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1. Wykaz użytych skrótów
3’-UTR - (ang. 3’-untranslated region) - region 3’ niepodlegający translacji
AP-1 - (ang. activator protein 1) - białko aktywatorowe 1, kompleks białkowy
APC - (ang. antigen presenting cells) - komórki prezentujące antygen
ARE - (ang. AU-rich elements) - sekwencje bogate w elementy AU
BSA - (ang. bovine serum albumin) - albumina surowicy wołowej
C/EBPβ - (ang. CCAAT-enhancer-binding proteins) - rodzina czynników
transkrypcyjnych wiążących się z sekwencją CCAAT
CFU - (ang. colony forming unit) - jednostka tworząca kolonię
CpG - (ang. cytosine-phosphate-guanine) - motyw: cytozyna-reszta fosforanowaguanina
CYLD - (ang. tumor suppressor cylindromatosis) - inhibitor cylindromatozy,
negatywny regulator szlaku TLRs
DAMPs - (ang. damage-associated molecular patterns) - molekularne wzorce związane
z uszkodzeniem
dsRNA - (ang. double-stranded RNA) - dwuniciowe RNA
DUBs - (ang. deubiquitinating enzymes) - peptydazy deubikwitynujące
FBS - (ang. fetal bovine serum) - bydlęca surowica płodowa
GM-CSF - (ang. granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) - czynnik
stymulujący tworzenie kolonii makrofagów
hCAP-18/LL-37 - (ang. human cathelicidin antimicrobial protein) - ludzka
katelicydyna, nieaktywne białko antybakteryjne/aktywny peptyd antybakteryjny LL-37
hMDMs - (ang. human monocyte-derived macrophages) - ludzkie makrofagi
zróżnicowane z monocytów
IBDs - (ang. inflammatory bowel diseases) - grupy przewlekłych chorób zapalnych
przewodu pokarmowego
IFN - (ang. interferon) - interferon
IKK - (ang. inhibitor of nuclear factor κB kinase) – inhibitor kinazy czynnika
jądrowego κB
iNOS - (ang. inducible nitric oxide synthase) - indukowana syntaza tlenku azotu
IP-10/CXCL-10 - (ang. IFNγ-induced protein 10) - białko 10 indukowane IFNγ
IRAK - (ang. IL-1 receptor-associated kinase) - kinaza związana z receptorem IL-1
IRF3 - (ang. interferon regulatory factor 3) - czynnik regulujący powstawanie
interferonu
JNK - (ang. c-Jun N-terminal kinase) - kinaza N-końca białka c-Jun
LDH - (ang. lactate dehydrogenase) - dehydrogenza mleczanowa
LTA - (ang. lipoteichoic acid) - kwas lipotejchojowy
LPS - (ang. lipopolysaccharide) - lipopolisacharyd
Mal - (ang. MyD88 adaptor-like protein) - białko adaptorowe typu MyD88
MALP-2 - (ang. macrophage-activating lipopeptide-2 kDa) - lipopeptyd 2 kDa
aktywujący makrofagi
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MALT-1 - (ang. mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1)
- ludzka parakaspaza MALT-1
MAPK - (ang. mitogen-activated protein kinase) - kinazy aktywowane mitogenami
MCP-1 - (ang. monocyte chemotactic protein) - chemotaktyczne białko monocytów-1
MCPIP-1 - (ang. monocyte chemotactic protein-induced protein 1) - białko
indukowane chemotaktycznym białkiem monocytów-1
MIP - (ang. macrophage inflammatory protein) - białko zapalne makrofagów
moDCs - (ang. monocyte derived dendritic cells) - komórki dendrytyczne różnicowane
z monocytów
MOI - (ang. multiplicity of infection) - współczynnik zakażenia
MyD88 - (ang. myeloid differentiation primary response gene 88) - gen białka
różnicowania szpiku 88
NEMO - (ang. NF-kappa-B essential modulator) - inhibitor NF-κB
NF-κB - (ang. nuclear factor κB) - czynnik jądrowy κB
NLRs - (ang. NOD-like receptors) - receptory typu NOD
NO - (ang. nitric oxide) – tlenek azotu
NOD - (ang. nucleotide oligomerization domain) - domena oligomeryzująca wiążąca
nukleotyd
Pam3CSK4 - N-palmitylo-S-dipalmitylogliceryl Cys-Ser-(Lys)4
PAMPs - (ang. pathogen-associated molecular patterns) - molekularne wzorce
patogenności
PBMCs - (ang. peripheral blood mononuclear cells) - komórki jednojądrzaste krwi
obwodowej ludzkiej
PBS - (ang. phosphate buffered saline) - roztwór soli zbuforowany fosforanami
PGN - (ang. peptidoglycan) - peptydoglikan
PIN - (ang. Pil-T N-terminus) - N-koniec białka Pil-T
Poli (I:C) - (ang. polyinosinic:polycytidylic acid) - kwas poliinozyno:policytydylowy
R848 - (ang. resiquimod) - związek imidazocholinowy
RA - (ang. rheumatoid arthritis) - reumatoidalne zapalenie stawów
RANTES/CCL-5 - (ang. regulated on activation, normal T-cell expressed and
secreted) - chemokina przyciągająca limfocyty T
RIG-I - (ang. retinoic acid-inducible gene-I) - receptor RIG-I, genu indukowanego
kwasem retinolowym
RLRs - (ang. RIG-I-like receptors) - receptory typu RIG-I
SHP-1/2 - (ang. Src homology 2 domain-containing protein tyrosine phospahtase-1/2) fosfataza tyrozynowa zawierająca 2 domenę homologiczną Src
shRNA - (ang. short hairpin RNA) - RNA tworzący struktury typu spinki
SIGIRR - (ang. single immunoglobulin IL-1R-related molecule) - białko powiązane z
receptorem IL-1, zawierające pojedynczą domenę immunoglobulinową
siRNA - (ang. small interfering RNA) - krótki interferujący RNA
SOCS - (ang. suppressor of cytokine signaling) - białka hamujące sygnaling
prowadzący do produkcji cytokin
ssRNA - (ang. single-stranded RNA) - jednoniciowy RNA
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TAG - (ang. TRAM adaptor with GOLD) - wariant białka TRAM posiadający domenę
GOLD
TAK1 - (ang. TGF-β-activated kinase 1) - kinaza aktywowana TGF-β
TCRs - (ang. T cell receptor) - receptory limfocytów T
TGF - (ang. transforming growth factor) - transformujący czynnik wzrostu
TIGKs - (ang. telomerase immortalized gingival keratinocytes) - unieśmiertelnione
keratynocyty dziąsłowe
TIR domain - (ang. Toll/interleukin-1 receptor domain) - domena receptora typu Toll
homologiczna do domeny receptora dla interleukiny-1
TLRs - (ang. Toll-like receptors) - receptory typu Toll
TNF-α - (ang. tumor necrosis factor α) - czynnik martwicy nowotworu α
Tollip - (ang. Toll interacting protein) - białko oddziałujące z receptorami Toll
TRAF - (ang. tumor necrosis factor receptor-associated factor) - czynnik związany
z receptorem TNF
TRAM - (ang. TRIF-related adapter molecule) - cząsteczka adaptorowa powiązana
z TRIF
TRIF/TICAM1 - (ang. TIR domain-containing adapter inducing IFN-β) - cząsteczka
adaptorowa zawierająca domenę TIR, która indukuje IFN-β
TTP - (ang. tristetraprolin) - tristetraprolina
USP4 - (ang. ubiquitin specific peptidase 4) - peptydaza 4 specyficzna dla ubikwityny
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2. Streszczenie
Nabłonek jest tkanką stanowiącą pierwszą linię obrony organizmu w kontakcie
ze środowiskiem zewnętrznym. Z jednej strony tworzy on fizyczną barierę, z drugiej zaś
pełni funkcję regulatorową definiując zagrożenie drobnoustrojami i rekrutując pozostałe
komponenty układu odpornościowego. Konsekwencją indukowanego tą drogą procesu
zapalnego jest eliminacja zakażenia. Jednakże komórki nabłonkowe będąc intensywnie
eksponowane na liczne drobnoustroje, w tym stanowiące składową fizjologicznej flory
organizmu, mają rozwinięte mechanizmy, które zabezpieczają je przed nadmierną
reaktywnością, która z kolei prowadziłaby do niekontrolowanego rozwoju stanu
zapalnego i uszkadzała otaczające tkanki. Jednym z mechanizmów odpowiedzialnych
za obniżoną wrażliwość komórek nabłonkowych jest przykładowo niska ekspresja
receptorów TLRs (ang. Toll-like receptors), które rozpoznają molekularne wzorce
patogenności bakterii. Istotną rolę w tym procesie odrywają także negatywne regulatory
szlaków przekazu sygnału od receptorów TLRs, w tym SIGIRR, A20, CYLD, czy
USP4. Z powyższych względów w przedstawionych w tej pracy badaniach podjęto
próbę zdefiniowania roli białka MCPIP-1 (ang. monocyte chemoattractant protein
induced protein-1), zwanego również Regnazą-1, zaliczanego do negatywnych
regulatorów stanu zapalnego, którego funkcja w komórkach nabłonkowych nie została
dotychczas opisana.
W toku prowadzonych badań udowodniono, że komórki nabłonkowe
pochodzące z różnych organów charakteryzują się wysoką konstytutywną ekspresją
tego

białka.

Ponieważ

MCPIP-1

wykazuje

aktywność

RNazową

względem

transkryptów szeregu cytokin prozapalnych, takich jak: IL-1β, IL-6, IL-12p40, stąd
postanowiono ocenić, czy białko to wypływa na regulację produkcji IL-8. Chemokina ta
jest kluczowa dla nabłonka i warunkuje rekrutację komórek odpornościowych do
miejsca infekcji. Stosując modele in vitro linii unieśmiertelnionych komórek
nabłonkowych HeLa i Caco-2 wykazano, że modulacja poziomu MCPIP-1 metodami
inżynierii genetycznej istotnie wpływa na ekspresję IL-8. W toku prowadzonych badań
nad molekularnym mechanizmem poczynionych obserwacji dowiedziono, że regulacja
IL-8 odbywa się dwutorowo. Z jednej strony MCPIP-1 wpływa na syntezę białka
de novo poprzez zmiany aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-κB. Drugi
mechanizm polega na degradacji transkryptu IL-8, który stanowi substrat dla
aktywności RNazowej MCPIP-1.
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W drugiej części badań podjęto próbę oceny roli MCPIP-1 w regulacji
odpowiedzi nabłonka na zakażenie bakteryjne. W tym celu zastosowano model infekcji
komórek nabłonkowych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi. Prowadzone
badania dowiodły, że w odpowiedzi na infekcje bakteriami Gram-ujemnymi, w tym
Escherichia coli, w komórkach nabłonkowych dochodzi do spadku poziomu MCPIP-1,
co warunkuje wzrost ekspresji IL-8. Doświadczenia mające na celu identyfikację
mechanizmu prowadzącego do obniżenia poziomu białka MCPIP-1 wykazały, że
obserwowany fenomen nie jest skutkiem zahamowania syntezy de novo, regulacji
poziomu transkryptu, czy proteolizy białka MCPIP-1 wywołanej obecnością enzymów
bakteryjnych. Wykazano natomiast, że infekcja angażuje w komórkach nabłonkowych
mechanizm degradacji proteasomalnej oraz aktywuje parakaspazę MALT-1 (ang.
mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1), dla której
MCPIP-1 stanowi substrat, co skutkuje spadkiem poziomu badanego białka. Ostatecznie
dowiedziono, że degradacja MCPIP-1 wywołana infekcją jest procesem przejściowym,
który prowadzi do gwałtownej sekrecji IL-8, a tym samym uruchomienia mechanizmów
sprzyjających eliminacji zakażenia.
Podsumowując, zaprezentowane w niniejszej pracy badania wskazują, że białko
MCPIP-1 należy zakwalifikować jako istotne w utrzymaniu homeostazy nabłonka
w warunkach fizjologicznych oraz kontroli rozwijającego się w odpowiedzi na infekcję
stanu zapalnego.
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3. Abstract
The epithelium represents the organisms` first line of defense in contact with
the external environment. On one hand, it plays a role as a physical barrier, on the other,
it has a regulatory function in the response to infection by recruiting immune cells
to the site of injury. The consequence of an induced inflammatory process is the
elimination of pathogens. However, epithelial cells which are intensively exposed
to numerous microorganisms, including components of the physiological microflora,
have developed mechanisms that prevent them from excessive immune responses,
which in turn would lead to uncontrolled inflammation and damage of the surrounding
tissues. One of the mechanisms responsible for the hyposensitivity of epithelial cells is
the low expression of Toll-like receptors (TLRs) that recognize pathogen associated
molecular patterns (PAMPs). Another crucial mechanism is presence of negative
regulators of TLR’s signal transmission pathways, including SIGIRR, A20, CYLD,
or USP4. Thus, the presented studies, aimed to define the role of MCPIP-1 protein
(monocyte chemoattractant protein induced protein -1), also called Regnase-1, which is
classified as a negative regulator of inflammation, since its function in epithelial cells
has not been described yet.
In the presented study it was proved that epithelial cells derived from different
organs are characterized by a high constitutive expression of MCPIP-1. It is well known
that MCPIP-1 has RNAase activity against the transcripts of proinflammatory
cytokines, such as IL-1β, IL-6, IL-12p40. In the frame of this study we decided to
examine whether MCPIP-1 regulates the level of IL-8 transcript. This chemokine was
selected due to its fundamental role in epithelial homeostasis and crucial impact on the
recruitment of immune cells to the site of infection. Using in vitro models of HeLa and
Caco-2 immortalized epithelial cell lines, it was shown that the modulation of MCPIP-1
level by genetic engineering, significantly influences the expression of IL-8.
The investigation of the molecular mechanism of this observed phenomenon, revealed
that IL-8 is regulated in two ways. Firstly, MCPIP-1 influences de novo chemokine
synthesis through changes in the activation of the NF-κB transcription factor. Secondly,
the mechanism depends on the degradation of the IL-8 transcript, which is the substrate
for the RNase activity of MCPIP-1.
The next part of the study was focused on the role of MCPIP-1 in the
regulation of an epithelial response to bacterial infections. For this purpose, an in vitro
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model of epithelial cell infected with Gram-positive and Gram-negative bacteria was
used. The obtained data revealed a decrease of MCPIP-1 level in response to Gramnegative bacteria, including Escherichia coli, consequently increasing IL-8 expression.
Identification of the mechanism leading to the reduction of MCPIP-1 protein level,
indicated that the observed phenomenon is not the result of the suppression of de novo
synthesis, regulation of the transcript level or proteolysis of the MCPIP-1 protein by the
bacterial enzymes. However, it was shown that during epithelial cell infection, the
mechanism of proteasomal degradation and activation of paracaspase MALT-1
(mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1) are responsible
for the observed MCPIP-1 downregulation. Finally, it was proven that the infectioninduced MCPIP-1 degradation is a transient process that leads to a rapid secretion of
IL-8, thereby triggering mechanisms that promote the elimination of pathogens.
In conclusion, the studies presented in this dissertation indicate that the
MCPIP-1 protein should be classified as an essential protein in the maintenance
of epithelial homeostasis under physiological conditions as well as a potent regulator
of inflammatory development in response to bacterial infection.
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4. Wstęp
4.1. Nabłonek
Kontakt środowiska zewnętrznego z organizmem odbywa się poprzez skórę,
układ pokarmowy, oddechowy i moczowo-płciowy. Warstwa komórek nabłonkowych
wyścielająca te układy pełni nie tylko funkcję bariery fizycznej, chroniąc przed
przedostaniem się mikroorganizmów chorobotwórczych oraz ich produktów w głąb
organizmu, ale stanowi również złożony system obronny bogaty w szereg czynników
chemicznych i biologicznych. Nabłonek wyścielający otwarte układy organizmu
ludzkiego, ściśle współpracuje z komponentami układu odpornościowego, aby
w odpowiedni sposób reagować na bodźce ze środowiska zewnętrznego. Z jednej strony
w warunkach fizjologicznych nabłonek będąc stale eksponowany na fizjologiczną
mikroflorę musi pozostać mało reaktywny na jej komponenty, z kolei w sytuacji
kontaktu z patogenem komórki nabłonkowe powinny uruchomić mechanizmy obronne
umożliwiające eliminację intruza [1].
4.1.1.

Struktura nabłonka

Około 60% tkanek ssaków zbudowana jest z komórek pochodzenia
nabłonkowego. Pokrywają one zarówno zewnętrzną powierzchnię ciała, jak i wyścielają
narządy wewnętrzne [2]. Komórki nabłonkowe ściśle do siebie przylegają. Tworzą
pojedynczą warstwę lub wiele warstw i nazywane są wówczas odpowiednio nabłonkiem
jednowarstwowym lub wielowarstwowym. Komórki te mogą mieć też różne kształty,
w tym walcowaty, sześcienny lub płaski, budując nabłonek z jednego typu komórek lub
mieszaniny różnych typów [3]. Powstają one z nabłonkowych komórek macierzystych,
których lokalizacja, aktywacja i różnicowanie zależą od funkcji tkanki. Komórki
macierzyste są odpowiedzialne zarówno za tworzenie tkanki nabłonkowej, jak i odnowę
oraz odbudowę w przypadku jej uszkodzenia [4]. Istotną cechą komórek nabłonka jest
ich polaryzacja, która determinuje właściwości tkanki [2]. Wyróżniamy powierzchnię
szczytową, nazywaną również apikalną, zwróconą do powietrza lub płynów wodnistych
oraz powierzchnię podstawną - bazalną, która zwrócona jest do wnętrza organizmu
i zazwyczaj przylega do innej tkanki. Powierzchnia podstawna wiąże się poprzez
cząsteczki integryny z błoną podstawną zbudowaną z luźnej tkanki łącznej, m. in.
cząsteczek kolagenu typu IV, czy lamininy [3]. Błona podstawna jest bogata
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w fibroblasty, makrofagi, limfocyty, eozynofile i komórki tuczne. Jest to również
miejsce, do którego przyciągane są obwodowe neutrofile zwabiane przez gradient
chemokin, uwalnianych przez komórki nabłonkowe w wyniku kontaktu z patogenem
[5]. Komórki nabłonkowe budują warstwy wyścielające układ oddechowy [6],
pokarmowy [7], moczowo-płciowy [8], a także naskórek [9].
Spolaryzowana budowa komórek nabłonkowych jest widoczna zarówno w ich
strukturze wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W zależności od funkcji pełnionych przez te
komórki, organelle wewnątrzkomórkowe rozmieszczone mogą być asymetrycznie. Jest
to uwarunkowane formowanymi przez komórki nabłonkowe połączeniami z innymi
komórkami i błoną podstawną. Pomiędzy poszczególnymi, spolaryzowanymi
komórkami tworzą się połączenia zamykające (ang. tight junctions), które fizycznie
blokują możliwość przemieszczania się białek błonowych, aby zachować różnicę części
szczytowej i podstawnej komórki. Ponadto ograniczają one penetrację komponentów
środowiska takich jak, mikroorganizmy i ich produkty, czy składniki odżywcze i jony,
do wnętrza organizmu [10]. Oprócz połączeń zamykających, pomiędzy komórkami
nabłonkowymi powstają również połączenia zwierające (ang. adherens junctions)
i desmosomy, odpowiedzialne w głównej mierze za utrzymanie struktury tkanki oraz
szczelinowe (ang. gap junctions) umożliwiające wymianę pomiędzy komórkami jonów
i małych cząsteczek [3].
4.1.2.

Funkcje nabłonka

W zależności od umiejscowienia w organizmie komórki nabłonkowe pełnią
różne funkcje. Jednak jedną z najistotniejszych cech wspólnych jest tworzenie fizycznej
bariery zabezpieczającej głębiej zlokalizowane tkanki, położone od strony podstawnej
komórek nabłonkowych przed mechanicznym uszkodzeniem, wyschnięciem, atakiem
drobnoustrojów i wniknięciem innych czynników środowiska [3]. Warunkiem pełnienia
tej funkcji jest utrzymanie homeostazy zarówno poprzez ciągłą wymianę komórek, jak
i ścisłą regulację odpowiedzi komórek na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, dzięki
zaangażowaniu wielu mechanizmów kontroli na poszczególnych etapach [4]. Zapobiega
to rozwojowi nadwrażliwości i patologicznych stanów zapalnych nabłonka.
Komórki nabłonkowe są również wyspecjalizowane do pełnienia innych zadań,
w zależności od ich lokalizacji w organizmie. Pierwszym z nich jest produkcja płynów,
takich jak śluz czy sok żołądkowy, za co odpowiedzialne są gruczoły obecne
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w strukturze tkanki oraz wyspecjalizowane komórki nabłonkowe. Śluz stanowi warstwę
ochronną, ma właściwości antybakteryjne, nawilżające [11]. Podobnie działają soki
żołądkowe, które dzięki zawartości kwasu solnego produkowanego przez komórki
okładzinowe,

są

odpowiedzialne

za

proces

inaktywacji

pochłoniętych

mikroorganizmów [12]. Ponadto nabłonek przewodu pokarmowego stanowi miejsce
absorpcji składników odżywczych z pokarmu, a także tworzy odpowiednią niszę
do rozwoju komensalnej mikroflory, która wspomaga proces trawienia, zaopatruje
w

składniki

odżywcze

oraz

stanowi

zabezpieczenie

przed

kolonizacją

mikroorganizmów chorobotwórczych [13]. Z kolei nabłonek dróg oddechowych poza
tym, że oczyszcza wdychane powietrze, uczestniczy w wymianie gazów, tlenu
i dwutlenku węgla pomiędzy krwią a powietrzem w płucach, jak również jest częścią
narządów zmysłu, jak na przykład zmysł powonienia w nosie [14]. Oprócz tego
wyspecjalizowane komórki nabłonkowe układu rozrodczego biorą udział w procesie
zapłodnienia, regulują wydzielanie hormonów, czynników wzrostu i cytokin
niezbędnych dla zdrowia i możliwości reprodukcyjnych. Wydzielane hormony
kontrolują odpowiedź immunologiczną komórek nabłonkowych, które tworzą
środowisko zabezpieczające przed przedostaniem się potencjalnych patogenów
do górnej części dróg rozrodczych [15]. Podobnie, główną funkcją nabłonka układu
moczowego jest regulacja odpowiedzi gospodarza na infekcje, które są jednymi
z najczęściej dotykających człowieka [16]. Dodatkowo bierze on również udział
w transporcie amoniaku i kontroluje jego ilość wydalaną z moczem [17]. Ponadto
nabłonek budujący skórę poza pokrywaniem zewnętrznej powierzchni ciała, odpowiada
za jego pigmentację, kluczową w termoregulacji czy ochronie przed promieniowaniem
ultrafioletowym, a także za tworzenie takich zewnątrzkomórkowych struktur jak włosy
[18], [19].
4.1.3.

Rola nabłonka podczas infekcji

Wrodzona odpowiedź immunologiczna angażuje nie tylko profesjonalne
komórki odpornościowe, ale również nieprofesjonalne fagocyty, takie jak komórki
nabłonkowe, które poprzez budowanie struktury tkanki działają na zasadzie fizycznej
bariery. Są one również odpowiedzialne za produkcję substancji antybakteryjnych
i mediatorów stanu zapalnego, w tym chemokin. W ten sposób drobnoustroje, którym
udało się przedostać do sterylnej strefy wewnątrz organizmu, mogą zostać rozpoznane
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przez zwabione fagocyty i wyeliminowane, co zapobiega rozprzestrzenianiu się
infekcji.
4.1.3.1.

Rozpoznawanie patogenów przez nabłonek

Jednymi z najlepiej scharakteryzowanych receptorów odpowiedzialnych
za

rozpoznawanie

komponentów

drobnoustrojów

o

specyficznych

cechach

strukturalnych, czyli molekularnych wzorców patogenności (PAMPs, ang. pathogen
associated molecular patterns) są receptory typu Toll (TLRs, ang. Toll-like receptors).
Dlatego też biorąc pod uwagę, że nabłonek jest eksponowany nie tylko na patogeny, ale
również na fizjologiczną mikroflorę, ekspresja TLRs musi być ściśle kontrolowana.
Dzięki receptorom TLRs indukowane są przeżywanie i proliferacja komórek, produkcja
mediatorów stanu zapalnego, takich jak cytokiny prozapalne i chemokiny oraz
cząsteczek o bezpośrednim działaniu antybakteryjnym. U człowieka zidentyfikowano
do tej pory 10 receptorów TLRs [20]. Receptory TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6
i TLR10 zlokalizowane są na powierzchni komórki i rozpoznają zewnątrzkomórkowe
komponenty drobnoustrojów. Przykładowo TLR2 ulega aktywacji w wyniku ekspozycji
na glikolipidy i z tego powodu jest odpowiedzialny za rozpoznawanie bakterii Gramdodatnich. Tworzy on także heterodimery z innymi receptorami TLRs, poszerzając
w ten sposób spektrum rozpoznawanych ligandów. Wspólnie z TLR1 oraz TLR10 jest
indukowany przez triacylowane lipopeptydy, a poprzez dimeryzację z TLR6
identyfikuje diacylowane lipopeptydy [21], [22]. Z kolei bakterie Gram-ujemne
indukują szlak przekazu sygnału biegnący od TLR4, rozpoznając strukturę
lipopolisacharydu

(LPS,

ang.

lipopolisaccharide)

pochodzącego

na

przykład

z Escherichia coli. Receptor TLR4 angażuje dodatkowo w rozpoznawanie LPS receptor
CD14 oraz MD-2 [23]. TLR5 jest również receptorem błonowym indukującym sygnał
wewnątrzkomórkowy w odpowiedzi na kontakt z flageliną, która jest składowym
elementem wici bakterii Gram-ujemnych, takich jak E. coli, czy Salmonella spp..
Receptor ten odgrywa więc kluczową rolę w infekcjach nabłonka jelita [24]. Pozostałe
receptory, TLR3, TLR7, TLR8, TLR9 zakotwiczone są w cytoplazmatycznych
przedziałach endosomalnych i aktywowane są przez ligandy i mikroorganizmy, które
wniknęły do komórki. Receptor TLR3 jest aktywowany po ekspozycji na dwuniciowy
RNA (dsRNA, ang. double stranded RNA), a jedno-niciowe fragmenty RNA (ssRNA,
ang. single-stranded RNA) stanowią ligand dla TLR7 oraz TLR8 [25], [26].
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W przeciwieństwie do pozostałych receptorów wewnątrzkomórkowych, aktywacja
szlaku przekazu sygnału biegnącego od TLR9 zachodzi w wyniku rozpoznania
sekwencji DNA z niemetylowanymi motywami CpG (ang. cytidine-phopshateguanosine). Dzięki temu TLR9 może odpowiadać zarówno na bakteryjny DNA, jak
i te pochodzące od niektórych wirusów [27].
Po

rozpoznaniu

specyficznego

dla

danego

receptora

liganda,

sygnał

przekazywany jest przez domenę TIR (ang. Toll/interleukin-1 receptor domain) do
cytoplazmatycznych białek adaptorowych MyD88 (ang. myeloid differentiation factor
88), Mal (ang. MyD88 adaptor-like), TRIF (ang. TIR domain containing adaptor
protein inducing interferon-β) oraz TRAM (ang. TRIF-related adapter molecule).
Następnie angażowane są kinazy IRAKs (ang. interleukin-1 receptor-associated
kinases), co poprzedza aktywację kolejno białek TRAF6 i/lub TRAF3 (ang. tumor
necrosis factor receptor-associated factor) i RIP (ang. receptor-interacting protein
kinases), a następnie kompleksu TAK1 (ang. TGF-β-activated kinase 1) oraz białek
TAB (ang. TAK-1 binding proteins). Ostatecznie prowadzi to do aktywacji białek
z rodziny kinaz MAP (ang. mitogen-activated protein kinase), czyli ERKs (ang.
extracellular signal-regulated kinases), JNKs (ang. c-Jun N-terminal kinases), p38 oraz
czynnika transkrypcyjnego NF-κB (ang. nuclear factor κB), AP-1 (ang. activator
protein 1), bądź IRF3 (ang. interferon regulatory factor 3), regulujących ekspresję
genów [20].
Oprócz szlaków zależnych od receptorów TLRs, istnieją również inne
mechanizmy rozpoznające bakterie i prowadzące do eliminacji infekcji. Pierwszy z nich
zależy od rodziny białek NLRs (ang. NOD-like receptors), czyli receptorów typu NOD,
które zlokalizowane są wewnątrzkomórkowo. Do tej pory u człowieka zidentyfikowano
23 receptory tej rodziny, jednak najlepiej zostały opisane NOD-1 i NOD-2 (ang.
nucleotide oligomerization domain -1/2). Udowodniono ich obecność w nabłonku jelita,
płuc i jamy ustnej. Stymulacja tych receptorów prowadzi do aktywacji szlaków
przekazu sygnału angażujących kinazy MAPKs oraz czynnik NF-κB, co prowadzi do
transkrypcji wielu genów zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną wrodzoną
i nabytą, w tym produkcji czynników prozapalnych, cytokin i chemokin, takich jak
IL-6, IL-8, MIP-2 (ang. macrophage inflammatory protein 2), a także peptydów
antybakteryjnych. Receptory NOD odpowiadają przede wszystkim na kontakt
z cząsteczkami bakteryjnymi powstającymi podczas syntezy, degradacji i przebudowy
peptydoglikanu (PGN, ang. peptidoglycan), składnika ściany komórkowej bakterii [28].
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Kolejny mechanizm rozpoznawania patogenów przez komórki nabłonka
obejmuje receptory RLRs, czyli receptory typu RIG-I (ang. retinoic acid-inducible
gene-I (RIG-I)-like receptors), do których zalicza się również receptory MDA5 (ang.
melanoma differentiation associated gene 5) i LGP2 (ang. laboratory of genetics and
physiology 2). Należą one do helikaz RNA, które rozpoznają cząsteczki RNA poprzez
rekrutację białka adaptorowego IPS-1 (ang. IFNβ promoter stymulator-1) i uruchamiają
program antywirusowy w komórce, prowadzący do produkcji interferonu typu I. Jednak
w przeciwieństwie do receptora TLR3, który jest aktywowany przez cząsteczki
wirusowy dsRNA znajdujące się w endosomach, receptory typu RIG mogą być
indukowane przez dsRNA wirusowy obecne w cytoplazmie [29].
Oprócz
w

wcześniej

cytoplazmie

PAMPs,

wspomnianych
badania

receptorów

wskazują

rozpoznających

również

na

obecność

obecne
innych

wewnątrzkomórkowych receptorów aktywujących mechanizm obronny komórki.
Przykładowo sugeruje się, że za rozpoznawanie DNA wirusowego lub bakteryjnego
obecnego w cytoplazmie komórki są odpowiedzialne między innymi receptory DAI
(ang. DNA-dependent activator of IRF), czy cGAS (ang. cGAMP synthase). Aktywują
one szlak przekazu sygnału zależny od TBK1 (ang. TANK-binding kinase 1), czyli
kinazą oddziałującą z genem TANK, a także szlak zależny od IRF3, co prowadzi do
produkcji interferonu (IFN, ang. interferon) typu I [30]. Badania pokazują rolę tego
szlaku w zakażeniach nabłonka dróg oddechowych bakteriami Streptococcus
pneumoniae, a także w infekcji komórek nabłonkowych Chlamydia trachomatis, które
to bakterie zaliczamy do patogenów wewnątrzkomórkowych [31], [32].
4.1.3.2.

Produkcja cząsteczek efektorowych przez nabłonek

Aktywacja receptorów produkowanych przez nabłonek w konsekwencji
prowadzi do produkcji cząsteczek, mających na celu zaangażowanie wrodzonego
i nabytego układu odpornościowego w celu eliminacji infekcji. Wśród białek
efektorowych
np.:

(1)

produkowanych

przez

peptydy antybakteryjne

komórki

nabłonka

(2) eikozanoidy,

czyli

można

wyróżnić

produkty przemian

nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz (3) cytokiny zaangażowane w rozwój stanu
zapalnego, regulację odpowiedzi immunologicznej.
Peptydy antybakteryjne są komponentem pierwszej linii obrony w kontakcie
z patogenem, a ich główną funkcją jest zabijanie drobnoustrojów poprzez ich interakcję
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ze ścianą komórkową bakterii [33]. Poza tym udowodniono ich rolę, jako mediatorów
stanu zapalnego, gdyż wpływają na takie procesy jak proliferacja, przyciąganie
i indukcja komórek układu odpornościowego, gojenie ran, uwalnianie cytokin, czy
chemotaksja. Mają one szerokie spektrum działania przeciwko Gram-ujemnym i Gramdodatnim bakteriom, grzybom oraz wirusom. Peptydy antybakteryjne są klasyfikowane
na podstawie swoich struktur oraz sekwencji aminokwasowych. Większość stanowią
polarne

cząsteczki

z

przestrzennie

oddzielonymi

regionami

hydrofobowymi

i naładowanymi, co jest szczególnie ważne w kontekście ich bakteriobójczego działania.
Na podstawie struktur przestrzennych peptydy antybakteryjne podzielono na trzy
główne grupy: (1) katelicydyny - liniowe, α-helikalne peptydy bez reszt cysteinowych,
takie

jak

LL-37/hCAP-18

(ang.

human

cathelicidin

antimicrobial

protein);

(2) defensyny - zawierające parzystą liczbę reszt cysteinowych, tworzących mostki
disiarczkowe; (3) niestandardowe peptydy - o wysokiej proporcji specyficznych
aminokwasów [34]. Nabłonek cechuje ekspresja takich peptydów antybakteryjnych jak:
β-defensyny, które mogą być produkowane przez komórki nabłonkowe układu
moczowego, oddechowego, skóry oraz przewodu pokarmowego. Z kolei obecność
peptydu hCAP-18/LL-37 stwierdzono w pożywce hodowlanej komórek układu
oddechowego, a także w płynach uzyskanych z płuc pacjentów [34].
Dodatkowo udowodniono, że w odpowiedzi na enteropatogenne bakterie,
komórki nabłonka mogą produkować np. prostaglandyny i leukotrieny, pochodne kwasu
arachidonowego, które mają za zadanie kontrolować przepływ krwi i przepuszczalność
naczyń krwionośnych. Jest to proces istotny dla przyciągnięcia granulocytów
i umożliwienia im adhezji, a następnie diapedezy [35].
Termin cytokiny jest pojęciem bardzo ogólnym, opisującym wolne cząsteczki
regulujące odpowiedź immunologiczną, który obejmuje białka i glikoproteiny
o plejotropowym działaniu. W zależności od ich działania zostały podzielone na:
- limfokiny, cytokiny produkowane przez limfocyty T, regulujące odpowiedź
immunologiczną,
- cytokiny prozapalne, które wzmagają rozwój stanu zapalnego,
- cytokiny anty-zapalne, które wyciszają stan zapalny,
- czynniki wzrostu, które promują przeżywanie, proliferację i różnicowanie
komórek,
- chemokiny warunkujące przyciąganie fagocytów do miejsca infekcji.
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Cytokiny są białkami o niskiej masie cząsteczkowej, których fundamentalnym
zadaniem jest komunikacja w obrębie układu odpornościowego, a także pomiędzy
systemem odpornościowym a tkankami gospodarza. Uwolnione przez aktywowane
komórki cytokiny, wiążąc się do specyficznych receptorów obecnych na innych
komórkach, prowadzą do uruchomienia kaskady sygnału, a następnie zmian
w funkcjonowaniu i/lub fenotypie komórek. Cytokinami o działaniu prozapalnym
produkowanymi przez nabłonek są między innymi: IL-1α i IL-1β, IL-6, TNF-α (ang.
tumor necrosis factor α), IFN typu I, II i III, TGF-α (ang. transforming growth factorα). Z kolei działanie przeciwzapalne nabłonka egzekwowane jest uwalnianymi przez tą
tkankę cytokinami np. IL-10, IL-13, TGF-β. Komórki te produkują również czynniki
wzrostu i różnicowania, takie jak: IL-7, czynnik stymulujący tworzenie kolonii
granulocytów (G-CSF, ang. granulocyte colony-stimulating factor) i makrofagów
(GM-CSF, ang. granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) [36], [37].
Z uwagi na to, że podczas zwalczania infekcji niezwykle istotna jest współpraca
nabłonka z komórkami układu odpornościowego, kluczowym procesem jest uwalnianie
przez

nabłonek

chemoatraktantów,

które

przyciągną

profesjonalne

fagocyty.

Chemokiny należą do małych globularnych białek, których głównym zadaniem jest
przyciąganie komórek układu odpornościowego do miejsca infekcji oraz ich aktywacja.
Zostały one podzielone na dwie główne podrodziny. Pierwsza podrodzina nazywana
jest „C-X-C”, z uwagi na to, że pierwsze dwie cysteiny w sekwencji oddzielone są tylko
jednym aminokwasem, zaś druga oznaczana jest „C-C”, gdyż dwie pierwsze cysteiny
w sekwencji znajdują się w sąsiadującej pozycji. Pomimo tego, że sekwencje chemokin
nie są w pełni homologiczne, ich struktury drugo- i trzeciorzędowe wykazują wspólne
cechy.

