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1. Wykaz użytych skrótów
Skrót

Rozwinięcie w języku angielskim

Rozwinięcie w języku polskim

ACN

acetonitrile

acetonitryl

ACPA
AHR

anti-citrullinated protein
antibodies
aryl hydrocarbon receptor

AP-1

activator protein 1

przeciwciała przeciwko białkom
cytrulinowanym
receptor węglowodorów
aromatycznych
czynnik transktypcyjny AP-1

APC

antygen presenting cells

komórki prezentujące antygen

APS

ammonium persulfate

nadsiarczan amonu

ATCC

American Type Culture Collection

-

ATIII

antithrombin III

antytrombina III

Aβ1-42

amyloid-β1-42

β-amyloid 1-42

BCA

bicinchoninic acid

kwas bicynchoninowy

BS3

bis(sulfosuccinimidyl)suberate

suberat bissulfosukcynoimidylu

BSA

bovine serum albumin

albumina surowicy bydlęcej

Cbfa-1

Core-binding factor alpha 1

czynnik transkrypcyjny Cbfa-1

CD

cluster of differentiation

receptor CD

CFSE
CRP

Carboxyfluorescein succinimidyl
ester
C-reactive protein

ester sukcynoimidylowy
karboksyfluoresceiny
białko C-reaktywne

Ct

treshold cycle

cykl progowy

dH2O

distilled water

woda destylowana

DMEM

-

DMF

Dulbecco's Modified Eagle
Medium
dimethylformamide

DMSO

dimethyl sulfoxide

dimetylosulfotlenek

DNA

deoxyribonucleic acid

kwas deoksyrybonukleinowy

dsDNA

double stranded DNA

dwuniciowy DNA

DTT

dithiotheitol

ditiotreitol

EDTA

ethylenediaminetetraacetic acid

kwas wersenowy

EF2

elongation factor 2

czynnik elongacyjny 2

ELISA

enzyme-linked immunosorbent
assay
extracellular signal-regulated
kinases
focal adhesion kinase

test immunoenzymatyczny

ERK
FAK

dimetyloformamid
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kinazy regulowane
zewnatrzkomórkowo
kinaza płytek przylegania

FBS

fetal bovine serum

płodowa surowica bydlęca

FimA

major fimbrae P.gingivalis

główna fimbria P. gingivalis

Foxp3

Forkhead box P3

czynnik transkrypcyjny Foxp3

FPR

N-formyl peptide receptors

receptor dla białek formylowanych

GATA-3

GATA binding protein 3

czynnik transkrypcyjny GATA3

GCF

gingival crevicular fluid

płyn z kieszonki dziąsłowej

GM-CSF
gp130

granulocyte-macrophage colonystimulating factor
glycoprotein 130

czynnik stymulujący wzrost kolonii
granulocytów i makrofagów
glikoproteina 130

HDL

high-density lipoprotein

lipoproteina wysokiej gęstości

HGEC

human gingival epithelial cells

ludzkie komórki nabłonkowe dziąsła

hMDMs
HP

human monocyte-derived
macrophages
human plasma

ludzkie makrofagi indukowane z
monocytów
ludzkie osocze

HSF1

heat shock factor 1

czynnik szoku cieplnego 1

ICAM1

Intracellular Adhesion Molecule 1

IL-

interleukin

cząsteczka adhezji międzykomórkowej
1
interleukina

IL-4R

interleukin 4 receptor

receptor interleukiny 4

IL-6R

interleukin 6 receptor

receptor interleukiny 6

INF-γ

interferon γ

interferon γ

IRF

interferon regulatory factor

czynnik regulujący interferon

JAK-

Janus activated kinase

kinaza janusowa

JNK

c-Jun N-terminal kinases

kinaza N-końca białka c-Jun

komórki
NK
LBP

natural killer cells

komórki „naturalni zabójcy”

lipopolysaccharide binding protein

białko wiążące lipopolisacharyd

limfocyt Th

T helper cell

limfocyt T pomocniczy

limfocyt
Treg
LPS

regulatory T cell

limfocyt regulatorowy

lipopolysaccharide

lipopolisacharyd

MAC

membrane attack complex

kompleks atakujący błonę

MAPK

mitogen-activated protein kinases

kinazy aktywowane mitogenami

MCP-1

monocyte chemoattractant protein
1
macrophage colony-stimulating
factor
minor fimbrae P. gingivalis

białko chemotaktyczne dla monocytów
1
czynnik stymulujący powstawanie
kolonii makrofagów
fimbria mniejsza P. gingivalis

