieszano 200 nM proKLK13 z 2 nM Kgp i inkubowano przez godzinę w 37°C
w buforze TNCT z 2 mM L-cysteiną. Reakcję zatrzymano przez dodanie specyficznego
inhibitora Kgp (Kyt36) do końcowego stężenia 5 µM. Jako kontrolę w tych samych
warunkach inkubowano 200 nM KLK13. Na studzienkę nałożono 100 µl mieszaniny
reakcyjnej oraz 100 µl 40 µM substratu fluorescencyjnego N-t-Boc-Val-Pro-Arg-AMC
w buforze TNET, uzyskując stężenia końcowe 100 nM dla proKLK13/KLK13, 1 nM dla Kgp
oraz 20 µM dla substratu. Pomiar prowadzono przy długości fali wzbudzenia 355 nm i fali
emisji 460 nM w temperaturze 37°C na czytniku mikropłytek (SpectraMax GEMINI EM,
Molecular-Devices, USA). Pomiar prowadzono w obecności 5% DMSO. Uzyskane wyniki
przeliczono na procent aktywności KLK13.
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8.33 Analiza aktywacji proMMP15 przez gingipainy R
Gingipainy R aktywowano w buforze TNCT z dodatkiem 10 mM L-cysteiny przez
15 minut w 37°C. ProMMP15 (500 ng) inkubowano z 0; 0,1; 0,5 i 1 nM RgpB lub HRgpA.
Reakcje prowadzono w buforze TNCT z dodatkiem 2 mM L-cysteiny przez godzinę w 37°C.
Następnie zahamowano gingipainy przez inkubację z 1 µM inhibitorem Kyt1 przez 15 minut
w 37°C. Mieszaniny reakcyjne zmieszano z buforem do próbek i pozostawiono w 37°C
na 30 minut. Następnie próbki rozdzielono elektroforetycznie na żelu zawierającym
0,1% żelatynę w 4°C (opis poniżej). Po trzykrotnym płukaniu żelu 2,5% roztworem
Triton X-100, umieszczono go w 200 mM Tris, pH 7,8; 5 mM CaCl2 z 5 µM ZnCl2
i inkubowano przez noc w 37°C. Kolejno żel przełożono do 30% metanolu z 10% kwasem
octowym na 2 minuty, po czym barwiono 0,1% roztworem czerni amidowej w 10% kwasie
octowym przez 2 godziny. Żel odbarwiono w 30% metanolu z 10% kwasem octowym aż do
pojawienia się prześwitów prążków, a następnie umieszczono w 10% kwasie octowym.

8.34 Analiza aktywacji proMMP17 przez RgpB
RgpB aktywowano w buforze TNCT z dodatkiem 10 mM L-cysteiny przez 15 minut
w 37°C. Następnie przygotowano 2 mieszaniny reakcyjne, pierwsza zawierała 1 µg
proMMP17 z 2 nM RgpB, druga natomiast 1 µg proMMP17, 2 nM RgpB oraz
10 nM ortofenantrolinę. Reakcję prowadzono w buforze TNCT z 2 mM L-cysteiną przez
godzinę w 37°C, po czym zatrzymano przez dodanie specyficznego inhibitora gingipainy R,
Kyt1. Mieszaniny reakcyjne zostały rozdzielone elektroforetycznie, a następnie wybariowne
0,1% roztworem Coomassie Brilliant Blue G-250.

8.35 Analiza aktywacji metaloproteinaz produkowanych przez ludzkie
płucne fibroblasty przez gingipainę R
Ludzkie fibroblasty płucne CCL-210 wysiano na płytkę 12-dołkową (TPP) uzyskując
250 000 komórek na studzienkę i hodowano w medium DMEM (PAA) z dodatkiem 10% FBS
(PAA) oraz 0,5% Penicyliny/Streptomycyny (PAA) w 37°C, 5% CO2 przez 3 dni aż do
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uzyskania 2 mln komórek w każdym dołku. Następnie usunięto medium a komórki przemyto
delikatnie PBS. Do tak przygotowanych fibroblastów dodano 1 ml medium DMEM
zawierającego 2 mM L-cysteinę oraz 0,5 nM RgpB aktywnego lub 0,5 nM RgpB
preinkubowane z inhibiotorem Kyt1 (15 minut, 37°C). RgpB zostało wcześniej zaktywowane
w buforze TNCT z dodatkiem 10 mM L-cysteiny przez 15 minut w 37°C. Jako kontrolę użyto
DMEM z dodatkiem TNCT zawierającym 10 mM L-cysteinę w ilości odpowiadającej
objętości dodawanej w przypadku próbek z enzymem. Reakcję prowadzono przez 3 godziny
w 37°C, 5% CO2, a następnie zatrzymano przez dodanie inhibitora Kyt1 do stężenia
końcowego 1 µM (15 minut, 37°C). Zebrane medium znad komórek poddano analizie
zymograficznej.

8.36 Zymografia metaloproteinaz z fibroblastów płucnych
W celu sprawdzenia aktywności metaloproteinaz w komórkach potraktowanych
gingipainami, po przeprowadzonej reakcji zebrano medium znad komórek. Jako kontrolę
negatrywną pobrano 120 µl, dodano EDTA do stężenia końcowego 10 mM i inkubowano
15 minut w 37°C. Następnie do próbek bez inhibitora oraz zawierających inhibitor dodano
40 µl buforu do próbek i inkubowano przez kolejne 30 minut w 37°C. Próbki rozdzielono
elektroforetycznie w systemie Leammliego wykorzystując żele 12% (T:C 11,2:1) zawierające
0,1% żelatynę (Tabela 15) przy natężeniu prądu 40 mA w 4°C. Po zakończonym rozdziale
żele płukano trzykrotnie po 10 minut w 2,5% TritonX-100. Następnie żele inkubowano
w 200 mM Tris, pH 7,8; 5 mM CaCl2; 5 µM ZnCl2 przez noc w 37°C. Po zakończonej
inkubacji żele umieszczono w 10% kwasie octowym z 30% metanolem na 2 minuty, po czym
barwiono w 0.01% roztworze czerni amidowej w 10% kwasie octowym przez 2 godziny
w temperaturze pokojowej. Żele odbarwiano w roztworze 10% kwasu octowego
z 30% metanolem do momentu pojawienia się prześwitów prążków, a następnie umieszczono
w 10% kwasie octowym.
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Tabela 15. Skład żeli poliakrylamidowych do przeprowadzenia
zymografii. Przepisa na 2 żele.
Żel
Żel
rozdzielający zagęszczający
12%

4%

Akrylamid/bisakrylamid

4 ml

0,65 ml

Bufor do żelu
rozdzielającego (Leammli)

2,5 ml

-

Bufor do żelu
zagęszczającego (Leammli)

-

1,25 ml

Woda

2,35 ml

3,05 ml

1% żelatyna

1 ml

-

10% SDS

100 μl

50 μl

10% APS

75 μl

75 μl

TEMED

7,5 μl

7,5 μl

8.37 Badanie wpływu hodowli bakterii P. gingivalis na białka SPINK6,
SP-A, TIMP2
Bakterie P. gingivalis szczep W83, KRAB, Sov, ΔPAD, ΔPrtT lub ΔPerio hodowano
przez noc w medium Schaedler suplementowanym heminą (1 mg/ml), witaminą K
(0.5 mg/ml) oraz cysteiną (0,05 mg/ml) w 37°C w warunkach beztlenowych (90% N2,
5% CO2, 5% H2). Następnie rozcieńczono hodowle w świeżym medium do OD600=0,1
i hodowano do uzyskania OD600=1,0. Po uzyskaniu zadanej gęstości optycznej do 200 ng
SPINK6 dodano 1×106 bakterii, natomiast do 2 µg TIMP2 lub 15 µl popłuczyn
pęcherzykowo-oskrzelowych (BAL) dodano 1.5×106 bakterii i inkubowano przez godzinę,
a w przypadku BAL przez 2 godziny w 37°C w warunkach beztlenowych w medium
hodowlanym. Produkty reakcji rozdzielono elektroforetycznie, a następnie przeprowadzono
analizę Western blot używając specyficznych przeciwciał dla SPINK6 i SP-A oraz
przeciwciał anty-HisTag dla TIMP2.
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8.38 Badanie zachowania właściwości inhibicyjnych inhibitorów
SPINK5 D8-D11 oraz SPINK6 po inkubacji z gingipainami
Gingipainy zostały zaktywowane w buforze TNCT (100 mM Tris, pH 7,5;
150 mM NaCl; 5 mM CaCl2; 0,05% Tween-20) z dodatkiem 10 mM L-cysteiny przez
15 minut w 37°C. Następnie inkubowano 400 nM SPINK5 D8-D11 lub 80 nM SPINK6
z 20 nM gingipainami lub z równomolową mieszaniną wszystkich enzymów (po 4 nM każdy)
przez odpowiednio 2 i 1 godzinę w 37°C w buforze TNCT z 2 mM L-cysteiną. Reakcję
zatrzymano przez dodanie specyficznych inhibitorów gingipain, Kyt1 dla gingipain R oraz
Kyt36 dla Kgp do stężenia końcowego 5 µM i inkubowanie przez 15 minut w 37°C.
Następnie do mieszanin dodano 40 nM KLK13 i inkubowano 15 minut w 37°C w buforze
TNET (100 mM Tris, pH 7,5; 150 mM NaCl; 5 mM EDTA; 0,05% Tween-20). Ostatnim
etapem było dodanie 40 µM substratu fluorescencyjnego N-t-Boc-Val-Pro-Arg-AMC
w buforze TNET i przeprowadzenie pomiaru fluorescencji w objętości 200 µl przy długości
fali wzbudzenia 355 nm i fali emisji 460 nM w temperaturze 37°C przy użyciu czytnika
mikropłytek (SpectraMax GEMINI EM, Molecular-Devices, USA). Stężenia końcowe
w trakcie pomiaru wynosiły 100 nM dla SPINK5, 10 nM dla SPINK6, 5 nM dla gingipain
(lub po 1 nM w mieszaninie), 10 nM dla KLK13 oraz 20 µM dla substratu. Pomiar
prowadzono w obecności 5% DMSO. Uzyskane wyniki przeliczono na procent aktywności
KLK13 niezahamowanej przez inhibitory SPINK.

8.39 Analiza HPLC produktów degradacji SPINK6 przez gingipainy
Gingipainy aktywowano w buforze TNCT z 10 mM L-cysteiną przez 15 minut
w 37°C. SPINK6 (10 µg) inkubowano z 100 nM Kgp, RgpB lub HRgpA przez godzinę
w 37°C. Reakcję zatrzymano poprzez zakwaszenie próbki TFA do stężenia 0,1% i dopełniono
0,1% TFA do 110 µl. Rozdział frakcji pochodzących z hydrolizy inhibitora gingipainami
argininospecyficznymi prowadzono przy użyciu kolumny µRPC C2/C18 ST 4,6/100
(GE Healthcare, USA), w przypadku Kgp wykorzystano koumnę AERIS C18 (Phenomenex,
USA) Na zrównoważoną fazą A (0,1% TFA) kolumnę nałożono całość próbki. Elucję
produktów hydrolizy prowadzono w gradiencie fazy B (0,08% TFA, 80% acetonitryl) 10-80%

73

w 19 objętościach kolumny. Z zebranych frakcji usunięto rozpuszczalnik przy pomocy
wirówki próżniowej (CentriVap Concentrator, Labconco, USA) i poddano dalszej analizie.

8.40 Analiza zdolności inhibicyjnych produktów hydrolizy inhibitora
SPINK6 przez gingipainy
Na podstawie integracji powierzchni danych pików oszacowano ilość peptydu w danej
frakcji przyjmując, że pik odpowiadający inhibitorowi nietraktowanemu gingipainami
odpowiada obładowaniu 10 µg białka. Następnie przygotowano 1 µM roztwory
poszczególnych frakcji. Zmieszano 20 nM każdej frakcji z dziesięciokrotnym nadmiarem
KLK13 i inkubowano 15 minut w 37°C w buforze TNET. Kolejno dodano 40 µM substrat
N-t-Boc-Val-Pro-Arg-AMC w buforze TNET i przeprowadzeno pomiar fluorescencji
w objętości 200 µl przy długości fali wzbudzenia 355 nm i fali emisji 460 nM w temperaturze
37°C na czytniku mikropłytek (SpectraMax GEMINI EM, Molecular-Devices, USA).
Stężenia w trakcie pomiaru wynosiły 10 nM dla SPINK6 100 nM dla KLK13 oraz 20 µM dla
substratu. Pomiar prowadzono w obecności 5% DMSO. Uzyskane wyniki przeliczono na
procent aktywności KLK13 niezahamowanej przez inhibitor SPINK6.

8.41 Identyfikacja miejsc hydrolizy w inhibitorze SPINK6 po inkubacji z
gingipainami przy wykorzystaniu spektroskopii masowej
Frakcje wyselekcjonowane do analizy odparowano do sucha, rozpuszczono
w 30% metanolu z 0,1% kwasem mrówkowym i zanalizowano przy pomocy spektrometru
masowego HCT Ultra ETD II (Burker, Niemcy) wyposażonego w źródło jonów typu
electrospray (elektrorozpylanie - ESI) i pułapkę jonową jako detektor. Iniekcja próbki
dokonywana była przy pomocy pompy strzykawkowej o przepływie 180 µl/h, w trybie
jonizacji pozytywnej. Napięcie na kapilarze 3,5 kV, ciśnienie na nebulizerze 10 psi, przepływ
gazu suszącego 5 l/min i temperatura źródła jonów 300°C. Widma fragmentacyjne
wyselekcjonowanych pików (MSn - tandemowa spektrometria masowa) wykonywane były
w zakresie od 100 do 3000 m/z przy trzech różnych typach fragmentacji: 1. CID (dysocjacja
zderzeniowa), 2. CID/ETD (dysocjacja zderzeniowa i rozpad z przeniesieniem elektronu)
lub 3. ETD/PTR (rozpad z przeniesieniem elektronu i jonizacja poprzez przeniesienie
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protonu).
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DataAnalysis™4.0 i Biotools™3.2.

8.42 Badanie wpływu proteazy TPR z P. gingivalis na integralność
białek (SPINK6, SP-A)
TPR aktywowano w buforze TNCT zawierającym 25 mM CaCl2 przez 15 minut
w 37°C. Następnie inkubowano 200 ng SPINK6 lub 400 ng SP-A z 0, 5, 50, 100 nM TPR
przez 2 godziny w 37°C w buforze TNCT. Po czym próbki zmieszano z buforem do próbek
zawierającym DTT i gotowano przez 5 minut w 100°C. Mieszaniny rozdzielono
elektroforetycznie i wybarwiono srebrem.