Elementem

łączącym

jest

obecność

jednego

lub

dwóch

połączeń

disiarczkowych, które odpowiadają za stabilizację fałdowania białka, a ich rozkład
w obrębie sekwencji warunkuje system klasyfikacji chemokin [38]. Komórki
nabłonkowe produkują wiele chemokin, w tym: IL-8, GRO-α, GRO-β, GRO-γ, ENA78,
chemotaktyczne białko monocytów 1 (MCP-1; ang. monocyte chemotactic protein 1),
białko 10 indukowane IFNγ (IP-10; ang. IFNγ-induced protein 10), cytokina
indukowana IFNγ (MIG; ang. monokine induced by gamma-interferon), RANTES (ang.
regulated on activation, normal T-cell expressed and secreted), MIP-1α i β. W ten
sposób nabłonek zawiaduje rekrutacją neutrofili, monocytów, makrofagów, eozynofilii,
bazofili, komórek tucznych i niektórych populacji limfocytów T [39], [40]. Spośród

22

chemokin produkowanych przez nabłonek, jednym z najważniejszych i najwcześniej
odkrytych czynników jest IL-8.
4.1.3.2.1. IL-8/CXCL8
Interleukina-8 jest białkiem produkowanym przez wiele rodzajów komórek,
w tym profesjonalne fagocyty, monocyty, makrofagi, neutrofile, jak i komórki nabłonka
oraz śródbłonka, czy keratynocyty [41–45]. Głównym zadaniem tej chemokiny,
podobnie jak innych białek z rodziny CXC, jest przyciągnięcie neutrofili oraz ich
aktywacja. Dodatkowo badania sugerują, że IL-8 jest istotnym czynnikiem indukującym
angiogenezę w wyniku produkcji przez komórki śródbłonka VEGF (ang. vascular
endothelial growth factor). Proces ten jest istotny dla naprawy uszkodzonej tkanki
podczas gojenia ran [46].
Gen kodujący ludzką IL-8 zlokalizowany jest na chromosomie 4 i składa się
z czterech egzonów i trzech intronów. Transkrypt powstały w wyniku indukcji tego
genu, posiada w regionie 3’ niepodlegającym translacji (3’-UTR, ang. 3’-untranslated
region) sekwencje bogate w elementy AU (ARE, ang. AU-rich elements), które
odpowiadają za regulację czasu życia mRNA. Szybka degradacja transkryptów białek
produkowanych czasowo jest kluczowa dla regulacji ich działania. Jednak w przypadku
sekwencji ARE, regulacja czasu transkryptów, które je posiadają, zależy również od
białek wiążących się do niej. Część z nich odpowiada za rekrutację enzymów
odpowiadających za degradację mRNA np. tristetraprolina (TTP, ang. tristetraprolin),
czy KSRP (ang. KH-type splicing regulatory protein) zaś inne, takie jak czynnik HuR,
stabilizują transkrypty [47]. W zależności od czynników na jakie eksponowane są
komórki, mRNA jest odpowiednio regulowane. Badania pokazują, że w przypadku IL-8
regulacja elementów ARE prowadzi do stabilizacji jej transkryptów w odpowiedzi na
stymulację komórek IL-1α, a to przyczynia się do zwiększonej ekspresji IL-8
np. podczas infekcji wirusowych [48]. Ponadto regulacja ekspresji IL-8 zależy od
zahamowania promotora NF-κB przez czynnik NRF, (ang. NF-κB repressing factor),
a także od aktywacji czynników transkrypcyjnych NF-κB, AP-1 oraz C/EBPβ (ang.
CCAAT-enhancer-binding proteins) [49]. Pierwotna sekwencja IL-8 składa się z 99
aminokwasów, a jego dojrzała forma z 72. Za tworzenie struktury drugorzędowej
odpowiadają zarówno reszty lizyny i argininy, jak i cztery reszty cysteiny tworzące dwa
mostki disiarczkowe. Interleukina-8, której nazwa oficjalna to CXCL-8 (ang. C-X-C
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motif chemokine ligand–8) należy do klasy chemokin z podrodziny CXC. Posiada
wysoce konserwatywny region Glu-Leu-Arg, krytyczny dla jej aktywności biologicznej.
Generalnie przewidywana struktura trzeciorzędowa IL-8 pokazuje, że funkcjonuje ona
jako homodimer w wysokich stężeniach oraz jako monomer (66 aminokwasów)
w niskich stężeniach, a obie formy posiadają właściwości chemotaktyczne [50].
Receptorami odpowiedzialnym za rozpoznawanie IL-8 jest zarówno CXCR1, jak
i CXCR2 [51–53]. Udowodniono produkcję obu powyższych receptorów przez
neutrofile oraz limfocyty, ale nie wykryto ich u eozynofilii nawet na poziomie mRNA.
Można zatem wnioskować, że IL-8 nie jest kluczowa w reakcjach alergicznych [54].
Publikowane dane prezentują wiele przykładów na indukcję produkcji IL-8
przez komórki nabłonka w odpowiedzi na infekcję bakteryjną. Pierwszym przykładem
mogą być wyniki pokazujące, że IL-8 jest istotnym czynnikiem przyciągającym
neutrofile w chronicznych, ale nie alergicznych nieżytach nosa, produkowanym przez
komórki nabłonka po ekspozycji na bakterie Streptococcus pneumoniae [55]. Podobnie
Helicobacter pylori indukuje uwalnianie IL-8 przez linie komórkowe AGS (ang.
stomach gastric adenocarcinoma) i KATO III, czyli komórki raka nabłonka żołądka
[56]. Ten sam efekt zaobserwowano w eksperymentach przy udziale komórek
hodowanych z biopsji żołądka, pobranych od pacjentów dotkniętych infekcją H. pylori.
Co więcej pokazano, że również poziom przeciwciał IgA skierowanych przeciwko IL-8
u tych osób był podniesiony, co sugeruje, że gospodarz hamuje odpowiedź
immunologiczną śluzówki, aby ograniczyć zniszczenia tkanki wywołane infekcją [57].
Ponadto doświadczenia przeprowadzane na komórkach nabłonka jelit [58], nerki [59]
i przewodów moczowych [60] demonstrują wzmożoną produkcję IL-8 w wyniku
infekcji bakteriami E. coli. Podobne obserwacje poczyniono w przypadku zakażenia
komórek jelit gatunkiem Salmonella spp. [61], [62]. Kolejny przykład stanowią badania
prezentujące zwiększoną produkcję, między innymi IL-6, IL-8, IL-17A w próbkach
surowicy pochodzącej od pacjentów cierpiących na infekcję Clostridium difficile [63].
Podsumowując, produkcja przez nabłonek IL-8 w odpowiedzi na infekcję jest
uniwersalnym procesem zmierzającym do eliminacji zakażenia poprzez rekrutację
neutrofili.
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4.1.3.3.

Rekrutacja neutrofili i eliminacja infekcji

Neutrofile są stale produkowane przez szpik kostny i rekrutowane z układu
krwionośnego w odpowiedzi na infekcję, czy uszkodzenie tkanki [64]. Są przyciągane
w to miejsce przez pięć głównych czynników chemotaktycznych: IL-8, fMLP (ang.
N-formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine),

czynnik

aktywacji

płytek

krwi,

anafilatoksynę C5a oraz leukotrien B4 (LTB4). Co więcej, te same czynniki
w połączeniu z innymi cząsteczkami, aktywują neutrofile do efektywniejszej
odpowiedzi w miejscu infekcji [65]. Proces rekrutacji neutrofili przebiega
wieloetapowo. Na początku IL-8 migruje poprzez komórki śródbłonka w kierunku
światła naczynia, gdzie jest prezentowana na jego powierzchni toczącym się
neutrofilom, co prowadzi do ich adhezji poprzez chemokiny CXC i selektynę E.
Następnie granulocyty zmieniają swoją morfologię i migrują pomiędzy komórkami
śródbłonka przy udziale CD31 i JAM-A. Później dzięki enzymom proteolitycznym,
w tym mieloperoksydazie MMP-9 (ang. mieloperoxidase – 9) przenikają przez głębszą
warstwę zbudowaną z kolagenu, lamininy, fibronektyny, aby dotrzeć ostatecznie do
miejsca, w którym cały proces produkcji IL-8 się rozpoczął [64]. Na podstawie analizy
mikromacierzy stwierdzono, że ekspresja genów w neutrofilach, które zostały
zrekrutowane do miejsca infekcji czy urazu, zmienia się diametralnie w porównaniu do
tych krążących po obwodzie, co ukierunkowuje je do walki z zagrożeniem [66].
Gdy do zranionego bądź zainfekowanego miejsca dotrą neutrofile rekrutowane
gradientem produkowanych chemokin, działają one na różne sposoby. Ich głównym
celem jest eradykacja bakterii. Po pierwsze, opsonizowane drobnoustroje mogą zostać
pochłonięte przez neutrofile, a następnie zabite poprzez mechanizm zależny od
produkcji toksycznych reaktywnych form tlenu i wolnych rodników generowanych
przez oksydazę NADPH (ang. nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), a także
utlenione halogenki produkowane przez mieloperoksydazę. Drugi mechanizm angażuje
enzymy zlokalizowane

w

granulach,

które

są

ukierunkowane

na

zabijanie

mikroorganizmów. Działają one zarówno wewnątrzkomórkowo w fagolizosomach, jak
i mogą być uwalniane na zewnątrz komórki wskutek wzrostu poziomu jonów Ca2+
w cytoplazmie. Do najważniejszych należą: katepsyna G, elastaza i proteinaza 3 [67].
Trzecim sposobem w jaki neutrofile eliminują zakażenie jest tworzenie przez nie
w procesie NETozy, zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych nazywanych NETs
(ang. neutrophil extracellular traps), składających się z nici DNA, histonów i białek
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antybakteryjnych, które bardzo wydajnie unieruchamiają i zabijają uwięzione patogeny
[68].
4.1.3.4.

Powrót tkanki do homeostazy

Równie istotne jak uruchomienie odpowiedzi immunologicznej w wyniku
ekspozycji na patogeny, jest jej zahamowanie i powrót układu do równowagi po
eliminacji zagrożenia. Istotnym jest zatem proces regulujący ilość komórek
efektorowych przyciąganych do miejsca rozwijającego się stanu zapalnego oraz
ograniczający ich dalszy napływ w to miejsce. Zatem z uwagi na to, że niekontrolowana
i autokrynnie napędzana degranulacja neutrofili powoduje niszczenie otaczających
tkanek, po wypełnieniu swojego zadania muszą zostać one usunięte. Brak kontroli
zrekrutowanych i aktywowanych neutrofili charakteryzuje takie jednostki chorobowe,
jak: reumatoidalne zapalenie stawów, szok septyczny, astma [69]. Opisano wiele
mechanizmów, które odpowiadają za rozpoznawanie i eliminację tych komórek przez
fagocyty. Granulocyty mogą umierać na drodze apoptozy, nekrozy, NETozy oraz
autofagii. W zależności od sygnału jaki prezentują makrofagom i etapu, na którym są
usuwane, konsekwencje dla rozwoju stanu zapalnego są różne, od immunosupresyjnych
po immunostymulujące, co determinują produkowane przez fagocyty czynniki antyi

prozapalne

[69].

Umierające

komórki

wielojądrzaste

mogą

prezentować

charakterystyczne cząsteczki sygnalne, jak na przykład reszty fosfatydyloseryny
eksponowane podczas apoptozy, które informują komórki żerne, że należy je usunąć.
Jednocześnie uwalniane są sygnały blokujące dalszą rekrutację neutrofili w miejsce
stanu zapalnego m. in. w postaci lipoksyn, pochodnych kwasu arachidonowego [70].
Ponadto makrofagi po internalizacji umierających neutrofili zmieniają fenotyp
i rozpoczynają produkcję czynników antyzapalnych np. TGF-β, które hamują sygnał
prozapalny od aktywowanych receptorów TLRs, a także czynników wzrostu
i przeżywania, które są niezbędne dla naprawy uszkodzonej tkanki śródbłonka
i nabłonka [71]. Oprócz tego neutrofile pochłonięte przez makrofagi, ale również przez
komórki dendrytyczne, przenoszone są do węzłów chłonnych, a następnie usuwane
poza organizm przez tworzoną w drogach oddechowych plwocinę, czy też jelita [69].
Równocześnie wraz z rozwojem stanu zapalnego, w pewnym stopniu ulegają
uszkodzeniu okoliczne tkanki. Co więcej, komórki nabłonkowe mogą ulegać procesowi
apoptozy w wyniku infekcji [72]. W ten sposób uwalniane zostają molekularne wzorce
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związane z uszkodzeniem, nazywane DAMPs (ang. damage-associated molecular
patterns). Są to biomolekuły uwalniane lub eksponowane przez komórki w wyniku
uszkodzenia tkanki. Podobnie jak PAMPs są one rozpoznawane przez receptory TLRs.
Choć z jednej strony DAMPs pomagają w regeneracji tkanki poprzez indukcję
produkcji odpowiednich mediatorów, to mogą one również inicjować i napędzać rozwój
stanu zapalnego [73]. Zewnątrzkomórkowe receptory TLRs rozpoznają białka macierzy
i cząsteczki uwolnione z obumarłych komórek, takie jak: białka szoku cieplnego (HSPs,
ang. heat shock proteins), fibronektynę, małocząsteczkowy kwas hialuronowy, elastazę
neutrofilową. Z kolei wewnątrzkomórkowe receptory mogą być aktywowane przez
kwasy nukleinowe gospodarza. Przykładowo TLR3 jest stymulowany przez mRNA
oraz tRNA, TLR7 i TLR8 przez jednoniciowy RNA, a TLR9 przez cząsteczki DNA.
Wysoki poziom DAMPs odnotowano lokalnie lub systemowo w przypadku takich
chorób, jak: reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, czy przewlekłe
choroby zapalne układu pokarmowego [74].
4.1.4.

Zaburzenia równowagi nabłonka

Opisane wcześniej mechanizmy świadczą o tym, jak skomplikowanym
procesem, angażującym wiele czynników, jest regulacja odpowiedzi nabłonka na
infekcje. Dlatego też krytycznym wydaje się fakt, iż musi on podlegać ścisłej kontroli,
biorąc pod uwagę jak ważna jest współpraca poszczególnych elementów układu.
Zarówno nadmierna wrażliwość wynikająca z wysokiej ekspresji receptorów
odbierających bodźce z zewnątrz lub odpowiadających na własne antygeny czy
fizjologiczną mikroflorę, jak i brak kontroli i możliwości wyciszenia produkcji
cząsteczek efektorowych, a także aktywacji komórek układu odpornościowego,
prowadzą do rozwoju patologicznych stanów zapalnych. Podobnie brak ciągłości
naturalnej bariery ochronnej, jaką stanowi tkanka nabłonkowa oraz upośledzenie
negatywnej regulacji mechanizmów wewnątrzkomórkowych są przyczyną rozwoju
chorób nabłonka.
4.1.4.1.

Patogeneza chorób nabłonka

Produkcja chemokin przez komórki nabłonka z jednej strony stanowi niezwykle
istotny element w walce z patogenami, jednak z drugiej strony niekontrolowana
produkcja tych mediatorów stanu zapalnego może skutkować uszkodzeniem
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otaczających tkanek. Przykładem na to są takie jednostki chorobowe, jak choroba
Crohn’a i wrzodziejące zapalenie jelit, należące do grupy przewlekłych chorób
zapalnych przewodu pokarmowego (IBDs, ang. inflammatory bowel diseases).
W przypadku obu tych chorób udowodniono nadmierną produkcję między innymi
takich chemokin, jak: IL-8, IP-10, ENA-78, RANTES, MCP-1 przez komórki śluzówki
jelit, mięśnie gładkie i komórki odpornościowe, co indukuje przyciągnie leukocytów
i fagocytów z obwodu i dodatkowo prowadzi do zaostrzenia stanu zapalnego [75]. Jak
dotąd

mechanizm

patogenezy

IBDs

został

powiązany

z

uwarunkowaniami

genetycznymi, indywidualną podatnością osobniczą i infekcjami bakteryjnymi. Analiza
globalnej ekspresji genów w tkance okrężnicy w stanie zapalnym wykazała, że
w rozwój przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego zaangażowane są
geny związane z odpowiedzią immunologiczną, stanem zapalnym, czy metabolizmem.
Należą do nich między innymi NOD1 i NOD2, które kodują wewnątrzkomórkowe
receptory odpowiedzialne za rozpoznawanie wzorców patogenności, a także geny
kodujące defensyny, które pośredniczą we wrodzonej obronie śluzówki i mogą
podtrzymywać przyciąganie do niej komórek odpornościowych. Kolejną przyczyną
i elementem zaostrzającym IBDs są zarówno bakterie, takie jak: Escherichia coli,
Mycobacterium tuberculosis, Listeria monocytogenes, Chlamydia, jak również wirusy,
w tym wirus różyczki, cytomegalii, odry i świnki [76]. Spośród nich, fakultatywnie
beztlenowe bakterie Gram-ujemne E. coli odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu
homeostazy i stabilności fizjologicznej flory jelitowej. Współistnieją one ze śluzówką
okrężnicy, jednocześnie przynosząc korzyści między innymi poprzez blokowanie
możliwości przyłączenia patogenów, współzawodnicząc o niszę i składniki odżywcze.
Jednak w przypadku IBDs zaobserwowano, że bakterie wyizolowane od pacjentów
dotkniętych tą przypadłością wykazują wzmocnioną adherencję i inwazyjność, które są
spowodowane zmianami w ich genomie. To pokazuje, że fizjologiczna mikroflora może
stać się również szkodliwa dla gospodarza [77]. Udowodniono, że nadwrażliwość na
fizjologiczną mikroflorę i antygeny pochodzące od gospodarza uwarunkowane są
genetycznie i manifestują się wadliwym działaniem bariery ochronnej przewodu
pokarmowego [76]. Ponadto do rozwoju stanu zapalnego prowadzi brak równowagi
pomiędzy korzystnymi i patogennymi bakteriami. Co więcej, opisane wcześniej zmiany
najczęściej idą w parze z błędnym działaniem systemów immunoregulacyjnych
gospodarza, w tym wrodzonego system odporności z powodu obniżenia produkcji
defensyn oraz IgA, a także upośledzeniem fagocytozy, co wpływa na zabijanie bakterii.
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Oprócz tego są związane z nadmierną odpowiedzią nabytego systemu odporności
w związku z nieefektywnym działaniem komórek T regulatorowych oraz komórkami
prezentującymi antygen (APC, ang. antigen presenting cells), co jest konsekwencją
mutacji w ich genomie. Przykładowo niektóre mutacje zaburzają proces autofagii, który
prowadzi do zabijania patogenów przez komórki nabłonkowe i jednocześnie wpływa na
prezentowanie antygenów przez komórki APC, a także na regulację śmierci
i proliferacji komórek T [78]. Dodatkowo udowodniono, że jednym z kluczowych
czynników powodujących IBDs są również zaburzenia w tworzeniu prawidłowych
połączeń zamykających pomiędzy komórkami nabłonkowymi [79].
Kolejny przykład stanowią choroby układu oddechowego, takie jak astma,
przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie płuc i oskrzeli, których patogeneza
została powiązana z działaniem neutrofili. Zarówno czynniki infekcyjne, alergizujące,
jak i dym papierosowy wywołują akumulację neutrofili, które poprzez produkcję IL-6
i IL-8 wzmagają rekrutację i aktywację kolejnych komórek, prowadząc do zaostrzenia
stanu zapalnego. W plwocinach, jak i płynie pochodzącym z płuc chorych na astmę
wykryto zwiększone stężenie chemokiny IL-8. Oprócz tego udowodniono, że
zaostrzenie stanu zapalnego wiąże się z wydłużeniem życia neutrofili, a także z ich
śmiercią nekrotyczną, która jest źródłem DAMPs. Z kolei w przypadku infekcji układu
oddechowego to zaburzenie naturalnej bariery ochronnej płuc indukuje rozwój stanu
zapalnego, jak w przypadku pacjentów korzystających z mechanicznej wentylacji,
u których najczęściej rozwija się infekcja P. aeruginosa. [80]. Co więcej, zakażenie
górnych dróg oddechowych wirusami RSV (ang. respiratory syncytial virus) oraz
rinowirusami, czy też ekspozycja na dym papierosowy, a także działanie enzymów
uwolnionych przez komórki odpornościowe, może przyczyniać się do osłabienia
połączeń

międzykomórkowych

i

zwiększenia

przepuszczalności

tej

bariery.

W konsekwencji prowadzi to do rozwoju i zaostrzenia takich jednostek chorobowych
jak astma oskrzelowa [81].
Do kolejnych chronicznych chorób wywołanych dysfunkcjami nabłonka można
zaliczyć także łuszczycę i reumatoidalne zapalenie stawów. U podstaw patogenezy tych
chorób, podobnie jak opisano powyżej, leży nadprodukcja m. in. IL-8. Neutrofile
rekrutowane są ciągłym gradientem chemokin i migrują w kierunku rozwijającego się
stanu zapalnego, gdzie przyczyniają się do jego pogłębienia [82]. Oprócz tego badania
pokazano, że chemokiny, w tym IL-8 są kluczowe dla procesu nowotworzenia,
wpływając na rozwój guza, angiogenezę i metastazę. Udowodniono, że IL-8 jest
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pośrednikiem neowaskularyzacji i nowotworzenia w przypadku wielu ludzkich
nowotworów, w tym: okrężnicy [83], piersi [84] i czerniaka [85]. Z uwagi na to, że
zastosowanie przeciwciał blokujących IL-8 osłabiało wzrost nowotworu, stąd cytokina
ta stanowi potencjalny cel w terapii przeciwnowotworowej [86]. Podsumowując, choć
przyczyna, mechanizm i skutki nadmiernego pobudzenia nabłonka różnią się
w poszczególnych jednostkach chorobowych, to niewątpliwie IL-8 jest jednym
z głównych mediatorów, którego zaburzona, nadmierna produkcja odgrywa kluczową
rolę w etiologii tych schorzeń.
4.1.4.2.

Mechanizmy warunkujące utrzymanie homeostazy

nabłonka
Biorąc pod uwagę jak poważne konsekwencje niosą ze sobą zaburzenia
w prawidłowej odpowiedzi immunologicznej nabłonka, muszą istnieć zabezpieczenia
ograniczające jego wrażliwość na czynniki zewnętrzne. Poza tym, że komórki nabłonka
tworzą warstwę pokrytą śluzem, stając się barierą zabezpieczającą przed przedostaniem
się elementów środowiska do sterylnego wnętrza organizmu, również możliwość ich
pobudzania, aktywacji musi być odpowiednio kontrolowana na wypadek przełamania
tej pierwszej bariery. Stąd ścisłej regulacji poddawana jest ekspresja receptorów
odbierających bodźce ze środowiska, a także szlaki przekazu sygnału aktywowane ich
rozpoznaniem.
4.1.4.2.1.

Produkcja śluzu

Pierwszą formą ochrony nabłonka stanowi warstwa śluzu przylegająca
bezpośrednio

do

jego

szczytowej

strony,

który

jest

produkowany

przez

wyspecjalizowane w tym celu komórki kubkowe. Jest to system zabezpieczający przed
bezpośrednim kontaktem bakterii z komórkami nabłonka oraz promujący ich transport
dystalny. Warstwy śluzu stanowią doskonałe środowisko dla rozwoju fizjologicznej
mikroflory. Powstała nisza fizycznie, a także chemicznie przez swój skład oraz
produkty przemiany materii mikroorganizmów zapobiega kolonizacji i bezpośredniemu
kontaktowi patogenów z warstwą nabłonka [10]. Śluz wyściela powierzchnie
nabłonków mających kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, takich układów jak
oddechowy, pokarmowy, rozrodczy, a także powierzchnia oka. Ilość warstw śluzu
zależy od umiejscowienia tkanki. Może być jedna warstwa lub więcej o grubości od
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1 µm na powierzchni oka, do niemal 1 mm w jelicie grubym [87]. W tym ostatnim
przypadku można wyróżnić dwie warstwy, wewnętrzną - bardzo usieciowioną
i zewnętrzną – luźniejszą, która nie ma bezpośredniej styczności z nabłonkiem. Dzięki
takiej strukturze bakterie komensalne mogą rozwijać się w zewnętrznej części
i równocześnie nie mogąc przeniknąć przez gęstszą warstwę wewnętrzną, są oddzielone
od nabłonka, aby go stale nie pobudzać [88].
W ponad 90% śluz składa się z wody, w której są rozpuszczone pozostałe
składniki, takie jak elektrolity, tłuszcze i białka, warunkujące jego właściwości fizyczne
i chemiczne, w tym zdolność zwilżania, adherencji, lepkości i elastyczności. Głównym
białkowym komponentem śluzu są mucyny, czyli glikoproteiny które warunkują jego
właściwości fizyczne, takie jak lepkość i sprężystość. Ponadto w zależności od
lokalizacji tkanki, w jego strukturze można znaleźć: peptydy antybakteryjne np.
defensyny, immunoglobuliny IgA i IgM, czynniki wzrostu, jak czynnik wzrostu
śródbłonka (EGF, ang. epidermal growth factor) i TGF-β, inhibitory proteaz, lizozym
i laktoferynę. To właśnie one stanowią aktywne komponenty systemu obronnego jakim
jest śluz. Jakiekolwiek zmiany w składzie i proporcji poszczególnych składników
wpływają na jego właściwości i mogą sprzyjać promowaniu infekcji [87].
Jednak niektóre bakterie posiadają mechanizmy, dzięki którym mogą pokonać
barierę ochronną nabłonka tworzoną przez śluz. Dzieje się tak w przypadku infekcji
nabłonka jelit bakteriami gatunku Salmonella spp., które dzięki wici są zdolne do
kierowania się w stronę nabłonka wbrew przepływowi śluzu. Z kolei w żołądku bakterie
H. pylori, dzięki ekspresji białka adhezyjnego BabA wiążą się do antygenów
grupowych krwi, m. in. Lewis b obecnych na mucynach żołądka [88]. Dla bakterii
Pseudomonas aeruginosa również elementem strategii jest wiązanie przy pomocy nici
do mucyny. Patogen ten wykorzystuje ponadto produkowaną przez siebie toksynę
– piocyjaninę, która wpływa na produkcję śluzu, co zmienia środowisko na bardziej
przystępne do kolonizacji [89].
Kolejnym istotnym elementem pozwalającym na utrzymanie równowagi
organizmu jest fizjologiczna mikroflora, dla której warstwa śluzowa tworzy niszę do
rozwoju. Na przykładzie układu pokarmowego wykazano, że istnieją czasowe
i przestrzenne różnice w rozkładzie drobnoustrojów w poszczególnych jego odcinkach,
przez cały okres życia. Ponadto skład mikroflory jest uzależniony od wielu warunków,
w tym diety, predyspozycji genetycznych, warunków środowiska, stanu zdrowia i wielu
innych [90]. Do głównych zadań fizjologicznej mikroflory należą: 1) dostarczanie
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składników odżywczych, dzięki możliwości fermentacji węglowodanów, degradacji
białek oraz polifenoli; 2) synteza witaminy K i niektórych komponentów witaminy B;
3) metabolizm ksenobiotyków oraz leków; 4) ograniczanie kolonizacji drobnoustrojów
patogennych poprzez tworzenie niekorzystnych dla nich warunków wzrostu;
5) regulacja odpowiedzi immunologicznej nabłonka; 6) indukcja sekrecji peptydów
antybakteryjnych oraz przeciwciał, które są kumulowane w warstwie śluzowej w celu
ochrony przed patogenami [90].
4.1.4.2.2.

Ekspresja receptorów TLRs

Rozpoznawanie PAMPs przez receptory TLRs stanowi mechanizm, który
wykorzystują profesjonalne fagocyty, takie jak: monocyty, makrofagi i komórki
dendrytyczne do walki z infekcją. Udowodniono u nich konstytutywną ekspresję
większości tych receptorów. Dla porównania produkcja TLRs w komórkach
nabłonkowych, które w przeciwieństwie do fagocytów są stale eksponowane na kontakt
z drobnoustrojami oraz ich komponentami jest relatywnie mniej rozpowszechniona.
Nawet pomimo ekspresji w tych komórkach specyficznych mRNA dla receptorów,
produkcja funkcjonalnego białka może nie być wykrywalna, bądź na niskim poziomie
[24], [91]. Przykładowo generalnie w komórkach nabłonka układu pokarmowego
można wykryć mRNA dla TLRs od 1-9, ale konstytutywnie na niskim poziomie są
eksponowane po stronie podstawnej przede wszystkim receptory TLR2, TLR4 i TLR5.
Ekspresja funkcjonalnych receptorów znacząco wpływa na reakcję nabłonka na kontakt
z patogenem, co zabezpiecza przed nadmierną aktywacją w stanie fizjologicznym [24].
Aby utrzymać równowagę, receptory TLRs angażują podstawowe mechanizmy,
kluczowe dla utrzymania ciągłości bariery ochronnej gospodarza, kompozycji
mikroflory oraz tolerancji na nią. Jednak w indywidualnych przypadkach, upośledzone
działanie szlaku przekazu sygnału od TLRs może prowadzić do zaburzenia równowagi
pomiędzy śluzówką a bakteriami komensalnymi, a w konsekwencji do amplifikacji
stanu zapalnego [92]. Ponadto w stanach patologicznych, takich jak przewlekłe choroby
zapalne

układu

pokarmowego

udowodniono

wzrost

ekspresji

receptorów

rozpoznających PAMPs, co podkreśla wagę niskiej ich produkcji w stanie
spoczynkowym dla homeostazy nabłonka [93]. Do ekspresji receptorów przez nabłonek
dochodzi w miejscach ich potencjalnej styczności z komponentami mikroorganizmów,
jednak

typowa

lokalizacja

receptorów

może

ulec

zmianie.

Przykładowo
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zewnątrzkomórkowe receptory TLRs mogą być obecne w przedziałach endosomalnych
np. TLR4 i odwrotnie receptory wewnątrzkomórkowe, jak TLR3 są translokowane na
powierzchnię komórki. Również ten proces wspomaga utrzymanie niewrażliwości
nabłonka. Podobnie może być ona egzekwowana brakiem ko-receptorów, jak
w przypadku TLR4. Obecność CD14 oraz MD-2 jest istotna dla tego receptora, aby
umożliwić rozpoznanie LPS i transmisję sygnału do wnętrza komórki. Ekspozycja
TLR5 od strony błony podstawnej również stanowi mechanizm zabezpieczający przed
nadmierną aktywacją odpowiedzi immunologicznej, gdyż receptor ten może ulec
aktywacji dopiero w wyniku przekroczenia bariery nabłonka przez aktywnie
penetrujące patogeny [24]. Ścisła kontrola jest szczególnie istotna w przypadku
śluzówki układu pokarmowego, którego powierzchnia jest kolonizowana przez
ogromną liczbę, około 1013 mikroorganizmów należących do fizjologicznej mikroflory.
Ekspresja i funkcjonalność receptorów TLRs tego systemu zależy od ich dokładnej
lokalizacji w obrębie układu oraz składu lokalnej mikroflory i różni się w przełyku,
żołądku, jelicie cienkim i grubym. Przykładowo w żołądku wykazano ekspresję przede
wszystkim receptorów TLR2, TLR4 i TLR5, podczas gdy w jelitach ekspresji ulegają
głównie receptory TLR2-5 i TLR9 [24], [91]. Zatem zróżnicowana, choć utrzymana na
relatywnie niskim, konstytutywnym poziomie ekspresja receptorów TLRs przez
komórki nabłonka oraz możliwość ich indukcji w odpowiedzi na kontakt z patogenem,
stanowi mechanizm umożliwiający zachowanie homeostazy układu.
4.1.4.2.3.

Negatywne regulatory szlaku TLRs

Receptory TLRs odgrywają kluczową rolę w rozpoznawaniu wzorców
patogenności prezentowanych przez patogeny, co prowadzi do uruchomienia swoistej
i nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Transmisja sygnału biegnącego od
receptora przez szlak przekazu sygnału wewnątrzkomórkowego musi być ściśle
kontrolowana, aby zachować homeostazę układu. Rolę tę w komórce pełnią negatywne
regulatory szlaków biegnących od receptorów TLRs. Mechanizm regulacji ścieżki
sygnału jest kontrolowany na etapie tworzenia kompleksów białek adaptorowych,
procesu

fosforylacji,

ale

również

modyfikacji

proteolitycznych,

takich

jak

deubikwitynacji, czy SUMOilacji, a także regulacji transkrypcji. Poniżej przedstawiono
przykłady poszczególnych grup negatywnych regulatorów, które jak do tej pory są
najlepiej poznane.
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Pierwszym etapem, na którym dochodzi do regulacji przekazu sygnału od
receptorów TLRs jest przyłączanie białek adaptorowych. Jednym z przykładów jest
tutaj blokowanie transmisji sygnału poprzez warianty niektórych białek adaptorowych
np. wariant białka TRAM posiadający domenę GOLD, nazywany TAG (ang. TRAM
adaptor with GOLD). Białko TAG współzawodniczy z białkiem TRAM o wiązanie
z białkiem TRIF, hamując w ten sposób szlak przekazu sygnału, który jest od niego
zależny, to jest TLR3 i TLR4. Wykazano, że TAG uczestniczy w degradacji receptora
TLR4 po stymulacji LPS. W tym przypadku pośredniczy w kierowaniu receptora do
lizosomów, jak również hamuje wiązanie TRIF [94].
W regulację sygnału po indukcji receptorów TLRs są zaangażowane również
fosfatazy, takie jak SHP-1 i SHP-2 (ang. Src homology 2 domain-containing protein
tyrosine phospahtase-1/2). Badania pokazują, że SHP-1 hamuje aktywność IRAK1
i IRAK2, co skutkuje obniżoną produkcją cytokin prozapalnych oraz IFN typu I, gdyż
kinazy te są wymagane do aktywacji czynnika NF-κB [95]. Podobnie SHP-2
negatywnie reguluje produkcję IFN typu I w sposób zależny od białka TRIF [96].
Jednym z białek wykorzystującym proces deubikwitynacji do regulacji szlaku
przekazu sygnału od receptorów TLRs jest białko A20 [97]. Dowiedziono, że
proteinaza cysteinowa A20 usuwa z białka TRAF2 i TRAF6 łańcuchy ubikwityny
przyłączone do lizyny w pozycji 63, przez co blokuje indukcję szlaku biegnącego od
receptora TLR4 i TLR2 po stymulacji PGN oraz LPS [98], [99]. Ponadto wykazano, że
A20 hamuje aktywację inhibitora NF-κB, czyli IKK (ang. inhibitor of nuclear factor κB
kinase) przez TAK1 bez udziału aktywności ubikwitynazowej, co pokazuje, że może
ono regulować aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-κB również na inne sposoby
[100]. Regulując sygnał biegnący od TLR5, białko A20 zapewnia zachowanie
homeostazy jelit [101]. Równie ważny jest fakt, że w miarę starzenia się organizmu
oraz kolonizacji jelit, ekspresja białka A20 w nabłonku ulega zwiększeniu, co powoduje
spadek jego wrażliwości na bodźce odbierane od receptorów TLRs [97]. Oprócz tego,
wysoka ekspresja w nabłonku została udowodniona również w przypadku białka
adaptorowego Tollip (ang. Toll interacting protein) będącego negatywnym regulatorem
szlaku TLRs [102]. A obniżenie produkcji kolejnego negatywnego regulatora jakim jest
CYLD (ang. tumor suppressor cylindromatosis) skutkuje apoptozą, rozwojem stanu
zapalnego i zwłóknieniem tkanki [103]. Pokazuje to, że dla zachowania równowagi
nabłonka niezwykle istotna jest wysoka ekspresja negatywnych regulatorów szlaku
TLR. Podobnym działaniem, jak A20 wykazuje się białko CYLD. Udowodniono, że
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aktywacja receptora TLR2 prowadzi do usunięcia łańcuchów poliubikwityny przez
CYLD z białek TRAF6 i TRAF7, co skutkuje zahamowaniem aktywacji białek NF-κB
i MAPK [104]. Ponadto pokazano, że CYLD może działać jako deubikwitynaza dla
białka MyD88, gdy dochodzi do jego poliubikwitynacji po infekcji nabłonka płuc
bakteriami Haemophilus influenzae [105]. Również białko USP4 (ang. ubiquitin
specific peptidase 4) zidentyfikowano jako deubikwitynazę, która wiążąc się do TRAF6
i

usuwając
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niego

łańcuch

poliubikwityny,

hamuje

aktywację

czynnika

transkrypcyjnego NF-κB indukowaną IL-1β [106].
Innym mechanizmem kontrolującym pracę negatywnych regulatorów jest
SUMOilacja, czyli alternatywna modyfikacja potranslacyjna. Choć wpływ tego procesu
nie jest dokładnie zbadany w kontekście sygnału prowadzącego od receptorów TLRs, to
niektóre prace wskazują, że proteaza 6 specyficzna dla SUMO, SENP6 (ang. SUMOspecific protease 6) hamuje indukowany TLRs stan zapalny katalizując de-SUMOilację
inhibitora NF-κB, czyli NEMO (ang. NF-κB essential modulator). Ten etap umożliwia
CYLD deubikwitynację NEMO, co tłumi aktywację IKK [107].
Innym sposobem regulacji szlaku TLRs jest degradacja białek sygnałowych
poprzez ich ubikwitynację i kierowanie do proteasomu. Przykładem mogą być tutaj
białka hamujące sygnał prowadzący do produkcji cytokin, czyli SOCS (ang. suppressor
of cytokine signaling), które poprzez ubikwitynację promują degradację białka MAL lub
TRAF, hamując tym samym produkcję cytokin po indukcji receptora TLR [108].
W podobny sposób działa białko Pin1 (ang. peptidyl-promyl isomerase), choć nie
bezpośrednio, gdyż po związaniu do fosforylowanego białka IRF3 powoduje jego
zmiany konformacyjne i w ten sposób wspomaga jego ubikwitynację i degradację
w proteasomie, co skutkuje zahamowaniem odpowiedzi przeciwwirusowej [109].
Za kontrolę odpowiedzi, w której pośredniczą receptory TLRs odpowiadają
również procesy regulujące transkrypcję. Zaczynając od białek wpływających na
strukturę chromatyny, poprzez promowanie deacetylacji histonów, takich jak ATF3
(ang. cyclic AMP-dependent transcription factor) [110]. Podobnie nie kodujące
fragmenty RNA, takie jak miRNA, które wiążąc się do transkryptów wyciszają
translację receptorów TLRs, białek szlaku przekazu sygnału wewnątrzkomórkowego
oraz cytokin [111]. Czas życia transkryptów cytokin prozapalnych jest również
regulowany przy udziale białek o aktywności RNazowej, takich jak TTP, która wpływa
na czas życia mRNA dla TNF-α, czy białko MCPIP-1 (ang. monocyte chemoattractant
protein induced protein-1) kontrolujące produkcję IL-6 i IL-1β [112]. W przypadku
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tego ostatniego wykazano jego kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej
mediowanej przez receptory TLRs na kontakt z patogenami [113]. Przy użyciu mysich
modelów pokazano, że brak ekspresji białka MCPIP-1 ma poważne i rozległe skutki dla
systemu odpornościowego badanych zwierząt, z uwagi na nadprodukcję i akumulację
mediatorów

stanu

zapalanego

oraz

nadmierną

aktywację

komórek

układu

odpornościowego [114]. Dlatego niezwykle istotnym stało się szczegółowe wyjaśnienie
działania MCPIP-1 na rzecz utrzymania homeostazy organizmu w stanach
fizjologicznych i patologicznych, co jest tematem niniejszej rozprawy.
4.1.4.3.