M-CSF
Mfa
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MHC

major histocompatibility complex

MIP-1α
MMP

Macrophage Inflammatory Protein
1α
matrix metalloproteinases

moDC

monocyte-derived dendritic cells

MOI

multiplicity of infection

mTOR

mammalian target of rapamycin
kinase
nuclear factor kappa-light-chainenhancer of activated B cells
Biotin N-hydroxysuccinimide ester

NF-κB
NHSbiotyna
OD600

główny kompleks zgodności
tkankowej
białko zapalne makrofagów 1α
metaloproteinazy macierzy
pozakomórkowej
komórki dendrytyczne indukowane z
monocytów
współczynnik zakażenia
ssaczy cel rapamycyny
jądrowy czynnik κB

optical density

ester N-hydroksysukcynoimidowy
biotyny
gęstość optyczna

OMVs

outer membrane vesicles

pęcherzyki błony zewnętrznej

OPG

osteoprotegrin

osteoprotegryna

P/S

penicillin/streptomycin

penicylina/streptomycyna

PAD

peptidyl-arginine deiminase

deiminaza peptydylo-argininowa

PAI-1

plasminogen activator inhibitor
type I
pathogen associated molecular
patterns
protease-activated receptor-2

inhibitor aktywatora plazminogenu
typu 1
wzorce molekularne związane z
patogenami
receptor aktywowany proteazami 2

PBS

peripheral blood mononuclear
cells
phosphate buffered saline

PCR

polymerase chain reaction

komórki jednojądrzaste krwi
obwodowej
sól fizjologiczna buforowana
fosforanem
reakcja łańcuchowej polimerazy

PI3K

Phosphoinositide 3-kinase

kinaza 3 fosfatydyloinozytolu

PMA

para-methoxyamphetamine

para-metoksyamfetamina

PPAD

P. gingivalis PAD

enzym PAD bakterii P. gingivalis

PVDF

membrana z difluorku poliwinylidenu

qPCR

polyvinylidene difluoride
membrane
quantitative PCR

RA

Rheumatoid arthritis

reumatoidalne zapalenie stawów

RANK

Receptor Activator for Nuclear
Factor κB
Receptor Activator for Nuclear
Factor κB Lignd
formyl-methionyl-leucylphenylanine receptor

aktywator receptora jądrowego
czynnika κB
ligand aktywatora receptora jądrowego
czynnika κB
Receptor rozpoznający sekwencję Nformyl-metionyl-leucylo-fenyloalanina

PAMPs
PAR-2
PBMC

RANK-L
receptor
fMLP

ilościowa reakcja PCR
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RIPK

receptor-interacting protein
kinases
ribonucleic acid

kinaza RIPK

RT

Retineic acid receptor relatied
orphan nuclear receptor
room temperature

związany z retinoidami receptor
sierocy
temperatura pokojowa

RTK

Receptor tyrosine kinases

receptorowe kinazy tyrozynowe

SDF-1

stromal cell-derived factor 1

stromalny czynnik wzrostu-1

SDS

sodium dodecyl sulfate

siarczan dodecylu sodu

SDS-PAGE

polyacrylamide gel electrophoresis
with SDS
skim milk

elektroforeza w żelu
poliakrylamidowym z użyciem SDS
mleko odtłuszczone

Tbet

signal transducer and activator of
transciption
sulfosuccinimidyl 2-([4,4’azipentanamido]ethyl)-1,3’dithiopropionate
T-box expressed in T cells

białko przekazujące sygnał i
aktywujące transktypcję
sulfosukcynimidylo-2-([4,4'azipentanoamido]etylo)-1,3'ditiopropionian
czynnik transkrypcyjny Tbet