8.43 Analiza wpływu stężenia gingipain na degradację SP-A
SP-A (400 ng) inkubowano z gingipainami wcześniej zaktywowanymi w buforze
TNCT z dodatkiem 10 mM L-cysteiny. Gingipainy zastosowano w stężeniach 0; 0,1; 0,2; 0,5;
1; 2; 5; 10 nM Kgp lub 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 5; 10 nM dla gingipain R przez 2 godziny
w 37°C. Reakcję prowadzono w buforze TNCT z 2 mM L-cysteiną. Następnie do mieszanin
dodano bufor do próbek z DTT i inkubowano 5 minut w 100°C. Próbki rozdzielono
elektroforetycznie, a żele wybarwiono srebrem lub przeprowadzono analizę Western blot
stosując przeciwciała rozpoznające SP-A.

8.44 Analiza zależności
z gingipainami

degradacji

SP-A

od

czasu

inkubacji

Gingipainy aktywowano w buforze TNCT z 10 mM L-cysteiną przez 15 minut
w 37°C. SP-A (400 ng) inkubowano z 2 nM Kgp, 1 nM RgpB lub 0,1 nM HRgpA przez 0, 15,
30, 60, 90, 120, 180 minut w 37°C w buforze TNCT z 2 mM L-cysteiną. Reakcję zatrzymano
przez dodanie 5 µM inhibitora Kyt1 dla gingipain R lub Kyt36 dla Kgp. Po 15 minutach
w 37°C, do mieszanin reakcyjnych dodano następnie buforu do próbek z DTT i gotowano
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przez 5 minut w 100°C. Próbki rozdzielono elektroforetycznie, a żele wybarwiono srebrem
lub przetransferowano na membranę i przeprowadzono analizę Western blot z użyciem
przeciwciał rozpoznających SP-A.

8.45 Reakcja SP-A z PPAD z P. gingivalis
SP-A (400 ng) inkubowano z 2,4 lub 4,8 mU PPAD (odpowiednio 6 i 12 mU na
1 µg białka) w 100 mM Tris, pH 7.5, 10 mM CaCl2 z dodatkiem 2 mM L-cysteiny przez
2 godziny w 37°C. Po zakończonej reakcji do mieszanin dodano buforu do próbek
zawierającego DTT i zagotowano (5 minut, 100°C). Następnie próbki rozdzielono
elektroforetycznie a żele wybarwiono srebrem.

8.46 Dimeryzacja kalgranulin S100A8 i S100A9 przy użyciu BS3
Zmieszano po 50 µM S100A8 i S100A9 z 5 mM BS3 (roztwór przygotowany tuż
przed użyciem) i inkubowano przez 30 minut w temperaturze pokojowej w buforze PBS.
Reakcję zatrzymano przez dodanie 1 M Tris, pH 7,5 do stężenia 50 mM. W celu weryfikacji
powstania dimerów, do mieszanin dodano buforu do próbek z DTT, zagotowano (5 minut,
100°C) i rozdzielono elektroforetyczne, wybarwiając żele Coomassie Brilliant Blue.
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P. gingivalis jest bakterią uważaną za czynnik etiologiczny chorób przyzębia, ale
szkodliwe skutki infekcji nie ograniczają się tylko do jamy ustnej. Aspiracja śliny u chorych
może doprowadzić do rozwoju zachłystowego zapalenia płuc, nie wiadomo jednak w jaki
sposób patogen jest zdolny do wywołania objawów choroby. Ponieważ głównymi
zewnątrzkomórkowymi proteazami P. gingivalis są gingipainy, zadaniem niniejszej pracy
było sprawdzenie czy mają one wpływ na rozwój choroby. W tym celu, myszom
wprowadzono dotchawicznie bakterie P. gingivalis W83 (szczep dziki) oraz potrójnego
delecyjnego mutanta gingipain KRAB, jak również, aby powiązać ewentualny efekt
z aktywnością proteolityczną enzymów, W83 potraktowanego specyficznymi inhibitorami
gingipain Kyt1 oraz Kyt36 (Figura 1).

Figura. 1. Infekcja myszy bakteriami P. gingivalis W83 (szczep dziki) prowadzi do uszkodzenia płuc.
Myszom podano dotchawiczo PBS (A) lub 3 × 109 bakterii P. gingivalis W83 (B), KRAB (C), W83
preinkubowanych z inhibitorami gingipain (D). Płuca usunięto chirurgicznie po 24 godzinach infekcji
i wykonano fotografię.
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Jedynie w przypadku szczepu dzikiego zaobserwowano zamiany w wyglądzie płuc. Widoczna
jest rozległa degradacja tkanki, liczne krwotoki i nekroza. Zarówno płuca potraktowane
szczepem nie wykazującym ekspresji gingiapin (KRAB), jak i bakteriami z zahamowanymi
gingipainami, nie odbiegały swoją morfologią od płuc kontrolnych po iniekcji PBS. Na tej
podstawie można wnioskować, że jednym z głównych czynników wirulencji mającym wpływ
na rozwój choroby są gingipainy, co więcej kluczowa jest tutaj ich aktywność proteolityczna.
Ponieważ w rozwoju choroby obserwuje się intensywną degradację tkanki płuc może to
sugerować wzmożoną i niekontrolowaną aktywność proteolityczną w miejscu zakażenia.
Wydaje się jednak, że stężenie gingipain nie jest wystarczająco wysokie, żeby prowadzić do
tak wyraźnych zmian. Z drugiej strony, wśród enzymów gospodarza zdolnych do degradacji
białek macierzy zewnątrzkomórkowej wyróżnić można dwie duże rodziny: metaloproteinazy
macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) oraz kallikreiny (KLK). Dlatego też, wiedząc, że
aktywność enzymów proteolitycznych jest ściśle kontrolowana zarówno poprzez ich sekrecję
w formie nieaktywnych zymogenów, jak i przez produkcję endogennych specyficznych
inhibitorów, kolejnym etapem badań było sprawdzenie, czy gingipainy są zdolne z jednej
strony do aktywacji proform wybranych enzymów, z drugiej natomiast do degradacji ich
inhibitorów. Dzięki temu, poprzez zaburzenie mechanizmów regulujących działanie
enzymów gospodarza, możliwa byłaby intensyfikacja degradacji, prowadząca do wywołania
objawów choroby. Ze względu na trudności związane z ekspresją proform enzymów,
w szczególności wielodomenowych, skomplikowanych w budowie metaloproteinaz,
zdecydowano się na stworzenie własnego, unikatowego narzędzia, pozwalającego na szybką
i kompleksową analizę zjawiska. System ten, nazwany CleavEx (ang. CLEAVage of EXposed
peptide sequences), oparty jest na ekspozycji krótkich sekwencji aminokwasowych
reprezentujących potencjalne miejsce hydrolizy na rozpuszczalnym i odpornym na proteolizę
białku. Podejście takie pozwala na łatwą i wydajną ekspresję tak zaprojektowanych białek
fuzyjnych, a tym samym ułatwia analizę aktywacji zymogenów przez proteazy bakteryjne.
Pierwszym etapem było znalezienie odpowiedniego białka nośnikowego przy wykorzystaniu
dostępnych baz danych, analizy bioinformatycznej oraz przeglądu literaturowego, a następnie
weryfikacja jego rozpuszczalności oraz podatności na proteolizę. W tym celu sekwencje
kodujące wytypowane białka zostały wklonowane do wektora ekspresyjnego pETDuet-1,
dalej przeprowadzono ekspresję i oczyszczono białko. Ze względu na dostępność pierwszym
kandydatem była S-transferaza glutationu (GST), globularne białko, stosunkowo odporne na
proteolizę, powszechnie stosowane jako metka ułatwiająca oczyszczanie, jak również
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zwiększająca rozpuszczalność i usprawniająca ekspresję białka fuzyjnego. Okazało się
jednak, że zarówno gingipaina R jak i K wydajnie degradują GST (Figura 2), tym samym
wykluczając je w dalszych badaniach.

Figura 2. GST, potencjalne białko nośnikowe, jest degradowane przez gingipainy.
GST inkubowano ze wzrastającymi stężeniami gingipainy R (A) i K (B) przez 1 godzinę w 37°C.
Następnie próbki rozdzielono elektroforetycznie i wybarwiono Coomassie Brilliant Blue G-250.

Kolejnym podejściem było zastosowanie C-terminalnej domeny RgpB (CTD), ponieważ
degradacja fragmentu gingipainy wydawała się mało prawdopodobna. W tym celu
wprowadzono sekwencję kodująca CTD do wektora ekspresyjnego. Pomimo bardzo wysokiej
ekspresji, rozpuszczalności i wydajnego oczyszczania białka, inkubacja zarówno z argininojak i lizyno-specyficznymi gingipainami prowadziła do jego degradacji (Figura 3).

Figura 3. C-terminalna domena gingipain (CTD) jest degradowana przez gingipany R i K.
CTD było inkubowane z Kgp i RgpB w zakresie stężeń 1-100 nM przez 1 godzinę w 37°C. Próbki
zostały rozdzielone elektroforetycznie a następnie wybarwione srebrem.

Analiza dostępnej literatury, pozwoliła na wyłonienie kolejnego białka o pożądanych
cechach. HmuY, produkowane przez P. gingivalis białko wiążące hem, zostało opisane jako
odporne na działanie zarówno trypsyny jak i gingipain [176]. Dodatkowo w jego strukturze
można zauważyć, że zarówno N- jak i C-koniec są wyeksponowane, co zdecydowanie
wpisuje się w założenia projektowanego systemu (Figura 4).
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Figura 4. Struktura monomeru HmuY (PDB 3H8T).
N-koniec (niebieski) oraz C-koniec (czerwony) są wyeksponowane w strukturze białka HmuY. Rysunek
został wykonany w programie Python Molecular Viewer 1.5.2. Na podstawie struktury zdeponowanej
w www.rcsb.org.

W celu weryfikacji tych doniesień, sekwencja kodująca HmuY została namnożona
wykorzystując jako matrycę genomowe DNA wyizolowane z P. gingivalis (szczep W83)
i wklonowana do plazmidu pETDuet-1. Następnie białko wyprodukowano w systemie
ekspresyjnym E. coli i oczyszczono (Figura 5). Białko charakteryzuje się bardzo wysokim
poziomem ekspresji i produkowane jest w formie rozpuszczalnej, co wyklucza konieczność
jego refałdowania. Oczyszczanie HmuY ogranicza się do dwóch kroków i cechuje się dużą
skutecznością i wydajnością.

Figura 5. HmuY jest wydajnie produkowane w formie rozpuszczalnej bez konieczności refoldingu
oraz łatwo i efektywnie oczyszczane.
Dzięki obecności metki histydynowej możliwe jest oczyszczanie białka przy użyciu chromatografii
powinowactwa. Frakcje po oczyszczaniu na złożu Ni Sepharose 6 Fast Flow (A), gdzie FT- flow
through, W1-W2 kolejne płukania, E1-E5 elucje wzrastającym stężeniem imidazolu. Białko zostało
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doczyszczone wykorzystując chromatografię jonowymienną. Kolejne frakcje po oczyszczaniu na
kolumnie MonoQ (B).

W celu potwierdzenia odporności na proteolizę, oczyszczony preparat inkubowano ze
wzrastającymi stężeniami gingipain a następnie przeprowadzono analizę Western blot
z przeciwciałami rozpoznającymi HisTag. Sygnał został zaobserwowany we wszystkich
próbkach zawierających HmuY, nie stwierdzono także zmiany wysokości prążka, co
wskazuje na brak jego degradacji i stabilność w badanych warunkach. (Figura 6).
Potwierdzono tym samym brak degradacji przez gingipainy, w ten sposób wyłaniając idealne
białko nośnikowe, charakteryzujące się zarówno wysokim poziomem ekspresji oraz dużą
wydajnością oczyszczania, jak i odpornością na proteolizę.

Figura 6. Białko HmuY nie jest degradowane przez gingipainy.
Białko HmuY wyprodukowane w systemie ekpresyjnym E. coli inkubowano z gingipainami K i R przez
1 godzinę w 37°C. Mieszaniny reakcyjne rozdzielono elektroforetycznie a następnie przeprowadzono
analizę Western blot z użyciem przeciwciał rozpoznających metkę histydynową. Nie zaobserwowano
utraty sygnału od HisTagu,lub przesunięcia prążka, co potwierdza brak degradacji przez gingipainy.

Kolejnym etapem badań było przygotowanie konstruktów kodujących białka fuzyjne,
reprezentujące

miejsca

aktywacji

zymogenów

metaloproteinaz

macierzy

zewnątrzkomórkowej 15, 17, 19, 21, 24, 25, 28 oraz kallikrein 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
wykorzystując techniki klonowania molekularnego. Przygotowane konstrukty składają się
z białka nośnikowego z badaną sekwencją ulokowaną na jego N-końcu, co więcej
zastosowany plazmid pETDuet-1 wprowadza na N-końcu metkę histydynową, ułatwiającą
oczyszczanie i późniejszą analizę. Okazało się jednak, że w swoim MCS zawiera on
sekwencje kodujące jedną resztę argininy oraz lizyny, czyli prawdopodobne miejsca
hydrolizy przez gingipainy. Aby uniknąć zafałszowania wyników, przeprowadzono
mutagenezę zamieniając resztę argininy na resztę seryny (CGC→AGC) oraz resztę lizyny na
resztę treoniny (AAG→ACG). W celu stworzenia białek fuzyjnych, sekwencje nukleotydowe
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kodujące badane fragmenty białek zostały dobudowane do sekwencji kodującej C-terminalną
domenę nośnikową (HmuY) w szeregu następujących po sobie reakcji PCR. Tak
przygotowana wstawka została wprowadzona do zmutowanego plazmidu pETDuet-1
(Figura 7).

Figura 7. Schemat przygotowania konstruktów kodujących białka fuzyjne zawierające analizowane
sekwencje.
Sekwencje nukleotydowe kodujące poszczególne fragmenty badanych białek zostały wprowadzone do
sekwencji kodującej białko nośnikowe HmuY przy użyciu starterów w trzech kolejno następujących po
sobie reakcjach PCR. Produkt ostatniej reakcji został następnie wklonowany do wektora
ekspresyjnego potraktowanego takimi samymi enzymami restrykcyjnymi. Gotowe konstrukty posłużyły
do transformacji bakterii E. coli.

Gotowe konstrukty, których poprawność została potwierdzona przez sekwencjonowanie
DNA, posłużyły do transformacji szczepu ekspresyjnego bakterii E. coli. Białka zostały
oczyszczone

przy

pomocy

chromatografii

powinowactwa

oraz

chromatografii

jonowymiennej. Na przykładzie sekwencji kodujących miejsca aktywacji metaloproteinaz
macierzy zewnątrzkomórkowej, można zaobserwować bardzo wysoki poziom ekspresji
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i możliwość otrzymania dużej ilości (1-5 mg białka ze 100 ml hodowli) homogennego
preparatu w dwóch krokach oczyszczania (Figura 8).