Regulacja szlaku przekazu TLRs przez bakterie

Wszystkie punkty kontrolne na ścieżce przekazu sygnału od receptorów TLRs
mają za zadanie wspomaganie prawidłowej odpowiedzi komórek na kontakt
z patogenem oraz utrzymanie równowagi systemu odpornościowego. Jednak
równocześnie niektóre patogeny wykształciły mechanizmy, dzięki którym upośledzają
przekazywanie sygnału o zagrożeniu. Przykładowo gingipainy, enzymy produkowane
przez Porphyromonas gingivalis degradują receptor CD14, który odgrywa istotną rolę
w rozpoznawaniu LPS przez TLR4, w ten sposób powodując niewrażliwość na ten
ligand [115]. Z kolei wewnątrzkomórkowy patogen Chlamydia trachomatis produkuje
deubikwitynazy, które blokują w komórkach gospodarza aktywację czynnika
transkrypcyjnego NF-κB, a tym samym mechanizm obronny umożliwiający eliminację
infekcji [116]. Sam czynnik transkrypcyjny jest również bezpośrednim celem enzymów
bakteryjnych, jak w przypadku enteropatogennych bakterii E. coli, które produkują
metaloproteazę NleC, degradującą podjednostkę p65 czynnika transkrypcyjnego NF-κB
[117]. Co więcej, bakterie w swojej strategii unikania mechanizmów obronnych
gospodarza wykorzystują również negatywne regulatory szlaku przekazu sygnału od
TLRs. Jednym z przykładów są bakterie Leishmania donovani, które angażują białko
Tollip i A20, aby uniknąć aktywacji szlaku TLRs i uruchomienia odpowiedzi
prozapalnej [118], [119]. Zatem patogeny mogą wykorzystywać poszczególne elementy
szlaku przekazu od receptorów TLRs, aby przeprogramować prawidłową odpowiedź
układu odpornościowego gospodarza.
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4.2.

Białko MCPIP-1

4.2.1.

Budowa i funkcje białka MCPIP-1

Białko MCPIP-1 kodowane przez gen ZC3H12A (MCPIP-1), jest zbudowane
z 599 aminokwasów (Schemat I), a jego masa szacowana to 65,8 kDa [120]. Pierwsze
informacje na temat białka MCPIP-1 zostały opublikowane w 2006 roku, podczas badań
nad rolą białka MCP-1 w chorobie niedokrwiennej serca. Zaprezentowane wtedy
badania pokazały, że MCP-1 wiążąc się z CCR2, indukuje nowy czynnik
transkrypcyjny MCPIP-1, który następnie wpływa na ekspresję szeregu genów białek
apoptotycznych prowadzących do śmierci komórki [120]. Wykonana wówczas analiza
jego sekwencji aminokwasowej wykazała, że MCPIP-1 posiada dwie domeny
wzbogacone o prolinę, które stanowią potencjalne miejsca aktywacji. Ponadto zawiera
sekwencję NLS (RKKP) odpowiadającą za lokalizację jądrową, a także pojedynczy
motyw palca cynkowego z trzema cysteinami i jedną histydyną, który odpowiada za
wiązanie RNA, co razem sugeruje, że MCPIP-1 może pełnić funkcję czynnika
transkrypcyjnego [120].
Dalsze poszukiwania roli nowoodkrytego białka MCPIP-1 w organizmie,
ujawniły inne jego funkcje. Niektóre źródła wskazały, że MCPIP-1 może działać jak
deubikwitynaza, usuwając reszty ubikwityny przyłączone do takich białek, jak TRAF2,
TRAF3, TRAF6, co skutkuje negatywną regulacją szlaku JNK oraz NF-κB [121].
W badaniach in vitro pokazano, że MCPIP-1 może trawić wiązania w pozycji lizyny 48
w łańcuchu poliubikwitynowym. Analiza bioinformatyczna sekwencji aminokwasowej
wykazała obecność na N-końcu białka, domeny wiążącej ubikwitynę (UBA, ang.
ubiquitin association domain), przy czym równie istotne dla funkcji deubikwitynazowej
MCPIP-1 okazały się być sekwencja NCR oraz motyw palca cynkowego. Jednocześnie
nie potwierdzono przynależności MCPIP-1 do żadnej z 5 znanych rodzin peptydaz
deubikwitynujących (DUBs, ang. deubiquitinating enzymes), przez co sugeruje się, że
MCPIP-1 posiada jeszcze nieopisany rodzaj domeny DUB [121]. Co więcej,
poczynione obserwacje zostały niedawno potwierdzone w badaniach wyjaśniających
mechanizm negatywnej regulacji przez MCPIP-1 receptora powierzchniowego DR5,
które stanowi receptor białka TRAIL (ang. tumor necrosis factor-related apoptosisinducing ligand). Wyniki prezentowanych badań wskazują, że MCPIP-1 obniża poziom
wewnątrz- i zewnątrzkomórkowego receptora DR5 poprzez regulację degradacji
lizosomalnej oraz poprzez autofagię za pośrednictwem domeny DUB [122]. Pojawiły
37

się również badania wskazujące, że MCPIP-1 nie jest bezpośrednio zaangażowany
w deubikwitynację, lecz współpracuje w tym zakresie z deubikwitynazą USP10 (ang.
ubiquiting specific peptidase 10) [123].
Pierwsze przesłanki ku temu, że MCPIP-1 może posiadać aktywność RNazową
wynikały z obserwacji podniesionego poziomu produkcji cytokin prozapalnych IL-6
oraz IL-12p40 w odpowiedzi na indukcję receptorów TLRs przez makrofagi
pozbawione ekspresji MCPIP-1 [114]. Następnie badania na myszach pozbawionych
ekspresji MCPIP-1 pokazały, że zwierzęta te cierpiały na ciężką niedokrwistość, miały
znacznie podniesiony poziom przeciwciał w surowicy, a indukcja receptorów TLRs
skutkowała u nich wzmożoną produkcją IL-6 oraz IL-12p40, ale nie TNF-α.
Jednocześnie stwierdzono wydłużenie czasu życia mRNA dla IL-6, w przeciwieństwie
do efektu wzmocnionej degradacji transkryptu tej cytokiny wywołanego przez
nadekspresję białka Mcpip1 [114]. Szereg badań wykonywanych przez różne grupy
z całego świata potwierdziło powyższe obserwacje i dodatkowo wskazało inne mRNA,
jako substraty dla białka MCPIP-1, w tym transkrypty IL-1β, MCPIP-1, c-Rel, TfR1
(ang. transferrin receptor 1), czy IER3 [124–128]. Ponadto pokazano, że MCPIP-1
rozpoznaje region 3’-UTR transkryptu C/EBPβ i degraduje go dzięki swojej aktywności
endonuklazowej. Białko C/EBPβ jest czynnikiem transkrypcyjnym kontrolującym
szerokie spektrum genów zaangażowanych w utrzymanie homeostazy, ważnych
w odpowiedzi immunologicznej, stanie zapalnym i metabolizmie. Zatem odkrycie to
podkreśla,

jak

istotny

jest

MCPIP-1

w

kontekście

regulacji

odpowiedzi

immunologicznej organizmu [129]. Analiza krystalograficzna białka MCPIP-1,
potwierdziła

oprócz

motywu

palca

cynkowego

również

obecność

domeny

PIN-podobnej (ang. Pil-T N-terminus) oraz regionu na N-końcu sekwencji, które
wspólnie odpowiadają za wiązanie RNA i aktywność RNazową tego białka [124],
[130]. Struktura MCPIP-1 sugeruje zatem, że podobnie jak TTP reguluje ono transkrypt
poprzez wiązanie bezpośrednio do regionu 3’-UTR, podczas gdy nienaruszalność tej
sekwencji jest kluczowa dla stabilizacji mRNA. Ukierunkowana mutageneza wskazała
dokładnie, które aminokwasy są niezbędne dla zachowania aktywności enzymatycznej,
stąd wiadomo, że pojedyncza mutacja w pozycji D141N może całkowicie zahamować
aktywność RNazową. Ponadto poprzez oznaczenie wpływu jonów dwuwartościowych
na aktywność RNazową MCPIP-1 dowiedziono, że zależy ona od jonów Mn2+ oraz
Mg2+ [130]. Dodatkowo najnowsze dane pokazują na przykładzie mRNA dla IL-6, że
MCPIP-1 może rozpoznawać kilka rodzajów pętli tworzonych przez region 3’-UTR,
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a także jednoniciowy RNA. Wyniki doświadczeń zasugerowały również, że MCPIP-1
ulega homooligomeryzacji w kontakcie ze swoimi substratami RNA [131].
W toku badań nad rolą białka MCPIP-1 naukowcy odnajdują coraz to nowe
mRNA regulowane aktywnością RNazową tego białka. Przykładowo wykazano, że
MCPIP-1 może regulować szlak przekazu sygnału od IL-17 poprzez regulację czasu
życia transkryptów dla receptorów IL-17a i IL-17c indukowanych tą cytokiną. Jednak
nieoczekiwanie w tym przypadku degradacja tych mRNA nie zależy od regionu 3’-UTR
[132]. Regulacja sygnału pochodzącego od IL-17 jest ważna z uwagi na to, że niedobór
tej cytokiny może być jednym z powodów nawracających infekcji grzybiczych
i bakteryjnych powodowanych przez gatunki Candida i Staphylococcus. Z drugiej zaś
strony IL-17 jest także istotnym czynnikiem promującym reakcje autoimmunologiczne,
gdyż przeciwciała skierowane przeciwko tej cytokinie oraz jej receptorowi są
obiecującymi narzędziami w walce z łuszczycą [132].

Schemat I. Schemat obrazujący budowę białka MCPIP-1.

4.2.2.

Regulacja ekspresji MCPIP-1

Z uwagi na opisane powyżej szerokie zaangażowanie białka MCPIP-1
w przebieg procesów fizjologicznych, jego ekspresja musi być ściśle kontrolowana.
Wykazano dotychczas, że odbywa się to na kilku etapach. Po pierwsze dowiedziono, że
gen kodujący MCPIP-1 ulega znamiennej indukcji, w odpowiedzi na rozpoznanie
PAMPs przez większość receptorów, w tym TLRs, TCRs (ang. T cell receptor) oraz
RIG-I, a także po aktywacji specyficznych receptorów MCP-1, TNF-α, IL-17 czy IL-1β
[113], [120], [133], [134]. Co więcej, poziom jego ekspresji różni się w zależności od
aktywowanego receptora. Dodatkowo indukowana aktywacją receptorów TLRs
ekspresja MCPIP-1 wykazuje zmienność osobniczą, choć profil zmian w czasie jest
porównywalny [113]. W zależności od aktywowanych receptorów w regulację ekspresji
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MCPIP-1 zaangażowane są białka adaptorowe, takie jak MyD88, a następnie szereg
kolejnych białek, w tym kinazy aktywujące odpowiednie czynniki transkrypcyjne.
Wykazano również, że indukcja genu MCPIP-1 jest uzależniona od czynnika
transkrypcyjnego NF-κB, a także czynników Elk-1 (ang. ETS domain-containing
protein) i SRF (ang. serum response factor) [135], [136]. Następnym etapem jest
regulacja potranskrypcyjna mRNA białka MCPIP-1. Podczas badań nad substratami
tego białka wykazano, że transkrypt MCPIP-1 w regionie 3’-UTR tworzy pętlę, którą on
sam rozpoznaje. Zatem dochodzi zwrotnie do negatywnej regulacji poziomu MCPIP-1
[137]. Ostatecznie białko MCPIP-1 jest również dynamicznie kontrolowane
w komórkach odpornościowych w odpowiedzi na stymulację poprzez mechanizm
degradacji proteasomalnej oraz degradację przez białko MALT-1. W wyniku stymulacji
większością ligandów TLRs, MCPIP-1 ulega fosforylacji, przy udziale kinaz IκB,
a następnie ubikwitynacji, która prowadzi go do degradacji przez proteasom [137].
Z kolei dowiedziono, że degradacja MCPIP-1 w wyniku aktywacji receptorów TCRs
w limfocytach T jest uzależniona od parakaspazy MALT-1, która trawi białko pomiędzy
domeną N-końcową a domeną PIN [138]. Parakaspazę MALT-1 zakwalifikowano jako
pierwszą ludzką parakaspazę, wykazującą specyficzność w stosunku do substratów
z zasadowymi i nienaładowanymi aminokwasami w pozycji P1 [139].
4.2.3.

Rola białka MCPIP-1 w procesie angiogenezy, adipogenezy,

redagowania miRNA i nowotworzenia.
Jedne z pierwszych badań opublikowanych na temat białka MCPIP-1 [120],
wskazywało na jego udział w indukcji angiogenezy determinowanej czynnikami
prozapalnymi, takimi jak TNF-α, IL-8, MCP-1, IL-1β. Doświadczenia prowadzone na
linii komórkowej HUVECs (ang. human umbilical vein endothelial cells) pokazały, że
w procesie angiogenezy wywołanej przez te czynniki, pośredniczy białko MCPIP-1,
które powoduje stres oksydacyjny i nitrozowy. Konsekwencją tego jest stres retikulum
endoplazmatycznego prowadzący do autofagii wymaganej w angiogenezie [140], [141].
Również wskazano na rolę MCPIP-1 jako czynnika transkrypcyjnego, regulującego
geny kadheryny 12 i 19 [140]. Co więcej, białko MCPIP-1 pod wpływem MCP-1
indukuje różnicowanie monocytów w komórki o fenotypie śródbłonka, także w ten
sposób wpływając na angiogenezę [142].
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osteoklastogeneza. Osteoklasty odpowiedzialne są za resorpcję kości w stanach
zapalnych stawów, na przykład w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RA, ang.
rheumatoid arthritis). Podobnie jak w przypadku angiogenezy udowodniono, że
MCPIP-1

reguluje

mediowanym

przez

MCP-1,

różnicowaniem

prekursorów

osteoklastów poprzez indukcję stresu oksydacyjnego prowadzącego do autofagii,
a następnie osteoklastogenezy. MCPIP-1 oraz MCP-1 mogą zatem posłużyć jako cel
w diagnostyce i leczeniu chorób związanych z resorpcją kości [143]. Szczególnie, że
pacjenci chorujący na RA mają tendencję do rozwoju miażdżycy i w ich śródbłonku
wykazano podwyższony poziom MCPIP-1, zaś w surowicy MCP-1 [144].
Kolejne publikacje wykazały między innymi, że MCPIP-1 jest kluczowym
regulatorem adipogenezy. Jednak ten obszar wymaga dalszych badań z uwagi na
niespójne wyniki prezentowane przez różne grupy [145], [146]. MCPIP-1 bierze
również udział w hamowaniu biogenezy miRNA, które są istotne dla wielu procesów
komórkowych ze względu na regulację wyciszania potranskrypcyjnego genów [147].
Oprócz tego dane literaturowe pokazują, że MCPIP-1 może regulować proces
nowotworzenia, między innymi w przypadku raka nerki [148], czy raka piersi [149].
Sugeruje się, że MCPIP-1 może tłumić tworzenie guza poprzez indukcję genów
proapoptotycznych [149]. Ponadto wykazano, że przyczynia się on do odpowiedzi
keratynocytów na ekspozycję promieniowaniem UVA oraz UVB i ochrony przed jego
konsekwencjami poprzez regulację procesów metabolicznych, apoptotycznych oraz
uwalnianie mediatorów stanu zapalnego [150], [151]. Najnowsze wyniki badań
pokazują również, że MCPIP-1 jest odpowiedzialny za regulację autostymulacyjnej
pętli pomiędzy IL-36, a jej receptorem w keratynocytach [152].
4.2.4.

Rola białka MCPIP-1 podczas infekcji

Dotychczasowe doniesienia naukowe niejednokrotnie wskazywały na to, jak
ważne jest białko MCPIP-1 w regulacji odpowiedzi immunologicznej i utrzymaniu
homeostazy. Potwierdzały to między innymi obserwacje myszy pozbawionych ekspresji
MCPIP-1, które z wiekiem rozwijały stan zapalny w wielu organach, splenomegalię,
podwyższoną produkcję cytokin prozapalnych, nadwrażliwość na szok septyczny oraz
przedwczesną śmierć [114], [121], [153]. Kolejne badania wykazały również zmiany
patofizjologiczne w narządach limfatycznych, w tym węzłach chłonnych, śledzionie
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i grasicy, a także masowy naciek limfocytów oraz makrofagów do narządów nie
limfatycznych, takich jak płuca i wątroba [154]. Poza tym, że udowodniono indukcję
MCPIP-1 w odpowiedzi na rozpoznanie agonistów TLRs, wykazano również, że
MCPIP-1 można rozpatrywać jako marker infekcji wewnątrzkomórkowej w przypadku
bakterii Staphylococcus aureus. Badania pokazały, że w przeciwieństwie do infekcji
bakteriami Gram-ujemnymi E. coli, które w przeciągu 48 godzin były eradykowane
przez makrofagi, długotrwałe zakażenie wewnątrzkomórkowe wywołane przez
S. aureus powodowało utrzymanie podniesionego poziomu transkryptu MCPIP-1 [113].
Dodatkowo prowadząc eksperymenty na myszach pozbawionych ekspresji MCPIP-1
udowodniono, że białko to hamuje mediowaną przez TLR4 odpowiedź komórek na
LPS, w ten sposób chroniąc przed indukcją szoku septycznego, a w konsekwencji
następującymi powikłaniami i śmiercią. Jest to mechanizm o tyle szczególny, że nie
obserwuje się takiego efektu wykorzystując agonistów receptorów TLR2, 3, 5 i 9 [153].
Oprócz tego, ostatnie prace wskazują, że MCPIP-1 jest odpowiedzialny za regulację
odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji płuc myszy bakteriami Pseudomonas
aeruginosa, w której pośredniczą zarówno nabłonek, jak i nabyty system odporności.
Pomimo tego, że MCPIP-1 kontroluje ekspresję różnych zestawów genów
w komórkach nabłonkowych dróg oddechowych oraz limfocytów T, to spadek jego
poziomu w obydwu typach komórek prowadzi do najwydajniejszej odpowiedzi
immunologicznej [155]. Przede wszystkim wyniki pokazały obniżenie poziomu białka
MCPIP-1 zarówno w wyniku administracji dotchawiczej termicznie zabitych bakterii,
jak i LPS. Ponadto degradacja MCPIP-1 w wyniku infekcji P. aeruginosa wpływa na:
indukcję endogennych czynników antybakteryjnych, rekrutację neutrofili, zwiększoną
sekrecję IgA oraz akumulację komórek Th17. Autorzy pracy postulują, że zahamowanie
ekspresji MCPIP-1 może posłużyć jako nowa strategia leczenia i prewencji infekcji
płucnych [155].
Podsumowując, rola białka MCPIP-1 w procesach infekcji nie pozostała w pełni
wyjaśniona. Ponadto większość dotychczasowych badań koncentrowała się na roli
MCPIP-1

w

funkcjonowaniu

profesjonalnych

fagocytów,

nie

zaś

nabłonka

stanowiącego pierwszą linię kontaktu z drobnoustrojami, w tym patogennymi.
Z powyższych względów powstała niniejsza praca.
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5. Cele pracy
Białko MCPIP-1 zostało opisane, jako wielofunkcyjna cząsteczka pełniąca
głównie funkcje przeciwzapalne, której rola była dotychczas badana głównie
w komórkach układu odpornościowego. W moich badaniach podjęłam próbę
kompleksowej oceny znaczenia białka MCPIP-1 dla procesów fizjologicznych
i patologicznych toczących się w komórkach nabłonkowych. Z uwagi na to, że
MCPIP-1

działa

jako

RNaza

specyficznie

degradująca

transkrypty

cytokin

prozapalnych, takie jak: IL-6, IL-1β, stąd moje badania skoncentrowałam na problemie
regulacji ekspresji IL-8 będącej kluczową chemokiną produkowaną przez komórki
nabłonkowe, warunkującą migrację fagocytów do tej tkanki.

43

6. Materiały i metody
6.1. Materiały
6.1.1.

Komórki pierwotne i linie komórkowe
Nazwa

Źródło

monocyty, makrofagi, komórki
dendrytyczne, neutrofile

Komórki pierwotne izolowane z ludzkiej
krwi obwodowej, pochodzące od zdrowych
dawców z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Krakowie - opis metody izolacji
i hodowli w podrozdziale Metody

Ludzkie keratynocyty skórne

Dzięki uprzejmości dr Krystyny Stalińskiej
(WBBiB, UJ)

TIGKs (ang. telomerase immortalized
Dzięki uprzejmości profesora Richard’a
gingival keratinocytes), unieśmiertelnione Lamonda (University of Louisville, School
keratynocyty dziąsłowe
of Dentistry)
HeLa, Caco-2, KATO III, HEK293T, KB, Pozyskane z kolekcji ATCC (ang.
Hep-G2, THP-1, U937
American Type Culture Collection)
6.1.2.

Odczynniki do izolacji i hodowli komórek
Nazwa

Źródło

Alkohol poliwinylowy

POCH

Błękit trypanu
Bydlęca surowica płodowa (FBS Gold)
(ang. fetal bovine serum)

MERCK

Gentamycyna

Sigma

Osocze autologiczne

Izolowane z pełnej krwi obwodowej
pozyskanej od zdrowych dawców

Penicylina/Streptomycyna (P/S)

Gibco

Gibco

Pancoll - roztwór do separacji komórek
PBMC (ang. peripheral blood
PAN-Biotech
mononuclear cells) w gradiencie gęstości
PBS (ang. phosphate buffered saline) bez
wapnia i magnezu

Gibco

Pożywka DMEM z wysoką zawartością
D-glukozy (4,5 g/l), L-glutaminą (ang.
Dulbecco's Modified Eagle Medium)

Gibco
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Pożywka KBM-GoldTM wzbogacona
o Single QuotesTM

Lonza

Pożywka RPMI 1640 z 300 mg/ml
L-glutaminy

Gibco

Trypsyna – EDTA (0,05%) z czerwienią
fenolową

Gibco

Zestaw: Human Monocyte Enrichment
Set-DM

BD IMag

β-merkaptoetanol

Sigma

6.1.3.

Odczynniki do stymulacji komórek
Nazwa

Źródło

DMSO (ang. dimethyl sulfoxide)

Sigma

Flagelina*

EnzoLifeScience

LPS*

Sigma

LTA* (ang. lipoteichoic acid)

Sigma

MALP-2* (ang. macrophage-activating
lipopeptide-2 kDa)

IMGENEX

Pam3CSK4* (N-palmitylo-Sdipalmitylogliceryl Cys-Ser-(Lys)4)

Enzo Life Science

Poli (I:C)* (ang. polyinosinic:polycytidylic
Sigma
acid)
R848* (ang. resiquimod)

Enzo Life Science

Rekombinowana IL-8

R&D Systems

Rekombinowana IL-4

R&D Systems

Rekombinowany GM-CSF

R&D Systems

Epoksymycyna

Sigma

Cykloheksymid

Sigma
Dzięki uprzejmości dr Daniela Krappmana
(Helmholtz Zentrum München–German
Research Center for Environmental Health)

Mepazine
Thioridazine

* Informacje o czystości użytych w doświadczeniach ligandów TLRs została
sprecyzowana w podrozdziale 6.2.3.
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6.1.4.

Odczynniki do procedury transfekcji i transdukcji
Nazwa

Źródło

Lipofectamine 2000

Invitrogen

Stealth™ RNAi siRNA Negative Control
Duplexes

Thermofisher Scientific

OPTI-MEM

Gibco

Sekwencje siRNA

Thermofisher Scientific

Polibren

Millipore
Addgene; dzięki uprzejmości prof. Didier
Trono (School of Life Sciences of the Ecole
Wektory lentiwirusowe psPAX2 i pMD2.G
Polytechnique Fédérale de Lausanne,
Switzerland)
Plazmid z shRNA wyciszający gen
ZC3H12A
Sigma
Plazmid z kontrolny do shRNA
Puromycyna

Gibco

System retrowirusowy pMXs-Puro
System retrowirusowy pMXs-MCPIP-1
6.1.5.

Cell Biolabs

Bakterie
Nazwa

Escherichia coli ATCC 25922 [156]
Staphylococcus aureus ATCC 29213
[157]

Źródło
Referencyjne szczepy kolekcji ATCC,
otrzymane w ramach współpracy z prof.
Arturem Schmidschenem (Uniwersytet
w Lund)

Kolekcja szczepów laboratoryjnych
Zakładu Mikrobiologii WBBiB, UJ
Referencyjny szczep kolekcji ATCC,
Streptococcus sanguinis ATCC 10566
otrzymany w ramach współpracy z prof.
[158]
Sigrun Eick (Uniwersytet w Bern)
Referencyjny szczep kolekcji ATCC,
Salmonella enterica spp. enterica serowar
zakupiony przez Zakład Mikrobiologii
Typhimurium ATCC 14028 [159]
WBBiB, UJ
Porphyromonas gingivalis szczep W83
Szczep laboratoryjny, kolekcji Zakładu
[160]
Mikrobiologii WBBiB, UJ,
Bacillus subtilis
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6.1.6.

Odczynniki do hodowli bakterii
Nazwa

Źródło

Agar

Bioshop

TSB (ang. tryptic soy broth)

Fluka Analytical

LB (ang. lysogeny broth)

Witamina K3 (Menadion)

Bioshop
BTL Sp. z o.o. Zakład enzymów i
peptonów
ICN Biomedicals

Hemina

Sigma

L-cysteina

BioShop

Bulion wzbogacony

BTL

Pożywka bakteryjna Scheadler

6.1.7.

Odczynniki wykorzystane do testów ELISA
Nazwa

Źródło

Kwas siarkowy VI

POCH

Substrat TMB

BD Biosciences

Tween-20

Bioshop

Węglan sodu

POCH

Wodorowęglan sodu
Zestaw: Cytometric Bead Array Human
Chemokine Kit
Zestaw: OptEIA Human IFNγ ELISA Kit

POCH
BD Biosciences

Zestaw: OptEIA Human IL-6 ELISA Kit

BD Biosciences

BD Biosciences

Zestaw: TransAM® NF-κB p65 ELISA kit Active Motif
6.1.8.

Odczynniki wykorzystane do pracy z RNA i cDNA
Nazwa

Źródło

Chloroform

POCH

Etanol

POCH

Izopropanol

POCH

Startery
SYBR® Green JumpStartTM Taq
ReadyMixTM
TRIzol

Genomed
Sigma
Ambion
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Woda wolna od RNAz

Bioshop

Zestaw: High-Capacity cDNA Reverse
Transcription Kit

Applied Biosystems

6.1.9.

Odczynniki do elektroforezy białek, barwienia i analizy Western

blot
Nazwa
Akrylamid
Albumina surowicy wołowej (BSA, ang.
bovine serum albumin)
APS (ang. ammonium persulfate)

Źródło
Bioshop
Bioshop
Bioshop

Błękit bromofenolowy
Sigma Aldrich
TM
Bufor obciążający do białek: Pierce Lane
Thermo Scientific
Marker Reducing Sample Buffer
Barwnik Coomassie Brilliant Blue R-250 Bioshop
Deoksycholan sodu

POCH

DTT (ang. dithiothreitol)
EDTA (ang. ethylenediaminetetraacetic
acid)
Glicerol

Bioshop
Bioshop

Glicyna

POCH

Klisze RTG
Membrana PVDF (ang. polivinylidene
fluoride)
Metanol
Mieszanina inhibitorów proteaz:
cOmpleteTM, EDTA-free Protease Inhibitor
Cocktail
Mleko odtłuszczone w proszku
N,N-metylenobisakrylamid
NaOH
Nonidet P-40
PageRuler™ Plus Prestained Protein
Ladder – marker wielkości białek
Przeciwciała kozie anty-królicze sprzężone
z peroksydazą chrzanową
Przeciwciała kozie anty-mysie sprzężone
z peroksydazą chrzanową

Agfa

POCH

Millipore
POCH
Roche Diagnostics
Bioshop
Bioshop
POCH
Sigma Aldrich
Thermo Scientific
Cell Signaling
BD
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Przeciwciała królicze anty-MCPIP-1

Genetex

Przeciwciała mysie anty-β-aktyna

BD

Przeciwciała anty-α-tubulina

Genetex

Roztwór utrwalający

Carestream Health

Roztwór wywołujący

Carestream Health

SDS (ang. sodium dodecyl sulfate)
Substrat dla peroksydazy chrzanowej
Luminata Crescendo
Substrat ECL dla peroksydazy chrzanowej
TEMED (ang. tetramethylethylenediamine)
Tricyna
Tris
Zestaw do pomiaru stężenia białka:
Pierce™ BCA Protein Assay Kit

Bioshop

6.1.10.

Millipore
Thermo Scientific
Bioshop
Bioshop
Bioshop
Thermo Scientific

Pozostałe odczynniki
Nazwa

ATP
CHAPS (ang. 3-[(3cholamidopropyl)dimethylammonio]1-propanesulfonate)
CytoTox 96 Non-Radioactive Cytotoxicity
Assay
Cytrynian amonu
EGTA (ang. ethylene glycol-bis(βaminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic
acid)
Fura-2 AM

Źródło
Sigma
Boehringer Mannheim GmbH
Promega
Sigma
Bioshop
Molecular Probes

HBSS (ang. Hank’s Balanced Salt Solution) Lonza
Hepes

Bioshop

Inhibitor RNaz

Thermo Scientific

KCl
POCH
MES (ang. 2-(N-morpholino)ethanesulfonic
Sigma
acid)
MgCl2
Bioshop
MTT (ang. 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5Sigma
diphenyltetrazolium bromide)
NaCl

POCH
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PMSF (ang. phenylmethanesulfonyl
fluoride)
Protein A-Agarose

Roche

Przeciwciała anty-TLR-2

Abcam

Przeciwciała anty-TLR-4

Abcam

Sigma

Sacharoza
Bioshop
Substrat fluorescencyjny Ac-LRSR-AMC
(ang. N-Acetyl-leucyl-arginyl-seryl-arginyl- MyBioSource
7-amino-4-methylcoumarin)
Substrat fluorescencyjny Suc-LLVY-AMC
(ang. N-Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-7-amino- Sigma
4-methylcoumarin)
TritonX-100
Bioshop
6.1.11.

Sprzęt laboratoryjny

Nazwa
Aparat do obrazowania

Model
Image Station In-vivo F

Producent
Kodak

Czytnik do pomiaru stężenia RNA Nano-drop 1000

Thermo Scientific

Spektrofotometr kuwetowy

CECIL 3021

BUCK Scientific

Spektrofotometr płytkowy

FlexStation 3
FACSCalibur™ Flow
Cytometer

Molecular Devices

CFX96 Real-Time System

Bio-Rad

Thermoblock TB941U

JW Electronic

Komora laminarna

Safeflow 1.2

BioAir Instruments

System do elektroforezy
Cieplarka do hodowli
komórkowych
Komora do hodowli bakterii
beztlenowych
Mikroskop świetlny

Mini Protein II

Bio-Rad

HeraCell 150

Heraeus

Whitley A85 anaerobic
workstation
Hund Wilovert S

Don Whitley
Scientific
Helmut Hund GmbH

Cytometr przepływowy
Aparat do PCR w czasie
rzeczywistym
Blok grzejny

Wirówka

Centrifuge 5804R
Mini Spin

BD

Eppendorf
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6.2. Metody
6.2.1.

Izolacja, różnicowanie i hodowla leukocytów z krwi obwodowej

ludzkiej
W celu otrzymania poszczególnych frakcji komórek jednojądrzastych krwi
obwodowej ludzkiej, elementy morfotyczne oddzielono od osocza poprzez wirowanie
w warunkach: 400 RCF, 12 min, 20⁰C. Osocze odciągnięto, wirowano przez 15 min,
3000 RCF, 20⁰C, a następnie inaktywowano w łaźni wodnej 30 min w 56⁰C. Po
inkubacji powtórzono wirowanie w tych samych warunkach. Jednocześnie pozostałą
krew rozcieńczono roztworem PBS i nawarstwiono na roztwór do rozdziału
w gradiencie gęstości Pancoll. Po 30 min wirowania w warunkach 400 RCF, 20⁰C,
frakcje zawierające komórki jednojądrzaste zebrano do pożywki RPMI 1640
suplementowanej 1% FBS. Następnie komórki ponownie wirowano 12 min, 350 RCF,
4⁰C, a powstałe osady połączono i zawieszono w RPMI 1640 z 1% FBS. Otrzymaną
w ten sposób mieszaninę nawarstwiono na 2,5 ml FBS w celu przepłukania komórek
i ponownie wirowano 10 min, 280 RCF, 4⁰C. Ostatni etap powtórzono, po czym
zawieszono komórki w 15 ml RPMI 1640 z 10% autologicznym osoczem ludzkim,
50 µg/ml gentamycyny z 2 mM L-glutaminą. Komórki zliczano przy pomocy komory
Fuchs-Rosenthal’a
24-dołkowe

i

płytki

barwnika
do

Trypan

hodowli

Blue,

komórek

a

następnie
adherentnych

wysiewano
w

na

gęstości

3 × 106 komórek/dołek. Jednojądrzaste komórki nieadherentne odpłukiwano po
24 godzinach od wysiania przy użyciu zimnego roztworu PBS, a do pozostałych dodano
świeżej pożywki hodowlanej. W ten sposób otrzymano frakcję monocytów niezbędną
do wybranych eksperymentów. Różnicowanie makrofagów z monocytów trwało 7 dni,
w ciągu których co drugi dzień zmieniano pożywkę na świeżą i hodowano komórki
w warunkach 37⁰C, 5% CO2.
Komórki dendrytyczne uzyskano poprzez różnicowanie monocytów z frakcji
komórek jednojądrzastych krwi obwodowej ludzkiej, przy pomocy zestawu Human
Monocyte Enrichment Set-DM. Zawiesinę komórek PBMC uzyskaną poprzez
wirowanie krwi w gradiencie gęstości, przepuszczono przez nylonowe sitko, o porach
wielkości 70 µm, w celu rozbicia ewentualnych skupisk komórkowych. Następnie
zawiesinę wirowano w warunkach 280 RCF, 10 min, 4⁰C, a po usunięciu nadsączu
zawieszono osad komórkowy w buforze 1× BD Imag, rozcieńczonego w sterylnej
wodzie destylowanej, tak aby uzyskać gęstość 10 × 106 komórek/ml. W kolejnym etapie
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do komórek dodano Human Monocyte Enrichment Coctail oraz Biotin Mouse
anti-human CD41a, każdy w ilości 5 µl na każdy milion komórek i inkubowano przez
15 min w temperaturze pokojowej. Po przepłukaniu komórek buforem 1× BD Imag
Buffer, wirowano je w warunkach 300 RCF, 7 min, 4⁰C. Uzyskany osad komórek
zawieszono w Imag Streptavidin Particles Plus (5 µl/106 kom.) i po delikatnym
wymieszaniu inkubowano 30 min w temperaturze pokojowej. Następnie dodano do
komórek buforu 1× BD Imag Buffer, aby otrzymać zawiesinę komórek w gęstości
50 × 106 komórek/ml i przeniesiono do odpowiednich probówek. Tak przygotowane
probówki włożono na 7 min do magnesu (Cell Separation Magnet) służącego do
separacji znakowanych komórek, po czym supernatant delikatnie zebrano do nowych
probówek, tak aby nie naruszyć osadu komórkowego. Komórki zawieszono ponownie
w buforze 1× BD Imag Buffer i włożono do magnesu na 7 min, a uzyskany supernatant
połączono ze wcześniej zebraną frakcją. Połączone frakcje inkubowano 10 min
w magnesie, a nadsącz po zebraniu do nowych probówek poddano wirowaniu
w warunkach 280 RCF, 10 min, 4⁰C. Uzyskany osad komórkowy zawieszono w 2 ml
pożywki hodowlanej RPMI z 10% FBS i P/S w stężeniu końcowym 100 U/ml,
a następnie liczono przy pomocy komory Fuchs-Rosenthal’a. Tak przygotowane
komórki wysiewano na płytki 6-dołkowe po 2 × 106 komórek/dołek w 2 ml pożywki
hodowlanej RPMI suplementowanej 10% surowicą bydlęcą i P/S w stężeniu końcowym
100 U/ml, a także czynnikami niezbędnymi do różnicowania komórek tj. IL-4
w stężeniu końcowym 100 µg/ml oraz GM-CFS w stężeniu 10 ng/ml. Pożywkę
zmieniano na świeżą co 2 dni przez tydzień, aż do całkowitego zróżnicowania
monocytów w komórki dendrytyczne. Po tygodniu różnicowania w warunkach 37°C
i 5% CO2, wszystkie nieadherentne komórki zebrano i zwirowano w warunkach 280
RCF, 10 min, 4⁰C, zawieszono w pożywce RPMI z 10% FBS i P/S w stężeniu
końcowym 100 U/ml. W celu izolacji białka pobrano 1 mln komórek.
Neutrofile izolowano z frakcji pozostałej po odebraniu nadsączu zawierającego
płytki krwi, PBMCs i osocze. Granulocyty znajdujące się w interfazie na granicy frakcji
erytrocytów zebrano i zawieszono w dwukrotnie większej objętości 1% alkoholu
poliwinylowego, powodującego agregację erytrocytów. Umożliwia to rozdział obu
populacji komórek dzięki zwiększeniu prędkości sedymentacji erytrocytów względem
granulocytów. Po 30 minutowej inkubacji zebrano nadsącz zawierający granulocyty
i rozcieńczono go PBS, a następnie wirowano w warunkach 280 RCF, 10 min, 20⁰C.
Aby usunąć pozostałe erytrocyty do osadu komórek dodano wody destylowanej
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i pipetowano zawiesinę przez 30 sekund. Następnie dodano dwukrotnie stężonego
roztworu PBS do zawiesiny komórek, w celu wyrównania siły jonowej roztworu
i wirowano komórki w warunkach 280 RCF, 10 min, 20⁰C. Osad granulocytów
zawieszono ostatecznie w pożywce DMEM pozbawionej czerwieni fenolowej i liczono
przy pomocy komory Fuchs-Rosenthal’a i barwnika Trypan Blue. Komórki były
przetrzymywane przed wykonaniem eksperymentu w standardowych warunkach 37°C
i 5% CO2.
6.2.2.