TEMED

tetramethylethylenediamine

tetrametyloetylenodiamina

TGF-β

transforming growth factor β

transformujący czynnik wzrostu β1

TIGKs

unieśmiertelniona linia ludzkich
keratynocytów dziąsłowych

TLR-

telomerase telomerase
immortalized gingival
keratinocytes
Toll-like receptor

TLRs

Toll-like receptors

receptory typu Toll

TNF-α

tumor necrosis factor

czynnik martwicy nowotworu α

TREM
TSB

triggering receptor expressed on
myeloid cells
tryptic soy broth

receptor wyzwalający na komórkach
mieloidalnych
bulion sojowo-tryptozowy

Tyk2

Tyrosine kinase 2

kinaza tyrozynowa 2

YE

yeast extract

ekstrakt drożdżowy

α2M

alpha-2-macroglobulin

alfa-2-makroglobulina

RNA
ROR

SM
STAT
sulfoSDAD

kwas rybonukleinowy

receptor typu Toll
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2. Streszczenie
Zapalenie przyzębia (paradontoza) jest schorzeniem o pierwotnej etiologii bakteryjnej,
w którym następuje zaburzenie działania mechanizmów obrony immunologicznej.
W konsekwencji prowadzi ono do rozwoju chronicznego stanu zapalnego powodującego
poważne uszkodzenia tkanek okołozębowych. Uważa się, że to Porphyromonas gingivalis jest
dominującym drobnoustrojem odpowiedzialnym za rozwój chronicznej postaci tej choroby,
a jego głównymi czynnikami wirulencji są zewnątrzwydzielnicze enzymy proteolityczne zwane
gingipainami. Proteazy te wykazują bardzo silny wpływ na funkcjonowanie układu
immunologicznego gospodarza. Dotychczasowe badania nad mechanizmem działania
gingipain koncentrowały się̨ na aktywności proteolitycznej tych enzymów. Udowodniono ich
rolę m.in. w degradacji peptydów antybakteryjnych gospodarza, białek układu dopełniacza, czy
składowych układu krzepnięcia. Gingipainy są eksportowane na zewnątrz komórki bakteryjnej
poprzez pęcherzyki wydzielnicze uwalniane z błony komórkowej patogenu. W tej formie mogą
ulegać dystrybucji poza obręb biofilmu bakteryjnego, a także mogą zostać zinternalizowane
przez komórki nabłonkowe. Aktywność tych enzymów jest hamowana obecnością tlenu oraz
inhibitorami proteaz znajdujących się w osoczu (antytrombina III oraz alfa-2-makroglobulina),
które jest dominującym składnikiem płynu wypełniającego kieszonki dziąsłowe pacjentów
cierpiących na paradontozę. W związku z powyższym, nie można wykluczyć obecności
nieaktywnych proteolitycznie form gingipain w tkankach objętych stanem chorobowym.
Stąd, celem rozprawy doktorskiej była kompleksowa ocena mechanizmu prozapalnego
działania nieaktywnych proteolitycznie gingipain w kontekście zapalenia przyzębia.
W toku badań, stosując modele in vitro w postaci linii unieśmiertelnionych
keratynocytów dziąsłowych TIGKs (ang. telomerase immortalized gingival keratinocytes)
i komórek dendrytycznych zróżnicowanych z monocytów (moDC, ang. monocyte derived
dendritic cells) udowodniono, że nieaktywne katalitycznie formy gingipain indukują̨
znamiennie wyższą̨ ekspresję mediatorów stanu zapalnego, zarówno na poziomie mRNA,
jak i białka w stosunku do aktywnych proteolitycznie enzymów. Ponadto, indukcja tego procesu
jest specyficzna dla gingipain argininowych, a najsilniejszy efekt obserwowany jest
w przypadku proteazy RgpA. Zaobserwowany fenomen potwierdzono również w badaniach
z wykorzystaniem izogenicznych mutantów podjednostki katalitycznej gingipain oraz szczepu
dzikiego poddanego inaktywacji enzymatycznej poprzez zastosowanie wysoce specyficznych
inhibitorów gingipain - KYT.
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Ze względu na brak aktywności proteolitycznej, nieaktywne gingipainy nie mogą
wykorzystywać receptorów PAR do inicjacji przekazu sygnału, dlatego też postawiono
hipotezę, że nieaktywna proteaza wzmaga rozwój stanu zapalnego na innej drodze niż aktywna
forma enzymu, będąc rozpoznawana przez nieznany receptor powierzchniowy na komórkach
gospodarza. W kolejnej części badań podjęto więc próbę bezpośredniej identyfikacji tego
receptora. Poprzez metody obrazowania przy użyciu mikroskopii konfokalnej określono
lokalizację nieaktywnych gingipain na powierzchni komórki gospodarza. Typowanie białek
eksponowanych na powierzchni błony komórkowej komórek TIGKs zdolnych do
oddziaływania z nieaktywną i aktywną gingipainą RgpA wykonano, przy zastosowaniu metody
sieciowania chemicznego oraz immunoprecypitacji ze specyficznymi dla gingipain
przeciwciałami. Analiza kompleksów ligand-gingipaina, przeprowadzona przy użyciu
spektroskopii masowej, wykazała potencjalne białka błonowe mogące wchodzić w interakcje
z badanymi enzymami. Kolejnym krokiem była analiza szlaku sygnałowego indukowanego
nieaktywnymi proteazami P. gingivalis w oparciu o model indukcji ekspresji IL-6, cytokiny
kluczowej ze względu na jej rolę w procesie degradacji tkanki kostnej. Zastosowane
blokowanie szlaku PI3K inhibitorem LY294002 spowodowało znamienne zahamowanie
indukcji badanej cytokiny w przypadku nieaktywnej RgpA, co wskazuje na jego
zaangażowanie w indukcję odpowiedzi prozapalnej indukowanej nieaktywnym enzymem.
Metodą Western Blot wykazano również̇ aktywację białka AKT, jednej z głównych kinaz
szlaku PI3K, po stymulacji komórek nieaktywnymi proteolitycznie formami enzymu oraz
aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-κB, co końcowo prowadzi do zwiększonej ekspresji
genu kodującego IL-6.
W kolejnej części pracy skupiono się na określeniu, jak wykazany mechanizm regulacji
ekspresji IL-6 przez bakterie gatunku P. gingivalis oraz ich czynniki wirulencji wpływa na
różnicowanie limfocytów w subpopulację Th17. Przeprowadzone badania wykazały,
że stymulacja komórek prezentujących antygen bakteriami o zahamowanej aktywności
gingipain wpływa na zwiększenie produkcji cytokin prozapalnych niezbędnych do
różnicowania w kierunku Th17 (IL-6, IL-21, IL-23, IL-1β). Konsekwencją tego jest proliferacja
i różnicowanie naiwnych limfocytów CD4+ w kierunku populacji Th17. Zauważalna jest
również aktywacja pozytywnych regulatorów szlaku indukcji IL-17, takich jak: IRF4,
STAT3, RORc, RORα. W celu zahamowania powstawania populacji Th17, zaproponowano
blokadę szlaku sygnałowego IL-6, stosując przeciwciała przeciwko receptorowi dla IL-6, jak
również inhibitora kinaz JAK1/2 (Ruxolitinib), co znacząco obniżyło liczebność populacji
Th17. Podsumowując, poznanie mechanizmów patogenności bakterii determinujących rozwój
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chorób cywilizacyjnych, jaką staje się paradontoza, jest kluczowe w procesie projektowania
terapii.
Uzyskane wyniki sugerują̨ więc, że IL-6 i jej szlak sygnałowy powinna być uwzględniana
jako cel w terapiach skierowanym przeciwko działaniu czynników wirulencji bakterii
P. gingivalis. Przedstawione dane weryfikują̨ również dotychczasową wiedzę na temat funkcji
gingipain w procesie modulacji odpowiedzi immunologicznej i po raz pierwszy przedstawiają
rolę nieaktywnych enzymatycznie proteaz w indukcji stanu zapalnego. Dodatkowo otwierają
również dyskusję nad zakwalifikowaniem gingipain do grupy tzw. „moonlighting proteins”białek wielofunkcyjnych, co może skłonić do poszukiwania kolejnych białek bakteryjnych
wykazujących podobne właściwości.
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4. Abstract