Figura 8. Oczyszczanie białek fuzyjnych zawierających sekwencje odpowiedzialne za aktywację
metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej obecnych w płucach.
Białka fuzyjne zostały oczyszczone przy pomocy złoża Ni Sepharose 6 Fast Flow (A), FT- flow
through, W1-W2 kolejne płukania, E1-E5 elucje wzrastającym stężeniem imidazolu; a następnie
wykorzystując chromatografię jonowymienną (B), 1-9 kolejne frakcje.

Następnym

etapem

badań

była

analiza

hydrolizy

wprowadzonych

sekwencji

aminokwasowych przez gingipainy. Uzyskane białka fuzyjne inkubowano z poszczególnymi
enzymami a reakcję zatrzymano poprzez dodanie specyficznego inhibitora. Ze względu na
obecność metki histydynowej, wstępna hydroliza została oceniona przy wykorzystaniu
techniki Western blot z wykorzystaniem przeciwciał rozpoznających metkę HisTag. Utrata
sygnału od przeciwciał świadczy o zajściu hydrolizy w badanej sekwencji. Na tej podstawie
zostały wyselekcjonowane peptydy do dalszych badań, które potwierdziły i zidentyfikowały
miejsce proteolizy. Produkty reakcji rozdzielone zostały elektroforetycznie i następnie
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przeniesione na membranę PVDF, aby możliwe było sekwencjonowanie N-końca metodą
degradacji Edmana (Figura 9).

Figura 9. Schemat przedstawiający sposoby analizy produktów proteolizy w obrębie badanej
sekwencji w systemie CleavEx.
W celu sprawdzenia czy dana sekwencja jest hydrolizowana przez badaną proteazę, mieszaninę
reakcyjną rozdziela się elektorforetycznie, a następnie przeprowadza Western blot z użyciem
przeciwciał anty-HisTag. Utrata sygnału interpretowana jest jako trawienie w obrębie analizowanej
sekwencji. Natomiast w celu potwierdzenie miejsca cięcia przeprowadza się sekwencjonowanie
N-końca powstałego produktu.

W wyniku inkubacji białek fuzyjnych zawierających sekwencje odpowiedzialne za aktywację
MMPs oraz KLKs i przeprowadzonej analizy Western blot wykazano, że wszystkie badane
zymogeny są potencjalnie aktywowane przez gingipainy (Figura 10). W każdym przypadku
zaobserwowano usunięcie metki histydynowej i brak sygnału na Western blot wraz ze
wzrostem stężenia proteazy. Co ciekawe efekt nie był identyczny dla wszystkich białek
i widoczne są różnice w wydajności hydrolizy, co sugeruje specyficzność procesu.
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Figura 10. Analiza hydrolizy w obrębie sekwencji odpowiedzialnych za aktywację metaloproteinaz
macierzy zewnątrzkomórkowej oraz kallikrein występujących w płucach przez gingipainy.
Sto ng poszczególnych białek fuzyjnych inkubowano z gingipainami (0-50 nM) przez 1 godzinę
w 37°C. Próbki rozdzielono elektroforetycznie a następnie przeprowadzono analizę Western blot
stosując przeciwciała rozpoznające HisTag. Utrata sygnału wskazuje na trawienie w obrębie badanej
sekwencji.

Następnie w celu identyfikacji miejsca hydrolizy przeprowadzono sekwencjonowanie
N-końca produktów powstałych w wyniku inkubacji z gingipainami (Figura 11).
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Figura 11. Identyfikacja miejsca hydrolizy przez gingipainy w obrębie sekwencji odpowiedzialnej za
aktywację MMP.
Dwa µg odpowiedniego białka fuzyjnego inkubowano ze 100 nM gingipainą 1 godzinę w 37°C.
Produkty reakcji zostały rozdzielone elektroforetycznie i przetransferowane na membranę PVDF.
Czerwonym prostokątem zaznaczono prążki (A), które zostały następnie poddane degradacji Edmana
w celu otrzymania sekwencji N-końca (B), a tym samym identyfikacji miejsca cięcia przez daną
gingipainę (miejsce trawienia zaznaczone zostało gwiazdką, wprowadzona sekwencja aminokwasowa
pogrubioną czcionką, a sekwencja propeptydu czerwoną czcionką) (C).

Sekwencjonowanie N-końca pozwoliło na identyfikację miejsca hydrolizy. We wszystkich
przypadkach zlokalizowane było ono w obrębie wprowadzonej sekwencji. W przypadku
proMMP15 oraz proMMP21 miejsce trawienia nie znajdowało się ściśle na granicy
propeptydu i aktywnej peptydazy, jednak w przypadku MMP nie ma to tak wielkiego
znaczenia. Aby doszło do aktywacji metaloproteinazy musi dojść do zaburzenia
oddziaływania pomiędzy konserwatywną resztą cysteiny zlokalizowaną w propeptydzie
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a centrum aktywnym, dlatego też nie jest konieczna hydroliza określonego wiązania
peptydowego, a hydroliza w obrębie danej sekwencji, która prowadzi do separacji prodomeny
i aktywnego enzymu. W przypadku kallikrein sekwencjonowanie N-końca potwierdziło
trawienie dokładnie w przewidywanym miejscu (Figura 12) sugerując tym samym ich
możliwą aktywację przez gingipainy.

Figura 12. Identyfikacja miejsca hydrolizy przez gingipainy w obrębie sekwencji odpowiedzialnej za
aktywację kallikrein.
Dwa µg każdego białka fuzyjnego zawierającego sekwencję aktywującą daną kallikreinę inkubowano
ze 100 nM gingipainą przez godzinę w 37°C. Produkty reakcji zostały rozdzielone elektroforetycznie
i przeniesione na membranę PVDF. Czerwonym prostokątem zaznaczono prążki (A), które zostały
następnie poddane degradacji Edmana w celu otrzymania sekwencji N-końca (B), a tym samym
identyfikacji miejsca cięcia przez daną gingipainę (zidentyfikowane miejsce trawienia zaznaczone
zostało gwiazdką, wprowadzona sekwencja aminokwasowa pogrubioną, a sekwencja propeptydu
czerwoną czcionką) (C).

87

Ponieważ proponowany system służy przede wszystkim do wstępnej analizy zdolności
enzymów proteolitycznych do trawienia w obrębie danej sekwencji, uzyskane wyniki
powinny zostać potwierdzone przy użyciu natywnych białek. W związku z wcześniej
opisywanymi problemami dotyczącymi produkcji proform MMP, wykorzystano komercjalnie
dostępne zymogeny. Wykazano, że inkubacja proMMP15 z gingipainami R (RgpB oraz
HrgpA) rzeczywiście prowadzi do aktywacji peptydazy, tak jak wynikało z analizy przy
użyciu systemu CleavEx. Proformę MMP15 potraktowaną wzrastającymi stężeniami
gingipain R rozdzielono w żelu poliakrylamidowym zawierającym żelatynę, w celu
sprawdzenia zdolności badanej proteazy do hydrolizy białka. Zaobserwowano wzrost
intensywności prążka powstałego w wyniku trawienia żelatyny, co jednoznacznie wskazuje
na aktywację MMP15 pod wpływem inkubacji z gingipainami R (Figura 13). Dodatkowo, w
przypadku inkubacji z HRgpA zaobserwowano pojawienie się form o niższej masie
molekularnej, prawdopodobnie kolejno procesowanych form metaloproteinazy.

Figura 13. Inkubacja proMMP15 z gingipainami R prowadzi do aktywacji peptydazy.
ProMMP15 (500 ng) inkubowano z 0; 0,1; 0,5; 1 nM RgpB lub HRgpA przez godzinę w 37°C.
Mieszaniny reakcyjne rozdzielono elektroforetycznie w systemie Leammli przy wykorzystaniu żeli
z dodatkiem 0,1% żelatyny. Po inkubacji w buforze aktywującym z dodatkiem 5 µM ZnCl2 żel
wybarwiono roztworem czerni amidowej a następnie odbarwiono 30% metanolem z 10% kwasem
octowym, aż do pojawienia się prześwitów prążków.

W przypadku proMMP17 interpretacja uzyskanego wyniku była nieco utrudniona. Rozdział
elektroforetyczny produktów reakcji wykazał, że inkubacja proMMP17 z gingipainą R
prowadzi do powstania dwóch prążków. Pierwszy o masie molekularnej ok. 25 kDa jest słabo
widoczny, natomiast drugi o masie ok 20 kDa reprezentowany jest przez wyraźny prążek na
żelu poliakrylamidowym. Nie obserwuje się natomiast powstania potencjalnego produktu
aktywacji, zlokalizowanego tuż pod prążkiem odpowiadającym proMMP17. Co ciekawe,
reakcja przeprowadzona w obecności inhibitora metaloproteinaz ortofenantroliny (OF) oprócz
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dwóch wymienionych produktów prowadzi do powstania czterech innych produktów
proteolizy zlokalizowanych w rejonie mas molekularnych ok. 55-65 kDa. Ponieważ zgodnie
z zapewnieniami producenta w warunkach redukujących proMMP17 lokalizuje się w żelu na
wysokości odpowiadającej 65 kDa oraz wiedząc, że masa molekularna propetydu wynosi
ok. 10 kDa, można spekulować, że w tym przypadku aktywna MMP17 będzie posiadała masę
molekularną ok. 55 kDa. Rzeczywiście można zaobserwować powstanie produktu
o wskazanej masie molekularnej, który co więcej stanowi w tym przypadku jeden z głównych
produktów reakcji. Ze względu na powstanie dodatkowych prążków dopiero w wyniku
zahamowania aktywności metaloproteinazy, można przypuszczać, że RgpB aktywuje
proMMP17, a następnie aktywna proteaza przeprowadza autodegradację. W ten sposób
można wyjaśnić występowanie tylko dwóch produktów powstałych w wyniku reakcji bez
dodatku ortofenantroliny (Figura 14). Uzyskany wynik, ze względu na zahamowanie
aktywności metaloproteinazy, nie mógł zostać zweryfikowany za pomocą zymografii.
Ponadto
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z
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niemożliwe

było

sekwencjonowanie N-końca uzyskanych produktów. Niemniej jednak porównując uzyskany
wynik do zymogramu otrzymanego dla MMP15 można spekulować, że rzeczywiście doszło
do aktywacji MMP17, co więcej powstałe produkty o mniejszych masach molekularnych,
zwłaszcza 25 kDa, również mogą posiadać aktywność proteolityczną.

Figura 14. Inkubacja proMMP17 z RgpB.
Jeden µg proMMP17 inkubowano z 2 nM RgpB w obecności lub bez 10 mM ortofenantroliny (OF)
przez godzinę w 37°C. Produkty reakcji zostały rozdzielone elektroforetycznie w żelu
poliakrylamidowym, a następnie wybarwione Coomassie Brilliant Blue G-250.
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Kolejnym białkiem, którego aktywację udało się potwierdzić była proKLK13. Enzym
wyprodukowano w systemie ekspresyjnym P. pastoris a następnie potraktowano Kgp
i sprawdzono jego zdolność do trawienia substratu fluorescencyjnego N-t-Boc-Val-Pro-ArgAMC. Okazało się, że 1 nM Kgp aktywuje 100% proKLK13. Wynik ten pozostaje w zgodzie
z rezultatem otrzymanym przy pomocy metody CleavEx (Figura 15).

Figura 15. ProKLK13 jest aktywowana przez Kgp.
ProKLK13 (100 nM) inkubowano z 1 nM Kgp 1 godzinę w 37°C. Następnie mierzono aktywność
proteazy na substracie VPR-AMC. Wyniki podano jako procent aktywności 100 nM KLK13 (A).
Aktywacja proKLK13 wykazana metodą CleavEx (B).

Kluczowym etapem badań związanych z analizą aktywacji zymogenów proteaz przez
gingipainy było wykazanie, że opisywany efekt zachodzi w układzie komórkowym. Ponieważ
większość badanych metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej posiada w swej
sekwencji aktywującej resztę argininy do eksperymentu wykorzystano gingipainę R. I tak
ludzkie fibroblasty płucne inkubowano w medium w obecności RgpB, a po 3 godzinach
inkubacji zebrano media znad komórek i przeprowadzono analizę zymograficzną. W celu
potwierdzenia, że obserwowany efekt jest wynikiem aktywności metaloproteinaz, część
badanej próbki została potraktowana EDTA. Jako kontroli użyto supernatantów znad
komórek potraktowanych odpowiednią objętością buforu TNCT z 10 mM L-cysteiną.
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Zarówno w tym przypadku (Figura 16) jak i po inkubacji komórek z gingipainami wcześniej
zahamowanymi specyficznym inhibitorem Kyt1, oraz samym inhibitorem (wynik nie
załączony) nie zaobserwowano pojawienia się prążka świadczącego o aktywności
proteolitycznej. Natomiast w przypadku komórek inkubowanych z RgpB w zebranych
mediach zobserwowano wyraźny prążek, który nie jest widoczny w próbkach inkubowanych
z EDTA. Wynik taki jednoznacznie wskazuje na aktywność metaloproteinaz, która pojawia
się na skutek inkubacji z gingipainą. Uzyskany rezultat po pierwsze udowadnia zasadność
metody CleavEx, przede wszystkim jednak sugeruje, że założona hipoteza badawcza
potwierdza się in vivo, a aktywacja enzymów przez proteazy bakteryjne może przyczyniać się
do zmian patologicznych w zachłystowym zapaleniu płuc.

Figura 16. Aktywacja metaloproteinaz przez RgpB w medium znad fibroblastów płucnych.
Dwa mln fibroblastów płucnych inkubowano z 0,5 nM RgpB przez 3 godziny w 37°C. Reakcję
zatrzymano przez dodanie Kyt1, specyficznego inhibitora RgpB a następnie zebrano medium znad
komórek (SN). Próbki rozdzielono elektroforetycznie w warunkach nieredukujących w żelu
zawierającym żelatynę. Po odpłukaniu SDS i całonocnej inkubacji w buforze aktywującym, żele
barwiono 0,1% roztworem czerni amidowej, po czym odbarwiono wytrawione prążki.