Hodowla linii komórkowych

Komórki użyte w pracy oraz pożywki niezbędne do ich hodowli zebrano
w poniższej tabeli (Tabela I). Wszystkie komórki hodowano w standardowych
warunkach w temperaturze 37°C i w atmosferze 5% CO2. Końcowe stężenie
antybiotyku P/S wynosiło w każdym przypadku 100 U/ml.
KOMÓRKI

Caco-2
HEK-293T
HeLa
Hep-G2
KATO III
KB
Ker
TIGKs

THP-1
U937

PEŁNA NAZWA
komórki nabłonkowe
Komórki ludzkiego
gruczolaka okrężnicy
Linia ludzkich komórek
embrionalnych nerek
Linia komórek ludzkiego
raka szyjki macicy
Ludzkie komórki raka
wątroby
Ludzkie komórki raka
żołądka
Linia komórek ludzkiego
raka szyjki macicy
Pierwotne, ludzkie
keratynocyty skórne
Unieśmiertelniona linia
ludzkich keratynocytów
dziąsłowych
leukocyty
Linia komórkowa ostrej
białaczki szpikowej
Linia komórkowa ludzkiej
białaczki monoblastycznej

POŻYWKA
HODOWLANA
DMEM z 10% FBS i P/S
DMEM z 10% FBS i P/S
DMEM z 10% FBS i P/S
DMEM z 10% FBS i P/S
DMEM z 10% FBS i P/S
DMEM z 10% FBS i P/S
DMEM z 10% FBS i P/S
KBM-Gold™ Keratinocyte
Basal Medium
suplementowane Single
Quotes™
RPMI z 10% FBS i 0,05
mM β-merkaptoetanolem
RPMI z 10% FBS

Tabela I. Wykaz użytych linii komórkowych wraz z ich pożywkami hodowlanymi.
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6.2.3.

Stymulacja komórek HeLa agonistami receptorów TLR i IL-8

Stymulację komórek HeLa, wysiewanych w gęstości 4 × 105 komórek/dołek,
ligandami receptorów TLRs przeprowadzano na płytkach 12-dołkowych w pożywce
DMEM zawierającej 0,5% FBS przez 4 i 24 godziny. Stymulację komórek
rekombinowaną IL-8 prowadzono stosując końcowe stężenia chemokiny 2, 50, 100
i 200 ng/ml. Po upływie ustalonego czasu, zbierano pożywki hodowlane znad komórek,
a same komórki poddawano odpowiednio lizie w celu izolacji RNA i/lub białka. Wykaz
użytych stężeń agonistów zestawiono w tabeli (Tabela II):

Tabela

RECEPTOR

AGONISTA

STĘŻENIE KOŃCOWE

TLR1/2

Pam3CSK4

1 µg/ml

TLR2

LTA

5 µg/ml

TLR3

Poli (I:C)

10 µg/ml

TLR4

LPS

100 ng/ml

TLR5

Flagelina

100 ng/ml

TLR2/6

MALP-2

100 ng/ml

TLR7/8

R848

10 mM

II.

Wykaz

użytych

do

stymulacji

komórek

HeLa

agonistów

receptorów

TLRs

i stężeń w jakich były stosowane.

Większość agonistów receptorów TLRs jest oczyszczana z odpowiednich
szczepów bakteryjnych, a podczas stymulacji komórek ludzkich niezwykle istotne jest,
aby użyty odczynnik nie posiadał dodatkowych elementów komórkowych m. in. LPS,
które mogłyby wpływać, zaburzać otrzymane wyniki. Z tego powodu poniżej
przedstawiono

deklarowaną

przez

producenta

czystość

zastosowanych

w doświadczeniach ligandów TLR:
- Flagelina - zawartość endotoksyn: <0.1EU/μg oczyszczonego białka (LAL test;
Bio Whittaker); czystość: 95% (SDS-PAGE), wyizolowana z Salmonella Typhimurium
szczep 14028
- LPS - oczyszczony ze szczepu E. coli 0111:B4; czystość 99% (filtracja żelowa)
- LTA - wyizolowany ze S. aureus; czystość: 97%
- MALP-2 - wyizolowany z Mycoplasma fermentans; czystość: 95% (HPLC);
wolny od endotoksyn
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- Pam3CSK4 - kontrola jakości - potwierdzona ESI-MS; zawartość endotoksyn
< 0.002 EU/ml (LAL test); oczyszczany przez precypitację i ekstrakcję
- Poly (I:C) - czystość: ≥ 99% TLC, < 1% wolnych nukleotydów
- R848 - syntetyczny; oczyszczany za pomocą HPLC; wolny od endotoksyn
6.2.4.

Wyciszanie siRNA-MCPIP-1

W celu wyciszenia genu MCPIP-1 w komórkach HeLa i Caco-2 zastosowano
sekwencje siRNA dostępne komercyjnie, zebrane w poniższej tabeli (Tabela III).
Negatywną kontrolę stanowiły Stealth™ RNAi siRNA Negative Control Duplexes,
które nie są homologiczne z transkryptomem kręgowców. Komórki wysiewano dzień
przed transfekcją na płytkach 12-dołkowych w ilości 1 × 105 komórek HeLa/dołek
i 1,5 × 105 komórek Caco-2/dołek w pożywce DMEM z 2% FBS. W dniu transfekcji
w pierwszej kolejności przygotowano kompleksy, które następnie dodawano do
komórek. Objętości przeliczono na 1 próbkę. Najpierw rozcieńczono w 50 µl pożywki
OPTI-MEM 50 pmoli sekwencji siRNA i wymieszano. Później rozcieńczono
1 µl odczynnika Lipofectamine 2000 w 50 µl pożywki OPTI-MEM i inkubowano po
wymieszaniu przez 5 min w temperaturze pokojowej. Lipofectamine 2000 zawiera
podjednostki lipidowe tworzące liposomy, wewnątrz których zamykany jest RNA.
W ten sposób skompleksowane cząsteczki, dzięki ładunkowi dodatniemu na
powierzchni liposomu mogą przechodzić do wnętrza komórki poprzez jego fuzję
z błoną komórkową. Następnie obie mieszaniny RNA i Lipofectamine 2000 połączono
ze sobą, wymieszano i po 20 min inkubacji w temperaturze pokojowej nałożono na
komórki, które osiągnęły w dniu przeprowadzenia procedury 40% konfluencji.
Pożywkę hodowlaną zmieniono na OPTI-MEM. Po kolejnych 6 godzinach pożywkę do
transfekcji zastąpiono DMEM bez suplementów, a komórki hodowano przez kolejne 48
godzin, zanim wykonano dalsze eksperymenty. Weryfikację stopnia wyciszenia genu
MCPIP-1 przeprowadzono poprzez analizę Western blot oraz poziomu ekspresji genu
metodą PCR w czasie rzeczywistym.

siRNA
1
2

nić

Sekwencja oligonukleotydowa

sensowna

5' - UCCACCUCGAGAGUACUGGUCUGAA - 3'

antysensowna

5' - UUCAGACCAGUACUCUCGAGGUGGA - 3'

sensowna

5' - AGCUGGGCUAUUCAUCCACGGAGAU - 3'
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3
4
5
6

antysensowna

5' - AUCUCCGUGGAUGAAUAGCCCAGCU - 3'

sensowna

5' - CCCUGUUGAUACACAUUGUtt - 3'

antysensowna

5' - ACAAUGUGUAUCAACAGGGtg - 3'

sensowna

5' - GGAAACCCACAAACCAAAGtt - 3'

antysensowna

5' - CUUUGGUUUGUGGGUUUCCtt - 3'

sensowna

5' - GAAGGAAACCCACAAACCAAAGAUA - 3'

antysensowna

5' - UAUCUUUGGUUUGUGGGUUUCCUUC - 3'

sensowna

5' - GAUACAAUGUGUAUCAACAGGGUGA - 3'

antysensowna

5' - UCACCCUGUUGAUACACAUUGUAUC - 3'

Tabela III. Wykaz sekwencji siRNA, które zastosowano do wyciszenia genu MCPIP-1 w komórkach
HeLa i Caco-2.

6.2.5.

Wyciszanie shRNA-MCPIP-1

Komórki HeLa poddano procesowi transdukcji w celu otrzymania linii ze
stabilnym wyciszeniem białka MCPIP-1. W tym celu zastosowano wektory
lentiwirusowe, do których wprowadzono plazmid pakujący psPAX2 oraz plazmid
otoczki pMD2.G przy użyciu systemu pakującego drugiej-generacji. Sekwencje
nukleotydowe obu plazmidów można znaleźć na następujących stronach internetowych:
dla

psPAX2

-

https://www.addgene.org/12260/,

a

dla

pMD2.G

-

https://www.addgene.org/12259/. W celu wyciszenia ekspresji MCPIP-1 zastosowano
plazmidy niosące sekwencje shRNA, których celem był gen MCPIP-1, a także
niespecyficzne, kontrolne sekwencje shRNA oraz GFP będący kontrolą transdukcji.
Proces przeprowadzano na komórkach w zawiesinie, stosując 2,5 × 105 komórek
w 500 µl pożywki DMEM, 250 µl wirusa i 3 µl polibrenu, który zwiększa wydajność
transdukcji, aby osiągnąć stężenie końcowe 10 µg/ml. Selekcję komórek rozpoczęto
72 godz. po transdukcji, używając w tym celu antybiotyku selekcyjnego puromycyny
o stężeniu końcowym 1 µg/ml.
6.2.6.

Nadekspresja białka MCPIP-1

Nadekspresję genu ZC3H12A (MCPIP-1) w komórkach HeLa otrzymano poprzez
zastosowanie systemu retrowirusowego pMXs, z plazmidem kodującym dziką formę
białka MCPIP-1 – pMXs-MCPIP-1 lub plazmidem pozbawionym dodatkowej kopii
genu – pMXs-Puro. Sekwencje nukleotydowe zastosowanych wektorów można znaleźć
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na

stronie

internetowej:

pMXs-Puro

-

https://www.cellbiolabs.com/pmxs-puro-

retroviral-expression-vector, pMXs - https://www.cellbiolabs.com/pmxs-retroviralexpression-vector. Przygotowanie plazmidu ekspresyjnego, kodującego białko MCPIP-1
opisano w pracy Lipert et. al. [145]. Proces transdukcji przeprowadzono w zawiesinie
zawierającej 2,5 × 105 komórek, w mieszaninie pożywek, gdzie jedną część stanowiła
standardowa pożywka hodowlana DMEM, zaś dwie części pożywka z retrowirusem
wzbogacona polibrenem w stężeniu końcowym 6 µg/ml. Po 24 godz. pożywka została
zmieniona na świeże podłoże wzrostowe DMEM, a po 3 dniach dodano do niej
antybiotyku puromycyny w stężeniu końcowym 6 µg/ml, aby wyselekcjonować jedynie
komórki, które pomyślnie przeszły proces transdukcji. Wydajność nadekspresji była
weryfikowana poprzez analizę Western blot po 7 dniach selekcji puromycyną.
6.2.7.

Hodowla bakterii

Szczep Escherichia coli hodowano na podłożach stałych LB (bulion lizogenny)
z dodatkiem 1,5% agaru oraz w płynnych bulionach LB. Gram-dodatnie bakterie
Staphylococcus aureus szczep hodowano w płynnej pożywce TSB (bulion sojowotryptozowy) oraz na podłożu stałym TSB z dodatkiem 1,5% agaru. Szczepy bakterii
Streptococcus sanguinis, Salmonella enterica spp. enterica serowar Typhimurium
i Bacillus subtilis hodowano w komercyjnym bulionie wzbogaconym z dodatkiem 1,5%
agaru, a także w płynnym bulionie wzbogaconym. Hodowlę paciorkowca prowadzono
w pudełkach w towarzystwie saszetek tworzących środowisko mikroaerofilne z 5% CO2
(Saszetki CO2 GenTM, Atmosphere Generation System, Thermo Scientific). Bakterie
P. gingivalis szczepu W83 hodowano w podłożu płynnym typu Schaedler,
wzbogaconym w odczynniki w stężeniu końcowym: 0,5 mg/ml witaminy K, 1 mg/ml
heminy oraz 0,05 g/ml L-cysteiny, w środowisku beztlenowym (80% N2, 10% CO2,
10% H2) i w temperaturze 37°C, przy użyciu komory do hodowli organizmów
beztlenowych. Podłoże stałe do hodowli P. gingivalis składało się z podłoża Schaedler
z 1,5% agarem, wzbogaconym w 0,5 mg/ml witaminy K, 1 mg/ml heminy oraz
0,05 g/ml L-cysteiny z dodatkiem 5% krwi baraniej. Banki bakteryjne przygotowywano
w odpowiednich podłożach hodowlanych z dodatkiem 15% glicerolu i przechowywano
w -80°C.
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6.2.8.

Przygotowanie bakterii do eksperymentu

Bakterie E. coli, S. aureus, S. Thyphimurium, B. subtilis zainokulowano do 10 ml
odpowiedniego podłoża płynnego i hodowano przez noc do stacjonarnej fazy wzrostu
bakterii, przy optymalnym napowietrzaniu wytrząsając kolby z prędkością 180 obr./min
w 37°C. Bakterie S. sanguinis hodowano w podłożu płynnym w pudełkach,
w środowisku mikoaerofilnym. Całonocne hodowle zwirowano w warunkach
4500 RCF, 5 min, 4°C, usunięto nadsącz, a bakterie zawieszono w roztworze 20 ml PBS
i wirowano w tych samych warunkach. Po ponownym przepłukaniu w roztworze soli
fizjologicznej, osad bakteryjny zawieszono w 10 ml PBS i w celu usunięcia agregatów
komórkowych, zawiesinę zwirowano w warunkach 800 RCF, 2 min, 4°C. W zebranym
nadsączu oznaczano ilość bakterii poprzez pomiar gęstości optycznej OD (ang. optical
density) przy długości fali 600 nm, rozcieńczając zawiesinę 10, 100 i 1000 razy.
Termiczną inaktywację bakterii E. coli przeprowadzano inkubując zawiesinę przez
1 godz. w 70°C. Bakterie P. gingivalis namnażano przez noc w środowisku
beztlenowym w bulionie Schaedler, a następnie zawiesinę doprowadzono do OD
równego 0,1 i kontynuowano hodowlę. Kolejnego dnia bakterie płukano dwukrotnie
roztworem PBS i wirowano 4500 RCF, 5 min, 4°C. Uzyskany osad zawieszono
w roztworze soli fizjologicznej i ustalono OD600 równe 1.
6.2.9.

Infekcja komórek HeLa / Caco-2

Komórki wysiewano do eksperymentu w odpowiedniej gęstości (podanej
każdorazowo w opisie procedury) dzień wcześniej. Następnego dnia płukano komórki
roztworem PBS i zmieniano pożywkę hodowlaną na czas infekcji na DMEM bez
dodatków. Później komórki infekowano stosując odpowiedni współczynnik infekcji
(MOI = ang. multiplicity of infection), najczęściej równy 5 (MOI 1:5). Po dodaniu
bakterii do komórek, płytkę hodowlaną wirowano w warunkach 280 RCF, 5 min, 4°C,
aby wyrównać czas sedymentacji użytych szczepów, a następnie inkubowano
w standardowych warunkach 37°C, 5% CO2. Po 4 godz. inkubacji komórek
z bakteriami, przepłukano je 3-krotnie zimnym buforem PBS, a następnie dodawano
pożywkę DMEM z 10% FBS i z dodatkiem antybiotyku P/S w stężeniu końcowym
100 U/ml, aby zabić pozostałe zewnątrzkomórkowe bakterie podczas dalszej inkubacji.
W celu oceny przeżywania wewnątrzkomórkowego bakterii wykonano posiewy
lizatów komórkowych HeLa po 4 godz. infekcji bakteriami E. coli (MOI 1:5). Lizę
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przeprowadzono w wodzie destylowanej i tak przygotowane zawiesiny naniesiono
w odpowiednich rozcieńczeniach na podłoże LB z dodatkiem 1,5% agaru, aby po
24 godzinach oznaczyć ilość wyrosłych kolonii (CFU, ang. colony forming unit)
bakterii E. coli, które przeżyły wewnątrz komórek HeLa.
6.2.10.

Test śmiertelności – LDH

Żywotność komórek badano przy użyciu komercyjnego testu kolorymetrycznego
CytoTox 96 Non-Radioactive Cytotoxicity Assay. Reakcja opiera się na pomiarze
aktywności enzymu cytoplazmatycznego dehydrogenazy mleczanowej, uwalnianego do
pożywki przez umierające komórki w wyniku uszkodzenia błony komórkowej. Pomiar
poziomu LDH (ang. lactate dehydrogenase) jest możliwy dzięki konwersji soli
tetrazolowej do barwnego produktu reakcji - formazanu. Po upływie określonego czasu
inkubacji, zbierano 50 µl pożywki znad komórek nabłonkowych i nakładano na płytkę
96-dołkową, po czym dodawano do każdej z próbek 50 µl substratu dla enzymu
dehydrogenazy mleczanowej. Pozytywną kontrolę stanowił dołek, do którego dodano
czynnika powodującego całkowitą lizę komórek, przez co do pożywki zostało
uwolnione LDH ze wszystkich komórek. Po upływie 30 min inkubacji płytki
w ciemności w temperaturze pokojowej, reakcję zatrzymano poprzez użycie 50 µl
roztworu hamującego Stop Solution (2N H2SO4). Kontrolę negatywną, spontanicznego
wycieku LDH, stanowiła pożywka znad komórek niczym nie traktowanych, do której
również dodano substratu oraz roztworu hamującego reakcję. Pomiaru absorbancji
dokonano na spektrofotometrze płytkowym przy długości fali 490 nm. Uzyskane
wyniki przedstawiono jako procent pozytywnej kontroli bądź jako wartość absorbancji,
jeśli pozytywna kontrola nie została przygotowana.
6.2.11.

Test żywotności komórek - MTT

Test żywotności komórek wykonywano przy użyciu odczynnika MTT (ang.
3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide). Reakcja ta wykorzystuje
zdolność przekształcania przez wewnątrzkomórkową dehydrogenazę mitochondrialną,
aktywną w żywych komórkach, pomarańczowej soli tetrazolowej (bromek 3-(4,5dimetylotiazol-2-yl)-2,5-difenylotetrazoliowy)

rozpuszczalnej

w

wodzie,

do

nierozpuszczalnych kryształów formazanu. Po rozpuszczeniu ciemnoniebieskich
kryształów w izopropanolu powstaje roztwór, którego intensywność absorbancji można
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mierzyć przy długości fali 560 nm. Ilość barwnego produktu jest proporcjonalna do
zdolności oksydacyjnych enzymu, co przekłada się proporcjonalnie na żywotność
komórek. Po zebraniu pożywki hodowlanej znad komórek, dodano do nich roztworu
MTT i inkubowano je przez 20 min w inkubatorze do hodowli komórkowych. Reakcję
kontrolowano poprzez obserwację pod mikroskopem tworzenia się kryształów
wewnątrzkomórkowych. Następnie roztwór zebrano, a do komórek dodano 200 µl
izopropanolu. Po rozpuszczeniu kryształów, barwny roztwór nałożono na płytkę
96-dołkową i wykonano pomiar absorbancji.
6.2.12.

Oznaczenie mobilizacji wolnych jonów wapniowych

w neutrofilach
Neutrofile zawieszono w buforze HBSS w gęstości 2 × 106 komórek/ml.
Następnie komórki inkubowano z barwnikiem Fura-2AM o stężeniu końcowym 5 µM
przez 30 minut, w celu internalizacji odczynnika do cytoplazmy komórek. Po tym
czasie komórki dwukrotnie płukano buforem HBSS i wirowano w warunkach 280 RCF,
10 min, 20⁰C w celu usunięcia barwnika, który nie wniknął do komórek. Następnie
nałożono po 100 µl zawiesiny komórek o gęstości 2 × 106 komórek/ml na czarną płytkę
96-dołkową do pomiaru fluorescencji. Następnie dodano badane próbki pożywek
hodowlanych zebranych znad komórek HeLa i rozpoczęto natychmiast pomiar, który
prowadzono przez 40 sekund, w interwałach co 5 sekund, przy długości fali wzbudzenia
340 i 380 nm i zmiany monitorowano przy długości 505 nm. Stosunek obu długości fali
jest bezpośrednio powiązany z ilością uwolnionych do cytoplazmy jonów wapniowych,
gdyż Fura-2AM wiąże się do nich z wysoką wydajnością.
6.2.13.

Oznaczenie stężenia cytokin i chemokin w pożywce

Aby określić stężenia cytokin i chemokin w pożywkach hodowlanych zebranych
znad komórek, użyto komercyjnie dostępnych testów immunoenzymatycznych ELISA
OptEIA Human IL-6 i IL-8 ELISA kit. Studzienki 96-dołkowej płytki opłaszczono
przeciwciałami wiążącymi IL-6 lub IL-8 zawieszonymi w 0,1 M węglanie sodu
o pH 9,5, w stosunku 1:250. Po całonocnej inkubacji w 4⁰C, płytkę 3-krotnie
przepłukano 200 µl buforu płuczącego (0,05% Tween-20 w PBS), a następnie
blokowano niespecyficzne miejsca wiązania cytokin przy użyciu 200 µl/dołek 10%
roztworu FBS w PBS przez 1 godz. w temperaturze pokojowej. Po ponownym
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3-krotnym płukaniu studzienek, dodawano do nich badane pożywki hodowlane
rozcieńczone w buforze blokującym bądź nie, a także kolejne dwukrotne rozcieńczenia
standardów cytokin po 100 µl i inkubowano jest przez 2 godz.. Wewnętrzną kontrolę
stosowanych buforów stanowiła studzienka, do której nałożono buforu blokującego.
Przed dodaniem po 100 µl mieszaniny detekcyjnej biotynylowanych przeciwciał
(1:250) z koniugatem streptawidyna – peroksydaza chrzanowa (1:250 zarówno dla IL-6,
jak i IL-8), rozcieńczonej buforem blokującym, przepłukano komórki 5-krotnie.
Po godzinnej inkubacji, wykonano płukanie 7 razy, tym razem odczekując po 30 sekund
pomiędzy kolejnymi powtórzeniami, a następnie nałożono po 100 µl substratu dla
peroksydazy chrzanowej TMB z nadtlenkiem wodoru i zatrzymano reakcję po pół
godziny dodając po 50 µl/dołek 2N H2SO4. Poziom absorbancji mierzono przy pomocy
czytnika kolorymetrycznego przy długości fali 450 nm i 570 nm (długość fali
referencyjnej).
Pomiar stężenia chemokin MCP-1, CCL-5 oraz CXCL-10 wykonano przy
pomocy komercyjnego zestawu BDTM Cytometric Bead Array Human Chemokine Kit.
W pierwszej kolejności przygotowano kolejne podwójne rozcieńczenia standardu
dołączonego do zestawu w buforze do rozcieńczeń. Następnie przygotowano
mieszaniny Capture Beads, poprzez zmieszanie 6 reagentów A1-A6, po 10 µl kulek
każdego rodzaju na 1 próbkę. Do probówek dodano po 50 µl mieszaniny kulek, po
czym nałożono po 50 µl każdego z przygotowanych standardów i badanych próbek.
W kolejnym kroku po dodaniu 50 µl Human Inflammatory Cytokine PE Detection
Reagent, próbki inkubowano przez 3 godz. w temperaturze pokojowej, w ciemności.
Po tym czasie nałożono po 1 ml buforu płuczącego i wirowano w warunkach: 200 RCF,
5 min. Po usunięciu nadsączu ponownie dodano po 300 µl buforu płuczącego
i wykonywano pomiar na cytometrze przepływowym. Analizę danych wykonano za
pomocą programu FCAP Array V2.0.2
6.2.14.

Pomiar stężenia białka – test BCA

Komórki, z których pozyskiwano białko, płukano jeden raz PBS, po czym
lizowano przy pomocy buforu RIPA (50 mM Tris pH 7,5; 150 mM NaCl; 0,5%
deoksycholan sodu, 1% Nonidet P-40, 0,1% SDS, komercyjna mieszanina inhibitorów
proteaz zgodnie z zaleceniami producenta, 1 mM EDTA w PBS). Następnie lizaty
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białkowe były wirowane 5 min, 21 000 RCF, a nadsącz przeniesiono do nowych
probówek, aby usunąć nierozpuszczone białka.
Stężenie białka całkowitego określano stosując komercyjny zestaw PierceTM BCA
Protein Assay. Proces ten opiera się na zmianie barwy kompleksów zredukowanych
przez aminokwasy (tyrozyna, tryptofan, cysteina, cystyna) w środowisku alkalicznym
jonów miedzi z kwasem bicynchoninowym (BCA, ang. bicinchoninic acid).
Do studzienek bezbarwnej, 96-dołkowej płytki dodano po 2 µl lizatów białkowych oraz
roztworu

standardu

albuminy

wołowej

(BSA),

które

odpowiadały

2, 4, 6, 8 i 10 µg białka, a następnie każdą próbkę dopełniono do 10 µl wodą.
Wewnętrzną kontrolę stanowiła studzienka do której nałożono 2 µl samego buforu RIPA
i 8 µl wody. Następnie dodano po 190 µl roztworu mieszaniny 1:50 CuSO4: BCA do
wszystkich dołków, a płytkę inkubowano w ciemności przez 30 min w 37⁰C.
Absorbancję mierzono przy długości fali 562 nm przy pomocy spektrofotometru
płytkowego, a stężenie badanego białka wyznaczono przy pomocy krzywej
standardowej albuminy.
6.2.15.

Rozdział białek w żelu poliakrylamidowym

Elektroforezę białek w żelu przeprowadzono metodą Schägger von Jagow. Żel
składał się z warstwy zagęszczającej i rozdzielającej, różniących się stopniem
usieciowania. Skład poszczególnych warstw został zebrany w poniższej tabeli
(Tabela IV):
Odczynnik

Żel rozdzielający 12%

Żel zagęszczający 4%

Woda destylowana
Bufor do żelu:
3M Tris pH 8,45; 0,3% SDS
Akrylamid/
N’N’-metylenobisakrylamid
(49,5% T/ 3% C)
Glicerol
10% APS
TEMED

2,125 ml

2,085 ml

2,5 ml

0,775 ml

1,83 ml

0,25 ml

1 ml
37,5 µl
3,75 µl

22,5 µl
2,25 µl

Tabela IV. Skład żeli poliakrylamidowych.

Rozdział białek w żelu prowadzono w aparacie do elektroforezy stosując bufor
katodowy (0,1 M Tris; 0,1 M tricyna; 0,1% SDS) i anodowy (0,2 M Tris pH 8,9).
Do próbek białka dodano bufor obciążający do białek 5-krotnie stężony PierceTM Lane
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Marker Reducing Sample Buffer, a następnie inkubowano je przez 5 min w 95⁰C.
Do studzienek dodawano równe ilości białka i rozdzielano je w żelu zagęszczającym
przy napięciu 60 V, a w żelu rozdzielającym 90 V. Po zakończeniu rozdziału żele
barwiono przy pomocy Coomassie Brilliant Blue R-250 w celu wizualizacji
i identyfikacji rozdzielonych prążków białkowych, bądź przystąpiono do analizy
Western blot.
6.2.16.

Barwienie żelu Coomassie Brilliant Blue

Przed barwieniem żele poliakrylamidowe utrwalano 30 min w roztworze 30%
metanolu w 10% kwasie octowym. Następnie barwiono je przez 1 godz. przy pomocy
0,025% roztworu barwnika Coomassie Brilliant Blue w 10% kwasie octowym. W celu
usunięcia barwnika z tła, na koniec żele odbarwiano przy pomocy 10% kwasu octowego
przez 1 godz., a do momentu wizualizacji przechowywano w 1% kwasie octowym.
Wizualizację uzyskanego wzoru białkowego przeprowadzano przy użyciu aparatu do
obrazowania.
6.2.17.

Analiza Western blot

Przeprowadzono mokry elektrotransfer białek na membranę PVDF, wcześniej
aktywowaną poprzez 5 minutowe zanurzenie w metanolu. Proces przebiegał w buforze
do transferu mokrego (0,25 mM Tris; 0,2 M glicyna; 20% metanol) przy napięciu
100 V przez 90 min w temperaturze 4⁰C. Po zakończeniu transferu, miejsca na
membranie bez związanych białek blokowano 2 godz. w temperaturze pokojowej
w buforze TTBS (50 mM Tris; 150 mM NaCl; 0,5% Tween-20) z dodatkiem
5% odtłuszczonego mleka. Następnie inkubowano ją przez noc w 4⁰C w tym samym
buforze z dodatkiem I-rzędowych, króliczych przeciwciał skierowanych przeciwko
białku MCPIP-1, rozcieńczonych w stosunku 1:2000. Następnego dnia membranę
przepłukano 3-krotnie przez 10 min buforem TTBS i inkubowano przez kolejne 2 godz.
w 4⁰C z buforem TTBS z dodatkiem 5% mleka odtłuszczonego i rozcieńczonych 3000
razy

przeciwciał

II-rzędowych

skierowanych

przeciwko

białkom

króliczym,

sprzężonych z peroksydazą chrzanową. Po tym zabiegu 5-krotnie przepłukano
membranę po 10 min w roztworze TTBS i nałożono na nią 3 ml substratu dla enzymu
peroksydazy chrzanowej Luminata Crescendo na 5 min w temperaturze pokojowej.
Detekcję sygnału chemiluminescencyjnego prowadzono w ciemności na kliszy RTG.
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Po naświetleniu kliszę inkubowano w roztworze wywoływacza i utrwalacza po 5 min
w celu wizualizacji i utrwalenia sygnału.
Aby sprawdzić, czy próbki zostały równo nałożone na żel, oceniano poziom
białek referencyjnych α-tubuliny i β-aktyny wykonując procedurę strippingu na
membranach, na których wcześniej przeprowadzono procedurę Western blot. Polega
ona na usunięciu z membrany przyłączonych do niej wcześniej przeciwciał przeciwko
badanemu białku, w celu ponownej ekspozycji na przeciwciała rozpoznające białko
referencyjne. Pierwszym etapem było 3-krotne płukanie membrany PVDF w wodzie
destylowanej przez 10 min, a następnie inkubacja z 0,2 M roztworem NaOH przez
20 min w temperaturze pokojowej. Ponownie wykonano 3-krotne płukanie wodą
destylowaną oraz 3 razy roztworem TTBS. W kolejnym kroku membrany inkubowano
przez 1 godz. w temperaturze pokojowej z przeciwciałami mysimi, pierwszorzędowymi,
rozcieńczonymi buforem TTBS z 3% BSA, skierowanymi przeciwko β-aktynie
(1:10000) lub α-tubulinie (1:10000). Później wykonano trzykrotne płukanie po 5 min
buforem TTBS i rozpoczęto godzinną inkubację w temperaturze pokojowej z kozimi
przeciwciałami skierowanymi przeciwko mysim IgG i sprzężonymi z peroksydazą
chrzanową, rozcieńczonymi w stosunku 1:10000 w roztworze TTBS z 3% BSA.
Na zakończenie pięciokrotnie przepłukano membranę PVDF po 5 min roztworem
TTBS, a następnie nałożono na nią 3 ml substratu ECL na 1 minutę. Ponownie
w ciemności wywołano i utrwalono sygnał na błonie RTG, po czym wykonano analizę
densytometryczną.
6.2.18.

Analiza densytometryczna

Klisze RTG, na których dokonywano detekcji sygnału chemiluminescencyjnego
sfotografowano przy pomocy aparatu do obrazowania i wykonano jego pomiar
densytometryczny wykorzystując komercyjne oprogramowanie urządzenia.
6.2.19.

Izolacja RNA

Po ściągnięciu pożywki hodowlanej i przepłukaniu komórek roztworem PBS,
lizowano je przy pomocy 1 ml odczynnika TRIzol, poprzez kilkukrotne pipetowanie
w celu homogenizacji. Po 5 min inkubacji dodano 200 µl chloroformu, wymieszano
poprzez energiczne potrząsanie i po 2 kolejnych minutach zwirowano w warunkach:
15 min, 12000 RCF, 4⁰C. Mieszanina rozdzieliła się w ten sposób na dolną, różową fazę
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fenol-chloroform, interfazę oraz górną fazę bezbarwną, zawierającą RNA. Fazę wodną
przeniesiono do nowych probówek i dodano 500 µl izopropanolu. Po 10 min inkubacji,
wirowano próbki w warunkach: 10 min, 12000 RCF, 4⁰C. Następnie usunięto nadsącz,
a do osadu RNA dodano 1 ml 10% etanolu, wymieszano i wirowano w takich samych
warunkach. Procedurę płukania etanolem powtórzono i wirowano próbki przez 5 min,
7500 RCF w 4⁰C. Po usunięciu etanolu, osad RNA suszono na powietrzu około 10 min,
a następnie zawieszono go w 20 µl wody wolnej od RNaz. RNA był rozpuszczony
i

gotowy

do

dalszego

użycia

po

10

min

inkubacji

w

termobloku

w temperaturze 57⁰C. Stężenie kwasu rybonukleinowego oznaczano przy pomocy
odpowiedniego czytnika.
6.2.20.

Odwrotna transkrypcja

Wyizolowane całkowity RNA poddano następnie reakcji odwrotnej transkrypcji
przy użyciu zestawu High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit. Każdorazowo
pobierano po 500 ng RNA i dopełniano każdą próbkę wodą wolną od RNaz do objętości
10 µl. Mieszanina reakcyjna w przeliczeniu na jedną porcję zawierała ponadto: 2 µl
losowych starterów, 0,8 µl nukleotydów dNTP, 2 µl buforu reakcyjnego, 1 µl odwrotnej
transkryptazy i 4,2 µl wody z DEPC. Po wymieszaniu wszystkich składników reakcji
odwrotnej transkrypcji próbki inkubowano kolejno: 10 min w 25⁰C, 120 min w 37⁰C,
a w celu zahamowania procesu 5 min w 85⁰C. Przygotowane w ten sposób próbki
przechowywano do dalszych eksperymentów w -20⁰C.
6.2.21.

Reakcja PCR w czasie rzeczywistym – Real-Time PCR

Do reakcji PCR w czasie rzeczywistym użyto cDNA syntetyzowanego na
podstawie wyizolowanego RNA. Użyto do tego celu starterów zebranych w poniższej
tabeli (Tabela V), stosując odpowiednie dla nich programy temperaturowe. Jako gen
referencyjny posłużył gen kodujący czynnik elongacyjny 2 (EF2).