Periodontitis is a chronic inflammatory condition affecting tissues that surround and
support the teeth, called periodontium. The disease is initiated by pathogenic bacteria, which
strongly stimulate local inflammatory reaction. Deregulation of the immune system leads to
sustained inflammation, tissue destruction and in consequence degradation of the alveolar bone.
Porphyromonas gingivalis is a major pathogen responsible for the initiation and progression of
chronic periodontitis and gingipains-cysteine proteases are considered as its main virulence
factors. Therefore, gingipains are broadly studied but the majority of data are focused on their
proteolytic activity, which may affect antimicrobial peptides, complement system, and blood
coagulation system. The scope of gingipains activity is potentiated due to their efficient
diffusion into surrounding tissues as proteases are secreted as a component of outer membrane
vesicles. Bacterial vesicles are secreted into gingival pockets filled with gingival crevicular
fluid, which is composed of plasma protein including proteases inhibitors (antithrombin III,
alpha-2-macroglobulin). Additionally, diffusion beyond the bacterial biofilm is associated with
increased oxygen level, which significantly reduces enzymatic activity of gingipains.
Therefore, the presence of catalytically inactive gingipains in the inflamed tissues is highly
plausible. Hence, the aim of this doctoral thesis was a comprehensive evaluation of a molecular
mechanism that is responsible for the pro-inflammatory role of proteolytically inactive
gingipains.
Using in vitro model of immortalized human gingival keratinocytes (TIGKs) as well as
dendritic cells (moDC) we have shown, that enzymatically inactive gingipains strongly promote
expression of pro-inflammatory mediators on both, mRNA and protein level, when compared
to fully active enzymes. This observation is characteristic only for arginine-specific gingipains,
with RgpA as the most effective inducer of the immune response. Above phenomenon was
confirmed by using P. gingivalis isogenic mutant of a catalytic domain, and wild type strain
inactivated with specific gingipain inhibitors KYT.
Proteolytically inactive RgpA cannot use PAR receptors to initiate the signal
transduction, therefore we postulate that host recognizes that inactive protease by an unknown
surface receptor. Hence, we aimed to identify a receptor that recognizes gingipains on epithelial
cells. Initially, by using confocal microscopy imaging, we revealed that gingipains
preferentially bind in the area of lipid rafts. Then using chemical cross-linking and
immunoprecipitation techniques we have selected a group of several membrane proteins that
can participate in the recognition of inactive gingipain. In the next step, we analyzed the
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intracellular signal transduction pathway induced by the proteolytically inactive enzyme.
As a model, we have chosen IL-6, as this cytokine is considered as crucial in the process of
bone loss induction. By using LY294002, a selective inhibitor of PI3K pathway we documented
that upregulation of inflammatory mediators by inactive gingipains depends on this signaling
pathway. The Western Blot analysis revealed the significant phosphorylation of AKT kinases
and activation of NF-κB transcription factor induced by catalytically inactive RgpA, which
leads to increased IL-6 expression.
The last part of the study was focused on determining the role of the observed
phenomenon on differentiation of naive T lymphocytes CD4+ into the Th17 subpopulation.
The conducted research showed that stimulation of antigen presenting cells with bacteria with
suppressed gingipain activity contributes to the increased production of pro-inflammatory
cytokines necessary for differentiation into Th17 (IL-6, IL-21, IL-23, IL-1β). The consequence
of this process is the proliferation and differentiation of naive CD4+ lymphocytes towards Th17
population. Obtained results corroborate with activation of positive regulators of the IL-17
induction pathway, such as: IRF4, STAT3, RORc and RORα. Finally, we revealed the
inhibition of the Th17 differentiation, induced by inactive gingipains, by application of
anti-IL-6 receptor antibodies, as well as a JAK1/2 kinase inhibitor (Ruxolitinib).
To conclude, detailed identification of mechanisms that determine the virulence of
P. gingivalis is crucial in in designing adequate and effective therapy against periodontitis.
As we revealed the modulation of IL-6 signaling should be considered in this regard. Moreover,
presented data complete our knowledge about the immunomodulatory role of gingipains and
showed for the first time the molecular pathway induced by proteolytically inactive enzymes.
Finally, these studies can also open the discussion on the qualification of gingipain to the group
of multifunctional proteins called "moonlighting proteins", and stimulate the scientific world to
conduct similar studies.
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5. Wstęp
5.1. Zapalenie przyzębia
Zapalenie