Wiadomo, że ze względu na potencjał destrukcyjny proteaz, ich działanie jest ściśle
kontrolowane nie tylko poprzez ich wydzielanie w formie nieaktywnych zymogenów.
Produkcja endogennych inhibitorów to

kolejny sposób

na

regulację

aktywności

proteolitycznej, dlatego też kolejny etap badań został poświęcony zbadaniu zdolności
gignipain do degradacji inhibitorów wcześniej zaktywowanych proteaz. Strategia taka
niewątpliwie może przyczynić się do niekontrolowanego wzrostu aktywności proteolitycznej
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w obrębie tkanki płucnej. W tym celu wyprodukowano inhibitory metaloproteinaz macierzy
zewnątrzkomórkowej TIMP1 oraz TIMP2 w systemie ekspresyjnym P. pastoris. Następnie
oczyszczone białka inkubowano z gingipainami i sprawdzono ich integralność na żelu
poliakrylamidowym. W przypadku TIMP1 zanik prążka zaobserwowano dla wszystkich
gingipain przy stężeniu 50 nM, przy czym efekt ten był wyraźniejszy dla gingipain R
zwłaszcza HRgpA. Dla TIMP2 najwydajniejszą degradację uzyskano po inkubacji z HRgpA,
w wyniku której zaobserwowano powstanie dwóch słabo widocznych prążków o mniejszej
masie molekularnej. Dla RgpB efekt był w zasadzie niewidoczny, prążek odpowiadający
TIMP2 tylko nieznacznie zmniejszył swoją intensywność, można jednak zauważać
pojawienie się dodatkowego produktu o mniejszej masie molekularnej. Natomiast po
inkubacji z Kgp uzyskano również prążek o mniejszej masie molekularnej, który pojawił się
już przy 5 nM stężeniu proteazy i był stabilny wraz ze wzrostem jej stężenia (Figura 17).

Figura 17. Degradacja TIMP1 i TIMP2 przez gingipainy.
TIMP1 (A) i TIMP2 (B) inkubowano z gingipainami przez 3 godziny w 37°C. Mieszaniny reakcyjne
rozdzielone przy wykorzystaniu SDS-PAGE i kolejno wybarwiono Coomassie Brilliant Blue G-250.

Następnie sprawdzono jaki wpływ na inhibitor TIMP2 ma inkubacja z bakteriami
P. gingivalis W83 oraz potrójnym mutantem delecyjnym gingipain KRAB (Figura 18).
Inhibitor potraktowany szczepem dzikim nie daje sygnału w trakcie analizy Western blot
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z użyciem przeciwiciał ropoznających zlokalizowany na N-końcu HisTag. W przypadku
inkubacji białka z bakteriami nie wykazującymi ekpresji gingipain (KRAB) obserwowany
sygnał jest taki sam jak w przypadku próbki kontrolnej nietraktowanej P. gingivalis.
Obserwowana utrata sygnału jest więc związana z aktywnością gingipain, które w wyniku
cięcia proteolitycznego, najprawdopodobniej w obrębie jego N-końca, prowadzą do usunięcia
metki histydynowej. Hydroliza w C-terminalnej części TIMP2 lub w jego środku
prowadziłaby do powstania produktu o mniejszej masie molekularnej, który byłby widoczny
na membranie. Nie można jednak wykluczyć, że doszło również do trawienia w innym
miescu, gdyż wykorzystano przeciwciała rozpoznające metkę HisTag, a nie całe białko, co
oddaje tylko częściowy obraz sytuacji. Podkreślić należy jednak brak efektu dla mutanta
gingipain, jednoznacznie potwierdzając udział proteaz bakteryjnych w tym procesie.

Figura 18. Inkubacja TIMP2 z bakteriami P. gingivalis szczep dziki W83 oraz potrójny mutant
delecyjny gingipain KRAB.
TIMP2 inkubowano z 15 µl bakterii o OD600=1,0 przez 3 godziny w 37°C w warunkach beztlenowych.
Próbki rozdzielono elektroforetycznie, a następnie przeprowadzono analizę Western blot z użyciem
przeciwciał rozpoznających metkę histydynową.

Końcowym etapem analizy oddziaływania gingipain na TIMP2 była identyfikacja miejsc
hydrolizy. W tym celu produkty reakcji TIMP2 z gingipainami zostały rozdzielone
elektroforetycznie, przeniesione na membranę PVDF i zsekwencjonowane metodą degradacji
Edmana (Figura 19). Inkubacja z Kgp prowadzi do powstania produktów o niezmienionej
sekwencji N-końca, ale mniejszej masie molekularnej, co sugeruje, że proteaza ta hydrolizuje
wiązania peptydowe zlokalizowane w C-terminalnej części inhibitora. W przypadku gingipain
R zidentyfikowane sekwencje wskazują na trawienie w części N-końcowej TIMP2, co jest
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istotne, ze względu na fakt, że za zdolności inhibicyjne badanego białka odpowiada właśnie
jego domena N-terminalna.

Figura 19. Identyfikacja miejsc hydrolizy w obrębie inhibitora TIMP2 po inkubacji z gingipainami.
TIMP2 inkubowano z 100 nM gingipainami K i R przez 3 godziny w 37°C. Mieszaniny rozdzielono
elektroforetycznie a następnie przeniesiono na membranę PVDF. Prążki oznaczone czerwonymi
prostokątami sekwencjonowano (A). Sekwencje N-końca badanych produktów zidentyfikowane metodą
degradacji Edmana. Po prawej stronie białko, w którym odnaleziono zidentyfikowaną sekwencję (B).
Sekwencja aminokwasowa rekombinantowego TIMP2 wyprodukowanego w systemie ekspresyjnym
P. pastoris ze zidentyfikowanymi miejscami hydrolizy przez gingipainy zaznaczonymi gwiazdką (C).

Wykorzystując uzyskane sekwencje oraz masy oszacowane na podstawie standardu
masowego rozdzielonego na żelu poliakrylamidowym, sporządzono tabelę potencjalnych
produktów powstałych w wyniku trawienia TIMP2 gingipainami. Można więc spekulować, że
Kgp rozpoznaje reszty lizyny zlokalizowane tylko w C-terminalnej części inhibitora,
gingipainy R natomiast hydrolizują wiązania peptydowe Arg-Xaa umiejscowionymi w obu
domenach białka (Figura 20).

94

Figura 20. Potencjalne produkty hydrolizy TIMP2 przez gingipainy.
Na podstawie uzyskanych N-terminalnych sekwencji powstałych produktów oraz ich mas
molekularnych odczytanych z żelu oszacowano możliwe produkty hydrolizy przez gingipainy. Masy
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produktów przedstawionych w tabeli obliczono przy użyciu programu ProtParam tool. Na zielono
zaznaczono zidentyfikowane sekwencje N-końca, natomiast pogrubiona czcionka zaznaczono
sekwencję potencjalnego produktu hydrolizy.

Kolejną badaną rodziną białek były inhibitory kallikrein: SPINK5 (domeny 8-11) oraz
SPINK6. Pierwszy został wyprodukowany w systemie ekspresyjnym E. coli, natomiast drugie
białko wyprodukowano w P. pastoris. Po inkubacji SPINK5 z gingipainami można
zaobserwować bardzo wydajna degradację, zwłaszcza w przypadku gingipain R, które już
przy stężeniu 5 nM wyraźnie zmniejszają ilość inhibitora, prowadząc jednak do powstania
produktu o mniejszej masie molekularnej, który znika przy zwiększeniu stężenia proteazy.
W przypadku Kgp można zauważyć liczne produkty degradacji o różnych masach przy
stężeniu 5 nM, których frakcja o masie powyżej 15 kDa ulega dalszej degradacji pod
wpływem 10 nM Kgp, a przy najwyższym stężeniu proteazy obserwuje się całkowitą
degradację wszystkich produktów (Figura 21).

Figura 21. Degradacja domen 8-11 inhibitora SPINK5 przez gingipainy.
SPINK5 D8-D11 wyprodukowany w systemie ekspresyjnym E. coli inkubowano z 5, 10, 50 nM
gingipainami przez 2 godziny w 37°C. Mieszaniny reakcyjne rozdzielono przy pomocy SDS-PAGE
a następnie wybarwiono Coomassie Brilliant Blue G-250.

Wykazano, że obserwowana degradacja inhibitora jest równoznaczna z utratą aktywności
inhibitorowej SPINK5. Inhibitor inkubowano zarówno z pojedynczymi gingipainami, jak
i z równomolową mieszaniną wszystkich proteaz, a następnie sprawdzono zdolności takich
mieszanin do hamowania KLK13. Uzyskane aktywności KLK13 mierzone z wykorzystaniem
substratu fluorescencyjnego Val-Pro-Arg-AMC znormalizowano względem aktywności
proteazy niepotraktowanej inhibitorem. W każdym przypadku aktywność badanej mieszaniny
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nie była istotnie różna od kontrolnej próbki KLK13, co jednoznacznie wskazuje, że SPINK5
(D8-D11) potraktowany wybranymi enzymami P. gingivalis traci aktywność inhibitorową
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(Figura 22).
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Figura 22. Utrata właściwości inhibitorowych SPINK5 D8-D11 pod wpływem gingipain.
SPINK5 D8-D11 (100 nM) inkubowano z 5 nM Kgp, RgpB, HRgpA lub równomolową mieszaniną
wszystkich gingipain (po 1 nM każda) przez 2 godziny w 37°C. Następnie dodano 10 nM KLK13
i mierzono zdolność poszczególnych mieszanin reakcyjnych do jej hamowania wykorzystując
20 µM substrat fluorescencyjny VPR. Wyniki podano jako procent aktywności KLK13.

W przypadku inhibitora SPINK6, białko również inkubowano z gingipainami i rozdzielono
produkty na żelu poliakrylamidowym. Także i w tym przypadku zaobserwowano negatywne
działanie gingipain. Kgp prowadzi do powstania produktów o mniejszej masie, natomiast
prążek odpowiadający SPINK6 znika zupełnie. W przypadku gingipain R można
zaobserwować powstanie dwóch produktów o mniejszej masie, powstałych w wyniku
pojedynczej hydrolizy, na co wskazywać może obecność tylko jednej reszty argininy
w sekwencji białka (Figura 23).
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Figura 23. Inhibitor SPINK6 jest degradowany przez gingipainy w sposób zależny od stężenia
enzymu.
SPINK6 inkubowano ze wskazanymi stężeniami gingipain przez godzinę w 37°C. Reakcję zatrzymano
przez dodanie specyficznego inhibitora danej gingipainy. Mieszaniny reakcyjne rozdzielono
elektroforetycznie a następnie wybarwiono Coomassie Brilliant Blue G-250.

Następnie, w celu dokonania charakteryzacji oddziaływania inhibitora z proteazami
bakteryjnymi, przeprowadzono szczegółową analizę powstałych produktów oraz identyfikację
miejsc hydrolizy przez gingipany. W tym celu mieszaniny reakcyjne powstałe w wyniku
inkubacji SPINK6 z poszczególnymi gingipainami zostały rozdzielone przy użyciu HPLC,
a zebrane frakcje analizowano pod kątem ich zdolności do hamowania KLK13. Dodatkowo
przy wykorzystaniu spektroskopii masowej zidentyfikowano ich masy molekularne, co
pozwoliło na znalezienie miejsc hydrolizy (Figura 24, 25). Reakcja SPINK6 z Kgp prowadzi
do powstania kilku niskocząsteczkowych produktów, z których żaden nie jest zdolny do
hamowania KLK13. Ponadto prążek odpowiadający SPINK6 (szara linia) zupełnie znika, co
pozostaje w zgodzie z wynikami uzyskanymi przy użyciu SDS-PAGE (Figura 24).
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Figura 24. Rozdział chromatograficzny i analiza produktów powstałych w wyniku trawienia
SPINK6 przez Kgp.
(A) Dziesięć µg rekombinantowego SPINK6 wyprodukowanego w P. pastoris inkubowano
z 100 nM Kgp przez godzinę w 37°C. Próbki zostały rozdzielone przy pomocy HPLC na kolumnie
AERIS 18. Jako kontroli (szara linia) użyto 10 µg SPINK6 inkubowanego w takich samych
warunkach, ale bez Kgp. (B) Analiza zdolności poszczególnych frakcji do hamowania KLK13.
(C) Identyfikacja produktów hydrolizy przy pomocy spektroskopii masowej.

W przypadku gingipain R obserwuje się powstanie czterech głównych produktów.
Pierwszym, nieznacznie przesuniętym w stosunku do SPINK6 niepotraktowanego enzymami
bakteryjnymi jest inhibitor ze shydroliozowanym pojedynczym wiązaniem peptydowym
i z układem mostków disiarczkowych takim jak w natywnym inhibitorze. Pole powierzchni
piku w obu przypadkach stanowi około 50% powierzchni piku odpowiadającego SPINK6
(Figura 25.1, 25.2; frakcja C6-C7).
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Figura 25. Rozdział i analiza produktów hydrolizy SPINK6 przez argininospecyficzne gingipainy.
(A) Dziesięć µg rekombinantowego SPINK6 wyprodukowanego w P. pastoris inkubowano z 100 nM
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RgpB (1) lub HRgpA (2) przez godzinę w 37°C. Próbki zostały rozdzielone przy pomocy HPLC na
kolumnie µRPC C2/C18 St 4.6/100. Jako kontroli (szara linia) użyto 10 µg SPINK6 inkubowanego
w takich samych warunkach, ale bez proteaz. (B) Analiza zdolności poszczególnych frakcji do
hamowania KLK13. (C) Identyfikacja produktów hydrolizy przy pomocy spektroskopii masowej.

Kolejne frakcje reprezentują dwa odrębne produkty, powstałe poprzez hydrolizę wiązania
peptydowego po reszcie argininy, w których można zaobserwować odmienny układ mostków
disiarczkowych niż w inhibitorze natywnym (Rysunek 7), o czym świadczą utlenione reszty
cysteiny (Figura 25.1, 25.2; frakcje C3 oraz C10-C11), oraz mieszaniny tych produktów
(Figura 25.1, 25.2; frakcja C4-C5).

Rys. 7. Układ mostków disiarczkowych w inhibitorze SPINK6.
SPINK6 jest inhibitorem Kazala o charakterystycznym układzie mostków disiarczkowych
utrzymujących sztywną strukturę całego białka. Czerwoną strzałką zaznaczono miejsce hydrolizy przez
gingipainy R, które sugeruje, że powstały produkt będzie posiadał układ mostków identyczny jak
w białku nietrawionym. W wyniku reakcji z RgpB oraz HRgpA obserwuje się dodatkowo powstanie
dwóch produktów, w których nastąpiło przetasowanie mostków disiarczkowych, o czym świadczy
obecność utlenionych reszt cysteiny (zaznaczono kolorem zielonym). Linią przerywaną zaznaczono
prawdopodobny układ mostków disiarczkowych uzyskany za pomocą programu DiANNA 1.1[177],
[178], [179].