OLIGONUKLEOTYD

SEKWENCJA OLIGONUKLEOTYDOWA

EF2_R

5’ - TTCAGCACACTGGCATAGAGGC- 3’

EF2_F

5’ - GACATCACCAAGGGTGTGCAG - 3’

PROGRAM
TEMPERATUROWY
1. DENATURACJA,
2. PRZYŁĄCZANIE,
3. WYDŁUŻANIE
1. 95°C, 30 sec.
2. 62°C, 30 sec.
3. 72°C, 30 sec.
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MCPIP-1_R

5’-TCCAGGCTGCACTGCTCACTC-3’

MCPIP-1_F

5’-GGAAGCAGCCGTGTCCCTATG-3’

IL-1β_F

5’ - GATGTCTGGTCCATATGAACTG - 3’

IL-1β_R

5’ - TTGGGATCTACACTCTTCCAGC - 3’

IL-6_R

5’ - AGTGCCTCTTTGCTGCTTTCACAC - 3’

IL-6_F

5’ - AAATTCGGTACATCCTCGACGGCA - 3’

MCP1_R

5’ - CCAGGTGGTCCATGGAATCCTG - 3’

MCP1_F

5’ - CTTCTGTGCCTGCTGCTCATAGC - 3’

IL-8_R

5’ -TCTCAGCCCTCTTCAAAAACTTCT - 3’

IL-8_F

5’ -ATGACTTCCAAGCTGGCCGTGGCT - 3’

iNOS_R

5' - GGTTGGGGGTGTGGTGATGT - 3'

iNOS_F

5' - CCGAGGCAAACAGCACATTC - 3'

1. 95°C, 30 sec.
2. 58°C, 30 sec.
3. 72°C, 45 sec.

1. 95°C, 30 sec.
2. 60°C, 1 min.
3. 72°C, 45 sec.

Tabela V. Lista stosowanych starterów.

Skład mieszaniny reakcyjnej w przeliczeniu na jedną próbkę wyglądał
następująco: 1 µl cDNA, po 0,5 µl odpowiednich starterów forward i reverse o stężeniu
50 ng/µl każdy, 7,5 µl odczynnika SYBR® Green JumpStartTM Taq ReadyMixTM
(10 mM Tris-HCl, pH 8,3; 50 mM KCl; 3,5 mM MgCl2, 0,2 mM dNTP; stabilizatory;
0,025 U/µl

polimerazy DNA Taq; przeciwciała JumpStart Taq i barwnik

fluorescencyjny SYBR Green I), a całość dopełniano do końcowej objętości 15 µl wodą
z DEPC. Wstępny etap denaturacji nici DNA i aktywacji polimerazy przeprowadzano
przez 5 min w 95⁰C, a następnie amplifikację powtarzano przez 40 cykli tak, jak
opisano w Tabeli V, zgodnie z użytymi starterami. Ostatecznie w celu elongacji nici
inkubowano próbki przez 10 min w 72⁰C. Wszystkie reakcje przygotowano
w duplikatach. Dodatkowo, aby kontrolować rodzaj i jakość powstających produktów
reakcji, na koniec wykonywano analizę ich krzywej topnienia. Średnia wartość cyklu
progowego

została

wyznaczona

przy

użyciu

odpowiedniego

algorytmu

z wykorzystaniem krzywej standardowej, tzw. metodą komparatywną (ΔΔCt) [161].
6.2.22.

Immunoprecypitacja RNA/białko

Komórki HeLa wysiewano dzień przez eksperymentem na szalkach 10 cm
w gęstości 4 × 106 komórek/szalkę. Następnego dnia po 8 godzinach infekcji bakteriami
E. coli w MOI 1:5, do pożywki hodowlanej dodano formaldehydu o końcowym stężeniu
1% i inkubowano przez 10 min w 37⁰C, aby utrwalić powstałe kompleksy RNA –
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białko. Kontrolę stanowiły komórki nieinfekowane. Następnie komórki na szalce
przepłukano zimnym buforem PBS z 125 mM glicyną, komercyjną mieszaniną
inhibitorów proteaz zgodnie z zaleceniami producenta i 1 mM PMSF, a po zdrapaniu
skrobaczką zawieszono w 1 ml tego buforu. Po zwirowaniu zawiesiny w warunkach
280 RCF, 8 min, 4⁰C, osad komórkowy zawieszono w 400 µl buforu lizującego (10 mM
Hepes pH 7,5; 100 mM KCl; 25 mM EDTA; 2 mM DTT; 0,5% NP-40, komercyjna
mieszanina inhibitorów proteaz) i inkubowano 30 min na lodzie. Następnie lizaty
zwirowano w warunkach 14000 RCF, 5 min, 4⁰C, aby usunąć resztki komórek
i odsalano poprzez rozcieńczenie supernatantów w buforze IP (50 mM Hepes pH 7,5;
50 mM NaCl; 1 mM EDTA; 2 mM DTT; 10% glicerol; 0,5% TritonX-100; komercyjna
mieszanina inhibitorów proteaz). Jednocześnie przygotowano złoże agarozowe
związane z białkiem A - Protein A-Agarose według zaleceń producenta poprzez
inkubację z buforem IP z 1% BSA. W kolejnym kroku dodano do niego 20 µl
specyficznych przeciwciał skierowanych przeciwko białku MCPIP-1 na każde 100 µl
złoża i inkubowano przez noc w 4⁰C. Do złoża dodano lizaty i inkubowano kolejne
10 godzin w 4⁰C na mieszadle rolkowym. Immunoprecypitaty następnie wirowano
w warunkach 400 RCF, 1 min, temperatura pokojowa i pięciokrotnie płukano buforem
IP. Nadsącz usuwano po każdym wirowaniu. Po dokładnym przepłukaniu przystąpiono
do elucji przeciwciał ze związanymi kompleksami RNA – białko dodając buforu
elucyjnego RIP (50 mM Hepes pH 7,5; 100 mM NaCl; 5 mM EDTA; 10 mM DTT; 10%
glicerol; 0,5% TritonX-100; 1% SDS; komercyjna mieszanina inhibitorów proteaz)
z dodatkiem inhibitora RNaz o końcowym stężeniu 100 U/ml. Do próbek kontrolnych,
które nie zostały poddane procesowi immunoprecypitacji przy użyciu przeciwciał i były
przechowywane w tym czasie w 4⁰C, dodano po 50 µl buforu RIP. Następnie wszystkie
próbki inkubowano przez 1 godz. w 70⁰C, aby odwrócić efekt utrwalenia połączenia
białko-RNA i wirowano złoże przez 1 min przy 400 RCF w temperaturze pokojowej,
a nadsącz przeniesiono do nowych probówek. Kolejnym etapem była izolacja RNA
z otrzymanego roztworu, którą wykonano przy użyciu odczynnika TRIzol, a następnie
wykonano odwrotną transkrypcję i reakcję PCR w czasie rzeczywistym, tak jak to
opisano w sekcjach 6.2.18., 6.2.19., 6.2.20. Wszystkie etapy doświadczenia
wykonywano w warunkach jałowych, a bufory przygotowywano na bazie wody wolnej
od RNaz.
Analiza bioinformatyczna, ekspresja i oczyszczanie rekombinowanego białka
WT-MCPIP-1 oraz jego zmutowanej formy D141N-MCPIP-1, synteza RNA oraz test
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in vitro degradacji mRNA kodującego gen IL-8 przez białko MCPIP-1, a także badanie
interakcji pomiędzy mRNA IL-8 i formą białka MCPIP-1 pozbawioną aktywności
RNazowej, zostały wykonane przez mgr Mateusza Wilamowskiego w ramach
współpracy podczas przygotowania wspólnej publikacji [162]. Uzyskane wyniki zostały
zamieszczone w niniejszej dysertacji za zgodą ich autora. Porównanie regionów 3’UTR
sekwencji transkryptu IL-8 przygotowano, wykorzystując program ClustalW [163], zaś
do prezentacji danych dopasowania zastosowano program Jalview [164]. Obliczenia
wartości ΔG struktur RNA wykonano przy użycu oprogramowania mFOLD [165].
Prezentacja tych wyników w nieniejszej pracy była niezbędna dla dopełnienia obrazu
mechanizmu kontroli transkryptu IL-8 przez białko MCPIP-1.

6.2.23.

Blokowanie receptorów TLRs

Jedną z metod hamowania transmisji sygnału do wnętrza komórki, jest
zablokowanie receptora przy użyciu specyficznych przeciwciał, które się do niego
wiążą. Dlatego też w doświadczeniach zastosowano przeciwciała skierowane przeciwko
receptorowi TLR4. Komórki HeLa wysiewano dzień przed eksperymentem w gęstości
2 × 105 komórek/dołek płytki 12-dołkowej. Następnego dnia zmieniano pożywkę
hodowlaną na DMEM, traktowano komórki przeciwciałami w stężeniu końcowym
5 μg/ml przez 30 minut, po czym infekowano bakteriami E. coli stosując MOI 1:5.
Kontrolę stanowiły komórki nieinfekowane, do których nie dodano przeciwciał.
Po 3 godzinach ekspozycji na bakterie, komórki HeLa lizowano buforem RIPA w celu
przeprowadzenia rozdziału w żelu poliakrylamidowym, a następnie analizy Western
blot.
6.2.24.

Hamowanie aktywności proteasomu

Proteasom jest wielkocząsteczkowym kompleksem białkowym, który wykazuje
różne aktywności enzymatyczne: trypsynową, chymotrypsynową oraz kaspazową.
W celu wyhamowania działania proteasomu zastosowano epoksymycynę, która może
przenikać do wnętrza komórki i jest wysoce selektywnym i silnym inhibitorem proteaz
[166]. Komórki HeLa wysiewano dzień przed eksperymentem w gęstości 2 × 105
komórek/dołek płytki 12-dołkowej. Następnego dnia zmieniano pożywkę hodowlaną na
DMEM, traktowano komórki przez 15 minut epoksymycyną, rozpuszczoną w DMSO
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w stężeniu końcowym 100 nM, po czym infekowano przez 3 godziny bakteriami E. coli
MOI 1:5. Kontrolę stanowiły komórki traktowane jedynie DMSO, w objętości jakiej
użyto przy stosowaniu epoksymycyny. Rozpuszczalnika w tej samej ilości dodano
również do komórek, które były jedynie infekowane bakteriami. Na koniec
eksperymentu komórki przepłukano buforem PBS i lizowano buforem RIPA w celu
określenia poziomu białka MCPIP-1 przy pomocy specyficznych przeciwciał metodą
Western blot.
6.2.25.

Pomiar aktywności proteasomu

Komórki HeLa wysiewano, traktowano jak opisano w podrozdziale 6.2.23., a na
koniec zebrano je przy pomocy skrobaczek z dołków i lizowano przy pomocy 400 μl
buforu lizującego Proteasome Lysis Buffer (50 mM HEPES pH 7.8; 10 mM NaCl;
1,5 mM MgCl2; 1 mM EDTA; 1 mM EGTA; 250 mM sacharoza; 5 mM DTT). Tak
przygotowane zawiesiny trzymano na lodzie i sonikowano dwukrotnie w łaźni wodnej
przez 10 sekund. Następnie wirowano próbki w warunkach 16000 RCF, 10 min, 4⁰C,
a nadsącz przeniesiono do nowych probówek. Jednocześnie przygotowano Proteasome
Assay Buffer (50 mM HEPES pH 7.8; 10 mM NaCl; 1,5 mM MgCl2; 1 mM EDTA;
1 mM EGTA; 250 mM sacharoza; 5 mM DTT, 2 mM ATP) z dodatkiem substratu dla
chymotrypsynowej aktywności proteasomu Suc-LLVY-AMC, o końcowym stężeniu
100 μM. Na czarną płytkę 96-dołkową nałożono po 200 μl Proteasome Assay Buffer
(PAB), a następnie po 50 μl przygotowanych lizatów komórkowych. Dołki kontrolne
zawierały w zamian 50 μl buforu lizującego. Tak przygotowaną płytkę inkubowano
w ciemności przez 1 godzinę w 37⁰C, aby proteasom mógł odłączyć reszty AMC od
użytego peptydu, co skutkuje emisją fluorescencji. Przy pomocy spektrofotometru
płytkowego odczytywano sygnał fluorescencji przy długości fali ekscytacji 360 nm
i emisji 460 nm.
6.2.26.
Komórki

Hamowanie parakaspazy MALT-1
HeLa

wysiewane

dzień

przed

eksperymentem

na

płytkach

12-dołkowych w gęstości 2 × 105 komórek/dołek, były traktowane przez noc
inhibitorami MALT-1, w stężeniach końcowych Mepazine -5 μM i Thioridazine 1 μM.
Obie cząsteczki są specyficznymi, niekompetycyjnymi inhibitorami allosterycznymi
parakaspazy MALT-1 należącymi do grupy fenotiazyn [167]. Godzinę przed infekcją
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komórek bakteriami E. coli w MOI 1:5 zmieniano pożywkę hodowlaną na świeży
DMEM i inkubowano ponownie z inhibitorami stosując te same dawki. Część komórek
eksponowano na bakterie, a część nie była infekowana. Po 3 godzinach komórki HeLa
przepłukano buforem PBS i lizowano przy pomocy buforu RIPA, a następnie wykonano
rozdział elektroforetyczny białek i analizę Western blot. Z uwagi na to, że inhibitory
zostały rozpuszczone w DMSO, do komórek kontrolnych dodano taką samą objętość
tego rozpuszczalnika, jak w przypadku inhibitorów.
6.2.27.

Pomiar aktywności MALT-1

Komórki HeLa wysiewane dzień wcześniej do tej części eksperymentu na
płytkach 6-dołkowych w gęstości 8 × 105 komórek/dołek, traktowano tak jak to opisano
w podpunkcie 6.2.25. specyficznymi inhibitorami Mepazine (5 μM) i Thioridazine
(1 μM) przez noc. Godzinę przed eksperymentem zmieniono pożywkę na świeżą
DMEM i ponownie dodano inhibitorów w takim samym stężeniu. W tym czasie
przygotowano bufor Cleavage Assay Buffer (50 mM MES pH 6,8; 150 mM NaCl; 0,1%
CHAPS; 1 M cytrynian amonu; 10 mM DTT). Do komórek dodawano po 200 μl buforu
lizującego CAB i zdrapywano je przy pomocy skrobaczki. Lizaty zebrano do probówek,
rozpipetowano, zwirowano z prędkością 21100 RCF przez 2 minuty, a nadsącz
przeniesiono do nowych probówek. Na czarną płytkę 96-dołkową nakładano po 50 μl
przygotowanych lizatów komórkowych i do tego dodawano taką samą objętość buforu
CAB z dodatkiem substratu fluorescencyjnego Ac-LRSR-AMC w stężeniu 50 μM.
Negatywną kontrolę stanowił dołek z dodatkiem buforu z substratem, ale bez lizatu.
Aktywna parakaspaza odłącza resztę AMC od substratu, co pozwala na odczytanie
sygnału fluorescencyjnego przy długości fali ekscytacji 360 nm i emisji 460 nm. Pomiar
przeprowadzano w temperaturze 30⁰C co 15 min, przez godzinę wykorzystując
spektrofotometr płytkowy.
6.2.28.

Zahamowanie biosyntezy białek

Cykloheksymid jest szeroko stosowanym w praktyce laboratoryjnej czynnikiem
hamującym syntezę białek. Wykazano, że blokuje on fazę elongacji podczas procesu
translacji w komórkach eukariotycznych [168]. Komórki HeLa wysiane dzień wcześniej
na płytki 12-dołkowe w gęstości 2 × 105 komórek/dołek, po zmianie pożywki na świeży
DMEM, inkubowano przez 30 min z cykloheksymidem w stężeniu końcowym 5 μM.
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Następnie eksponowano komórki przez 3 godz. na bakterie E. coli w 37°C używając
MOI 1:5, po czym przepłukano je 3-krotnie roztworem PBS i lizowano buforem RIPA
w celu uzyskania

białka. Kontrolę stanowiły komórki traktowane DMSO,

w którym rozpuszczony był odczynnik.
6.2.29.

Aktywacja szlaku NF-κB

Komórki lizowano w celu wyizolowania ekstraktów jądrowych według
następującej procedury. Komórki przepłukano PBS, zdrapano skrobaczką z płytki
w 0,5 ml tego roztworu, po czym zebrano do probówek i zwirowano w warunkach
400 RCF, 5 min, 4°C. Uzyskany osad zawieszono w 400 µL buforu RSB (10 mM NaCl,
3 mM MgCl2, 10 mM Tris pH 7.5, 0,2 mM PMSF, komercyjna mieszanina inhibitorów
proteaz zgodnie z protokołem producenta) i inkubowano 15 min na lodzie. Następnie
dodano do próbek 25 µL 10% NP-40 i po 30 sek próbki zwirowano 500 RCF przez
1 min, 4°C, a frakcję jądrową ekstrahowano w 50 µL buforu (0,35 M NaCl, 5 mM
EDTA, 1 mM DTT, 10 mM Na-Hepes, 0,2 mM PMSF, komercyjna mieszanina
inhibitorów proteaz ) przez 20 minut. Pozostałe struktury komórkowe odwirowano
500 RCF, 5 min, 4°C i oznaczono stężenie białka przy pomocy testu BCA (podrozdział
6.2.13). Na koniec wykonano pomiar aktywności czynnika transkrypcyjnego NF-κB
przy pomocy komercyjnie dostępnego zestawu TransAM® NFκB p65 ELISA Kit.
6.2.30.

Analiza statystyczna

Wykonane w pracy doświadczenia przeprowadzano przynajmniej trzykrotnie
i zaprezentowano w formie wyniku reprezentatywnego, bądź jako wartość średnią
± odchylenie standardowe (SD). Istotność statystyczną badano przy pomocy testu
t-studenta dla porównania dwóch niezależnych grup. Wyniki uznano za istotne
statystycznie, gdy wartość p była mniejsza od 0,05. Istotność statystyczną określono
jako: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,005; ns – nieistotna statystycznie. Do obliczeń
i analizy statystycznej wykorzystano program MS Office 365 Excel oraz GrapPad
Prism.
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7. Wyniki
Część I – Rola białka MCPIP-1 w regulacji ekspresji IL-8
7.1. Porównanie konstytutywnej ekspresji MCPIP-1 w leukocytach
i komórkach nabłonkowych
Dotychczasowe badania nad rolą białka MCPIP-1 koncentrowały się na
komórkach układu odpornościowego – zwłaszcza fagocytów, zaś jego funkcja
w komórkach nabłonkowych pozostawała nieznana. Ponadto w dostępnych źródłach
literaturowych można znaleźć dane porównujące wyłącznie poziom transkryptu dla
genu MCPIP-1 w różnych typach komórek, jednakże profil białkowy nie został w pełni
udokumentowany. Dlatego też badania rozpoczęto od analizy porównawczej ekspresji
białka MCPIP-1 w komórkach pełniących zróżnicowane funkcje w organizmie, w tym
leukocytach i komórkach nabłonkowych. W tym celu przeprowadzono szereg
rozdziałów

elektroforetycznych

ekstraktów

białkowych,

izolowanych

zarówno

z komórek pierwotnych, jak i linii komórkowych (Rys. 1A, B, D). Rysunek 1 pokazuje
reprezentatywny wynik takiej analizy Western Blot (Rys. 1A), przeprowadzonej
z zastosowaniem przeciwciał specyficznych dla białka MCPIP-1, porównujący jego
ekspresję w pierwotnych komórkach układu odpornościowego, takich jak: komórki
jednojądrzaste ludzkiej krwi obwodowej (PBMCs), monocyty (Mo), makrofagi
(hMDMs, ang. human monocyte-derived macrophages) oraz komórki dendrytyczne
(moDCs ang. monocyte derived dendritic cells), z komórkami nabłonkowymi: raka
szyjki macicy (KB), unieśmiertelnioną linią dziąsłowych keratynocytów (TIGKs) oraz
pierwotnymi keratynocytami skórnymi (Ker). Zaprezentowana analiza przygotowanych
ekstraktów została wykonana we współpracy z mgr Beatą Bugarą. Z uwagi na
zróżnicowaną wielkość oraz ekspresję białek referencyjnych, np. β-aktyny, w różnych
komórkach i w celu potwierdzenia równego nałożenia ekstraktów białkowych,
przeprowadzono rozdział elektroforetyczny i barwienie białek przy użyciu barwnika
Coomassie Brilliant Blue (Rys. 1A – dolny panel). Uzyskany wynik wskazuje
jednoznacznie na wyższą ekspresję białka MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych,
w porównaniu do leukocytów (Rys. 1A). Poprzez wykonanie analizy densytometrycznej
ustalono, że spośród testowanych komórek nabłonkowych, wszystkie badane
keratynocyty wykazują wysoką, porównywalną ekspresję MCPIP-1, podczas gdy
konstytutywny poziom tego białka w linii komórkowej KB był od nich około
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3-krotnie niższy. Spośród komórek układu odpornościowego najsilniejszą ekspresją
białka MCPIP-1 charakteryzowały się komórki dendrytyczne, a najsłabszą komórki
PBMCs (Rys. 1A). Jednocześnie po wybarwieniu żelu widać, że pomimo
zróżnicowanego

profilu

białkowego,

ekstrakty

białkowe

zostały

nałożone

w porównywalnych ilościach (Rys. 1A).
Po przeprowadzeniu powyższej analizy, rozszerzono panel badań, celem
zweryfikowania zaobserwowanych w wynikach wstępnych, komórkowo zależnych
różnic między konstytutywną ekspresją białka MCPIP-1. Wykonano analizę
densytometryczną wyników Western blot i zaprezentowano ją w postaci wykresu
ilustrującego różnice poziomu białka MCPIP-1 w leukocytach, takich jak: monocytarne
linie komórkowe U937, THP-1 oraz komórki pierwotne, w tym: makrofagi pochodzące
od różnych dawców, monocyty i komórki dendrytyczne. Porównano ją do analizy
przeprowadzonej z wykorzystaniem nabłonkowych linii komórkowych: TIGKs,
HEK 293T, HeLa, KB, Caco-2, KATO III, Hep-G2 oraz pierwotnych keratynocytów
skórnych wyizolowanych od różnych dawców (Rys. 1B). Poziom ekspresji MCPIP-1
w każdej z badanych próbek został porównany do poziomu ekspresji białka MCPIP-1
w ludzkich fibroblastach skórnych (HSF, ang. human skin fibroblasts), w których
poziom badanego białka przyjęto za równy 1. Wystandaryzowany lizat z fibroblastów
stanowił wewnętrzną kontrolę w przypadku każdej przeprowadzonej analizy Western
blot. Pozwoliło to na odniesienie do siebie wyników analizy densytometrycznej
przeprowadzonej dla różnych rozdziałów elektroforetycznych i zaprezentowanie ich na
jednym wykresie (Rys. 1B). Analiza otrzymanych wyników pokazała, że konstytutywna
ekspresja białka MCPIP-1 jest wysoka w komórkach nabłonkowych, w przeciwieństwie
do leukocytów, gdzie poziom tego białka był niski, a obserwowana zależność jest
statystycznie istotna. Najwyższą produkcją białka MCPIP-1 spośród leukocytów
charakteryzowały się komórki dendrytyczne (2,02), zaś najniższą pierwotne makrofagi
(0,09) (Rys. 1B).
W drugim etapie badań podjęto próbę porównania poziomu białka MCPIP-1
w wybranych rodzajach komórek do poziomu transkryptu genu MCPIP-1. Jako poziom
równy 1 przyjęto ekspresję MCPIP-1 w komórkach HEK 293T. W stosunku do nich,
wykazano ponad 20-krotnie wyższy poziom w komórkach KATO III, w HeLa
11,7-krotny, w Caco-2 podobnie, zaś w Hep-G2 prawie 4-krotny. Najniższą ekspresją,
porównywalną do komórek nabłonkowych nerki (HEK 293T), charakteryzowały się
linie THP-1 i U937 (Rys. 1C). Wyniki przeprowadzonej równolegle analizy Western
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blot dowiodły, że poziom białka w testowanych komórkach (Rys. 1D) koreluje
z poziomem mRNA (Rys. 1C). Również w przypadku tej analizy, kontrolę równego
nałożenia białka, stanowił żel wybarwiony Coomassie Brilliant Blue (Rys. 1D – dolny
panel). W przypadku komórek nabłonkowych relatywnie podobną, niską ekspresją
MCPIP-1 w porównaniu z leukocytami wykazują się linie komórkowe hepatocytów
(Hep-G2), nerek (HEK 293T), zaś najwięcej białka MCPIP-1 produkują konstytutywnie
komórki raka szyjki macicy (HeLa), żołądka (KATO III) oraz jelita grubego (Caco-2)
(Rys. 1B, C, D).
Uzyskane na tym etapie wyniki dowodzące wysokiej konstytutywnej ekspresji
MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych wskazują, że MCPIP-1 może pełnić ważną
funkcję w utrzymaniu fizjologii tkanek, w których komórki te odgrywają kluczową rolę,
takich jak nabłonkowa wyścielająca układ pokarmowy, drogi oddechowe, czy
moczowo-płciowe. Ponadto konstytutywna ekspresja tego białka w komórkach
nabłonkowych jest utrzymywana na znacząco wyższym poziomie niż w leukocytach.
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Rys. 1. Porównanie ekspresji MCPIP-1 w różnych subpopulacjach leukocytów i komórkach
nabłonkowych. Całkowite białko oraz RNA wyizolowano z miliona komórek każdego typu, tak jak
opisano w sekcji Materiały i Metody, a następnie przeprowadzono odpowiednio (A, B, D) analizę
Western blot ekstraktów białkowych przy użyciu specyficznych przeciwciał anty-MCPIP-1, a także
(C) odwrotną transkrypcję oraz reakcję PCR w czasie rzeczywistym przy użyciu wyizolowanego RNA.
Kontrolę nałożenia równej ilości białka stanowiły rozdziały lizatów komórkowych wybarwione przy
pomocy Coomassie Brilliant Blue. (A) Porównanie ekspresji białka MCPIP-1 w lizatach leukocytów PBMCs, Mo, hMdMs, moDCs oraz komórek nabłonkowych – KB, TIGKs oraz 2 izolaty keratynocytów
skórnych

(Ker).

Przedstawiono

wynik

reprezentatywny;

(B)

Porównanie

wyników

analizy

densytometrycznej rozdziałów elektroforetycznych białek lizatów komórek układu odpornościowego:
U937 (×), THP-1 (#), hMdMs (*) pochodzących od pięciu zdrowych dawców krwi, MoDCs (ʘ), Mo (§)
oraz komórek nabłonkowych: pierwotnych keratynocytów skórnych otrzymanych od 3 niezależnych
dawców (Ker ♦), TIGKs (○), HEK 293T (◊), HeLa (■), KB (□), Caco-2 (▼), KATO III (▲), Hep-G2
(●); (C) Porównanie poziomu ekspresji genu MCPIP-1 oraz (D) białka w liniach komórkowych: HeLa,
KATOIII, Caco-2, Hep-G2, U937, THP-1, HEK 293T. Wyniki PCR reprezentują relatywną ekspresję
genu normalizowaną do poziomu MCPIP-1 w komórkach HEK 293T równą 1 ± odchylenie standardowe.
Przedstawiono reprezentatywny wynik Western blot z 3 niezależnych eksperymentów. [** p < 0.01]
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7.2. Wybór modelu do oceny roli MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych
Biorąc pod uwagę, że spośród komórek nabłonkowych linia HeLa wykazuje
najwyższą ekspresję białka MCPIP-1, wybrano ją do kolejnego etapu badań, mających
na celu zdefiniowanie biologicznej funkcji konstytutywnie wysokiego poziomu białka
MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych. W pierwszym etapie określono ilość
transkryptu MCPIP-1, izolując z komórek HeLa całkowity RNA i przeprowadzając
reakcję PCR w czasie rzeczywistym (Rys. 2A). Równocześnie wykonując analizę
Western blot ekstraktów komórkowych sprawdzono, czy konstytutywny poziom białka
MCPIP-1 różni się pomiędzy kolejnymi pasażami komórek HeLa (Rys. 2B). Uzyskane
wyniki pokazały, że w przypadku komórek HeLa nie ma wyraźnych zmian w ekspresji
MCPIP-1 przy kolejnych pasażach, zarówno na poziomie mRNA, jak i białka.

Rys. 2. Analiza konstytutywnej ekspresji MCPIP-1 w komórkach HeLa. Wyizolowano całkowity
RNA (A) oraz białko (B) z miliona komórek kolejnych pasaży HeLa (#1 - #3). Następnie
przeprowadzono odpowiednio odwrotną transkrypcję oraz reakcję PCR w czasie rzeczywistym przy
użyciu wyizolowanego RNA oraz analizę Western blot ekstraktów białkowych przy użyciu specyficznych
przeciwciał anty-MCPIP-1, tak jak opisano w sekcji Materiały i Metody. Relatywny poziom ekspresji
mRNA w poszczególnych próbkach porównano do jednego z pasaży komórek HeLa = 1. Przedstawiono
wyniki reprezentatywne.

Dotychczasowe badania nad regulacją białka MCPIP-1 wskazują, że jego
ekspresja podlega silnej indukcji po rozpoznaniu przez komórkę molekularnych
wzorców patogenności bakterii (PAMPs) i niektórych cytokin prozapalnych [113].
Zostało to jednak udokumentowane w przypadku profesjonalnych fagocytów, które
znamiennie reagują zmianą ekspresji genów na infekcję drobnoustrojami. Komórki
nabłonkowe, w przeciwieństwie do fagocytów, są mniej wrażliwe na molekularne
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wzorce patogenności. Jest to związane z pełnioną przez nie funkcją, którą jest fizyczna
ochrona przed inwazją patogenów i ich ciągłą ekspozycją na komponenty bakteryjne,
w tym pochodzące od przedstawicieli fizjologicznej mikroflory. Dlatego w następnym
kroku zbadano, w jaki sposób ekspresja MCPIP-1 jest indukowana w komórkach HeLa
w odpowiedzi na agonistów receptorów TLRs. W tym celu komórki HeLa
eksponowano na działanie ligandów TLRs przez 4 i 24 godziny, a następnie dokonano
analizy poziomu mRNA (Rys. 3A, B) oraz białka (Rys. 3C) MCPIP-1. Oznaczono także
poziom uwolnionej do pożywki hodowlanej cytokiny IL-6 (Rys. 3D, E) oraz chemokiny
IL-8 (Rys. 3F, G) przy pomocy komercyjnych testów ELISA. Cytokiny te zostały
wybrane z uwagi na fakt, że mRNA dla IL-6 stanowi substrat dla białka MCPIP-1, zaś
IL-8

jest

podstawową

chemokiną

produkowaną przez

komórki

nabłonkowe

w odpowiedzi na zagrożenie infekcją [43]. Uzyskane wyniki dowiodły, że zarówno po
4, jak i 24 godzinach inkubacji komórek HeLa z agonistami receptorów TLR1/2, TLR2,
TLR4, TLR5, TLR6, TLR7/8, nie ma znaczących zmian w poziomie MCPIP-1. Jedynie
ligand TLR3, który jest syntetycznym odpowiednikiem podwójnej nici RNA wirusów,
wywołał zwiększoną ekspresję transkryptu MCPIP-1, niemal dwukrotną po 4 godzinach
i 3-krotną po 24 godzinach (Rys. 3A, B). Wyniki analizy ekspresji genu korelują
jedynie częściowo z oznaczonym poziomem białka. W przypadku komórek
stymulowanych przez 4 godziny ligandami dla receptorów TLR1/2 i TLR6, podobnie
jak w analizie poziomu transkryptu nie obserwuje się wzrostu poziomu białka, ale dla
pozostałych agonistów receptorów TLR2, TLR3, TLR4, TLR5 i TLR7/8 wykazano
nieznaczny przyrost ilości białka (Rys. 3C). Jednocześnie podobnie jak niezmienny
pozostał poziom transkryptu MCPIP-1 (Rys. 3A, B), nie wykazano również zmienionej
ilości uwolnionych cytokin (IL-6, IL-8) (Rys. 3D-G). Co ciekawe, jedynie rozpoznanie
liganda przez receptor TLR3 doprowadziło do znaczącego, bo ponad 5-krotnego
wzrostu sekrecji IL-6 i IL-8 już po 4 godz. stymulacji (Rys. 3D-G). Biorąc zatem pod
uwagę brak wpływu agonistów TLRs na wysoką konstytutywną ekspresję MCPIP-1,
można stwierdzić, że linia komórkowa HeLa jest odpowiednim modelem do dalszych
eksperymentów mających na celu ocenę jego funkcji zarówno w stanach
fizjologicznych, jak i patologicznych związanych z rozwojem infekcji i ekspozycją na
ligandy receptorów TLRs. Dodatkowo z uwagi na fakt, że MCPIP-1 ulega indukcji pod
wpływem szeregu cytokin prozapalnych, szczególnie MCP-1, to oceniono jego sekrecje
tej chemokiny w odpowiedzi na ligandy TLRs. Brak wzrostu poziomu MCP-1 (dane nie
prezentowane) eliminuje zwrotną indukcję MCPIP-1, upraszczając układ badawczy.
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Rys. 3. Analiza ekspresji MCPIP-1 oraz sekrecji cytokin po ekspozycji komórek HeLa na agonistów
TLRs. Komórki HeLa (4 x 105 komórek/dołek płytki 12-dołkowej) traktowano ligandami TLRs: LPS
100 ng/ml (TLR4), poli (I:C) 10 μg/ml (TLR3), LTA 10 μg/ml (TLR2), flagelina 100 ng/ml (TLR5),
R848 10 μM (TLR7/8), Pam3CSK4 1 μg/ml (TLR1/2), MALP-2 100 ng/ml (TLR6) przez 4 (A) i 24
godziny (B). Wyizolowano całkowity RNA i przeprowadzono odwrotną transkrypcję oraz reakcję PCR
w czasie rzeczywistym; (C) Po 4 godz. stymulacji komórek ligandami wyizolowano białko
i przeprowadzono analizę Western blot. Przedstawiono wynik reprezentatywny; W pożywkach
hodowlanych zebranych znad traktowanych agonistami TLRs komórek oznaczono poziom IL-6 po 4 (D)
i 24 godzinach (E) oraz IL-8 po 4 (F) i 24 godzinach (G). Kontrolę we wszystkich przypadkach stanowiły
niestymulowane

komórki

HeLa.

Doświadczenia

wykonano

w

trzykrotnych

powtórzeniach

i przedstawiono wartości uśrednione ± odchylenie standardowe. [* p < 0.05; ** p < 0.01]
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7.3. Określenie roli konstytutywnej ekspresji MCPIP-1 w fizjologii komórek
nabłonkowych
7.3.1. Wpływ wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1 w komórkach HeLa
na wydzielanie IL-8
Podstawową funkcją komórek nabłonkowych jest ochrona przed czynnikami
pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. Jednym z mechanizmów ochrony jest
przekazywanie sygnału zwabiającego profesjonalne fagocyty, w tym granulocyty, czy
makrofagi. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa IL-8, która jest chemokiną
odpowiedzialną za przyciąganie fagocytów do miejsca infekcji [43]. Uwalnianie IL-8
podlega ścisłej kontroli, aby nie powodować nadmiernej aktywacji układu
odpornościowego. Skoro zatem białko MCPIP-1 pełniące funkcję RNazową dla
wybranych cytokin oraz rolę antyzapalną, ulega tak wysokiej konstytutywnej ekspresji
w nabłonku, postanowiono sprawdzić, czy może ono regulować produkcję IL-8.
Pierwszy etap badań polegał na wyciszeniu ekspresji genu MCPIP-1 i obserwacji
skutków

wprowadzonych

zmian.