Analiza zdolności inhibitorowych badanych frakcji wykazała, że tylko pierwszy wymieniony
(Figura 25.1, 25.2; frakcja C6-C7) produkt zachowuje ok. 50% zdolności do hamowania
KLK13. Dlatego też w celu sprawdzenia czy inkubacja z gingipainami prowadzi rzeczywiście
do widocznej utraty właściwości inhibitorowych, SPINK6 inkubowano z 5 nM gingipainami
lub równomolową mieszaniną Kgp, RgpB oraz HRgpA, a następnie do takich mieszanin
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reakcyjnych zawierających wszystkie produkty trawienia przez gingipainy dodano KLK13,
aby zmierzyć resztkową aktywność proteazy, ocenioną na podstawie jej zdolności do
hydrolizy substratu fluorescencyjego VPR-AMC (Figura 26). W żadnym przypadku nie
obserwuje się zdolności do hamowania KLK13, wszystkie przygotowane mieszaniny
inhibitora wykazywały aktywność porównywalną z kontrolą. Na tej podstawie można więc
wnioskować, że inkubacja SPINK6 z gingipainami prowadzi do całkowitej utraty właściwości
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Figura 26. Inkubacja SPINK6 z gingipainami prowadzi do utracenia właściwości inhibitorowych
białka.
SPINK6 (20 nM) inkubowano z 5 nM Kgp, RgpB lub HRgpA oraz z równomolową mieszaniną
wszystkich gingipain (1 nM każda) przez godzine w 37°C. Następnie dodano KLK13 i mierzono
pozostałą aktywność enzymu wykorzystując 20 µM substrat VPR-AMC. Wyniki przedstawiono jako
procent aktywności KLK13 w próbce kontrolnej.

W celu potwierdzenia, że obserwowany in vitro efekt degradacji przez gingipainy ma
przełożenie na działanie całych bakterii, SPINK6 inkubowano z P. gingivalis szczep W83,
KRAB oraz W83 potraktowanym wcześniej inhibitorami gingipain Kyt1 oraz Kyt36.
Mieszaniny reakcyjne rozdzielono elektroforetycznie a obecność i integralność inhibitora
weryfikowano przy użyciu specyficznych przeciwciał rozpoznających badane białko.
Inkubacja z W83 doprowadziła do całkowitej degradacji inhibitor ilustrowanej brakiem
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sygnału na membranie. Efektu takiego nie obserwuje się w przypadku działania KRAB,
natomiast w przypadku W83 z zahamowanymi gingipainami intensywność prążka
odpowiadającego SPINK6 jest mniej więcej o połowę mniejsza od kontroli, co może
sugerować niepełną inhibicję gingipain przez inhibitory Kyt lub udział innych proteaz
P. gingivalis w degradacji SPINK6 (Figura 27).

Figura 27. Degradacja SPINK6 przez bakterie P. gingivalis W83.
SPINK6 inkubowano z 106 bakterii P. gingivalis szczep dziki W83, szczep dziki W83 preinkubowany ze
specyficznymi inhibitorami gingipain (Kyt1, Kyt36), potrójny mutant delecyjny gingipain KRAB przez
godzinę w 37°C w warunkach beztlenowych. Próbki zostały rozdzielone przy pomocy SDS-PAGE
a następnie przeprowadzono Western blot wykorzystując przeciwciała rozpoznające SPINK6.

Dlatego też, aby zbadać udział innych enzymów w tym zjawisku, SPINK6 inkubowano
z TPR, kolejną proteazą cysteinową produkowaną przez patogen. Okazało się jednak, że
prążek reprezentujący SPINK6 nie zmienia swojej intensywności ani wysokości po
wybarwieniu żelu poliakrylamidowego, co świadczy o tym, że proteaza ta nawet w stężeniu
100 nM nie jest zdolna do degradacji inhibitora (Figura 28).
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Figura 28. Inhibitor SPINK6 nie jest degradowany przez TPR, inną proteazę cysteinową
produkowaną przez P. gingivalis.
Dwieście ng SPINK6 inkubowano z 5, 10, 50, 100 nM TPR przez 2 godziny w 37°C. Produkty reakcji
rozdzielono przy użyciu SDS-PAGE a następnie wybarwiono srebrem.

Oprócz niszczenia tkanki płuc spowodowanego niekontrolowaną aktywnością proteolityczną
enzymów gospodarza, co wydaje się mieć istotny wpływ zarówno na dostarczenie peptydów
odżywczych dla asacharolitycznego patogenu, jak i sprzyja jego rozprzestrzenianiu się,
kolejną trudnością, której bakteria musi stawić czoła, aby przetrwać w organizmie jest układ
immunologiczny. Z tego też powodu kolejny etap badań poświęcony został zbadaniu wpływu
gingipain na mechanizmy wrodzonej odporności organizmu charakterystyczne dla płuc.
Wśród kluczowych elementów odporności płuc na szczególną uwagę zasługuje białko
płucnego surfaktantu A (SP-A), które stanowi 50-70% płucnego surfaktantu i może stanowić
atrakcyjny cel dla patogenu atakującego tkankę płuc m.in. ze względu na swoje zdolności do
opsonizacji bakterii, wspomaganie fagocytozy czy inne funkcje immunomodulacyjne. W celu
sprawdzenia wpływu gingipain, produkowanych przez P. gingivalis na SP-A, białko
inkubowano ze wzrastającymi stężeniami poszczególnych proteaz a produkty reakcji
rozdzielono elektroforetycznie i wybarwiono srebrem lub analizowano przy użyciu
przeciwciał specyficznie rozpoznających SP-A (Figura 29). Wraz ze wzrostem stężenia
proteazy można zaobserwować nasilenie degradacji, która we wszystkich przypadkach jest
bardzo wydajna. Widać to zwłaszcza dla HRgpA, gdzie już przy 0,5 nM stężeniu proteazy
dochodzi do całkowitej hydrolizy białka.
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Figura 29. Degradacja SP-A przez gingipainy zależy od stężenia proteazy.
SP-A inkubowano ze wskazanymi stężeniami Kgp, RgpB lub HRgpA przez 2 godziny w 37°C.
Mieszaniny reakcyjne rozdzielono elektroforetycznie a następnie (A) wybarwiono srebrem, (B)
przeprowadzono Western blot wykorzystując przeciwciała rozpoznające SP-A.

Na podstawie tego eksperymentu dobrano stężenia proteaz do analizy czasu reakcji na
degradację SP-A. Białko inkubowano z 2 nM Kgp, 1 nM RgpB oraz 0,1 nM HRgpA a we
wskazanych momentach czasowych reakcję zatrzymano. Podobnie, produkty reakcji
rozdzielono na SDS-PAGE, wybarwiono srebrem lub przeprowadzono analizę Western blot
(Figura 30).
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Figura 30. Degradacja SP-A przez gingipainy jest zależna od czasu inkubacji.
SP-A inkubowano z 2 nM Kgp, 1 nM RgpB lub 0,1 nM HRgpA w 37°C. We wskazanych punktach
czasowych reakcję zatrzymywano przez dodanie specyficznego inhibitora gingipain. Próbki
rozdzielono przy pomocy SDS-PAGE i kolejno (A) wybarwiono srebrem, (B) wykonano Western blot
stosując przeciwciała anty-SP-A.

Także i w tym przypadku zaobserwowano wzrost intensywności degradacji w miarę
wydłużenia czasu reakcji. Dla wybranych stężeń gingipain do całkowitego strawienie SP-A
doszło po 2 godzinach dla HRgpA i Kgp oraz 1,5 godziny dla RgpB. Następnie białko po
inkubacji z gingipanami rozdzielono elektroforetycznie i przetransferowano na membranę
PVDF w celu przeprowadzenia degradacji Edmana wybranych prążków, a tym samym
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identyfikacji miejsca hydrolizy (Figura 31). Ponieważ zwiększenie stężeń enzymów lub
wydłużenie czasu reakcji prowadziło do całkowitej degradacji, udało się zidentyfikować tylko
po jednym miejscu trawienia dla każdej gingipainy. Analiza sekwencji wykazała, że
zidentyfikowane miejsca zlokalizowane są w domenie kolageno-podobnej białka, tuż przy jej
C- końcu.

Figura 31. Identyfikacja miejsc hydrolizy w białku SP-A po inkubacji z gingipainami.
SP-A inkubowano z 20 nM Kgp, 10 nM RgpB lub 1 nM HRgpA przez godzinę w 37°C. Mieszaniny
rozdzielono elektroforetycznie po czym przeniesiono na membranę PVDF. Prążki w czerwonych
prostokątach sekwencjonowano (A). Sekwencje N-końca badanych produktów zidentyfikowane metodą
degradacji Edmana (B). Sekwencja aminokwasowa SP-A ze zidentyfikowanymi miejscami hydrolizy
przez gingipainy zaznaczonymi gwiazdką (C).

Kolejno sprawdzono jak bakterie P. gingivalis wpływają na integralność SP-A, a w celu
potwierdzenia udziału gingipain wykorzystano także szczep nie wykazujący ekspresji
gingipain KRAB oraz szczep niezdolny do sekrecji gingipain Sov. Bakterie inkubowano
z popłuczynami oskrzelowo-pęcherzykowymi a następnie mieszaniny reakcyjne rozdzielono
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elektroforetycznie. Obecność SP-A weryfikowana została przy użyciu specyficznych
przeciwciał rozpoznających białko (Figura 32). Bakterie P. gingivalis W83 doprowadziły do
całkowitego zniknięcia prążka odpowiadającego SP-A. W przypadku szczepu KRAB wciąż
obserwuje się degradację, a intensywność prążka wynosi ok. 50% kontroli. Dla szczepu Sov
natomiast poziom degradacji jest zbliżony do W83, można jednak zauważyć dyskretny cień
prążka odpowiadającego SP-A. Na tej podstawie można więc spekulować, że za degradację
SP-A oprócz gingipain odpowiada także jakaś inna proteaza, bądź proteazy, których sekrecja
jest zależna od białka Sov.

Figura 32. Degradacja SP-A w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) przez szczepy
P. gingivalis.
BAL inkubowano z 15 µl zawiesiny bakteryjnej o OD600=1,0 przez 2 godziny w 37°C w warunkach
beztlenowych. Wykorzystano szczep dziki W83, potrójnego mutanta delecyjnego gingipain KRAB, oraz
mutanta sekrecyjnego Sov. Mieszaniny reakcyjne rozdzielono przy pomocy SDS-PAGE a następnie
przeprowadzono Western blot wykorzystując przeciwciała rozpoznające SP-A.

Dlatego też w celu znalezienia innych enzymów zdolnych do degradacji SP-A, wykorzystano
dostępne mutanty P. gingivalis W83 pozbawione PPAD (deiminazy peptydylo-argininowej
produkowanej przez P. gingivalis) (ΔPAD), lub proteaz cysteinowych: PrtT (ΔPrtT) albo
periodontainy (ΔPerio). Dodatkowo aby wyeliminować działanie gingipain, które mogłoby
zamaskować efekt, jako kontrolę użyto bakterii preinkubowanych z inhibitorami gingipain
Kyt1 oraz Kyt36 (Figura 33).
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Figura 33. Inkubacja SP-A w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL) z mutantami
P. gingivalis W83 (ΔPAD, ΔPrtT, ΔPerio) .
BAL inkubowano z 15 µl zawiesiny bakteryjnej o OD600=1,0 przez 2 godziny w 37°C w warunkach
beztlenowych. Wykorzystano mutanty delecyjne szczepu dzikiego W83 pozbawione białka PPAD
(ΔPAD), PrtT (ΔPrtT) lub periodontainy (ΔPerio). Mieszaniny reakcyjne rozdzielono przy pomocy
SDS-PAGE a następnie przeprowadzono Western blot wykorzystując przeciwciała rozpoznające SP-A.
Inkubacja BAL z Kyt1/Kyt36 nie ma wpływu na integralność SP-A i jego rozpoznawanie przez
specyficzne przeciwciała wkorzystane w analizie Western blot (wynik niepokazany).

W każdym przypadku zaobserwowano nieznaczne ograniczenie degradacji w próbkach,
w których zahamowano także gingipainy, przy czym w przypadku mutanta periodontainy
efekt ten jest raczej marginalny. Na tej podstawie można więc wnioskować, że zarówno
PPAD jak i PrtT są zdolne do obróbki SP-A. Co ciekawe, PPAD nie posiada aktywności
proteolitycznej, dlatego też zastanawiające jest obniżenie stopnia degradacji SP-A w mutancie
pozbawionym tego białka. W celu rozwiania powstałych wątpliwości, SP-A zostało
potraktowane oczyszczonym białkiem PPAD (Figura 34). Nie zauważono jednak żadnych
zmian w intensywności, czy wysokości prążków odpowiadających SP-A, które mogłyby
sugerować hydrolizę. Na tej podstawie można spekulować, że to nie PPAD jest
odpowiedzialny za obserwowane zjawisko, a proteaza zależna od PPAD.
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Figura 34. Inkubacja SP-A z PPAD z P gingivalis.
SP-A (400 ng) inkubowano z 2,4 mU oraz 4,8 mU PPAD, co odpowiada 6 i 12 mU enzymu na
1 µg białka i inkubowano 2 godziny w 37°C. Mieszaniny reakcyjne rozdzielono następnie
elektroforetycznie i wybarwiono srebrem.

Ostatnią testowaną proteazą produkowaną przez P. gingivalis było TRP. SP-A inkubowano
z enzymem, a następnie produkty reakcji rozdzielono elektroforetycznie i wybarwiono
srebrem (Figura 35). Przy 50 nM proteazie można zauważyć pojawienie się produktów
o mniejszej masie, a przy 100 nM intensywność prążka odpowiadającego SP-A jest
nieznaczna. Efekt ten, w porównaniu do działania gingipain, jest jednak mało wydajny.

Figura 35. Inkubacja SP-A z proteazą TPR.
SP-A zmieszano z 5, 50, 100 nM TPR i inkubowano 2 godziny w 37°C. Mieszaniny reakcyjne
rozdzielono następnie elektroforetycznie i wybarwiono srebrem.

Oprócz płucnego surfaktantu, za ochronę płuc w czasie infekcji odpowiadają również
komórki układu immunologicznego. Intensywny stan zapalny związany jest z napływem
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dużej liczby neutrofili, które w wyniku aktywacji wydzielają oprócz licznych proteaz także
kalgranuliny S100A8 oraz S100A9. Białka te produkowane są również przez monocyty oraz
zaktywowane komórki nabłonkowe. Ponieważ posiadają one zdolności antybakteryjne,
chemotaktyczne i prozapalne, a ich poziom w osoczu jest podniesiony w stanie zapalnym,
stanowić one mogą idealny cel dla proteaz produkowanych przez P. gingivalis. Co więcej ze
względu na swoją zdolnośc do chelatowania jonów cynków, mogą pełnić funkcję inhibitorów
metaloproteinaz zależnych od tego metalu, a zatem ich degradacja sprzyjałaby intensyfikacji
proteolizy w orębie tkanki płuc. Dlatego tez w celu zbadania potencjalnego wpływu gingipain
na kalgranuliny przygotowano konstrukty kodujące S100A8 oraz S100A9, przeprowadzono
ich ekspresję i oczyszczono wyprodukowane białka. Następnie każde z nich zostało
potraktowane gingipainami R lub K, a produkty reakcji rozdzielono za pomocą SDS-PAGE
(Figura 36).

Figura 36. Degradacja monomerów kalgranulin S100A8 i S100A9 przez gingipainy.
Kalgranuliny S100A8 lub S100A9 inkubowano z 5, 50, 100 nM gingipainami przez 3 godziny
w temperaturze 37°C. Po zakończeniu reakcji próbki rozdzielono elektroforetycznie, a żele
wybarwiono Coomassie Brilliant Blue G-250.

Oba białka, zwłaszcza S100A9 okazały się stosunkowo odporne na działanie gingipain R.
Do całkowitej degradacji obu kalgranulin doszło przy 50 nM Kgp, natomiast dla RgpB oraz
HRgpA w przypadku S100A8 obserwuje się powstanie produktu o mniejszej masie
molekularnej, któremu towarzyszy zmniejszenie intensywności prążka odpowiadającego
kalgranulinie. Jednak ze względu na fakt, iż preferowaną formą występowania kalgranulin są
heterodimery, kolejny etap badań skupiał się na sprawdzeniu zdolności gingipain do ich
degradacji. W celu stabilizacji dimerów na potrzeby analizy SDS-PAGE posłużono się
odczynnikiem do sieciowania BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberate) (Figura 37).
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Figura 37. Tworzenie dimerów przez kalgranuliny S100A8 i S100A9.
Pięćdziesiąt µM każdego białka inkubowano z 5 mM BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberate) przez
30 minut w temperaturze pokojowej. Reakcję zatrzymano przez dodanie 1 M Tris pH 7,5. Mieszaniny
reakcyjne rozdzielono elektroforetycznie i wybarwiono Commassie Brilliant Blue G-250.

W wyniku reakcji udało się uzyskać dimer oraz najprawdopodobniej tri- lub tetramer, które
następnie inkubowano z gingipainami, a produkty reakcji rozdzielono elektroforetycznie
(Figura 38). Na podstawie analizy żeli poliakrylamidowych można stwierdzić, że zarówno
RgpB jak i HRgpA są zdolne do degradacji wytworzonych dimerów S100A8/S100A9 oraz
wyższych form już przy stężeniu 50 nM. Brak efektu dla Kgp jest związany z faktem, że
usieciowienia dokonano przez reszty lizyny, uniemożliwiając tym samym działanie proteazie
lizynospecyficznej.

Figura 38. Degradacja dimerów S100A8/S100A9 przez gingipainy.
Dimery (po 1 µg każdej kalgranuliny) inkubowano z 5, 50, 100 nM gingipainami przez 3 godziny
w 37°C. Mieszaniny reakcyjne rozdzielono elektroforetycznie i wybarwiono Coomassie Brilliant
Blue G-250.
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W wyniku przeprowadzonych eksperymentów wykazano, że infekcja bakteriami
P. gingivalis prowadzi do masowej destrukcji tkanki płuc. W celu wyjaśnienia przyczyn tego
zjawiska zdecydowano się sprawdzić, czy jest ono wynikiem niekontrolowanej aktywności
proteolitycznej enzymów gospodarza. Przy pomocy eksperymentów in vitro wykorzystając
specjalnie stworzony do tego celu system do badania specyficzności substratowej CleavEx,
jak również stosując białka rekominantowe, udowodniono, że gingipainy prowadza do
aktywacji zymogenów MMPs i KLKs. Zjawisko to zostało również potwierdzono przy użyciu
fibroblastów płucnych. Oprócz tego wykazano, że gignipainy degradują inhibitory
aktywowanych proteaz, zarówno in vitro na układzie izolowanych białek jak i przy
wykorzystaniu pełnych kultur bakteryjnych P. gingivalis, zaburzając system kontroli
aktywności metaloproteaz i tkankowych kallikrein. Wreszcie, wykazano degradację
komponentów odpowiedzi nieswoistej organizmu takich jak białko płucnego surfaktantu A
oraz kalgranuliny - białka o opisanych właściwościach antybakteryjnych. Pokazano, że SP-A
jest wydajnie hydrolizowane przez gingipainy, jednak nie jest to proces specyficzny tylko dla
tych proteaz produkowanych przez patogen, a uzyskane wyniki wskazują również na udział
innych enzymów w tym procesie. W przypadku S100A8 i S100A9 udało się dowieść, że
poszczególne kalgranuliny również stanowią subtrat dla odpowiednich gingipain, jak również,
wykazano degradację dimerów kalgranulin, które są aktywnymi formami tych białek.
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10 Dyskusja

Zachłystowe zapalenie płuc jest chorobą wywołaną poprzez aspirację mi. in. bakterii
z jamy ustnej do układu oddechowego. Schorzeniem, którego występowanie zwiększa ryzyko
zachorowania na choroby płuc jest paradontoza, zapalna choroba przyzębia, spowodowana
obecnością przede wszystkim gram-ujemnej beztlenowe pałeczki P. gingivalis. Bakteria
dostając się wraz ze śliną do płuc wywołuje objawy choroby, co obserwuje się głównie na
oddziałach intensywnej terapii u pacjentów znajdujących się pod respiratorem, bądź też
u ludzi starszych, czy innych z upośledzonym odruchem przełykania [15]. Jednak mechanizm
działania patogenu pozostaje nieznany. W związku z tym przedstawiona rozprawa doktorska
skupiała się na identyfikacji czynników wirulencji i wyjaśnieniu ich roli w patogenezie
zachłystowego zapalenia płuc.
P. gingivalis to bakteria asacharolityczna i jako źródło węgla i energii wykorzystuje
aminokwasy i peptydy, z tego też powodu wytwarza cały szereg różnych proteaz
umożliwiających

degradację

białek

gospodarza.

Gingipainy,

proteazy

cysteinowe

odpowiedzialne za 80% zewnątrzkomórkowej aktywności wydają się pełnić kluczową rolę
nie tylko w pozyskiwaniu peptydów odżywczych, ale także w wirulencji patogenu,
umożliwiając

przetrwanie

i

rozprzestrzenianie

mikroorganizmu

[55].

Dlatego

też

spekulowano, że również w przypadku patogenezy zachłystowego zapalenia płuc odgrywać
będą one zasadniczą rolę. Hipoteza ta została potwierdzona przy wykorzystaniu mysiego
modelu zapalenia płuc. Płuca myszy, którym podano bakterie nie wykazujące ekspresji
gingipain lub z zahamowanymi enzymami w zasadzie nie różniły się od płuc kontrolnych
potraktowanych buforem PBS. Co więcej na podstawie oceny wyglądu płuc po działaniu
bakterii dzikiego szczepu wywnioskowano, że doszło do masowej degradacji tkanki łącznej.
Podobne efekty obserwuje się także w innych chorobach wywoływanych przez P. gingivalis
takich jak paradontoza [64]. Cechą charakterystyczną tego schorzenia jest zaburzenie
mechanizmów regulujących działanie proteaz i tym samym ich nadmierna aktywność
prowadząca do destrukcji tkanek i upośledzenia mechanizmów obronnych organizmu.
Wiadomo,

że

działanie

to

przypisane

jest

m.

in.

metaloproteinazom

macierzy

zewnątrzkomórkowej (MMPs), których podstawowa funkcja skupia się na trawieniu białek
macierzy zewnątrzkomórkowej. Wykazano, że MMP1, MMP2, MMP3, MMP9 oraz MMP13
zaangażowane są w degradację tkanek przyzębia [180]. Ponadto obecność P. gingivalis
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podnosi poziom ekspresji MMP1, MMP3 oraz MMP14, a podwyższony poziom i aktywacja
MMP25 i MMP26 zostały opisane w płynie dziąsłowym osób z zapaleniem dziąseł [181].
Udokumentowano również aktywację proform MMP1, MMP3 oraz MMP9 przez proteazę
cysteinową produkowaną przez P. gingivalis [65] oraz zymogenu MMP2 przez proteazę
arginino-specyficzną [182], co dosyć jednoznacznie sugeruje udział gingipain w tym
zjawisku. Na tej podstawie można spekulować, że również w przypadku zachłystowego
zapalenia płuc wywoływanego przez P. gingivalis obserwowana degradacja tkanki jest
spowodowana działaniem MMP, zwłaszcza, że w czasie infekcji takimi patogenami jak
S. aureus czy P. aeruginosa, obserwuje się ich wzmożoną aktywność [183], [184]. Co więcej,
w płucach zidentyfikowano szereg MMPs, wcześniej nie opisywanych w kontekście infekcji
P. gingivalis takich jak MMP15, 17, 19, 21, 24, 25, 28, które ze względu na sekwencję
propeptydu mogą być aktywowane przez gingipainy. Oprócz tego potencjalne działanie
gingipain nie musi się ograniczać do aktywacji MMP. W układzie oddechowym znajdują się
także inne proteazy, które są zdolne do degradacji białek ECM, a których nigdy wcześniej nie
powiązano z działaniem P. gingivalis. Wśród kallikrein, największej rodziny proteaz
serynowych, można wyróżnić szereg enzymów produkowanych w płucach. Na szczególną
uwagę zasługuje KLK12, której stężenie oszacowano na >10000 ng/g, ponadto
zidentyfikowano KLK7, -10, -11 w ilości 1000-10000 ng/g oraz KLK1, -3, -5, -6, -14 (10-100
ng/g) [152] jak również KLK13 [185]. Bezpośrednie badanie aktywacji proform, zwłaszcza
metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, nie jest jednak zadaniem trywialnym.
Większość MMPs to białka o masie molekularnej powyżej 60 kDa, których ekspresja
w systemie ekspresyjnym E. coli jest najczęściej bardzo problematyczna. Białka o takiej
masie oraz aktywności proteolitycznej często są toksyczne, co zwykle wiąże się z niskim
poziomem ekspresji i koniecznością ich izolacji z ciałek inkluzyjnych. Techniki fałdowania
białek natomiast są czasochłonne, cechują się niską wydajnością i koniecznością stosowania
drogich odczynników. Dlatego też w celu sprawdzenia zdolności gingipain do aktywacji
wybranych proform stworzono unikatowe narzędzie do badania specyficzności substratowej
enzymów proteolitycznych – CleavEx. Jest to prosty system oparty na produkcji białek
fuzyjnych złożonych z 10-11 aminokwasowej sekwencji reprezentującej w tym przypadku
miejsce aktywacji zymogenu wyeksponowanej na białku nośnikowym, które stanowi
kluczowy element systemu. Jego właściwości obejmują wysoki poziom ekspresji,
umożliwiający produkcję dużej ilości białka z małej objętości hodowli, dobrą rozpuszczalność
wykluczającą konieczność zastosowania mało wydajnych technik fałdowania, proste
i efektywne oczyszczanie oraz przede wszystkim odporność na działanie badanych proteaz.
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Białkiem spełniającym powyższe kryteria okazał się być HmuY, który stał się podstawą
opracowanego systemu. Przy wykorzystaniu techniki CleavEx potwierdzono postawioną
hipotezę i wykazano, że gingipainy potencjalnie aktywują zymogeny zarówno MMPs jak
i KLKs in vitro. Co więcej. dla części białek (proMMP15 oraz proKLK13) wyniki udało się
potwierdzić stosując natywne białka. Dodatkowo w przypadku metaloproteinaz wykazano, że
po inkubacji fibroblastów płucnych z gingipainą R w medium komórkowym pojawia się
aktywność pochodząca od metaloproteinaz, sugerująca z jednej strony aktywację zymogenów
MMP z drugiej natomiast możliwe uwolnienie z powierzchni fibroblastów aktywnych MMP
związanych z powierzchnią komórki (MT-MMP).
Wiadomo, że aktywność proteaz jest regulowana nie tylko poprzez ich wydzielanie
w formie nieaktywnych zymogenów, ale także poprzez działanie endogennych inhibitorów.
Z perspektywy patogenu dążącego do intensyfikacji aktywności proteolitycznej w danej
tkance strategia polegająca na upośledzeniu również tego systemu kontroli wydaje się być
bardzo atrakcyjna, zwłaszcza, że zjawisko takie zostało opisane dla elfainy, SLPI, α1-PI, czy
α2-makroglobuliny [70], [69], [186]. Z tego też względu sprawdzono, czy gingipainy
degradują inhibiotry MMPs i KLKs, czyli odpowiednio TIMP1, TIMP2 oraz SPINK5,
SPINK6. W przypadku TIMPs udało się wykazać degradację poprzez zanik intensywności
prążka w żelu poliakrylamidowym. Obserwowany efekt dla TIMP1 potwierdza, że
czynnikami wirulencji P. gingivalis inaktywującymi inhibitor są gingipainy [187]. W
przypadku TIMP2 degradacja była widoczna zwłaszcza dla HRgpA, natomiast w przypadku
RgpB była ona w zasadzie nieobserwowalna. Ponieważ enzymy te posiadają taką samą
specyficzność, tak drastyczne różnice w działaniu mogą sugerować, że w oddziaływaniu
z TIMP2 biorą udział domeny adhezyjne/hemaglutynujące HRgpA, które na przykład
ułatwiają proteazie dokowanie do substratu białkowego. Na podstawie analizy miejsc
proteolizy zidentyfikowanych metodą degradacji Edmana oraz mas powstałych produktów
oszacowanych przy wykorzystaniu markera masowego można wnioskować, że miejsce
hydrolizy Kgp zlokalizowane jest w C-terminalnej domenie białka (prawdopodobne miejsca
cięcia: Lys129, -155, -163, -169, -185 oraz Lys115 lub Lys116 zlokalizowana tuż na granicy
z domeną C-temirnalną). Co prawda za właściwości inhibicyjne TIMPs odpowiedzialna jest
przede wszystkim domena N-końcowa, niemniej jednak w tworzeniu stabilnego kompleksu
z metaloproteinazą biorą udział także miejsca zlokalizowane w domenie C-terminalnej
(tzw. exosites), a siła tego oddziaływania zależy od hamowanej proteazy [188]. W przypadku
gingipain R miejsca hydrolizy zidentyfikowane zostało jednoznacznie w domenie
N-terminalnej w pozycji Arg20 oraz Arg42, w tzw. pętli 1 lub AB, która również stanowi
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dodatkowe miejsce oddziaływania z enzymem docelowym. Na podstawie analizy sekwencji
można wnioskować, że trawienie gingipainami R prowadzi do wycięcia istotnego dla
oddziaływania fragmentu Asp34, Ile35, Tyr36, Asn38, z Tyr36 odgrywającą tutaj kluczową
rolę [106]. Oprócz tego szacunkowa masa uzyskanych produktów cięcia wskazuje również na
hydrolizę w obrębie domeny C-końcowej, najprawdopodobniej w miejscach Arg132, Arg170,
Arg179. W tym miejscu należy zauważyć bliskie sąsiedztwo miejsc hydrolizy gingipain K
i R, co sugerować może, że rozpoznawane reszty znajdują się w dobrze eksponowanych
i dostępnych miejscach. Ponadto, inkubacja TIMP2 z bakteriami P. gingivalis również
doprowadziła do zniknięcia prążka, co więcej efekt był niewidoczny w przypadku
P. gingivalis szczep KRAB, który nie wykazuje ekspresji gingipain. Trzeba jednak zwrócić
uwagę na to, że wykorzystano w tym eksperymencie przeciwciała rozpoznające metkę
histydynową zlokalizowaną na N-końcu białka, co nie daje możliwości określenia miejsc
hydrolizy w obecności bakterii. Niemniej jednak uzyskany wynik potwierdza zajście
hydrolizy przynajmniej w jednym ze zidentyfikowanych miejsc zlokalizowanych na N-końcu,
o czym świadczy utrata sygnału pochodzącego od HisTagu. Przeprowadzone analizy sugerują
więc, że działanie gingipain prowadzi do utraty integralności i prawdopodobnego
upośledzenia zdolności badanych inhibitorów do hamowania metaloproteinaz, jednak
uzyskane wyniki powinny zostać zweryfikowane testami aktywności, aby jednoznacznie
potwierdzić, czy dane zmiany mają faktyczny wpływ na działanie TIMPs. Należy jednak
podkreślić, że taka strategia może być wykorzystywana także w innych chorobach. Dobrym
przykładem jest rozstrzenie oskrzeli wywoływane przez P. aeruginosa, gdzie obserwuje się
obniżony poziom TIMP1 oraz podwyższony MMP9 [189].
Kolejną badaną grupą inhibitorów są inhibitory proteaz serynowych typu Kazala
(SPINKs). Wykazano, że zarówno SPINK5 (D8-D11) jak i SPINK6 są wydajnie
degradowane przez wszystkie gingipainy. Hydroliza inhibitorów pokazana przy pomocy
SDS-PAGE równoznaczna była z całkowitą utratą właściwości inhibicyjnych względem
KLK13, co potwierdono testami aktywności. Co więcej dla SPINK6 zidentyfikowano miejsca
hydrolizy i produkty reakcji przy pomocy HPLC oraz spektroskopii masowej. Degradacja
SPINK5 (D8-D11) nie dziwi biorąc pod uwagę ilość potencjalnych miejsc hydrolizy.
W sekwencji białka znajduje się 29 reszt lizyny oraz 25 argininy, które razem stanowią 20%
wszystkich reszt i nawet jeżeli wszystkie one nie są dostępne, można spekulować, że
hydroliza