W

tym

celu

posłużono

się

sekwencjami

wyciszającymi siRNA MCPIP-1, które zostały wprowadzone do komórek HeLa
poprzez transfekcję. Zastosowano jednocześnie sekwencję kontrolną, która nie wpływa
na genom kręgowców. Najpierw wykonano optymalizację procesu wyciszania,
sprawdzając poziom mRNA (Rys. 4A) i białka (Rys. 4B) MCPIP-1 po zastosowaniu
wybranych sekwencji siRNA 1-3. Testy zostały przeprowadzone 48 godzin po
transfekcji. Otrzymane wyniki wskazywały na obniżenie konstytutywnego poziomu
białka MCPIP-1 w przypadku 3 wybranych sekwencji siRNA do około 60% (Rys. 4B).
Jednocześnie nie zauważono korelacji powyższych zmian z poziomem mRNA,
ponieważ jedynie użycie sekwencji siRNA 2 spowodowało spadek indukcji genu
o 35%, podczas gdy pozostałe badane sekwencje siRNA pozostały bez statystycznie
istotnego wpływu (Rys. 4A). Zaobserwowany brak korelacji pomiędzy poziomem
transkryptu i białka można wyjaśnić poprzez analizę mechanizmu wyciszania ekspresji
genu przy użyciu sekwencji siRNA. Mianowicie, sekwencje wyciszające nie rzutują na
transkrypcję genu, natomiast po przyłączeniu do homologicznej sekwencji mRNA
powodują jej degradację, blokując tym samym translację danego fragmentu.
W kolejnym etapie badań oceniono, czy zastosowana procedura wyciszenia
MCPIP-1 nie wpływa na żywotność komórek. Sprawdzono to analizując w pożywkach
hodowlanych poziom uwolnionej przez modyfikowane i kontrolne komórki HeLa
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dehydrogenazy mleczanowej (Rys. 4C). Z uwagi na brak wpływu procesu transfekcji
z użyciem badanych sekwencji siRNA na żywotność komórek, w następnym etapie
oznaczono poziom uwolnionej przez komórki do pożywki IL-8. Zebrane w tabeli
wyniki (Rys. 4D) wskazują jednoznacznie, że w porównaniu z traktowanymi sekwencją
kontrolną, komórki HeLa transfekowane sekwencjami wyciszającymi ekspresję genu
MCPIP-1 wydzielają więcej badanej chemokiny, choć w różnym stopniu, co zależy od
zastosowanej sekwencji (Rys. 4D). Aby ocenić, czy obserwowany fenomen jest
specyficzną dla IL-8 reakcją na obniżenie ekspresji MCPIP-1, zbadano również poziom
MCP-1. Podyktowane zostało to faktem, że transkrypt tej cytokiny nie stanowi substratu
dla MCPIP-1. Otrzymane wartości wykazały brak znamiennych zmian sekrecji tego
białka (Rys. 4D). Ostatecznie rozszerzono badania wprowadzając dodatkowe sekwencje
wyciszające ekspresję MCPIP-1, siRNA 4-6. Podobnie jak w przypadku sekwencji
siRNA 1-3, również te sekwencje wyciszające indukowały uwalnianie IL-8,
jednocześnie nie wpływając istotnie na MCP-1, ani na żywotność komórek
(Rys. 4 C, D).
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D.

siRNA

IL-8 [pg/ml]

MCP-1 [pg/ml]

NK

30,43 ± 3,19

245,9 ± 93,99

1

41,68 ± 4,29

203,53 ±109,18

2

45,40 ± 5,66 *

197,23 ± 96,52

3

41,99 ± 4,30

276,96 ± 141,4

4

85,64 ± 17,01 **

314,17 ± 201,69

5

46,16 ± 5,96 *

253,16 ± 126,34

6

43,78 ± 5,06 *

278,7 ± 133,78

Rys. 4. Wpływ wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1 przy pomocy sekwencji siRNA na
konstytutywną produkcję IL-8. Ekspresję MCPIP-1 wyciszono w komórkach HeLa (1 x 105
komórek/dołek płytki 12-dołkowej) przy użyciu specyficznych sekwencji siRNA jak opisano w sekcji
Materiały i Metody. Negatywną kontrolę stanowiły komórki traktowane niespecyficzną sekwencją (NK).
Poziom wyciszenia po 48 godzinach od transfekcji sprawdzano wykonując (A) reakcję PCR w czasie
rzeczywistym oraz (B) analizę Western blot ekstraktów białkowych komórek. Przedstawiono wyniki
reprezentatywne; (C) Wpływ wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1 na żywotność komórek badano
poprzez oznaczenie uwolnionej do pożywki dehydrogenazy mleczanowej; (D) Następnie oznaczono
poziom uwolnionej do pożywki IL-8 oraz MCP-1, przy pomocy testu ELISA po 48 godzinach od zmiany
pożywki na świeżą przy pomocy odpowiednio testu ELISA oraz Cytometric Bead Array. Dane
reprezentują uśrednione wartości poziomu uwolnionych z komórek cytokin i pochodzą z 3-5
niezależnych eksperymentów ± odchylenie standardowe. [*p < 0.05; **p < 0.01; ns – nie statystyczne]

Aby potwierdzić otrzymane wyniki postanowiono zastosować proces transdukcji
do wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1. W tym celu wprowadzono do komórki
sekwencje shRNA wyciszające ekspresję badanego genu, przy pomocy wirusa. Proces
ten również prowadzi do zablokowania lub degradacji mRNA docelowego białka, przez
co nie dochodzi do jego translacji. Kontrolę stanowiły komórki traktowane wirusem
niosącym wektor pozbawiony wstawki kodującej sekwencję wyciszającą shRNA.
Zatem analogicznie do poprzedniej metody, najpierw oceniono wydajność wyciszenia,
sprawdzając poziom mRNA (Rys. 5A) oraz białka (Rys. 5B) MCPIP-1. O ile na
poziomie

mRNA

MCPIP-1

nie

zaobserwowano

zmian

wskutek

transdukcji

specyficznym shRNA, tak poziom białka spada o 77% w porównaniu z kontrolą.
Zaobserwowaną różnicę można tłumaczyć podobnie jak w przypadku wyciszania
siRNA. Mianowicie spadek na poziomie białka jest konsekwencją degradacji
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transkryptów, do których przyłączyły się sekwencje wyciszające. Ekspreja genu
pozostała

jednocześnie

bez

zmian.

Jednocześnie

nie

zanotowano

wpływu

przeprowadzonej transdukcji na żywotność komórek HeLa (Rys. 5C). Ostatecznie
oceniono poziom wydzielonych do pożywki cytokin, a uzyskane wyniki potwierdziły
wyższy poziom produkcji IL-8 w przypadku zmodyfikowanych komórek w porównaniu
do kontrolnych (Rys. 5D). Podobnie jak poprzednio oznaczono również poziom
MCP-1, który nie uległ zmianie. Dodatkowo celem weryfikacji, czy wzrost poziomu
IL-8 jest efektem zmian ekspresji MCPIP-1 zmierzono poziom IL-6, stanowiącej
zdefiniowany substrat dla RNazowej aktywności MCPIP-1. Uzyskane wyniki wykazały
wzrost poziomu IL-6 (Rys. 5D), co potwierdza, że indukcja IL-8 nie jest procesem
przypadkowym, ale specyficzną reakcją na obniżenie poziomu białka MCPIP-1.

Rys. 5. Wpływ wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1 przy pomocy sekwencji shRNA na
konstytutywną produkcję cytokin. Ekspresję MCPIP-1 wyciszono w komórkach HeLa przy użyciu
specyficznych sekwencji shRNA jak opisano w sekcji Materiały i Metody. Negatywną kontrolę stanowiły
komórki traktowane niespecyficzną sekwencją (NK). Poziom wyciszenia po 6 dniach od transdukcji
sprawdzano wykonując (A) reakcję PCR w czasie rzeczywistym oraz (B) analizę Western blot ekstraktów
białkowych komórek, wysiewanych do eksperymentu w gęstości (4 x 105 komórek/dołek płytki
12-dołkowej). Przedstawiono wyniki reprezentatywne; (C) Wpływ wyciszenia genu MCPIP-1 na
żywotność komórek badano poprzez oznaczenie uwolnionej do pożywki dehydrogenazy mleczanowej;
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(D) Poziom uwolnionych do pożywki cytokin IL-8, IL-6 określono przy pomocy testu ELISA oraz
MCP-1 mierzonego zestawem Cytometric Bead Array dla komórek traktowanych shRNA po 24
godzinach od zmiany pożywki na świeżą. Dane reprezentują uśrednione wartości uwolnionych do
pożywki hodowlanej cytokin z 3-5 niezależnych eksperymentów ± odchylenie standardowe. [* p < 0.05;
** p < 0.01; ns – nie statystyczne]

7.3.2.

Wpływ wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1 w komórkach HeLa

na ekspresję chemokin CCL-5 oraz CXCL-10
Z uwagi na to, że komórki nabłonkowe poza IL-8 produkują szereg innych
chemokin, a część z nich również należy do potencjalnych substratów białka MCPIP-1
[126], stąd przeprowadzono ocenę poziomu sekrecji dwóch z nich: CCL-5/RANTES
oraz CXCL-10/IP-10. Komórki HeLa z wyciszoną ekspresją genu MCPIP-1
wykazywały nieznacznie podwyższony poziom zarówno CCL-5, jak i CXCL-10
w porównaniu z komórkami kontrolnymi. Efekt ten można było zaobserwować dzięki
użyciu zarówno sekwencji siRNA, jak i shRNA (Rys. 6A, B). Obserwacja ta wskazuje,
że IL-8 jest główną chemokiną regulowaną przez MCPIP-1. Nieznaczne zmiany
ekspresji pozostałych chemokin potwierdzają jednak szerszą rolę MCPIP-1 w regulacji
sieci chemokinowej, aa tym samym funkcji komórek nabłonkowych.

Rys. 6. Wpływ wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1 przy pomocy sekwencji siRNA na produkcję
chemokin CCL-5 oraz CXCL-10. Ekspresję MCPIP-1 wyciszono w komórkach HeLa przy użyciu
specyficznych sekwencji siRNA i shRNA, jak opisano w sekcji Materiały i Metody. Negatywną kontrolę
stanowiły komórki traktowane niespecyficzną sekwencją (NK). Oznaczono poziom uwolnionych do
pożywki chemokin CCL-5 (A) oraz CXCL-10 (B) po 48 godzinach od wyciszenia komórek sekwencjami
siRNA i 24 godziny po wysianiu komórek HeLa (4 x 105 komórek/dołek płytki 12-dołkowej)
wyciszonych sekwencjami shRNA, przy pomocy zestawu Cytometric Bead Array. Dane prezentują
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uśrednione wartości poziomu

cytokin mierzonych w 3 niezależnych eksperymentach ± odchylenie

standardowe.

7.3.3.

Wpływ nadekspresji genu MCPIP-1 w komórkach HeLa na

produkcję IL-8
Kolejnym etapem było zbadanie, czy dzięki wprowadzeniu nadekspresji genu
MCPIP-1 będzie można zaobserwować efekt przeciwny do otrzymanego po wyciszeniu
komórek. Przeprowadzono więc proces transdukcji komórek HeLa plazmidem
niosącym dodatkowe kopie genu oraz kontrolnym wektorem, pozbawionym wstawki
kodującej dodatkowe kopie genu MCPIP-1. W ten sposób otrzymano linię komórek
HeLa ze stabilną nadekspresją genu MCPIP-1 oraz odpowiednią kontrolę. Analiza
poziomu mRNA kodującego MCPIP-1 wykazała 11 krotny (11,4) wzrost specyficznego
transkryptu (Rys. 7A), zaś elektroforeza ekstraktów komórkowych w żelu wykazała
ponad 5 krotny (5,6) wzrost ekspresji białka MCPIP-1 (Rys. 7B). Jednocześnie
wykazano, że wprowadzone modyfikacje nie miały wpływu na żywotność komórek
(Rys. 7C). Po potwierdzeniu nadekspresji przystąpiono do oceny poziomu
produkowanych przez komórki cytokin i chemokin. Uzyskane wartości wskazują na
spadek

poziomu

produkowanej

IL-8

oraz

IL-6,

której

transkrypt

jest

udokumentowanym substratem dla MCPIP-1. W przypadku MCP-1 nie wykazano
istotnych statystycznie zmian (Rys. 7D). Podsumowując, uzyskane wyniki dowodzą, że
zmiana poziomu MCPIP-1 wpływa specyficznie na ekspresję IL-8, co sugeruje udział
badanego białka w regulacji ekspresji tej chemokiny.
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Rys. 7. Wpływ nadekspresji MCPIP-1 na poziom IL-8. Procedurę wprowadzenia nadekspresji białka
MCPIP-1 poprzez transdukcję opisano w sekcji Materiały i Metody. Negatywną kontrolę (NK) stanowiły
komórki traktowane plazmidem nie niosącym dodatkowych kopii genu MCPIP-1. Poziom nadekspresji
(MCPIP-1+) oceniano 6 dni po transdukcji wykonując (A) reakcję PCR w czasie rzeczywistym oraz
(B) analizę Western blot ekstraktów białkowych komórek (4 x 105 komórek/dołek płytki 12-dołkowej).
Przedstawiono wyniki reprezentatywne; (C) Oznaczono żywotność komórek poddanych nadekspresji
przy pomocy testu LDH; (D) Poziom uwolnionej do pożywki IL-8 i IL-6 zbadano przy pomocy testu
ELISA, zaś ilość MCP-1 oceniono zestawem Cytometric Bead Array. Dane reprezentują uśrednione
wartości cytokin uwolnionych po pożywki hodowlanej pochodzące z 3 niezależnych eksperymentów
± odchylenie standardowe. [* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0,001; ns – nie statystyczne]

7.3.4.

Wpływ wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1 siRNA w linii

komórkowej Caco-2 na produkcję IL-8
Aby zweryfikować, czy powyższe obserwacje nie są charakterystyczne jedynie
dla linii komórkowej HeLa, w kolejnym eksperymencie wykorzystano komórki Caco-2,
które również cechuje wysoka, konstytutywna ekspresja białka MCPIP-1 (Rys. 1D).
Najpierw wykonano optymalizację wyciszania przy użyciu wybranych sekwencji
siRNA, po czym sprawdzono poziom białka MCPIP-1 poprzez analizę Western blot
(Rys. 8A). Użyte sekwencje wyciszające spowodowały obniżenie ekspresji białka
MCPIP-1, przy czym efektywność wyciszenia różniła się pomiędzy nimi. W przypadku
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użycia sekwencji siRNA 1, poziom białka obniżył się o 16% (w porównaniu
z kontrolą), zaś największe wyciszenie, bo o 64% zaobserwowano po zastosowaniu
sekwencji siRNA 3 (Rys. 8A). Jednocześnie wprowadzone zmiany nie wpływały na
żywotność komórek (Rys. 8B), dlatego też w dalszym

etapie oznaczono

w pożywkach hodowlanych poziom uwolnionej do pożywki hodowlanej IL-8
(Rys. 8C). Otrzymane wyniki potwierdziły wzrost produkcji IL-8 przez komórki Caco-2
w następstwie wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1, podobnie jak to można było
zaobserwować w przypadku komórek HeLa (Rys. 4D).

Rys. 8. Wpływ wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1 przy pomocy sekwencji siRNA na
konstytutywną sekrecję IL-8 przez komórki Caco-2. Ekspresję MCPIP-1 wyciszono w komórkach
Caco-2 (wysiewanych w gęstości 1,5 x 105 komórek/dołek płytki 12-dołkowej) przy użyciu trzech
specyficznych sekwencji siRNA jak opisano w sekcji Materiały i Metody. Negatywną kontrolę stanowiły
komórki traktowane niespecyficzną sekwencją (NK). Poziom wyciszenia po 48 godzinach od transfekcji
sprawdzano wykonując (A) analizę Western blot ekstraktów białkowych komórek. Przedstawiono wyniki
reprezentatywne; (B) Oceniono żywotność komórek testem LDH; (C) Wykonano pomiar poziomu IL-8
dla komórek kontrolnych, z wyciszoną ekspresją genu MCPIP-1. Dane reprezentują uśrednione wartości
uwolnionej do pożywki hodowlanej IL-8 pochodzące z 3 niezależnych eksperymentów ± odchylenie
standardowe. [* p < 0.05; ns – nie statystyczne]
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Podsumowując,

przedstawione

wyniki

badań

wskazują,

że

wysoka

konstytutywna ekspresja białka MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych reguluje
ekspresję IL-8. W kolejnym etapie badań postanowiono więc sprawdzić, czy powyższy
mechanizm obserwowany w stanie fizjologicznym funkcjonuje również w procesie
infekcji.
7.4. Regulacja ekspresji IL-8 przez MCPIP-1 podczas procesu infekcji
bakteryjnej
Produkcja IL-8 przez komórki nabłonkowe stanowi kluczowy element
mechanizmu ochronnego w kontakcie z drobnoustrojami, zapobiegający rozwojowi
infekcji. Dlatego też, analogicznie do eksperymentów pokazujących, że konstytutywny
poziom białka MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych ma wpływ na kontrolowanie
wydzielania IL-8, w tej części badań zweryfikowano w jaki sposób infekcja bakteriami
E. coli wpłynie na produkcję tej cytokiny przez komórki z wyciszoną ekspresją genu
MCPIP-1 oraz nadekspresją tego białka. W tym celu komórki HeLa z wyciszoną
ekspresją MCPIP-1 w procesie transfekcji (Rys. 9A) i transdukcji (Rys. 9C) oraz
nadprodukcją (Rys. 9G) białka MCPIP-1 poddano infekcji bakteriami E. coli w MOI
1:5 przez 3, 8 i 24 godziny. Podobnie komórki Caco-2 infekowano E. coli w MOI 1:5
przez 24 godz. (Rys. 9E), po czym zebrano pożywki hodowlane znad komórek i badano
poziom IL-8 przy pomocy testu immunoenzymatycznego. Analiza wyników
potwierdziła, że dochodzi do podniesienia produkcji IL-8 przez komórki o obniżonej
ekspresji białka MCPIP-1 (Rys. 9A, C) w porównaniu do podstawowej sekrecji tej
chemokiny w odpowiedzi na infekcję, w każdym badanym punkcie czasowym. Ponadto
wzrost obserwuje się już po 3 godz. od podania bakterii do komórek HeLa, a największa
produkcja przypada na okres od 3 do 8 godzin. Transfekowane sekwencjami
wyciszającymi siRNA komórki Caco-2 również odpowiedziały na infekcję wyższą
produkcją IL-8 w porównaniu z komórkami zainfekowanymi, lecz nie poddanymi
transfekcji (Rys. 9E). Przeciwne obserwacje poczyniono infekując komórki HeLa
z nadekspresją MCPIP-1. W tym przypadku wprowadzona modyfikacja spowodowała
istotne statystycznie obniżenie wydzielania IL-8 podczas 3 i 8 godzinnej infekcji
w porównaniu z komórkami kontrolnymi (Rys. 9G). Jednakże obserwowane zmiany nie
są tak znamienne, jak w przypadku procesu wyciszenia. Na zakończenie należy
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podkreślić, że w zastosowanym modelu infekcji nie zaobserwowano zmian żywotności
komórek HeLa (Rys. 9B, D, H) i Caco-2 (Rys. 9F).
Podsumowując, zaprezentowane wyniki pokazują, że białko MCPIP-1 kontroluje
wydzielanie IL-8 przez komórki nabłonkowe nie tylko w stanie spoczynkowym, ale
również podczas infekcji.
sekrecja IL-8 po infekcji E. coli [pg/ml]

A.

siRNA

3 godz.

8 godz.

24 godz.

NK

25,23 ± 6,75

1042,51 ± 212,20

1146,03 ± 229,10

1

41,24 ± 9,64

2151,89 ± 594,20

2119,41 ± 308,40 *

2

46,38 ± 15,80

1346,73 ± 113,4

1469,46 ± 159,70

3

74,58 ± 25,45 *

1706,36 ± 58,03 *

2484,64 ± 274,40 *

4

81,77 ± 17,49 **

2167,79 ± 259,50 **

2026,40 ± 32,75

5

57,50 ± 24,17

1306,22 ± 156,00

1517,73 ± 63,26

6

47,88 ± 8,25

1135,43 ± 226,80

1138,47 ± 202,00
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Rys. 9. Wpływ infekcji E. coli na produkcję IL-8 przez komórki HeLa z nadekspresją i wyciszoną
ekspresją genu MCPIP-1. Procedurę wprowadzenia sekwencji siRNA i shRNA oraz nadekspresji białka
MCPIP-1 opisano w sekcji Materiały i Metody. Negatywną kontrolę (NK) stanowiły komórki traktowane
odpowiednią niespecyficzną sekwencją siRNA, bądź plazmidem nie niosącym sekwencji wyciszającej.
Oceniony poziom wydzielonej przez komórki HeLa IL-8 z wyciszoną ekspresją MCPIP-1 przy pomocy
siRNA (A) shRNA (C) dokonano po 3, 8 i 24 godz. po infekcji E. coli (MOI 1:5), zaś z nadekspresją tego
białka (G) oraz komórek Caco-2 (E) po 24 godz. infekcji przy pomocy testu ELISA; Oznaczono również
żywotność komórek poddanych modyfikacjom, HeLa wyciszonych siRNA (B), shRNA (D),
z nadekspresją MCPIP-1 (H) oraz komórek Caco-2 z wyciszoną ekspresją MCPIP-1 sekwencjami siRNA
(F), przy pomocy testu LDH. Dane reprezentują uśrednione wartości uwolnionych cytokin
z 3 niezależnych eksperymentów ± odchylenie standardowe. [* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0,001;
ns – nie statystyczne]
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7.5. Mechanizm regulacji poziomu IL-8 przez białko MCPIP-1
Antyzapalne działanie MCPIP-1 związane jest głównie z RNazową aktywnością
tego białka w stosunku do transkryptów cytokin prozapalnych, takich jak: IL-1β, czy
IL-6. Stąd degradacja transkryptu IL-8 stanowiłaby jeden z

potencjalnych

mechanizmów negatywnej regulacji stanu zapalnego zawiadywanej przez MCPIP-1.
Aby zweryfikować to założenie, oceniono specyfikę rozpoznawania transkryptu IL-8
przez MCPIP-1. W tym celu zainfekowano komórki HeLa bakteriami gatunku E. coli,
a

wyizolowane

lizaty

komórkowe

poddano

procesowi

immunoprecypitacji

z przeciwciałami rozpoznającymi białko MCPIP-1. Zebrane frakcje MCPIP-1 były
wzbogacone o połączone z badanym białkiem transkrypty, a ich obecność i ilość
identyfikowano przeprowadzając reakcję PCR w czasie rzeczywistym. Frakcja lizatów,
które nie zostały poddane procesowi immunoprecypitacji wskazała na wzrost poziomu
mRNA dla IL-6, IL-8 i MCP-1 po 8 godzinach infekcji komórek HeLa bakteriami
gatunku E. coli (Rys. 10A. – lizaty) w porównaniu z komórkami nieinfekowanymi.
Z kolei część lizatów, która przeszła inkubację z przeciwciałem była znacząco
wzbogacona o transkrypty jedynie dla IL-6 i IL-8, nie zaś dla MCP-1 (Rys. 10A –
RNA-IP). Uzyskane wyniki dowiodły specyfiki wiązania transkryptu dla IL-8 przez
MCPIP-1 i sugerują, że jest on substratem dla MCPIP-1. Celem zweryfikowania tych
obserwacji we współpracy z mgr Mateuszem Wilamowskim dokonano w pierwszej
kolejności analizy bioinformatycznej i sprawdzono, czy transkrypt IL-8 tworzy
charakterystyczne struktury II-rzędowe typu spinki, które są rozpoznawane przez
RNazę MCPIP-1. Otrzymane dane pokazują wysokie dopasowanie pomiędzy
sekwencjami struktur transkryptów IL-8 pochodzących od różnych gatunków:
człowieka (Homo sapiens), szympansa zwyczajnego (Pan troglodytes), królika
europejskiego (Oryctolagus cuniculus), bydła domowego (Bos taurus) i owcy domowej
(Ovis aries) oraz możliwość tworzenia przez regiony 3’UTR mRNA IL-8
charakterystycznych motywów strukturalnych typu spinki

(Rys. 10B). Co więcej,

analiza wartości ΔG (-11,2 do -11,3) wskazuje na wysoką stabilność tworzonych
struktur (Rys. 10B). Następnym krokiem było sprawdzenie bezpośredniej interakcji
mRNA kodującego IL-8 z MCPIP-1. Do tego celu wykorzystano rekombinowane
białko MCPIP-1 uzyskane przez mgr Wilamowskiego w systemie ekspresyjnym E. coli.
Zastosowano wersję białka prawidłową (WT-MCPIP-1) oraz zmutowaną (D141NMCPIP-1), w której dokonano zmiany reszty kwasu asparaginowego w pozycji 141 na
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asparaginę, co spowodowało utratę funkcji nukleazowych MCPIP-1 (Rys. 10C). Przy
użyciu formy prawidłowej rekombinowanego białka MCPIP-1 dokonano analizy
degradacji mRNA dla IL-8 wizualizując ten proces poprzez elektroforezę RNA w żelu.
Doświadczenie wykazało, że inkubacja mRNA dla IL-8 (CDS + 3’UTR) z WT-MCPIP1 skutkuje gwałtowną degradacją transkryptu zależną od czasu. Już po godzinie
inkubacji z białkiem MCPIP-1 widać, że wyjściowa forma mRNA IL-8 (1621
nukleotydów) ulega obróbce do fragmentu o wielkości około 600 nukleotydów.
Po kolejnych 19 godzinach proces powoduje powstawanie dodatkowego produktu
o wielkości około 100 nukleotydów (Rys. 10D). Transkrypt również ulega procesowi
spontanicznej degradacji, ale dopiero po 20 godzinach inkubacji. Uzyskany wynik
sugeruje, że niektóre pozycje w sekwencji nukleotydowej transkryptu są preferencyjnie
rozpoznawane przez MCPIP-1, który wykorzystuje mRNA IL-8 jako substrat dla swojej
aktywności RNAzowej. Badania przeprowadzone z użyciem zmutowanej, pozbawionej
funkcji RNazowych formy MCPIP-1 (D141N-MCPIP-1) wykazały opóźnienie migracji
mRNA IL-8 po jego dodaniu (Rys. 10E). Wynik ten sugeruje tworzenie kompleksu
pomiędzy

tymi

molekułami.

Podsumowując,

przeprowadzone

eksperymenty

udowadniają, że transkrypt IL-8 stanowi substrat dla białka MCPIP-1.
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Rys. 10. Immunoprecypitacja transkryptów rozpoznawanych przez MCPIP-1. (A) Komórki HeLa
(8 x 106 komórek/szalkę 10 cm) infekowano E. coli w MOI 1:5 przez 8 godzin, a następnie wyizolowane
lizaty komórkowe poddano procesowi immunoprecypitacji przy użyciu specyficznych przeciwciał
anty-MCPIP-1 uzyskując frakcję białka MCPIP-1 ze związanymi z nim transkryptami (RNA-IP).
Następnie rozdzielono mRNA od białka i przeprowadzono kolejno reakcję odwrotnej transkrypcji i PCR
w czasie rzeczywistym, aby zbadać ekspresję cytokin prozapalnych: IL-6, IL-8 oraz MCP-1. Lewa strona
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wykresu prezentuje relatywną ekspresję mRNA cytokin indukowanych infekcją, obecnych we frakcji
pełnych lizatów komórkowych. Prawa strona wykresu obrazuje relatywną ekspresję cytokin po stymulacji
bakteriami, związanych z białkiem MCPIP-1, obecną we frakcji poddanej immunoprecypitacji. Kontrolę
stanowiły komórki nieinfekowane, oznaczony w nich poziom badanych cytokin przyjęto za wartość 1;
(B) Analiza bioinformatyczna sekwencji transkryptu IL-8 w oparciu o programy ClustalW oraz mFOLD;
(C) Rozdział SDS-PAGE rekombinowanego białka WT-MCPIP-1 oraz jego formy zmutowanej D141NMCPIP-1 prezentujący stopień oczyszczenia rekombinowanych białek; (D) Transkrypt IL-8 inkubowano
z formą niezmutowaną białka MCPIP-1, bądź bez niego przez kolejne czasy: 1, 2, 4, 6 i 20 godzin,
a następnie przeprowadzono elektroforezę w żelu agarozowym. Przestawiono wynik reprezentatywny;
(E) Badanie interakcji pomiędzy RNA IL-8 oraz formą białka MCPIP-1 pozbawionej aktywności
RNazowej wykonano inkubując 2 pmol mRNA IL-8 (CDS + 3’UTR) bez lub z 50 i 100 pmolami
D141N-MCPIP-1, a następnie rozdzielając je w żelu. Przedstawiono wynik reprezentatywny.

Ekspresja IL-8 jest indukowana aktywacją czynnika transkrypcyjnego NF-κB.
Ponadto praca Elliott CL et. al pokazuje, że czynnik transkrypcyjny NF-κB jest
kluczowy dla ekspresji IL-8 w ludzkich komórkach raka szyjki macicy [169].
Jednocześnie NF-κB jest negatywnie regulowany przez deubikwitynazową aktywność
MCPIP-1 prowadzącą do stabilizacji IκB [121]. Zatem kolejne doświadczenie miało na
celu weryfikację, czy zmiany poziomu MCPIP-1 wpływają na ekspresję IL-8 również
poprzez zmianę aktywacji NF-κB. Przeprowadzono test immunoenzymatyczny
otrzymanych

ekstraktów

jądrowych,

pochodzących

z

komórek

HeLa

ze zmodyfikowanym jak poprzednio opisano (rozdział 7.3.1 i 7.3.3) poziomem
MCPIP-1. Do badań dołączono również próbki wyizolowane z komórek infekowanych
E. coli uzyskane w procedurze opisanej w rozdziale 7.4. Otrzymane wyniki
potwierdzają oczekiwany wzrost aktywności NF-κB w momencie wyciszenia ekspresji
MCPIP-1 (Rys. 11A) oraz jej spadek po indukcji nadekspresji MCPIP-1 (Rys. 11B).
Zmiana

ta

jest

obserwowana

zarówno

w

komórkach

infekowanych,

jak

i nieinfekowanych. Nie widać jednak znaczących różnic pomiędzy komórkami
eksponowanymi na bakterie bądź nie. Zatem można wnioskować, że MCPIP-1 może
odpowiadać za regulację poziomu IL-8 także na drodze zmiany aktywacji NF-κB.
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Rys. 11. Wpływ zmian ekspresji MCPIP-1 oraz infekcji E. coli na aktywność czynnika
transkrypcyjnego NF-κB. Ekspresję MCPIP-1 wyciszono w komórkach HeLa przy użyciu specyficznej
sekwencji shRNA (A), a także wprowadzono dodatkowe kopie genu (B) poprzez transdukcję tak jak
opisano w sekcji Materiały i Metody. Negatywną kontrolę (NK) stanowiły komórki traktowane wektorem
nie niosącym sekwencji wyciszających shRNA (A) oraz dodatkowych kopii genu (B). Komórki HeLa
infekowano E. coli przez 3 godziny, a następnie sporządzono z nich ekstrakty jądrowe, w których
następnie badano aktywność czynnika transkrypcyjnego NF-κB przy pomocy testu ELISA TransAM®
NFκB p65 ELISA kit. Dane reprezentują uśrednione wartości aktywności z 3-5 niezależnych
eksperymentów ± odchylenie standardowe. [* p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0,001; ns – nie statystyczne]

7.6. Udział MCPIP-1 w regulacji odpowiedzi zapalnej mediowanej działaniem
IL-8
W dotychczas opisanych badaniach dowiedziono udziału MCPIP-1 w regulacji
ekspresji IL-8, jednakże cennym byłoby określenie szerszego, biologicznego znaczenia
wykazanego zjawiska. Z tego względu postanowiono ocenić wybrane mechanizmy
odpowiedzi zapalnej tkanki nabłonkowej, w których chemokina ta odgrywa istotną rolę.
7.6.1.

Aktywacja granulocytów

Produkcja przez nabłonek IL-8 skutkuje wieloma procesami, mającymi na celu
eliminację wykrytego zagrożenia. Wykazano, że IL-8 wykazuje autokrynny wpływ na
komórki nabłonkowe, indukując ich proliferację [170], hamując apoptozę [171], czy też
wpływając na zabijanie wewnątrzkomórkowe patogenów np. poprzez regulację
produkcji tlenku azotu [172]. Jednym z uruchamianych procesów jest również indukcja
chemotaksji granulocytów obojętnochłonnych i ich aktywacja [43], [173]. Ponieważ
PMNs stanowią populację komórek wysoce wrażliwych na działanie chemokin,
inkubowano je z pożywką znad komórek kontrolnych i z wyciszoną ekspresją genu
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MCPIP-1. W badaniach wykorzystano również model komórek infekowanych E. coli
(Rys. 12A). Aby móc ocenić aktywację granulocytów wykorzystano barwnik
fluorescencyjny Fura-2, który wiąże się wewnątrzkomórkowo do wolnych jonów
wapniowych. Dzięki niemu można było oznaczyć mobilizację wolnego wapnia
w czasie, następującą w wyniku aktywacji neutrofili. Granulocyty traktowane pożywką
zebraną znad komórek HeLa z wyciszoną ekspresją genu MCPIP-1, które produkowały
więcej IL-8 w porównaniu z komórkami kontrolnymi, wywoływały podwyższoną
mobilizację jonów wapniowych (Rys. 12A). Efekt był wzmocniony, gdy neutrofile
eksponowano na pożywki zebrane z infekowanych bakteriami komórek HeLa
(Rys. 12A). Świadczyło to o tym, że wyciszenie MCPIP-1 i wykazany wzrost produkcji
IL-8 ma konsekwencje biologiczne, a sama cytokina jest aktywna.
7.6.2.

Parakrynna aktywacja komórek HeLa

Kolejny eksperyment miał za zadanie sprawdzić, czy występuje parakrynny efekt
IL-8 na komórki HeLa. W celu weryfikacji tego pytania badawczego wybrano jako gen
referencyjny indukowaną syntazę tlenku azotu (iNOS), której ekspresja jest aktywowana
przez IL-8 [172]. Jednocześnie udowodniono, że transkrypt genu iNOS nie jest
regulowany przez MCPIP-1, ponieważ nie tworzy charakterystycznej struktury
rozpoznawanej przez to białko [174]. Białko indukowanej syntazy tlenku azotu
zaangażowane jest w odpowiedź prozapalną, poprzez produkcję tlenku azotu.
Otrzymane wyniki wykazały indukcję genu iNOS w komórkach z wyciszoną ekspresją
genu MCPIP-1, wykazujących zwiększoną sekrecję IL-8 w porównaniu z komórkami
kontrolnymi (Rys. 12B). Można to zaobserwować zarówno w przypadku krótszych 8 godz., jak i dłuższych - 24 godz., czasów ekspozycji w przypadku komórek HeLa
infekowanych E. coli i nieinfekowanych (Rys. 12B). Zatem można przypuszczać, że
produkowana w odpowiedzi na wyciszenie MCPIP-1 IL-8, zwrotnie indukuje
odpowiedź prozapalną komórek HeLa.
7.6.3.

Bakteriobójcze funkcje komórek nabłonkowych

Na koniec wykonano eksperyment mający na celu sprawdzenie, czy białko
MCPIP-1 ma wpływ na rozwój infekcji w komórkach nabłonkowych, badając zdolność
eradykacji bakterii E. coli przez komórki HeLa z wyciszoną ekspresją genu MCPIP-1.
Posiewy lizatów infekowanych komórek wykazały bardziej wydajne usuwanie bakterii
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w przypadku komórek z obniżoną ekspresją białka MCPIP-1 w porównaniu do komórek
niemodyfikowanych (Rys. 12C). Można przypuszczać, że z uwagi na zwrotne działanie
chemokin,

indukowane

są

wewnątrzkomórkowe mechanizmy prowadzące do

wydajniejszej eliminacji zakażenia, takie jak np. iNOS.
Powyższe doświadczenia pozwalają wysnuć wniosek, iż białko MCPIP-1
odgrywa szeroką rolę w funkcjonowaniu komórek nabłonkowych i regulacji ich
odpowiedzi zapalnej, wpływając m. in. na ekspresję IL-8.

Rys. 12. Ocena biologicznych efektów indukcji IL-8 wywołanej spadkiem poziomu białka
MCPIP-1. (A) Neutrofile (2 x 106 komórek/ml) wyizolowane z krwi obwodowej ludzkiej traktowano
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pożywkami hodowlanymi zebranymi znad komórek kontrolnych, z wyciszoną ekspresją genu MCPIP-1
oraz infekowanych E. coli. Granulocyty przed eksperymentem były inkubowane z barwnikiem Fura-2.
Pomiar prowadzony przez 40 sekund, w interwałach co 5 sekund, przy długości fali 340 i 380 nm
rozpoczęto w momencie dodania pożywki, co oznaczono na wykresie strzałką. Stosunek obu długości fali
jest bezpośrednio powiązany z ilością uwolnionych jonów wapniowych. Na wykresie przedstawiono
jeden z trzech wyników reprezentatywnych stosunku długości fali fluorescencji (340/380 nm);
(B) 8 i 24 godziny po infekcji E. coli komórek HeLa z wyciszoną przy pomocy sekwencji shRNA
ekspresją MCPIP-1 oraz kontrolnych, wyizolowano z nich całkowity RNA, a następnie przeprowadzono
reakcję PCR w czasie rzeczywistym badając poziom transkryptu iNOS. Każdorazowo poziom transkryptu
w komórkach kontrolnych przyjęto za wartość równą 1. Dane reprezentują uśrednione wartości
3-6 niezależnych eksperymentów ± odchylenie standardowe; (C) Po 4 godzinnej infekcji bakteriami
E. coli (MOI 1:5) komórek HeLa o obniżonej ekspresji białka MCPIP-1 oraz kontrolnych, komórki
lizowano, i przygotowane lizaty naniesiono na agarowe podłoże LB w celu oznaczenia ilości bakterii
wewnątrzkomórkowych. Następnego dnia policzono wyrosłe kolonie (CFU). Dane pokazują uśrednioną
wartość z 3 niezależnych eksperymentów ± odchylenie standardowe. [* p < 0,05; ** p < 0,01]

7.7. Określenie wpływu IL-8 na ekspresję MCPIP-1 w komórkach HeLa
Z uwagi na wzrost sekrecji IL-8 w wyniku wyciszenia MCPIP-1 w HeLa
należało sprawdzić, czy ta chemokina ma wpływ również zwrotnie na zmianę ekspresji
MCPIP-1. W tym celu zastosowano do stymulacji komórek HeLa rekombinowaną IL-8
w różnych stężeniach 2, 50, 100 i 200 ng/ml (Rys. 13). Po 8 godzinach inkubacji HeLa
z chemokiną zaobserwowano około 40% przyrost ilości MCPIP-1 w stosunku do
kontroli, jednak utrzymywał się on w przypadku wszystkich zastosowanych dawek.
Z kolei po 24 godzinach stymulacji IL-8 nie zaobserwowano wzrostu produkcji białka
MCPIP-1 w żadnym z zastosowanych stężeń (Rys. 13). W konsekwencji nie dochodzi
zatem zwrotnie do nadprodukcji białka MCPIP-1, co powodowałoby pogłębienie efektu
antyzapalnego i dalsze uniewrażliwienie komórek nabłonka.

Rys. 13. Ocena wpływu IL-8 na ekspresję białka MCPIP-1. Komórki HeLa (8 x 105 komórek/dołek)
traktowano kolejnymi stężeniami 2, 50, 100 i 200 ng/ml rekombinowanej IL-8 przez 8 i 24 godz.,
a następnie wyizolowano całkowite białko. Przedstawiono reprezentatywny wynik analizy Western blot.
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Podsumowując, pierwsza część prezentowanych badań dowiodła, że IL-8
stanowi kolejny, dotychczas nieopisany substrat dla białka MCPIP-1. Ponadto wskazuje
ona, że zaobserwowany wysoki, konstytutywny poziom MCPIP-1 w komórkach
nabłonkowych jest istotnym elementem mechanizmu utrzymującego obniżoną
wrażliwości tych komórek na kontakt z drobnoustrojami środowiska zewnętrznego
zapobiegając ich nadmiernej aktywacji i rozwojowi stanu zapalnego.