jednego

wiązania

peptydowego

prowadzi

do

rozluźnienia

struktury

i wyeksponowania kolejnych reszt. W przypadku SPINK6 sytuacja jest nieco odmienna. O ile
w sekwencji występuje 6 reszt lizyny, tak arginina jest tylko jedna, zlokalizowana w pozycji
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P1 w pętli reaktywnej inhibitora. Inkubacja SPINK6 z Kgp prowadzi zatem do powstania
kilku krótkich peptydów, które nie posiadają charakterystycznej, kanonicznej struktury
inhibitora Kazala, oczywisty jest więc brak zdolności do hamowania kallikreiny 13.
Natomiast reakcja z gingipainami R rzeczywiście prowadzi do trawienia wiązania
peptydowego zlokalizowanego w pozycji P1-P1’. Interesujący jest jednak fakt powstania
kilku produktów tej reakcji. Zgodnie z przewidywaniami uzyskano typowy produkt hydrolizy
o układzie mostków disarczkowych takim samym jak w przypadku natywnego inhibitora.
Produkt ten zachowywał 50% zdolności inhibicyjnych co pozostaje w zgodzie z klasycznym
mechanizmem inhibicji, gdzie hydroliza wiązania P1-P1’ nie prowadzi do inaktywacji
inhibitora, ale obniża szybkość tworzenia kompleksu enzym-inhibitor. Oprócz tego
w mieszaninie reakcyjnej można wyróżnić także inne produkty będące również wynikiem
hydrolizy po reszcie argininy. Co ciekawe ich powstanie nie jest wynikiem redukcji, na co
mogłyby wskazywać warunki przeprowadzonej reakcji i obecność 2 mM L-cysteiny.
Wszystkie reszty cysteiny są utlenione, a zatem doszło do przetasowania mostków
disiarczkowych i powstania dwóch oddzielnych peptydów o nowym układzie mostków.
Żaden z nich nie jest zdolny do hamowania KLK13.
Wydaje się więc, że degradacja inhibitorów prowadząca do niekontrolowanej
aktywności danych proteaz, dodatkowo połączona z ich wymuszoną aktywacją, stanowi
doskonały system prowadzący do masowej degradacji tkanek gospodarza. Wiadomo, że
w normalnych warunkach fizjologicznych ekspresja enzymów proteolitycznych utrzymana
jest na niskim poziomie i pozostaje ściśle kontrolowana zarówno poprzez ich produkcję
w formie nieaktywnych zymogenów jak i przez endogenne inhibitory, co jest jak najbardziej
uzasadnione wziąwszy pod uwagę ich destrukcyjny potencjał. Nadmierna aktywacja MMP
prowadzi do degradacji licznych białek ECM, przede wszystkim jednak kolagenu I
stanowiącego główny składnik tkanki łącznej, którego gingipainy nie są w stanie
hydrolizować. Co prawda niewiele wiadomo na temat roli metaloproteinaz opisywanych
w niniejszej pracy (MMP15, 17, 19, 21, 24, 25, 28), należy jednak podkreślić, że oprócz
dobrze scharakteryzowanej zdolności do obróbki białek ECM, rola MMP opiera się także na
uwalnianiu białek powierzchniowych takich jak, w przypadku MMP17, TNFα, który jest
mediatorem stanu zapalnego oraz stymuluje napływ neutrofili do miejsca infekcji. W tym
miejscu należy zauważyć, że neutrofile produkują MMP8 oraz MMP9, których poziom jest
podwyższony w nabytym szpitalnym zapaleniu płuc [190]. Co więcej, MMP9 może być
aktywowana przez gingipainy [26], a MMP8 stanowi kolejny czynnik degradujący główny
inhibitor elastazy neutrofilowej, α1-PI [80]. Można więc przypuszczać, że w ten sposób
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dochodzi do jeszcze większego nagromadzenia enzymów zdolnych do degradacji
otaczających tkanek. Napływające limfocyty uwalniają duże ilości elastazy neutrofilowej,
proteinazy 3 czy katepsyny G, które nie mogą być zahamowane ze względu na degradację
elafiny, SLPI oraz przede wszystkim α1-PI.
Kallikreiny są rodziną proteaz, których aktywność nie jest do końca poznana i obecnie
koncentruje się przede wszystkim na funkcjach związanych ze złuszczaniem naskórka czy
upłynnianiem nasienia, pełnią one także rolę markerów różnych nowotworów. Niemniej
jednak obecność kallikrein, zwłaszcza dużych ilości KLK12 została zidentyfikowana
w płucach, dlatego też można przypuszczać, że odgrywają tam rolę związaną z przebudową
nabłonka. Kallikreiny są zdolne do degradacji białek ECM zarówno bezpośrednio
jak i pośrednio np. poprzez aktywację pro-uPA (KLK12), który aktywuje plazminę lub
MMPs. Co więcej, wykazano, że same kallikreiny mogą aktywować metaloproteinazy
macierzy zewnątrzkomórkowej [125]. Oprócz tego, KLK5, 6 oraz 14 są zdolne do aktywacji
receptora PAR2 [124]. Białko to wykazuje ekspresję w tkance nabłonkowej, a jego aktywacja
prowadzi do zainicjowania stanu zapalnego poprzez zwiększenie przepuszczalności naczyń
krwionośnych, adhezję i migrację leukocytów, jak również produkcję IL-6 oraz IL-8 [191].
Same gingipainy są zdolne do aktywacji PAR2 [56], ale również w tym przypadku działanie
to może być usprawnione przez zwiększenie aktywności innych proteaz. Co więcej,
dodatkowym czynnikiem intensyfikującym całe zjawisko może być zdolność do aktywacji
proKLK14 przez KLK5 [192].
Należy również zauważyć, że SPINK6 może stanowić główny inhibitor części
kallikrein obecnych w płucach. Żaden z dotychczas opisywanych inhibitorów SPINK nie jest
w stanie tak wydajnie hamować KLK12, głównej kallikreiny występującej w drogach
oddechowych, czy też KLK13 [150]. Co więcej KLK12 tylko w <50%, a KLK13 w ogóle nie
jest hamowana przez obecny w dużych ilościach w płucach inhibitor α 1-PI [193]. Ponadto
SPINK6 jest lepszym inhibitorem KLK13 niż wcześniej opisywane α2-antyplazmina oraz
α2-makroglobulina, gdzie w przypadku α2-antyplazminy pięciokrotny molowy nadmiar
inhibitora w stosunku do enzymu hamuje zaledwie 17% jego aktywności, natomiast stosunek
molowy 2,5:1 w przypadku SPINK6 hamuje 85% aktywności 2 nM KLK13 [129], [150].
Podsumowując więc, można spekulować, że w miejscu infekcji dochodzi do wytworzenia
aktywującej się wzajemnie sieci różnych proteaz, które nie mogą być efektywnie
kontrolowane, ze względu na degradację ich inhibitorów. Działanie takie może prowadzić do
masowej degradacji tkanki płuc zarówno poprzez bezpośrednie działanie enzymów
proteolitycznych, jak i poprzez wytworzenie stanu zapalnego. Dzięki takiej taktyce
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wytwarzane są peptydy odżywcze dla asacharolitycznego patogenu, natomiast przerwanie
ciągłości tkanek sprzyja jego rozprzestrzenianiu (Rysunek 7).

Rysunek 7. Schemat przedstawiający prawdopodobną sekwencję wydarzeń prowadzących do
uszkodzenia tkanki płuc w wyniku działania gingipain.
Gingipainy są zdolne do aktywacji MMPs oraz KLKs, których aktywność nie może być
zahamowana, ze względu na degradację ich specyficznych inhibitorów. Zaktywowane proteazy mogą
aktywować kolejne zymogeny zwiększając pulę proteaz zdolnych do degradacji białek ECM.
Kallikreiny poprzez aktywację PAR2 mogą doprowadzić do rekrutacji neutrofili do miejsca infekcji,
podobnie metaloproteinazy poprzez zdolność do uwalniania TNFα. Gromadzące się neutrofile
wydzielają również szereg proteaz (HNE – elastaza neutrofilowa, PR3 – proteinaza 3, CatG –
katepsyna G), które również nie mogą być kontrolowane, gdyż ich inhibitory są degradowane przez
gingipainy. Zintensyfikowana w ten sposób aktywność proteolityczna w obrębie tkanki płuc może
prowadzić do jej destrukcji, zaburzenia finkcji, a nawet śmierci.

Drugi etap badań poświęcony został zbadaniu wpływu gingipain na mechanizmy
wrodzonej odporności organizmu charakterystyczne dla płuc. Ponieważ drogi oddechowe są
ciągle narażone na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, co więcej zbudowane są tylko
z pojedynczej warstwy komórek, co grozi łatwym rozprzestrzenianiem się patogenów do
układu krwionośnego, dodatkowo nie obserwuje się tu ochronnej warstwy rogowej jak
w skórze, czy antyseptycznego działania żółci jak w przewodzie pokarmowym, mimo
wszystko udaje się utrzymać tam względną sterylność [194]. W tym kontekście ciekawe
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wydawało się sprawdzenie czy P. gingivalis jest w stanie przełamać tę unikalną barierę i jaką
rolę odgrywają tutaj produkowane przez patogen gingipainy. Wśród kluczowych elementów
odporności płuc na szczególną uwagę zasługuje białko płucnego surfaktantu A (SP-A), które
stanowi 50-70% płucnego surfaktantu. Ze względu na swoje funkcje immunomodulacyjne,
czy też związane z opsonizacją i wspomaganiem fagocytozy mikroorganizmów przez
makrofagi i neutrofile [157], SP-A może stanowić duże zagrożenie, a tym samym potencjalny
cel dla patogenu atakującego tkankę płuc. W niniejszej pracy doktorskiej udało się wykazać,
że P. gingivalis skutecznie degraduje SP-A zawarte w popłuczynach pęcherzykowooskrzelikowych pobranych z ludzkich płuc, co sugeruje, że zjawisko takie może mieć miejsce
in vivo. Co więcej główną rolę w hydrolizie SP-A przypisano gingipainom, które już
w stężeniach subnanomolowych trawią badane białko. Okazało się jednak, że patogen
wykorzystuje w tym celu także inne proteazy: TRP, PrtT, jak również enzym lub enzymy
zależne od PPAD, które wspomagają gingipainy i razem skutecznie trawią SP-A.
Degradację białka płucnego surfaktantu A opisano już dla P. aeruginosa. Elastaza
produkowana przez patogen hydrolizuje białko, a jego fragmenty można zidentyfikować
u pacjentów z mukowiscydozą [195]. Podobne zjawisko opisano dla stafopainy A (ScpA)
produkowanej przez S. aureus. Proteaza degraduje SP-A i prowadzi do zahamowania jego
aktywności związanych z fagocytozą przez neutrofile, agregacją bakterii gram-ujemnych oraz
adhezją bakterii do komórek nabłonka [196]. Na tej podstawie można przypuszczać, że
degradacja SP-A przez proteazy P. gingivalis również prowadzi do upośledzenia funkcji
biologicznych białka, zwłaszcza, że opierając się na wynikach uzyskanych metodą
SDS-PAGE oszacować można, że gingipainy są przynajmniej dziesięciokrotnie bardziej
wydajne. Inaktywacja peptydów antybakteryjnych przez gingipainy została opisana dla
α- i β-defensyny [61], a także LL-37 oraz histatyny 5 [62]. Degradacja SP-A wydaje się więc,
kolejnym sposobem w jaki patogen przełamuje pierwszą linie ochrony organizmu jaką
stanową mechanizmy odporności wrodzonej.
Hipotezę dominującej roli gingipain w upośledzaniu odporności gospodarza
potwierdza degradacja kolejnych białek o właściwościach antybakteryjnych – kalgranulin
S100A8 i S100A9, których podwyższoną ekspresję obserwuje się w czasie infekcji i chorób
zapalnych. Wiadomo, że stanowią one główne białka cytoplazmatyczne neutrofili i są
uwalniane w czasie ich aktywacji, a ponieważ w infekcjach P. gingivalis obserwuje się
napływ neutrofili oraz innych komórek fagocytujących ostatni etap badań poświęcony został
sprawdzeniu wpływu gingipain na wydzielane kalprotektyny S100A8/A9. Wykazano już
wcześniej, że komórki nabłonka dziąseł, które wykazują ekspresję kalgranulin są odporne na
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działanie P. gingivalis. Zjawisko to jest najprawdopodobniej związane ze zmianami w
cytoszkielecie, które utrudniają aktyno-zależną inwazję patogenu [197]. Nie wiadomo jednak
jak wygląda bezpośrednie oddziaływanie pomiędzy P. gingivalis a zewnątrzkomórkowymi
kalgranulinami. Preferencyjną formą występowania kalgranulin jest heterodimer, białka te
występują również jako homodimery. Z powodu trudności związanych z pokazaniem
heterodimerów w żelu poliakrylamidowym, w celu ich stabilizacji, dimery przygotowano
wykorzystując powszechnie używany do tego celu BS3 (bis(sulfosuccinimidyl)suberate)
[198], który jednak przeprowadza reakcję sieciowania poprzez reszty lizyny wykluczając
analizę interakcji z Kgp. Okazało się, że takie dimery są degradowane przez gingipainy R,
a na podstawie bardzo wydajnej degradacji poszczególnych monomerów przez Kgp można
spekulować, że hydrolizowany będzie także dimer. Uzyskany wynik należy jednak
potwierdzić na natywnych niekowalencyjnych kompleksach. Co więcej warta weryfikacji
wydaje się hipoteza, że fragmenty powstałe w wyniku hydrolizy gingipainami posiadają
właściwości antybakteryjne, co mogłoby wyjaśniać odporność komórek nabłonka dziąseł na
inwazję P. gingivalis zaobserwowaną przez Nisapakultorn K. et al.. Pomijając jednak
właściwości antybakteryjne S100A8/A9 białka te stanowią również chelatory jonów cynku,
przez co wykazują działanie inhibicyjne w stosunku do metaloproteinaz [167]. Ich degradacja
może więc przyczyniać się do eliminacji kolejnego potencjalnego inhibitora MMPs, a tym
samym przyczyniać się do wzrostu aktywności proteolitycznej w miejscu infekcji.
Podsumowując, udało się wykazać, że gingipainy, główne proteazy cysteinowe
produkowane przez P. gingivalis potencjalnie aktywują zymogeny metaloproteinaz macierzy
zewnątrzkomórkowej oraz proformy kallikrein obecnych w płucach. Podniesiona w ten
sposób aktywność proteolityczna, która ponadto nie może być kontrolowana przez endogenne
inhibitory ze względu na ich degradację przez gingipainy, może prowadzić do uruchomienia
całej kaskady zdarzeń prowadzących do zniszczenia tkanki płuc i rozwoju choroby.
Wywołanie stanu zapalnego prowadzi do napływu neutrofili do miejsca infekcji, te natomiast
wydzielają szereg innych proteaz, których inhibitory zostały wcześniej zinaktywowane.
Pozbawione kontroli proteazy mogą aktywować kolejne enzymy, które uwalniając czynniki
prozapalne (TNFα) lub aktywując receptory PAR2, intensyfikują stan zapalny i powodują
napływ kolejnych komórek fagocytujących (Rysunek 7). Bakteria natomiast poprzez
degradację SP-A, białka odpowiedzialnego za opsonizację, nie ulega fagocytozie i w związku
z dużą dostępnością peptydów odżywczych pochodzących z degradacji licznych białek może
swobodnie się namnażać. Taka sekwencja zdarzeń może stanowić przyczynę wywoływanego
przez P. gingivalis zachłystowego zapalenia płuc i obserwowanej bardzo szybkiej, masowej
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destrukcji tkanek. W tym miejscu należy zauważyć, że działanie bakterii jest niezwykle
inwazyjne i może prawadzić nawet do śmierci, m. in. poprzez rozregulowanie tak
fundamentalnego procesu jakim jest proteoliza. Rzeczywiście, wykazano, że podanie myszom
bakterii P. gingivalis dotachwiczo prowadzi do drastycznego wzrostu śmiertelności
w porównaniu do bakterii nie wykazujących ekpresji gingipain (Figura 38) (nieopublikowane
wyniki udostępnione za uprzejmością dr Małgorzaty Benedyk z Zakładu Mikrobilogii
Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ), podkreślając tym samym jak poważna
jest to choroba.

Figura 38. Śmiertelnośc myszy w modelu zachłystowego zapalenia płuc zależy od obecności
gingipain.
9

Myszom podano dotchawiczo 3 × 10 bakterii P. gingivalis W83 (szczep dziki), KRAB (mutant
pozbawiony wszystkich gingipain), dRgp lub dKgp (mutant nie wykazujący odpowiednio ekpresji
gingipain R lub K) zawieszonych w 50 µl sterylnego PBS. Jako kontroli użyto 50 µl jałowego PBS.
Stan zdrowia myszy monitorowany był przez kolejne godziny po podaniu bakterii.

Na podstawie zidentyfikowanego modus operandi można więc zaplanować sposoby walki z tą
powszechną, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii, chorobą. Oprócz typowej
profilaktyki skupiającej się na higienie jamy ustnej, leczenie powinno się więc skupiać na
podawaniu inhibitorów, zwłaszcza metaloproteinaz np. w formie aerozoli. Ponadto warto
zwrócić uwagę na sposób eliminacji patogenu z organizmu. Podawanie białka płucnego
surfaktantu A, wraz z inhibitorami proteaz mogłoby stanowić dobra alternatywę dla
antybiotykoterapii,

która

wiąże

się

z

licznymi

skutkami

ubocznymi

i

bardzo

prawdopodobnym wywołaniem oporności.
W niniejszej rozprawie doktorskiej na szczególna uwagę zasługuje system CleavEx,
wymyślony i opracowany na potrzeby przeprowadzonych badań. Proteazy są kodowane przez
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około 2% wszystkich genów w ludzkim genomie [199] i są one zaangażowane w wiele
procesów włączając apoptozę, aktywację układu dopełniacza, fibrynolizę czy krzepnięcie
krwi [200]. Ich działanie może polegać na niespecyficznej degradacji związanej
z katabolizmem białek lub hydrolizie określonego wiązania peptydowego, prowadzącej do
zmian funkcjonalnych. W związku ze swoim nieodwracalnym działaniem pełnią one
fundamentalną rolę w aktywacji bądź inaktywacji wielu enzymów, cytokin czy czynników
wzrostu. Wpływają również na lokalizację białek poprzez m. in. ich ścinanie z powierzchni
komórek. Co więcej wiele proteaz stanowi czynniki wirulencji różnych mikroorganizmów.
Niemniej jednak fizjologiczne substraty i funkcja wielu proteaz pozostają nieznane, co więcej
istniejące i teoretycznie dobrze opisane enzymy mogą wciąż posiadać nowe, niespodziewane
aktywności. Ponieważ poznanie substratów umożliwia zrozumienie funkcji danej proteazy nie
dziwi więc ogromne zapotrzebowanie na techniki umożliwiające analizę ich specyficzności
substratowej. Istnieje wiele metod mających na celu identyfikację substratów proteaz.
Większość z nich wymaga jednak bardzo drogiej syntezy peptydów, czy znakowania
np. izotopami, jak również specjalistycznej aparatury, która nie jest dostępna w typowych
laboratoriach biochemicznych. Z tych względów techniki takie nie mogą być powszechnie
stosowane, a ich wykorzystanie wiąże się z ogromnymi kosztami [201]. Kolejna strategia
oparta jest na zwierzętach transgenicznych, u których włączono lub wyłączono produkcję
danej proteazy. Technika ta wykorzystywana jest do badania funkcji fizjologicznej danego
białka, ale ponownie jest ona droga i wymaga przygotowania określonych mutantów, co nie
jest zadaniem łatwym i wcale nie gwarantuje sukcesu [202]. Oczywiście najlepszym
rozwiązaniem byłoby zbadanie bezpośredniej interakcji pomiędzy enzymem proteolitycznym
a substratem białkowym. Jedną z alternatyw jest zakup interesujących białek, ale
w większości przypadków są one ekstremalnie drogie, poza tym producenci nie są w stanie
zapewnić sprzedaży wszystkich potencjalnych substratów. Z kolei izolacja białek z tkanek,
o ile gwarantuje natywną strukturę, o tyle w przeważającej części przypadków wymaga wielu
kroków oczyszczania, specyficznych przeciwciał i często jest po prostu nieskuteczna.
Również produkcja rekombinantowych białek wiąże się z wieloma trudnościami. Po pierwsze
ekspresja, zwłaszcza dużych >60 kDa, białek jest utrudniona przy zastosowaniu systemu
ekspresyjnego E. coli i wiąże się z koniecznością ich izolacji z ciałek inkluzyjnych. Techniki
fałdowania białek wymagają z kolei żmudnych optymalizacji, drogich odczynników, są
czasochłonne i mało wydajne. Inne systemy ekspresyjne wymagają również kosztownych
mediów, odczynników, a także inkubatorów. Z tych też powodów koncepcja oparta na
produkcji krótkich sekwencji aminokwasowych reprezentujących badane miejsce hydrolizy
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na rozpuszczalnym i odpornym na proteolizę białku nośnikowym stanowi ciekawą
alternatywę. Istnieje szereg metod zmniejszających podatność białek na proteolizę
i zwiększających ich stabilność. Można tu wyróżnić acetylację lub amidację odpowiednio
N- lub C-końca lub wykorzystanie niekanonicznych lub D-aminokwasów [203], [204]. Innym
sposobem

jest

wykorzystanie

naturalnie

występujących

rusztowań

białkowych

stabilizowanych przez unikatowy układ mostków disiarczkowych. Przykładem może być tutaj
białko kalata B1, które zostało wykorzystane do stworzenia bibliotek peptydów
prezentowanych na powierzchni E. coli. Fragment pętli białka został zastąpiony 7
przypadkowymi resztami aminokwasowymi, co zostało zastosowane do identyfikacji
ligandów trombiny [205]. Inną strategię wykorzystano do badania wzajemnej aktywacji w
rodzinie kallikrein. W tym użyto czynnika wzrostu fibroblastów 1 (FGF-1), do którego
sekwencji kodującej wprowadzono następujące mutacje: Leu44Phe, Met67Ile, Leu73Val,
Ala103Gly, Δ104-106, Val109Leu, Leu111Ile, Cys117Val, Arg117Gly, Δ120-122, które
miały na celu zwiększenie jego termostabilności, rozpuszczalności oraz odporności na
proteolizę. Następnie do plazmidu kodującego tak zmieniony FGF-1 wprowadzoną drogą
hybrydyzacji sekwencje nukleotydowe kodujące analizowane sekwencje [206]. Należy jednak
zauważyć, że produkcja białek kalata B1 wymaga refoldingu, ponieważ mają one typowy
membranowy charakter, natomiast konieczność wprowadzenia tak licznych mutacji do
sekwencji FGF-1, czyni obie techniki skomplikowanymi i nie dającymi się łatwo wykorzystać
do innych projektów badawczych.
Proponowany w tej rozprawie system CleavEx opiera się na produkcji krótkich
sekwencji aminokwasowych reprezentujących badane miejsce hydrolizy przyłączonych do
białka HmuY, które jest odporne na proteolizę, gwarantuje wydajną ekspresję i łatwe
oczyszczanie. System ten angażuje proste techniki klonowania molekularnego oraz
oczyszczania białek, a do analizy reakcji nie potrzeba żadnych skomplikowanych urządzeń,
co czyni CleavEx techniką łatwą, tanią i dostępna w zasadzie dla każdego laboratorium. Co
więcej, oprócz prezentowanej w niniejszej pracy możliwości wykorzystania tego systemu do
analizy aktywacji proform enzymów, w miejsce eksponowanej sekwencji można wprowadzić
układ jakichkolwiek reszt aminokwasowych reprezentujących np. miejsce uwalniania białek
z powierzchni komórek, czy wycinania peptydów z prekursorów. Sekwencje takie
wprowadzane są primerami, co po pierwsze umożliwia wprowadzenie reszty cysteiny oraz
metioniny, których synteza chemiczna jest właściwie niemożliwa, po drugie jest znacznie
tańsze od standardowej syntezy chemicznej peptydów. Oprócz tego technika ta może być
udoskonalana i w celu łatwiejszej i bardziej kompleksowej analizy można rozważyć
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wprowadzenie znaczników fluorescencyjnych. Oczywiście proponowana metoda posiada
również wiele ograniczeń. Głównym jest dostępność do analizy jedynie krótkich sekwencji,
a nie całych białek i uzyskany efekt nie musi być wcale obserwowany in vivo. Dlatego też
otrzymane wyniki muszą zostać potwierdzone na natywnych białkach. Nie podważa to jednak
użyteczności systemu jako narzędzia umożliwiającego szybką, wstępną analizę dużej grupy
sekwencji peptydowych i ich podatności na działanie badanych proteaz.
Podsumowując, stworzono i opracowano nowy, uniwersalny system do badania
specyficzności substratowej proteaz, CleavEx. Technika ta polega na produkcji białek
fuzyjnych złożonych z badanej sekwencji oraz białka nośnikowego, które jest odporne na
proteolizę oraz umożliwia wydajną ekspresję. W miejsce badanej sekwencji można
wprowadzić

sekwencje

odpowiedzialne

za

aktywację

enzymów,

uwalnianie

ich

z prekursorów czy z powierzchni komórki. System ten, ze względu na wykorzystanie
prostych technik i brak konieczności angażowania skomplikowanych i drogich sprzętów,
stanowi tanie i łatwo dostępne narzędzie do wstępnej analizy oddziaływań pomiędzy
proteazami a ich potencjalnymi substratami.
Celem przedstawionej pracy doktorskiej była identyfikacja mechanizmów wirulencji,
jakie wykorzystuje bakteria P. gingivalis, w wywołanym zachłysowym zapaleniu płuc. Udało
się wykazać, że bakteria prowadzi do zniszczenia tkanki płuc poprzez rozregulowanie
mechanizmów kontolujących aktywnośc proteaz gospodarza. Enzymy bakteryjne są w stanie
zarówno aktywować zymogeny MMPs oraz KLKs, jak również degradować ich inhibitory,
pozbawiając

organizm

narzędzi

do

opanowania

powtałej,

niebezpiecznej

sytuacji

i uniemożliwiając przywrócenie homeostazy. Ponadto, bakteria skutecznie radzi sobie z
elementami układu immunologicznego, i tak poprzez degradację białka płucnego surfakatnu
A oraz kalgranulin, może nielimitowana, skutecznie namnażać się i rozprzestrzeniać. W taki
sposób bakterie P. gingivalis stwarzają sobie idealne warunki to bytowania, gdzie poprzez
masową degradację tkanki zapewniają sobie ciągły dostęp substratów odżywczych,
dodatkowo pozostając odporne wobec mechanizmów dążących do ich wyeliminowania.
Zrozumienie sposobu działania patogenu jest fundamentalne dla projekowania metod
zwalczania choroby, które dzięki temu nie muszą się opierać na leczeniu objawowym, ale na
ścisle wyspecjalizowanym uderzeniu w samo źródło choroby. Należy również podkreślić, że
w ramach niniejszej pracy stworzono unikatowy system do badania specyficzności
substratowej enzymów, który bez wątpienia ma szansę przyczynić się do lepszego
zrozumienia funkcji wielu proteaz.
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