Część II – Wpływ infekcji bakteryjnej komórek nabłonka na MCPIP-1
Wyniki pierwszej części badań dowiodły, że konstytutywnie wysoki poziom
MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych stanowi istotny regulator stanu zapalnego,
ograniczający nadmierną produkcję IL-8. W związku z faktem, że IL-8 jest kluczowa
w rekrutacji komórek układu odpornościowego do miejsca infekcji, stąd interesującym
jest pytanie, czy sam MCPIP-1 ulega regulacji pod wpływem infekcji. Z tego względu
kolejna część badań została poświęcona temu zagadnieniu.
7.8. Ocena wpływu infekcji na ekspresję MCPIP-1 i produkcję cytokin
prozapalnych
Badania rozpoczęto od analizy poziomu MCPIP-1 w komórkach HeLa
zainfekowanych bakteriami Gram-ujemnymi gatunku E. coli oraz Gram-dodatnimi
gatunku S. aureus. Analizowano poziom ekspresji transkryptu i białka MCPIP-1.
Wykazano, że po infekcji bakteriami nie dochodzi do statystycznie istotnych zmian
poziomu mRNA dla MCPIP-1 zarówno po 3, jak i 24 godzinach (Rys. 14A). Analiza
poziomu białka wykazała natomiast znaczące, utrzymujące się w czasie obniżenie ilości
MCPIP-1, obserwowane jedynie w następstwie infekcji E. coli, nie zaś w przypadku
gronkowca złocistego (Rys. 14B). Aby wyeliminować możliwość degradacji białka
związaną ze śmiercią lub uszkodzeniem zainfekowanych komórek sprawdzono, czy
infekcja bakteriami miała wpływ na żywotność komórek. W przypadku ekspozycji
HeLa na E. coli nie dochodzi do zmian żywotności, podczas gdy po 3 godzinach
inkubacji HeLa z S. aureus, można zauważyć niewielki i nieznamienny wzrost
śmiertelności komórek w porównaniu z kontrolą (Rys. 14C). W celu oceny, czy
regulacja poziomu MCPIP-1 zależy od rodzaju patogenu, w dalszych badaniach
wykorzystano kilka kolejnych gatunków bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych,
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w tym Salmonella enterica spp. enterica serowar Typhimurium, Porphyromonas
gingivalis, Streptococcus sanguinis i Bacillus subtilis. Przeprowadzona analiza poziomu
białka wskazała spadek poziomu MCPIP-1, ale obserwowany jedynie w przypadku
bakterii Gram-ujemnych, tj. E. coli, S. Typhimurium, P. gingivalis (Rys. 14D). Bakterie
Gram-dodatnie nie wpłynęły na zmianę ekspresji badanego białka. Uzyskane wyniki
wskazują na specyficzność regulacji poziomu MCPIP-1 zależną od rodzaju patogenu.
Z tego względu do dalszych badań wybrano E. coli i S. aureus.
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Rys. 14. Wpływ infekcji E. coli i S. aureus na ekspresję MCPIP-1. Komórki HeLa (3 x 105
komórek/dołek płytki 24-dołkowej) infekowano bakteriami E. coli (MOI 1:5) oraz S. aureus (MOI 1:5)
przez 3 i 24 godziny. (A) Relatywny poziom indukcji genu MCPIP-1 oznaczono metodą PCR w czasie
rzeczywistym i zaprezentowano uśrednione wartości z 3 niezależnych eksperymentów ± odchylenie
standardowe; (B) Poziom białka MCPIP-1 i białka referencyjnego β-aktyny oznaczano poprzez analizę
Western blot. Przedstawiono reprezentatywny wynik rozdziału białek w żelu; (C) Żywotność komórek
została oceniona testem LDH. Przedstawiono uśrednione wartości z 3 niezależnych eksperymentów ±
odchylenie standardowe; (D) Przedstawiono reprezentatywny wynik analizy Western blot lizatów
białkowych przygotowanych z komórek HeLa, infekowanych przez 3 godziny MOI 1:2 bakteriami:
Escherichia coli (E.c.), Salmonella enterica spp. enterica serowar Typhimurium (S.T.), Porphyromonas
gingivalis (P.g.), Staphylococcus aureus (S.a.), Streptococcus sanguinis (S.s.), Bacillus subtilis (B.s.).

Aby ocenić, czy spadek poziomu białka MCPIP-1 wywołany infekcją bakteryjną
ma znaczenie w regulacji ekspresji genów prozapalnych, w następnej kolejności
oceniono poziom cytokin, których stabilność transkryptu warunkowana jest obecnością
MCPIP-1 (Rys. 15). Wykazano, że w przypadku infekcji E. coli dochodzi do
znamiennego wzrostu poziomu IL-8 (Rys. 15A), IL-6 (Rys. 15B), oraz transkryptu
IL-1β (Rys. 15D), podczas gdy nie obserwuje się takiego efektu w przypadku MCP-1
(Rys. 15C). Jednocześnie S. aureus nie powoduje zwiększenia ekspresji badanych
cytokin i chemokin zarówno po krótkiej, jak i długiej ekspozycji na bakterie
(Rys. 15 A-D).
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Rys. 15. Wpływ infekcji E. coli i S. aureus na produkcję cytokin prozapalnych. Komórki HeLa
(3 x 105 komórek/dołek płytki 24-dołkowej) infekowano bakteriami E. coli (MOI 1:5) oraz S. aureus
(MOI 1:5) przez 3 i 24 godziny, a następnie oznaczano produkcję IL-8 (A) i IL-6 (B) przy użyciu testu
ELISA, MCP-1 (C) stosując zestaw Cytometric Bead Array, a poziom indukcji genu IL-1β (D) metodą
PCR w czasie rzeczywistym. Kontrolę stanowiły komórki nieinfekowane. Zaprezentowane wartości są
uśrednione z 3 niezależnych eksperymentów ± odchylenie standardowe. [*p < 0,05; *** p < 0,001]

Na podstawie uzyskanych wyników można wywnioskować, że MCPIP-1 ulega
regulacji pod wpływem infekcji, a zmiana ta zależy od gatunku bakterii. Po infekcji
bakteriami Gram-ujemnymi, w tym E. coli dochodzi do spadku ekspresji MCPIP-1.
Regulacja nie odbywa się na poziomie indukcji genu, lecz na dalszych etapach
powstawania i/lub modyfikacji białka. Spadek poziomu białka MCPIP-1 wywołany
infekcją bakteriami Gram-ujemnymi gatunku E. coli może być przyczyną zwiększonej
produkcji czynników prozapalnych, ponieważ wzrost jest obserwowany preferencyjnie
w przypadku cytokin regulowanych przez MCPIP-1, takich jak: IL-8, IL-6 i IL-1β.
7.9. Modyfikacje ekspresji MCPIP-1 pod wpływem infekcji E. coli
Biorąc pod uwagę brak wpływu infekcji S. aureus na zmiany zarówno poziomu
MCPIP-1, jak i produkcji cytokin przez HeLa, do dalszych etapów badań wybrano
jedynie bakterie gatunku E. coli. Używane bakterie E. coli należą do szczepów
laboratoryjnych, jednakże są one w środowisku naukowym szeroko stosowane
w modelach infekcyjnych [43], [175]. Pierwsze eksperymenty miały za zadanie
przeanalizowanie, jakie zmiany w ekspresji MCPIP-1 powoduje krótka ekspozycja na
bakterie. W tym celu komórki HeLa infekowano E. coli przez 1, 2 i 3 godziny,
a następnie sprawdzono relatywny poziom indukcji genu oraz ekspresji białka MCPIP1. Uzyskane w ten sposób wyniki pokazują brak istotnych statystycznie zmian poziomu
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mRNA (Rys. 16A), ale równocześnie uwidaczniają stopniowy spadek poziomu białka
MCPIP-1, kolejno o 23% po 1 godz., 60% po 2 godz. i 86% po 3 godzinach (Rys. 16B)
w porównaniu z komórkami nieinfekowanymi. Podane wartości wyliczono na
podstawie pomiarów densytometrycznych, normalizując je względem poziomu
β-aktyny Sugeruje to, że MCPIP-1 jest odpowiedzialny za szybką odpowiedź komórki
na infekcję E. coli, jednak na tym etapie nadal nie wiadomo, jaki mechanizm,
począwszy od translacji po modyfikacje potranslacyjne i degradację, jest za ten efekt
odpowiedzialny.

Rys. 16. Zmiany poziomu MCPIP-1 w krótkim czasie po infekcji komórek HeLa bakteriami Gramujemnymi gatunku E. coli. Komórki HeLa (4 x 105 komórek/dołek płytki 12-dołkowej) infekowano
bakteriami E. coli (MOI 1:5), a następnie izolowano całkowity RNA (A) oraz przygotowywano białkowe
lizaty komórkowe (B) po czasie 1, 2 i 3 godzin od infekcji. Kontrolę stanowiły komórki nieinfekowane.
Aby zbadać poziom indukcji genu MCPIP-1 przeprowadzano reakcję odwrotnej transkrypcji i reakcję
PCR w czasie rzeczywistym. Pokazano wartości uśrednione z 3 niezależnych eksperymentów
± odchylenie standardowe. Ekspresję białka oznaczano metodą Western blot i przedstawiono wynik
reprezentatywny.

Aby zweryfikować, czy spadek poziomu MCPIP-1 pod wpływem infekcji E. coli
jest procesem trwałym czy przejściowym, postanowiono rozszerzyć badania i dokonano
analizy zmian poziomu białka MCPIP-1 w komórkach HeLa po różnych czasach po
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infekcji, w tym: 0, 2, 3, 4, 6, 8, 18 i 24 godziny. Kontrolę w każdym z tych przypadków
stanowiły komórki nieinfekowane. Przygotowane na tej podstawie wykresy pokazują,
że białko MCPIP-1 ulega niemal natychmiastowej (2 godz.) degradacji w wyniku
infekcji i zaczyna powracać do stanu wyjściowego dopiero po około 18 godzinach
(Rys. 17A, B). Jednocześnie do 8 godzin nie widać istotnych statystycznie zmian
poziomu transkryptu MCPIP-1, a obniżenie jego poziomu obserwujemy po
12 godzinach po czym dochodzi do jego spadku (Rys. 17C). Równocześnie obserwuje
się przyrost mRNA dla IL-8, który osiąga swoją maksymalną wartość po 4 godzinach,
a następnie powraca do pierwotnego poziomu (Rys. 17A). Przekłada się to na wzrost
sekrecji chemokiny do pożywki, który rozpoczyna się po 4 godzinach i osiąga plateau
w 18 godzinie (Rys. 17B). Widać zatem wyraźnie negatywną korelację poziomu
sekrecji IL-8 od ekspresji białka MCPIP-1. Ponadto można zauważyć, że zarówno
spadek poziomu MCPIP-1, jak i wzrost ekspresji IL-8 są procesami gwałtownymi, ale
przejściowymi, które zanikają po 24 godzinach od kontaktu z drobnoustrojem.
Co więcej, obserwowany spadek transkryptu MCPIP-1 może wskazywać na
uruchomienie procesu translacji tego białka.
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Rys. 17. Korelacja zmian poziomu MCPIP-1 oraz IL-8. Komórki HeLa (4 x 105 komórek/dołek płytki
12-dołkowej) infekowano bakteriami E. coli (MOI 1:5) przez kolejne godziny 2, 3, 4, 6, 8, 18, 24,
a następnie izolowano całkowity RNA oraz przygotowywano białkowe lizaty komórkowe. Kontrolę
stanowiły komórki nieinfekowane. Czas 0 godz. to moment rozpoczęcia ekspozycji komórek na bakterie.
Aby zbadać poziom indukcji genu IL-8 i MCPIP-1 przeprowadzano reakcję odwrotnej transkrypcji
i reakcję PCR w czasie rzeczywistym. Ekspresję białka oznaczano metodą Western blot, a następnie
wykonano densytometrię otrzymanych prążków; (A) Wykres korelacji poziomu białka MCPIP-1
z transkryptem IL-8; (B) Wykres korelacji ekspresji białka MCPIP-1 z wydzielaną chemokiną. Pokazano
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wartości uśrednione z 3 niezależnych eksperymentów ± błąd standardowy; (C) Wykres zmian ekspresji
mRNA MCPIP-1 po infekcji HeLa bakteriami. Pokazano wartości uśrednione z 3 niezależnych
eksperymentów ± odchylenie standardowe. [** p < 0,01]

Podsumowując, infekcja komórek nabłonkowych bakteriami Gram-ujemnymi
gatunku E. coli prowadzi do gwałtownego, lecz przejściowego spadku poziomu białka
MCPIP-1 bądź jego degradacji, co w konsekwencji przekłada się na szybkie
zwiększenie produkcji cytokin prozapalnych, w tym IL-8. Można przypuszczać, że jest
to mechanizm szybkiej reakcji komórek nabłonkowych na infekcję bakteryjną.
7.10.

Identyfikacja mechanizmu odpowiedzialnego za regulację poziomu

MCPIP-1 podczas infekcji E. coli
Jest wiele mechanizmów odpowiedzialnych za regulację poziomu białka
w komórce. Jedne zawiadują produkcją białek de novo, a drugie odpowiadają za jego
modyfikacje potranslacyjne, w tym proteolizę. Degradacja białka może przebiegać
z zaangażowaniem proteasomu, bądź proces ten jest katalizowany przez specyficzne
proteazy. Dlatego też postanowiono zbadać, jaki jest mechanizm spadku poziomu
MCPIP-1 obserwowanego w wyniku infekcji komórek nabłonkowych bakteriami
E. coli. Badania rozpoczęto od sprawdzenia, czy obecność żywych patogenów jest
kluczowa w obserwowanym zjawisku. W tym celu dokonano zakażenia komórek HeLa
żywymi bakteriami E. coli oraz termicznie inaktywowanymi. Przeprowadzona analiza
Western blot potwierdziła znaczący spadek poziomu MCPIP-1 po infekcji żywymi
bakteriami, ale wykazała też znacznie silniejsze obniżenie poziomu badanego białka
w próbkach potraktowanych termicznie inaktywowanymi bakteriami (Rys. 18). Zatem
można wnioskować, że obserwowany fenomen obniżenia poziomu MCPIP-1 nie zależy
od żywotności bakterii, a jest prawdopodobnie determinowany jej komponentami.

Rys. 18. Ocena roli żywotności bakterii w regulacji poziomu białka MCPIP-1. Komórki HeLa
(4 x 105 komórek/dołek płytki 12-dołkowej) infekowano przez 3 godziny żywymi bakteriami E. coli
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(MOI 1:5) lub termicznie inaktywowanymi (T.I.) przez 1 godzinę w 70⁰C. Kontrolę stanowiły komórki
nieinfekowane. Następnie izolowano całkowite białko i badano ekspresję MCPIP-1 przy pomocy metody
Western blot. Przedstawiono wynik reprezentatywny.

W drugiej kolejności postanowiono zbadać udział receptora rozpoznającego
molekularne wzorce patogenności typowe dla bakterii Gram-ujemnych, czyli TLR4.
Postanowiono posłużyć się specyficznymi przeciwciałami blokującymi ten receptor,
a następnie dokonano stymulacji komórek HeLa żywymi bakteriami E. coli oraz
charakterystycznym antygenem bakterii Gram-ujemnych, jakim jest endotoksyna, czyli
LPS. Analiza Western blot wykazała, że zablokowanie TLR4 nie wpłynęło na obniżenie
poziomu białka MCPIP-1 wywołanego infekcją bakteryjną (Rys. 19). Ponadto sam LPS
nie wpływa na obniżenie poziomu MCPIP-1, a zablokowanie receptora TLR4 wraz
z równoczesną stymulacją komórek LPS, nie powoduje istotnych zmian poziomu
MCPIP-1 (Rys. 19). Wyklucza to, że komponentą odpowiedzialną za spadek MCPIP-1
jest aktywacja receptora TLR4 oraz udział LPS pochodzącego z E. coli w badanym
procesie.

Rys. 19. Identyfikacja receptora odpowiedzialnego za transmisję sygnału prowadzącego do spadku
poziomu MCPIP-1 po infekcji E. coli. Komórki HeLa (4 x 105 komórek/dołek płytki 12-dołkowej)
traktowano przeciwciałami blokującymi receptor TLR4 (w stężeniu końcowym 5 μg/ml) przez 30 min,
a następnie komórki infekowano przez 3 godz. żywymi bakteriami E. coli (MOI 1:5) oraz stymulowano
LPS z E. coli (w stężeniu końcowym 100 ng/ml). Kontrolę stanowiły komórki niczym nie traktowane.
Wyizolowano całkowite białko i badano ekspresję MCPIP-1 przy pomocy metody Western blot.
Przedstawiono wynik reprezentatywny.

Kolejny etap badań polegał na weryfikacji, czy obserwowany po infekcji E. coli
spadek poziomu białka jest efektem zahamowania translacji białek w komórce. Z tego
względu
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preinkubowano

30

min

z

inhibitorem

translacji

cykloheksymidem, a następnie eksponowano przez 1 i 3 godziny na bakterie E. coli.
Przeprowadzono

analizę

densytometryczną

uzyskanych

po

rozdziale

elektroforetycznym prążków i przedstawiono wyniki w formie wykresu obrazującego
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zmiany w czasie poziomu MCPIP-1 po infekcji w stosunku do kontroli nieinfekowanej
(Rys. 20). Widać na nim, że zahamowanie translacji nie wpływa na poziom białka
MCPIP-1 w komórkach nie infekowanych, co sugeruje stabilność białka w komórce
w czasie 3 godzin. Jednocześnie infekcja komórek HeLa, u których zahamowano proces
biosyntezy białek de novo, spowodowała spadek poziomu białka MCPIP-1 po
1 godzinie o około 40%, który choć statystycznie nieistotny, wskazuje na degradację
tego białka w odpowiedzi na kontakt z patogenem (Rys. 20). Zatem wynik ten
wskazuje, że bakterie nie wpływają na proces biosyntezy białka MCPIP-1, ale regulują
jego poziom poprzez procesy kontrolujące jego stabilność.

Rys. 20. Wpływ infekcji komórek bakteriami E. coli na biosyntezę MCPIP-1.

Komórki HeLa

(4 x 105 komórek/dołek) inkubowano przez 30 min z inhibitorem biosyntezy białek – cykloheksymidem
(CHX) w stężeniu końcowym 10 μg/ml, a następnie komórki infekowano przez 1 i 3 godziny żywymi
bakteriami E. coli (MOI 1:5). Kontrolę stanowiły komórki traktowane cykloheksymidem, zebrane
w czasie 0. Następnie izolowano całkowite białko i badano ekspresję MCPIP-1 przy pomocy metody
Western blot. Przedstawiono wartości uśrednione analizy densytometrycznej z 2 niezależnych
eksperymentów ± odchylenie standardowe.

Ponieważ powyższe wyniki wykazały, że obniżenie poziomu białka MCPIP-1
po infekcji E. coli nie jest związane ze spadkiem tempa procesu transkrypcji
i translacji, ale prawdopodobnie jest efektem modyfikacji potranslacyjnej MCPIP-1,
stąd

w

kolejnych

doświadczeniach

postanowiono

zidentyfikować

proces

wewnątrzkomórkowy odpowiedzialny za badane zjawisko. Z tego powodu w pierwszej
kolejności przeanalizowano rolę proteasomu. System ubikwityna-proteasom mediuje
większość procesów proteolizy przebiegających w komórkach ssaków. Działa on
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dwuetapowo, pierwszy etap to znakowanie przez ubikwitynę reszt lizyny białek, które
mają ulec usunięciu, a kolejny to degradacja w wielkocząsteczkowym kompleksie
enzymatycznym, jakim jest proteasom. Dane literaturowe podają, że MCPIP-1 jest
fosforylowany przez kinazę IκB w odpowiedzi na ligandy receptorów TLRs oraz
stymulację IL-1β przez szlak przekazu sygnału zależny od MyD88, co prowadzi do
nagłej degradacji ubikwitynowanego MCPIP-1 w proteasomie [137]. Biorąc to pod
uwagę, najpierw zastosowano wysoce selektywny inhibitor proteasomu epoksymycynę
w celu zablokowania działania tego wielkocząsteczkowego agregatu enzymatycznego
i sprawdzono, w jaki sposób wpłynie to na poziom białka MCPIP-1 po infekcji
(Rys. 21A). Rozdział lizatów białkowych pokazał brak wpływu samej epoksymycyny
na białko MCPIP-1 w modelu komórek nieinfekowanych w badanym czasie. Natomiast
udowodniono, że w komórkach infekowanych E. coli zastosowany inhibitor przywraca
wysoki poziom białka, co wskazuje na to, że białko MCPIP-1 w wyniku infekcji jest
degradowane poprzez proteasom (Rys. 21A). Kolejne doświadczenie miało na celu
pokazać, czy dochodzi do zmiany aktywności proteasomu w wyniku ekspozycji
komórek HeLa na bakterie. Wykorzystano w tym celu specyficzny substrat
fluorescencyjny dla chymotrypsynowej aktywności proteasomu Suc-LLVY-AMC.
Ekspozycja komórek na bakterie spowodowała nieznaczny wzrost aktywności
proteasomu,
wyhamowało

przy
jego

czym

zastosowanie

działanie,

zarówno

inhibitora
w

epoksymycyny

komórkach

skutecznie

infekowanych,

jak

i nieinfekowanych (Rys. 21B). Poza samą aktywnością proteasomu, równie istotnym
elementem w procesie kierowania

białek do utylizacji w proteasomie jest ich

ubikwitynacja, a więc dołączanie reszt ubikwityny do reszt lizyny poprzez enzym
ubikwitynazę. Łańcuchy poliubikwitynowe tworzone przez przyłączanie się kolejnych
ubikwityn za pomocą reszty lizyny 48 (K48), tzw. łańcuchy „klasyczne”, są sygnałem
do zniszczenia białka [176]. Zatem równie istotna wydaje się być weryfikacja
ubikwitynacji MCPIP-1 poprzez działanie bakterii E. coli. Z tego względu poczyniono
próby optymalizacji procesu immunoprecypitacji białka MCPIP-1 z lizatów komórek
traktowanych epoksymycyną oraz infekowanych bakteriami. Jednakże z uwagi na brak
spójnych wyników nie zostały one zaprezentowane.
Uzyskane wyniki wskazują więc, że obserwowany spadek poziomu białka
MCPIP-1 w wyniku infekcji komórek nabłonkowych bakteriami E. coli jest
konsekwencją ich aktywacji wywołanej komponentami bakteryjnymi, których nie udało
się zidentyfikować w toku prowadzonych prac. Analiza potencjalnego receptora
108

komórek gospodarza odpowiadającego za obserwowany efekt wykluczyła jednak udział
TLR4. Ponadto można wnioskować, że obniżenie poziomu MCPIP-1 jest skutkiem
degradacji proteasomalnej związanej częściowo ze wzmożoną aktywacją tego
mechanizmu degradacji wewnątrzkomórkowej białek.

Rys. 21. Weryfikacja roli proteasomu w regulacji poziomu MCPIP-1 podczas infekcji. Komórki
HeLa (4 x 105 komórek/dołek) inkubowano przez 15 min z inhibitorem proteasomu epoksymycyną
w stężeniu 100 nM, a następnie komórki infekowano przez 3 godziny żywymi bakteriami E. coli
(MOI 1:5). Kontrolę stanowiły komórki traktowane DMSO. (A) Po tym czasie izolowano całkowite
białko i badano ekspresję MCPIP-1 przy pomocy metody Western blot. Przedstawiono wynik
reprezentatywny; (B) Równocześnie lizaty komórkowe poddano testowi badającemu aktywność
proteasomu, stosując w tym celu znakowany fluorescencyjnie substrat Suc-LLVY-AMC. Pomiar przy
długości fali 360/460 nm wykonywano przez godzinę w 37°C. Zaprezentowano wartości uśrednione
z 3 niezależnych eksperymentów ± odchylenie standardowe.

Na regulację poziomu białka, mogą mieć również wpływ inne cząsteczki
regulatorowe. W przypadku białka MCPIP-1 udowodniono, że stanowi ono substrat dla
negatywnego regulatora, jakim jest parakaspaza MALT-1. Dlatego też zastosowano
specyficzne inhibitory tego enzymu Mepazine i Thioridazine, aby sprawdzić, czy jego
zablokowanie wpłynie na zmianę poziomu białka MCPIP-1 w komórkach HeLa. Obie
cząsteczki są silnymi niekompetycyjnymi inhibitorami aktywności proteazowej
MALT-1, dzięki wiązaniu z allosteryczną kieszenią tego enzymu [177]. Komórki
preinkubowano z inhibitorami przez noc oraz na godzinę przed 3 godzinną stymulacją
bakteriami E. coli. Po tym czasie zebrano lizaty komórkowe w celu wykonania analizy
Western blot (Rys. 22A) oraz aktywności MALT-1 (Rys. 22B). Wizualizacja ekspresji
MCPIP-1 w komórkach HeLa pokazała, znaczące przywrócenie wysokiego poziomu
MCPIP-1 w zainfekowanych komórkach potraktowanych Mepazine i nieznaczne
w

przypadku

Tioridazine

w

porównaniu

do

komórek

zainfekowanych
109

a nietraktowanych inhibitorami. Ponadto wykonanie pomiaru aktywności MALT-1
w czasie wykazało zwiększoną aktywność enzymu po infekcji bakteriami.
Zaobserowwano również spadek aktywności enzymu do poziomu komórek kontrolnych
po zastosowaniu tych inhibitorów. Powyższe wyniki wskazują na rolę MALT-1
w regulacji poziomu MCPIP-1 podczas infekcji komórek nabłonkowych.

Rys. 22. Ocena wpływu parakaspazy MALT-1 na regulację białka MCPIP-1 podczas infekcji.
Komórki HeLa (4 x 105 kom./dołek) inkubowano przez noc ze specyficznymi inhibitorami MALT-1,
Mepazine w stężeniu końcowym 5 μM oraz Thioridazine w stężeniu 1 μM. Następnego dnia komórki
infekowano przez 3 godz. żywymi bakteriami E. coli (MOI 1:5) i lizowano komórki. (A) Komórki
kontrolne traktowano DMSO. Całkowite białko poddano rozdziałowi w żelu poliakrylamidowym
i analizie Western blot. Przedstawiono wynik reprezentatywny; (B) Lizaty komórkowe wykorzystano
w teście aktywności enzymatycznej MALT-1 przy użyciu znakowanego fluorescencyjnie substratu
Ac-LRSR-AMC. Pomiar przy długości fali 360/460 nm wykonywano co 15 min przez godzinę w 30°C.
Zaprezentowano wartości uśrednione z 3 niezależnych eksperymentów ± odchylenie standardowe.
[*p < 0,05]

Podsumowując, otrzymane wyniki po raz pierwszy pokazują, że pierwotnie
wysoki, konstytutywny poziom białka MCPIP-1, który ma pełnić rolę protekcyjną dla
nabłonka przed nadmierną aktywacją, spada w kontakcie z patogenem. To z kolei
umożliwia zwiększoną produkcję IL-8 przyciągającej profesjonalne fagocyty, której
uwalnianie w stanie fizjologicznym jest kontrolowane przez RNazę MCPIP-1. Oprócz
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tego wykazano, że za regulację ekspresji MCPIP-1 przez bakterie E. coli nie jest
odpowiedzialny jeden konkretny mechanizm, ale jest to efekt połączenia regulacji
proteasomalnej białka oraz aktywności enzymatycznej innych negatywnych białek
regulatorowych, tj. MALT-1
Ostatecznie zatem wykazano, że pierwotnie wysoki, konstytutywny poziom
MCPIP-1 jest kluczowy dla utrzymania fizjologicznej równowagi tkanki nabłonkowej,
a jego obniżenie stanowi mechanizm obronny podczas infekcji, pozwalający na szybką
eliminację zakażenia.

111

8. Dyskusja
Tkanka nabłonkowa stanowi pierwszą barierę ochronną organizmu przed
czynnikami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. Pomiędzy komórkami istnieją
ścisłe połączenia, które fizycznie blokują możliwość penetracji mikroorganizmów
w głąb tkanki. Równie istotna jest obecność na powierzchni nabłonka fizjologicznej
mikroflory, która zabezpiecza przed kolonizacją drobnoustrojów patogennych
współzawodnicząc o niszę ekologiczną oraz tworząc lokalne warunki środowiska
nieprzyjazne dla rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych [1]. Kluczowym
zadaniem komórek nabłonkowych wchodzących w skład struktury nabłonka jest
rozpoznawanie drobnoustrojów dzięki eksponowanym przez nie receptorom, w tym
TLRs, NLRs, czy RLRs [178]. W następstwie tego procesu uruchomione zostają
mechanizmy wewnątrzkomórkowe prowadzące do produkcji czynników efektorowych,
w tym cytokin prozapalnych, peptydów antybakteryjnych, a także chemokin
odpowiedzialnych za przyciąganie fagocytów m. in. makrofagów tkankowych,
monocytów i neutrofili z obwodu oraz za ich aktywację. Komórki te mają za zadanie
eliminację zakażenia, a następnie wyciszenie stanu zapalnego, aby cały układ mógł
powrócić do stanu równowagi [70]. Odpowiedź układu odpornościowego na kontakt
z patogenem musi być ściśle regulowana na wszystkich powyższych etapach.
W sytuacji, gdy działanie systemu zostaje zaburzone, dochodzi do niekontrolowanego
uwalniania mediatorów stanu zapalanego oraz zawartości granul przez aktywowane
granulocyty, co skutkuje uszkodzeniem otaczających tkanek i rozwojem patologicznych
stanów zapalnych. Mechanizm ten leży u podstaw etiologii takich chorób, jak:
przewlekłe choroby zapalne układu pokarmowego (np. IBDs), czy choroby układu
oddechowego, w tym obturacyjna choroba zapalna płuc. W ich patogenezie
udowodniono

rolę

nadmiernej

produkcji

chemokin,

w

tym

IL-8,

a także

niekontrolowanej akumulacji i aktywacji neutrofili [179]. Dlatego też niezwykle istotne
są mechanizmy zabezpieczające przed nadwrażliwością nabłonka, szczególnie że jest on
stale eksponowany na fizjologiczną mikroflorę, której komponenty mogłyby inicjować
patologiczne stany zapalne. Za ograniczanie wrażliwości nabłonka na czynniki
zewnętrzne odpowiadają takie zabezpieczenia, jak: produkcja śluzu, regulacja poziomu
ekspresji receptorów rozpoznających PAMPs oraz działanie negatywnych regulatorów
szlaków przekazu sygnału komórkowego od tych receptorów. Do grupy negatywnych
regulatorów zalicza się między innymi stosunkowo niedawno opisane białko MCPIP-1
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(Regnaza-1), które dzięki aktywności RNazowej wobec cytokin zapalnych oraz
aktywności deubikwitynazowej względem białek regulujących aktywację czynnika
transkrypcyjnego NF-κB, wykazuje działanie antyzapalne [180]. Szczegółowe badania
nad budową oraz funkcją MCPIP-1 prowadzone zarówno in vitro, jak i in vivo,
potwierdziły istotną rolę ekspresji tego białka, którego deficyt skutkuje zmianami
patologicznymi zarówno systemowymi, jak i lokalnymi. Jednakże większość danych
literaturowych skupia się na określeniu funkcji tego białka w odpowiedzi wrodzonej
i nabytej organizmu, a szczególnie w kontekście leukocytów. Ponieważ określenie
znaczenia MCPIP-1 w utrzymaniu homeostazy oraz regulacji odpowiedzi nabłonka na
infekcję wydaje się równie interesującą kwestią, stąd niniejsza praca stanowiła próbę
rozwinięcia tego zagadnienia.
Dotychczas opublikowane badania skupiały się głównie na oznaczeniu ekspresji
genu MCPIP-1 mierzonego poziomem mRNA. Przykładowo w swojej pracy Mizgalska
et. al. pokazała różnice poziomu ekspresji mRNA MCPIP-1 w rożnych narządach,
sugerując odmienne znaczenie tego białka w zależności od rodzaju, funkcji i lokalizacji
komórek [124]. Należy jednak wziąć pod uwagę, że poziomu ekspresji genu nie można
bezpośrednio przełożyć na faktyczny poziom białka w komórce, gdyż zależy on m. in.
od potranskrypcyjnej regulacji RNA, a takich danych nie znaleziono w dostępnej
literaturze. Ponadto dotychczasowe badania skupiały się na wykazaniu funkcji
MCPIP-1 w regulacji odpowiedzi immunologicznej, a szczególnie roli tego białka
w leukocytach. Działanie MCPIP-1 na poziomie komórek nabłonkowych, stanowiących
pierwszą

linię

obrony

organizmu

było

pomijane.

Z

uwagi

na

to,

w niniejszej pracy po raz pierwszy podjęto próbę oceny poziomu białka MCPIP-1
w komórkach nabłonkowych i porównania go do innych typów komórek. Uzyskane
wyniki wykazały, że konstytutywna ekspresja białka MCPIP-1 w badanych komórkach
nabłonkowych jest znamiennie wyższa w porównaniu do leukocytów. Ponadto
udowodniono, że różni się ona w zależności od miejsca, z którego pochodzą komórki
nabłonkowe. Jednocześnie porównanie w tych komórkach poziomu ekspresji MCPIP-1
wskazuje na korelację odpowiadającego mRNA oraz białka. Oprócz tego,
przeprowadzona analiza Western blot przy użyciu specyficznych przeciwciał
skierowanych przeciwko białku MCPIP-1 wykazała również odmienny wzór prążków
w badanych komórkach, co sugeruje, że obróbka potranslacyjna tego białka jest w nich
inaczej regulowana. Do tej pory prezentowane wyniki badań skupiały się na analizie
ekspresji transkryptu MCPIP-1 i pokazują one, że leukocyty wykazują znacząco wyższy
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w tym nabłonkowych [124]. Prezentowane przez nas wyniki badań wskazują z kolei na
relatywnie niższy poziom białka MCPIP-1 w leukocytach niż w komórkach
nabłonkowych. Nasuwa się zatem sugestia, że ekspresja MCPIP-1 jest różnie
regulowana w zależności od typu komórek. Uzyskane wyniki w zestawieniu
z danymi literaturowymi wskazują, że konstytutywnie niski poziom białka MCPIP-1
w leukocytach umożliwia błyskawiczną i silną odpowiedź prozapalną indukowaną
w odpowiedzi na stymulację receptorów TLRs [113]. Można spekulować, że
konstytutywnie wysoki poziom tego negatywnego regulatora przekazu TLRs
upośledzałby szybką reakcję fagocytów na kontakt z patogenem, która jest warunkiem
skutecznej eliminacji drobnoustroju chorobotwórczego. Z kolei, jak wykazałam
w niniejszej pracy, poziom MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych jest konstytutywnie
wysoki, co sugerowałoby, że komórki te są mniej wrażliwe i mają obniżoną zdolność do
uwalniania czynników prozapalnych w odpowiedzi na stymulację receptorów TLRs.
Podobną zależność obserwuje się w przypadku innych negatywnych regulatorów szlaku
przekazu sygnału od TLRs np. SIGIRR (ang. single immunoglobulin IL-1R-related
molecule). Udowodniono, że SIGIRR cechuje się wysoką, konstytutywną ekspresją
w

komórkach

nabłonkowych.

w

śródbłonku,

fibroblastach

Jednocześnie
i

makrofagach

poziom
jest

transkryptu
znacząco

tego

obniżony

białka
bądź

niewykrywalny. Autorzy przedstawiający te badania sugerują, że wysoka ekspresja
SIGIRR w nabłonku wiąże się właśnie z wyciszeniem odpowiedzi immunologicznej tej
tkanki w kontakcie z mikroorganizmami komensalnymi [181]. Innym przykładem jest
tutaj również białko Tollip, gdyż postuluje się, że jego wysoka ekspresja w komórkach
nabłonkowych jelit, w przeciwieństwie do ekspresji w monocytach, zapewnia im niską
wrażliwość na bodźce z otoczenia [182].
Ponadto moje wyniki wskazują, że istnieje korelacja pomiędzy poziomem
transkryptu i białka MCPIP-1 w badanych liniach komórek nabłonkowych. Wysoki
poziom białka MCPIP-1 identyfikowany w komórkach nabłonkowych może być
podyktowany większą stabilnością transkryptu MCPIP-1. Nie można wykluczyć
również zwiększonej stabilności białka MCPIP-1, z uwagi na np. obniżoną degradację
proteasomalną, czy ograniczoną aktywność proteolityczną parakaspazy MALT-1.
Wyjaśnienie przyczyn zaobserwowanego zjawiska wysokiego poziomu MCPIP-1
w komórkach nabłonkowych wymagałoby dalszych badań w tym kierunku,
np. analizujących korelację pomiędzy aktywnością MALT-1 w różnych typach
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komórek, a poziomem białka MCPIP-1. Takie próby podjęto badając ludzkie fibroblasty
(dane nie prezentowane), komórki w których wysoki poziom transkryptu MCPIP-1 nie
znajduje odzwierciedlenia w poziomie białka. W komórkach tych, pomimo wysokiej
ekspresji mRNA MCPIP-1, obserwuje się obniżony poziom białka o masie 66 kDa
i pojawienie się form o niskiej masie cząsteczkowej (ok. 35 kDa i ok. 15/20 kDa). Jest
to prawdopodobnie skutkiem intensywnej obróbki potranslacyjnej MCPIP-1 przez
parakaspazę, której wysoką aktywność zidentyfikowano w tych komórkach. Uzyskane
wyniki wskazują zatem, że białko MCPIP-1 jest istotne nie tylko dla leukocytów, ale
również komórek nabłonkowych, które z racji tego, że są stale eksponowane na
komponenty bakteryjne, muszą posiadać mechanizmy kontrolujące odpowiedź
immunologiczną, takie jak negatywne regulatory, do których zaliczamy MCPIP-1.
W odpowiedzi immunologicznej tkanki nabłonkowej kluczową rolę odgrywa IL-8,
chemokina przyciągająca profesjonalne fagocyty do miejsca infekcji. W przypadku
niekontrolowanej produkcji tej cytokiny dochodzi do nadmiernej rekrutacji i aktywacji
granulocytów, co skutkuje uszkodzeniem okolicznych tkanek i pogłębianiem
zainicjowanego stanu zapalnego. Nadmierną produkcję IL-8 udowodniono między
innymi w takich chorobach, jak: choroba Crohn’a, wrzodziejące zapalenie jelita, astma,
łuszczyca, czy reumatoidalne zapalenie stawów [75], [82], [169]. Dowodzi to, jak
krytyczna jest ścisła kontrola produkcji tej chemokiny przez komórki nabłonka.
Poszukując

fizjologicznej

roli

wysokiego

poziomu

MCPIP-1

w

komórkach

nabłonkowych skupiłam się więc na regulacji ekspresji IL-8. Przesłanką do wyboru
takiego genu była, również udowodniona w badaniach poprzedników, aktywność
RNazowa MCPIP-1 w stosunku do transkryptów innych cytokin prozapalnych, w tym:
IL-6,

IL-1β

i

IL-12p40.

Analizę

procesu

regulacji

IL-8

przez

MCPIP-1

przeprowadziłam w warunkach in vitro z zastosowaniem modelu komórek
nabłonkowych, które poddałam procesom transfekcji i transdukcji, mających na celu
modulację ekspresji białka MCPIP-1.
Zastosowanie do badań linii komórkowych czasami nie odzwierciedla w stu
procentach odpowiedzi pierwotnych komórek nabłonkowych ani warunków in vivo,
gdyż niektóre funkcje mogą ulec osłabieniu w czasie procesu transformacji. Jednak
wiele mechanizmów pozostaje zachowanych, dzięki czemu ich użycie daje pogląd na
sytuację jaka ma miejsce w warunkach fizjologicznych, umożliwiając kontrolowanie
warunków doświadczenia i uzyskiwanie powtarzalnych wyników [43]. Wybór do
kolejnych badań linii komórkowej raka szyjki macicy HeLa był podyktowany kilkoma
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doświadczeniami wstępnymi. Przede wszystkim komórki HeLa wykazywały wysoką
konstytutywną ekspresję białka MCPIP-1, która nie ulegała, podobnie jak poziom
mRNA tego białka, zmianom wraz z kolejnymi pasażami komórek. Oprócz tego dane
literaturowe wskazują, że komórki HeLa produkują wszystkie receptory TLRs, co
wskazuje, że stanowią dobry model do badania procesu infekcji [183]. Ponadto jak
wykazałam w swoich badaniach, aktywacja tych komórek agonistami receptorów TLRs
nie wywołuje zmian ekspresji mRNA kodującego białko MCPIP-1, a jedynie
nieznaczny i nieznamienny wzrost poziomu białka. Jest to m. in. zapewnione dzięki
temu, że nie dochodzi do zwiększonej produkcji cytokin, które mogłyby zwrotnie
wpływać na MCPIP-1. Brak indukcji ekspresji MCPIP-1 po kontakcie komórek HeLa
z badanymi PAMPs potwierdza słuszność wyboru tej linii komórkowej do dalszych
badań, jako właściwej do oceny konstytutywnej ekspresji białka MCPIP-1. Oprócz tego,
stabilność wybranego modelu jest utrzymana dzięki temu, że produkowana przez HeLa
IL-8 jedynie w nieznacznym stopniu zwrotnie wpływa na ekspresję MCPIP-1. Wyjątek
wśród badanych agonistów TLRs stanowiła zaobserwowana indukcja ekspresji
MCPIP-1 i podwyższona produkcja badanych czynników prozapalnych (IL-6, IL-8) po
ekspozycji komórek HeLa na ligand TLR3, czyli poli (I:C). Wielokrotnie opisano, że
TLR3 odpowiada na stymulację dwuniciowymi cząsteczkami RNA, uruchamiając
odpowiedź przeciwwirusową [184]. Istnieją również dowody na to, że komórki HeLa są
wrażliwe na stymulację dsRNA, co powoduje uruchomienie przez nie mechanizmów
prozapalnych [185]. Niemniej jednak ten przypadek stanowił wyjątek wśród badanych
receptorów, który w żaden sposób nie wpływał na eksperymenty zaplanowane w dalszej
części, gdyż nie prowadzono analizy indukcji odpowiedzi komórkowej na kontakt
z wirusami. Wszystkie te aspekty umożliwiły badanie, przy użyciu komórek HeLa jako
modelu, roli zarówno konstytutywnej ekspresji MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych,
jak i jego funkcji podczas infekcji.
Badając zatem rolę wysokiej konstytutywnej ekspresji MCPIP-1 w komórkach
nabłonkowych, wprowadzono do komórek HeLa specyficzne sekwencje wyciszające
siRNA oraz shRNA, które efektywnie obniżały poziom badanego białka. Pomocne
w planowaniu tej części badań były wyniki pracy Dahlgren et al., które wskazują, że
cząsteczki siRNA nie uruchamiają w komórkach HeLa odpowiedzi przeciwwirusowej.
Eliminuje to możliwość pojawienia się niespecyficznej odpowiedzi badanych komórek
na zastosowane sekwencje wyciszające i pozwala na prowadzenie zaplanowanych
eksperymentów badających wpływ ekspresji MCPIP-1 na IL-8 [186]. Skutkiem zmian
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wprowadzonych poprzez zastosowane w moich badaniach sekwencji wyciszających
ekspresję MCPIP-1 była wzmożona produkcja IL-8. Wykazałam ponadto wzrost
poziomu IL-6, która jest potwierdzonym substratem MCPIP-1. Jednoczesna analiza
ekspresji genów nie regulowanych aktywnością MCPIP-1 wykazała brak wpływu
wyciszenia na ich poziom. Przykładem jest MCP-1, którego transkrypt nie jest
regulowany przez badane białko. Analizę wpływu MCPIP-1 poszerzyłam o sprawdzenie
innych chemokin, w tym CXCL-10 i CCL-5, co dowiodło, że obserwowany efekt jest
specyficzny dla IL-8. Ponadto moje wyniki korelują z wcześniejszymi danymi
literaturowymi, przykładowo z pracą Mino et al., która wskazuje, że transkrypty
CXCL-10 i CCL-5 nie są substratami MCPIP-1 [126]. Niewątpliwie, aby otrzymać
pełniejszy obraz roli białka MCPIP-1 w regulacji czynników chemotaktycznych
komórek nabłonka, należałoby dokonać szerszej analizy, w tym wpływu na mRNA
innych chemokin, a także regulacji przez badane białko sterujących ich ekspresją
czynników transkrypcyjnych.
W dalszym etapie zdecydowałam się potwierdzić zaobserwowane zjawisko
regulacji IL-8 przez MCPIP-1 i wykluczyć możliwość, że obserwowany efekt indukcji
uwalniania IL-8 pod wpływem obniżenia ekspresji MCPIP-1 jest specyficzny jedynie
dla komórek HeLa. Stąd analogiczny panel doświadczeń wykonałam stosując linię
komórek nabłonkowych raka jelita grubego Caco-2. Podobnie jak komórki HeLa,
charakteryzowały się one wysoką konstytutywną ekspresją białka MCPIP-1, zaś jego
wyciszenie powodowało wzrost produkcji IL-8. Ponadto można było zaobserwować
znacznie wyraźniejszy wpływ użytych sekwencji siRNA wyciszających ekspresję
MCPIP-1, skutkujący wyższą produkcją IL-8 niż w przypadku HeLa. Biorąc to pod
uwagę, warto zastosować linię komórkową Caco-2 w przyszłych doświadczeniach
oceniających rolę MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych. Warto również nadmienić, że
wykazane w mouch badaniach wyniki, zostały później potwierdzone w modelu
pierwotnych, ludzkich keratynocytów skórnych [150].
Fakt regulacji IL-8 przez MCPIP-1 ostatecznie zweryfikowałam wprowadzając
do komórek HeLa dodatkowe kopie genu MCPIP-1, co spowodowało nadprodukcję
białka MCPIP-1 i jednocześnie spadek produkcji IL-8. Otrzymane wyniki sugerują więc
jednoznacznie, że wysoki, konstytutywny poziom MCPIP-1 ogranicza nadmierną
produkcję cytokin/chemokin przez będące w spoczynku komórki nabłonkowe. Można
przypuszczać, że jest to mechanizm zabezpieczający tkanki przed niekontrolowanym
rozwojem stanu zapalnego.
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Kolejny etap badań pozwolił na udowodnienie, że powyższy mechanizm
obserwowany w stanie spoczynkowym funkcjonuje również w procesie infekcji, gdzie
równie ważna jest kontrola uwalnianych mediatorów zapalenia. Dane literaturowe
pokazują, że komórki nabłonkowe HeLa zwiększają produkcję IL-8 w odpowiedzi na
kontakt z bakteriami E. coli w porównaniu z komórkami nieinfekowanymi [43].
Dlatego też na tym etapie badań posłużono się tymi drobnoustrojami i potwierdzono, że
również podczas infekcji komórek HeLa i Caco-2 z wyciszoną ekspresją MCPIP-1,
w porównaniu do komórek nie zmodyfikowanych, odnotowuje się nadmierną produkcję
IL-8. Z kolei w przypadku ekspozycji komórek z nadekspresją MCPIP-1 na bakterie
E. coli dochodzi do spadku produkcji tej chemokiny. Należy jednak brać pod uwagę, że
infekcja bakteryjna może jednocześnie wpływać na wiele procesów, w tym regulować
samą ekspresję MCPIP-1, tak jak to opisano m. in. w przypadku makrofagów [113].
Pomimo tego, że mechanizm odpowiedzi komórek na infekcję jest złożony, można
wnioskować, że białko MCPIP-1 bierze udział w jego regulacji poprzez kontrolę
czasów półtrwania transkryptów kluczowych dla nabłonka, w tym IL-8.
Wyniki analizy bioinformatycznej sekwencji mRNA dla IL-8 wskazały,
że transkrypt IL-8 można zaliczyć do substratów MCPIP-1, gdyż tworzy on stabilne,
charakterystyczne motywy strukturalne typu spinki w regionie 3’UTR, konserwatywne
pomiędzy gatunkami i rozpoznawane przez badaną RNazę. MCPIP-1 jest rybonukleazą,
która posiada w swojej budowie motyw palca cynkowego umiejscowiony na C-końcu
domeny PIN, który jest charakterystyczny dla rybonukleaz, takich jak tristetraprolina,
czy Roquin 1 i Roquin 2. Białka z tej rodziny są odpowiedzialne za kontrolę produkcji
m. in. cytokin prozapalnych, takich jak TNF-α, który jest substratem zarówno dla TTP,
jak i dla Roquin [187], [188]. Jednak w przypadku MCPIP-1 nie wykazano
rozpoznawania transkryptu TNF-α [114]. Tworzone przez mRNA kodujące IL-8
struktury wykazują podobieństwo do tych tworzonych przez aktywne translacyjnie
transkrypty IL-6, IL-1β, IL-2, IL-17, które jak udowodniono, są degradowane przez
białko MCPIP-1 [114], [131], [132], [133]. Dla przykładu, w najnowszej pracy
Wilamowski et al. bardzo szczegółowo określono mechanizm rozpoznania i degradacji
IL-6 przez to białko. Po pierwsze, MCPIP-1 po związaniu oligonukleotydu ulega
homooligomeryzacji.

Następnie

MCPIP-1

rozpoczyna

degradację

od

końca

3’ sekwencji w obrębie pętli, a powstałe jednoniciowe fragmenty RNA ulegają dalszej
degradacji przez tą RNazę [131]. Kontynuacja badań przy użyciu oczyszczonego,
rekombinowanego białka MCPIP-1 oraz jego formy pozbawionej aktywności
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RNazowej potwierdziła, że może ono wiązać się z transkryptem IL-8, a także regulować
jego czas półtrwania. Co więcej, doświadczenia wykonane in vitro na komórkach HeLa
infekowanych bakteriami E. coli, również pokazały, że białko MCPIP-1 rozpoznaje
jedynie specyficzne transkrypty, w tym kodujące IL-8. Rezultaty naszych badań
stanowią więc uzupełnienie danych opublikowanych przez inne grupy, w tym Mino
et. al. gdzie przy pomocy immunoprecypitacji badano specyficzne łączenie się szeregu
transkryptów z białkiem MCPIP-1 w nieinfekowanych, ale stymulowanych IL-1β
komórkach HeLa [126] Uzyskane przez nas wyniki po raz pierwszy udowodniły, że
transkrypt IL-8 tworzy stabilne struktury rozpoznawane przez białko MCPIP-1, które
dzięki aktywności rybonukleazy degraduje przyłączone mRNA.
MCPIP-1 oprócz aktywności RNazowej, wykazuje również zdolność do odłączania
reszt ubikwityny od białek, przez co może kontrolować aktywność czynnika
transkrypcyjnego

NF-κB.

Badania

pokazują,

że

MCPIP-1

posiada

domenę

deubikwitynującą białka TRAF, przez co dochodzi do negatywnej regulacji szlaku
NF-κB [121]. Ponieważ indukcja transkrypcji IL-8 jest uzależniona od aktywacji tego
czynnika transkrypcyjnego [49], stąd postanowiono zweryfikować, czy regulacja
poziomu IL-8 przez MCPIP-1 zachodzi także tą drogą. Dlatego też na rysunku 11
zaprezentowano wyniki, obrazujące zmiany poziomu aktywności tego czynnika
transkrypcyjnego, które są skutkiem obniżenia i/lub nadprodukcji białka MCPIP-1.
Wyciszenie ekspresji MCPIP-1 powodowało wzrost aktywności NF-κB, zaś
wprowadzenie dodatkowych kopii genu MCPIP-1 wywoływało jej spadek, co
wskazuje, że prawdopodobnie MCPIP-1 może również w ten sposób kontrolować
produkcję IL-8. Podobny przykład podwójnej regulacji produkcji cytokin przez białko
MCPIP-1 udowodniono w przypadku IL-6, a także IL-1β. Obie cytokiny stanowią
substrat dla RNazowej aktywności MCPIP-1. Jednocześnie czynniki transkrypcyjne
C/EBPβ oraz NF-κB, synergistycznie regulujące ekspresję obu tych cytokin, są również
kontrolowane przez białko MCPIP-1 [129].
Podsumowując, po raz pierwszy udowodniono, że białko MCPIP-1 reguluje
w stanie fizjologicznym oraz w czasie infekcji bakteryjnej uwalnianie kluczowej dla
nabłonka chemokiny IL-8. Proces ten odbywa się dwutorowo, ponieważ z jednej strony
wykorzystywana jest aktywność RNazowa MCPIP-1 modulująca poziom transkryptu
IL-8, zaś z drugiej funkcja deubikwitynazowa wpływająca na regulację syntezy de novo
mRNA kodującego IL-8, zawiadywanej przez NF-κB .
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Dowiedziony wpływ białka MCPIP-1 na czas życia transkryptów IL-8 stanowi
istotne odkrycie, jednakże nie informuje o znaczeniu biologicznym tego procesu, który
wydaje się szczególnie istotny w odpowiedzi zapalnej tkanki nabłonkowej wywołanej
na przykład infekcją. W związku z tym zbadano wybrane mechanizmy, które są
konsekwencją zmian poziomu produkowanej chemokiny i skutkują eliminacją
zakażenia. Działanie IL-8 może mieć wielorakie konsekwencje zarówno dla
profesjonalnych fagocytów, jak i dla samego nabłonka [169], [186]. Jedną
z kluczowych funkcji tej chemokiny jest przyciąganie fagocytów do miejsca infekcji.
Wykazano, że zmiana poziomu IL-8 wynikająca z obniżenia ekspresji MCPIP-1
skutkuje aktywacją granulocytów, co oznaczono stopniem mobilizacji wolnego wapnia
[190]. Otrzymane wyniki wskazują, że uwalniana chemokina jest aktywna biologicznie
i indukuje wyrzut wapnia w komórce, a zjawisko to ulega intensyfikacji wraz ze
wzrostem stężenia chemokiny. Dlatego też obserwuje się najsilniejszą aktywację
neutrofili po ich ekspozycji na pożywkę zebraną znad komórek HeLa, które poddano
jednocześnie procesowi wyciszania ekspresji MCPIP-1 oraz infekcji bakteriami E. coli.
IL-8 poza działaniem chemotaktycznym wpływa parakrynnie na komórki nabłonkowe
[189]. Konsekwencją jej działania jest między innymi produkcja przez te komórki
tlenku azotu, który aktywuje odpowiedź prozapalną [172]. Stąd obserwowana indukcja
iNOS, czyli indukowanej syntazy tlenku azotu, obserwowana w komórkach HeLa
z wyciszoną ekspresją genu MCPIP-1, stanowi potwierdzenie zwrotnego działania IL-8
na komórki nabłonkowe. W konsekwencji stymulacja ekspresji iNOS stanowi istotny
element odpowiedzi immunologicznej, gdyż udowodniono, że uwalniany przez komórki
NO ma działanie antybakteryjne dla szerokiego spektrum patogenów, a ponadto
odgrywa rolę w neurotransmisji i utrzymaniu spójności bariery śluzówki [191]. Dlatego
też kolejne doświadczenia miały za zadanie sprawdzić wpływ białka MCPIP-1 na
eliminację zakażenia. Co więcej, praca prof. Kolattukudy wskazuje, że MCPIP-1
warunkuje proces polaryzacji makrofagów w fenotyp M2. Fenotyp ten wiąże się
z mechanizmami naprawczymi tkanki, a także z chronicznymi infekcjami,
w przeciwieństwie do M1, który jest odpowiedzialny za odpowiedź komórek w ostrym
stanie zapalnym oraz w przypadku infekcji wewnątrzkomórkowych poprzez produkcję
m. in. NO. Pokazano, że w wyniku wyciszenia ekspresji genu MCPIP-1 dochodzi do
zahamowania polaryzacji w kierunku M2, pomimo stymulacji makrofagów IL-4
produkowaną przez komórki Th2, która jest inicjatorem tego procesu. Promowana jest
w ten sposób polaryzacja komórek w kierunku fenotypu M1, co jest ciekawe
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w kontekście otrzymanych przez nas wyników. W niniejszej pracy wykazano bowiem,
że ekspresja MCPIP-1 ma wpływ na eradykację bakterii przez komórki nabłonkowe,
gdyż obniżenie poziomu tego białka w tych komórkach skutkuje lepszym
wewnątrzkomórkowym zabijaniem bakterii E. coli. Obserwowany efekt może być
konsekwencją wykazanego w prezentowanych wynikach badań parakrynnego działania
chemokiny, która indukuje mechanizmy prozapalne, takie jak wcześniej wspomniana
stymulacja ekspresji iNOS. Proponowany mechanizm wymaga jednak dalszych badań.
Podsumowując,

biologiczne

konsekwencje

zmian

ekspresji

białka

MCPIP-1

w komórkach nabłonkowych są złożone i niewątpliwie mają istotny wpływ na rozwój
odpowiedzi immunologicznej i eliminację zakażenia.
Pierwsza część badań prezentowanych w niniejszej pracy została poświęcona
identyfikacji roli wysokiego, konstytutywnego poziomu MCPIP-1 w komórkach
nabłonka i dowiodła krytycznego znaczenia badanego białka dla utrzymania
homeostazy tej tkanki poprzez regulację produkcji IL-8. Ponieważ jednak nie można
wykluczyć, że proces infekcji będzie miał wpływ na poziom MCPIP-1, a tym samym na
fizjologię komórek nabłonkowych, stąd podjęto próbę oceny tego procesu. Zagadnienie
to wydaje się mieć szczególne znaczenie w przypadku nabłonka jelit z uwagi na to, że
jest on narażony na atak patogenów i krytyczne znaczenie ma adekwatna do zagrożenia
odpowiedź nabłonka [76].
Rola białka MCPIP-1 w procesach infekcji pozostaje słabo poznana, podobnie jak
sama regulacja jego ekspresji w stanie zapalnym. Przykładowo dotychczas
opublikowane badania wskazywały na szybką indukcję ekspresji kodującego go genu,
lecz wyniki te w dominującej mierze otrzymano badając odpowiedź makrofagów [113].
W mojej pracy postanowiłam ocenić wpływ infekcji bakteriami Gram-ujemnymi
i Gram-dodatnimi na ekspresję białka MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych.
Otrzymane wyniki dowiodły, że ekspozycja komórek HeLa na bakterie Escherichia
coli, Salmonella enterica spp. enterica serowar Typhimurium, Porphyromonas
gingivalis indukuje spadek poziomu białka MCPIP-1. Zjawiska tego nie odnotowano
w

przypadku

infekcji

bakteriami

Gram-dodatnimi:

Staphylococcus

aureus,

Streptococcus sanguinis i Bacillus subtilis. Wskazuje to na specyficzność odpowiedzi
nabłonka na infekcję bakteriami Gram-ujemnymi. Jednakże identyfikacja wykazanej
specyficzności działania bakterii Gram-ujemnych na białko MCPIP-1 wymaga dalszych
badań w tym kierunku. Co ciekawe, kolejne eksperymenty ograniczone do gatunku
E. coli dowiodły, że jednocześnie ze spadkiem poziomu białka MCPIP-1 nie obserwuje
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się zmian poziomu jego transkryptu. Uzyskane wyniki wskazują, że zmiany ekspresji
MCPIP-1 w wyniku infekcji są egzekwowane na etapie syntezy/modyfikacji białka,
a proces ten uzależniony jest od gatunku bakterii. Co więcej, analiza produkcji cytokin
prozapalnych uwalnianych na skutek infekcji bakteryjnej przez komórki nabłonkowe
wykazała wraz ze spadkiem MCPIP-1 znamienny wzrost poziomu cytokin
regulowanych właśnie przez to białko, czyli IL-8, IL-6 oraz IL-1β. Jednocześnie nie
wpływając na MCP-1, chemokinę nie będącą substratem MCPIP-1.
Jednak aby utrzymać równowagę, obserwowany spadek poziomu białka w wyniku
infekcji powinien być przejściowy i wiązać się z następującym powrotem do stanu
wyjściowego. W innym przypadku prowadziłoby to do długotrwałej nadprodukcji
cytokin i chemokin prozapalnych i rozwoju chorób chronicznych o podłożu zapalnym
[179]. Badając zmiany białka MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych po kontakcie
z E. coli, już w godzinę po infekcji obserwuje się gwałtowny spadek poziomu białka
MCPIP-1. Efekt ten utrzymuje się do kilkunastu godzin, kiedy to zaczyna się powrót do
pierwotnego poziomu, co wiąże się w tym czasie z aktywacją procesu translacji mRNA.
Co istotne, początkowe obniżenie poziomu białka w odpowiedzi na infekcję nie
znajduje przełożenia w poziomie transkryptu, który nie ulega zmianom po infekcji,
co sugeruje, że nie dochodzi do regulacji MCPIP-1 na poziomie transkryptu.
Równocześnie stwierdzono indukcję transkrypcji genu IL-8, która osiąga swój
maksymalny poziom po 3 godzinach, a następnie jest wyciszana, co jest skutkiem
zwiększenia produkcji uwalnianej chemokiny. Stąd wiemy, że spadek poziomu
MCPIP-1 indukowany wkrótce po ekspozycji nabłonka na bakterie jest procesem
przejściowym, który prawdopodobnie ma umożliwić eliminację infekcji i powrót tkanki
do homeostazy.
Ekspresja receptorów TLRs przez komórki nabłonka jelit różni się w zależności od
odcinka, w którym się znajdują [192]. Mają one również różną wrażliwość,
co uzasadnione jest tym w jakiej mierze są one narażone na kontakt z patogenem oraz
drobnoustrojami komensalnymi [91]. Wrażliwość ta regulowana jest szeregiem
mechanizmów, w tym białek będących negatywnymi regulatorami tych receptorów,
np.: CYLD, A20, Tollip, SIGIRR. Niektóre z tych białek, jak SIGIRR, cechuje wysoka,
konstytutywna ekspresja w nabłonku i znamienne, przejściowe obniżenie ich poziomu
wywołane infekcją [22]. W prezentowanych badaniach nad regulacją MCPIP-1
w procesie infekcji komórek nabłonka zaobserwowano podobny mechanizm. Zatem
uzyskany wynik wskazuje, że MCPIP-1 działa podobnie jak SIGIRR, wykazując
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wysoką konstytutywną ekspresję w komórkach nabłonkowych, ulegając szybkiej
degradacji wskutek kontaktu z PAMPs oraz powracając po upływie doby do
pierwotnego poziomu [181]. Zatem kontakt nabłonka z drobnoustrojami wywołuje
w efekcie natychmiastowe i przejściowe zmiany MCPIP-1, czego konsekwencją jest
regulacja ekspresji chemokiny IL-8. Można więc przypuszczać, że MCPIP-1 jest
istotnym komponentem regulującym odpowiedź prozapalną nabłonka na infekcję,
umożliwiającym eliminację zakażenia.
Poziom białek w komórkach zależy od wielu czynników, w tym: wpływających
na ich transkrypcję i syntezę de novo, czy kontrolujących stabilność powstałych białek
i kodujących je transkryptów. Opublikowane dotychczas wyniki wskazują, że ekspresja
białka MCPIP-1 jest regulowana wieloetapowo. Po pierwsze, dochodzi do indukcji
ekspresji genu MCPIP-1 po rozpoznaniu przez receptory PAMPs, jak również zależy
ona od aktywacji czynników transkrypcyjnych, takich jak NF-κB i Elk-1 [136], [135].
Po drugie, udowodniono, że białko MCPIP-1 może regulować swój własny transkrypt,
gdyż region 3’UTR jego mRNA tworzy charakterystyczne motywy typu spinki [124].
Ponadto MCPIP-1 pod wpływem niektórych czynników, np. IL-1β ulega fosforylacji
przez kinazy, co skutkuje ubikwitynacją tego białka oraz degradacją w proteasomie.
Wreszcie poziom MCPIP-1 jest regulowany aktywnością parakaspazy MALT-1 [137],
[138]. Biorąc to pod uwagę postanowiono zidentyfikować mechanizm odpowiedzialny
za spadek poziomu białka MCPIP-1 indukowany infekcją bakteriami Gram-ujemnymi.
W pierwszym etapie wykluczono spadek poziomu transkryptu MCPIP-1 jako przyczynę
obniżenia ilości białka, gdyż nie zaobserwowano zmian mRNA kodującego białko
MCPIP-1 w czasie od 1-3 godzin po ekspozycji na E. coli, podczas gdy poziom białka
w tym samym czasie obniżył się o około 86%. Ponieważ dane te wskazały na
uruchamianie procesów modyfikacji białka, stąd zweryfikowano, czy za badany efekt
nie są odpowiedzialne enzymy proteolityczne produkowane przez bakterie E. coli.
Przypuszczenia te oparto na obserwacjach poczynionych w macierzystym laboratorium,
które dowiodły, że MCPIP-1 może ulegać procesom degradacji wewnątrzkomórkowej
wywołanej enzymami produkowanymi przez

gatunki bakterii P. gingivalis

i P. aeruginosa. Jednocześnie analiza procesu modyfikacji MCPIP-1 pod wpływem
proteaz E. coli dowiodła, że za obniżenie poziomu MCPIP-1 w zakażonych komórkach
nie odpowiadają proteazy badanego gatunku bakterii (dane nie prezentowane).
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Z powyższych względów badania skierowano na analizę modyfikacji białka
MCPIP-1 regulowanej enzymami gospodarza. Najpierw podjęto próbę oceny stabilności
białka MCPIP-1 podczas infekcji. Poprzez zahamowanie syntezy białek de novo
pokazano, że białko MCPIP-1 konstytutywnie wykazuje się wysoką stabilnością
w czasie od 1 do 3 godzin, a ekspozycja na bakterie E. coli powoduje spadek jego
poziomu. Sugeruje to, że w tym czasie białko ulega degradacji, a więc bakterie nie
wpływają na translację MCPIP-1, tylko na jego stabilność. Skoro więc za mechanizm
spadku białka MCPIP-1 po infekcji komórek nabłonka bakteriami Gram-ujemnymi nie
są odpowiedzialne procesy regulujące transkrypcję ani translację, uzyskane wyniki
zasugerowały, że należy sprawdzić mechanizmy, które mogą regulować czas życia
białka

MCPIP-1.

Najpierw

przeanalizowano

mechanizm

angażujący

system

ubikwityna-preoteasom, który odpowiada za regulację poziomu większości białek
w komórce. Jest to jedna z możliwości, biorąc pod uwagę, iż pokazano, że poziom
MCPIP-1 jest regulowany w keratynocytach po indukcji cytokinami przez system
ubikwityna-proteasom,

ale

nie

aktywnością

parakaspazy

MALT-1

[152].

Doświadczenia, w których zastosowano specyficzny inhibitor proteasomu pokazały, że
degradacja proteasomalna jest odpowiedzialna za spadek poziomu białka MCPIP-1
w zakażonych komórkach nabłonkowych. Dodatkowo zaobserwowano również
zwiększony, choć statystycznie nieistotny wzrost aktywności proteasomu. Jednak
zmiana aktywności nie jest kluczowa, gdyż proteasom może pracować z tą samą
wydajnością, a zmianie może ulegać jedynie ilość ubikwitynowanych białek, które są
kierowane do degradacji. Ostatecznie sprawdzono, czy za regulację poziomu MCPIP-1
nie odpowiada po części parakaspaza MALT-1. Najnowsze badania pokazują, że po
infekcji komórek nabłonkowych płuc bakteriami Pseudomonas aeruginosa dochodzi
najpierw do niewielkiego spadku poziomu MCPIP-1 już po 2 godzinach infekcji
w wyniku aktywacji szlaku TLR-MyD88, prawdopodobnie w wyniku jego fosforylacji,
która w następstwie prowadzi do degradacji w proteasomie. Z kolei za następujące
pogłębianie się degradacji białka odpowiada aktywacja białka MALT-1. Ostatecznie
poziom białka powraca do stanu wyjściowego po 48 godzinach [155]. W podobny
sposób regulowane jest białko MCPIP-1 podczas infekcji nabłonka gatunkiem bakterii
E. coli, co sugerują otrzymane przeze mnie wyniki pokazujące wpływ proteasomu, jak
i białka MALT-1 na kontrolę poziomu ekspresji białka MCPIP-1. Po pierwsze
wykazano, że infekcja bakteryjna indukuje aktywność MALT-1, zaś zahamowanie jej
działania poprzez zastosowanie specyficznych, niekompetycyjnych inhibitorów
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allosterycznych powoduje spadek aktywności tego enzymu w porównaniu do komórek
infekowanych. Po drugie, można zaobserwować cofnięcie efektu spadku poziomu
MCPIP-1 w wyniku infekcji bakteryjnej po zastosowaniu inhibitorów, ponieważ
zahamowana parakaspaza nie ma możliwości degradacji MCPIP-1. Zatem za regulację
poziomu białka MCPIP-1 podczas infekcji bakteriami Gram-ujemnymi nie jest
odpowiedzialny jeden mechanizm, ale obserwowana degradacja jest wynikiem zarówno
działania proteasomu, jak i parakaspazy MALT-1. Białko MALT-1 w podobny sposób
reguluje również inne negatywne regulatory, w tym CYLD oraz A20 [194], [195].
Ponadto negatywne regulatory mogą służyć jako substraty dla innych proteaz
gospodarza, w tym kaspaz, jak w przypadku CYLD, który jak udowodniono, jest
degradowany przez kaspazę-8 [196]. Co więcej, nie prezentowane w niniejszej pracy
badania przeprowadzone w macierzystym laboratorium sugerują, że MCPIP-1 może być
degradowany również przez inne proteazy gospodarza, jak katepsyna G. Również
bakterie mogą wpływać na działanie negatywnych regulatorów, wykorzystując je
w celu osłabienia odpowiedzi immunologicznej, jak w przypadku Leishmania donovani,
która indukuje deubikwitynazę A20, aby manipulować szlakiem przekazu sygnału od
TLRs [118]. Następnie wykazano, że obserwowane zmiany MCPIP-1 nie zależą od
żywotności bakterii i prawdopodobnie są powodowane stymulacją komórek ich
komponentami, ponieważ termicznie inaktywowane bakterie wręcz pogłębiały
obserwowany efekt. Wykluczono również możliwość, aby za badany mechanizm
odpowiadała transmisja sygnału przez TLR4, gdyż zablokowanie tego receptora nie
odwróciło spadku poziomu białka. Oprócz tego, wykorzystując ponownie przeciwciała
blokujące TLR4 potwierdzono, że LPS pochodzący z E. coli nie indukuje spadku białka
MCPIP-1 po rozpoznaniu przez ten receptor. Być może to inna komponenta pochodząca
z bakterii Gram-ujemnych jest w tym procesie kluczowa bądź zastosowane stężenie
endotoksyny było stanowczo za małe, aby móc zaobserwować spodziewany efekt.
Możliwe również, że zmiany nie są dostrzegalne, gdyż komórki HeLa dość słabo
odpowiadają na stymulację LPS i dlatego niektórzy naukowcy, by badać jego efekt
wykorzystują metodę transfekcji tych komórek, aby wymusić wyższą ekspresję samego
receptora TLR4, jak i niezbędnych do rozpoznania LPS ko-receptorów tj. MD-2 i CD14
[197]. Ponadto niektóre dane sugerują, że mimo wysokiej ekspresji TLR4 przez
komórki nabłonka jelit, mogą one nie odpowiadać wydajnie na stymulację [91].
Co ciekawe, badania przedstawione w pracy Li et. al. pokazały, że MCPIP-1 ulega
degradacji przez parakaspazę MALT-1 w makrofagach w odpowiedzi na LPS
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pochodzący z E. coli [198]. Podobnie u myszy administracja dotchawicza LPS skutkuje
degradacją białka MCPIP-1 w komórkach nabłonka płuc i limfocytach T [155].
Z powyższych względów ścieżka przekazu sygnału odpowiedzialna za obniżenie
poziomu MCPIP-1 wymaga dalszych weryfikacji.
Podsumowując, zaprezentowane w niniejszej rozprawie wyniki sugerują, że białko
MCPIP-1 jest odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy nabłonka zarówno w stanie
fizjologicznym, jak i podczas infekcji (Schemat II). Konstytutywny, wysoki poziom
ekspresji MCPIP-1 w komórkach nabłonkowych zapewnia ich obniżoną wrażliwość na
niegroźne bodźce pochodzące ze środowiska zewnętrznego. Z kolei ekspozycja na
patogeny wpływa na obniżenie poziomu tego białka, czego efektem jest zwiększenie
produkcji IL-8 i eliminacja zakażenia przy udziale zwabionych fagocytów. Mechanizm
obniżenia poziomu MCPIP-1 będący odpowiedzią komórek nabłonkowych na infekcję
bakteryjną, jest specyficznie zależny od patogenu. Angażuje on procesy degradacji
proteasomalnej oraz proteolitycznej katalizowanej przez parakaspazę MALT-1.

Schemat II. Schemat obrazujący rolę białka MCPIP-1 w utrzymaniu homeostazy nabłonka i podczas
infekcji. Poszczególne elementy schematu pochodzą ze strony: smart.servier.com.
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9. Wnioski końcowe
1. Białko MCPIP-1, będące negatywnym regulatorem stanu zapalnego ulega
wysokiej, konstytutywnej ekspresji w komórkach nabłonkowych, w ten sposób
zapobiegając jego nadpobudliwości i umożliwiając utrzymanie homeostazy.

2. Interleukina-8, jedna z najważniejszych chemokin produkowanych przez
nabłonek, której głównym zadaniem jest przyciąganie profesjonalnych fagocytów do
miejsca infekcji w celu eliminacji zakażenia, jest regulowana przez MCPIP-1
dwutorowo. Transkrypt tej chemokiny tworzy w regionie 3’UTR charakterystyczne
motywy spinki rozpoznawane przez rybonukleazę MCPIP-1, co skutkuje jego
degradacją. Jednocześnie dzięki

funkcji deubikwitynazowej badane białko

negatywnie reguluje szlak przekazu sygnału NF-κB, od którego zależy produkcja
IL-8.

3. Infekcja komórek nabłonkowych bakteriami Gram-ujemnymi powoduje obniżenie
poziomu białka MCPIP-1, przez co możliwa jest wzmożona produkcja cytokin
i chemokin prozapalnych przez te komórki, która ma skutkować eliminacją
zagrożenia.

4. Mechanizmami

odpowiedzialnymi

za

spadek poziomu

białka MCPIP-1

w kontakcie nabłonka z patogenami są zarówno degradacja proteasomalna, jak
i proteolityczna katalizowana przez białko MALT-1.
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