przyzębia,

powszechnie

określane

jako

paradontoza

jest

jedną

z najczęstszych chorób o podłożu infekcyjnym obejmującą tkanki okołozębowe. Statystyki
wskazują na szerokie rozpowszechnienie zapalenia przyzębia, które w krajach rozwiniętych
dotyka prawie 50% populacji [1], a w rozwijających może sięgać nawet do 70% [2]. Choroba
ta wywołana jest przez tworzący się poniżej linii dziąseł biofilm bakteryjny, który indukuje
ciągłą aktywację układu immunologicznego prowadzącą do jego deregulacji. Skutkiem tego
jest rozwój chronicznego stanu zapalnego, poważne uszkodzenie tkanek dziąsła oraz stopniowa
degradacja kości wyrostka zębodołowego [3].

5.1.1. Czynniki ryzyka
Prawidłowa mikroflora jamy ustnej, składająca się głównie z tlenowych Gram-dodatnich
bakterii, w trakcie rozwoju paradontozy ulega dynamicznej zmianie w kierunku populacji
zdominowanej przez Gram-ujemne bakterie beztlenowe [4]. Postępująca dysbioza związana
jest z występowaniem kilku czynników ryzyka. Do jednych z głównych czynników
zwiększających

szansę

zachorowania

zalicza

się

palenie

papierosów.

Wykazano,

że występowanie paradontozy u palaczy jest aż do 80% wyższe w porównaniu do osób, które
przestały palić lub nigdy nie paliły papierosów [5]. Dodatkowo brak odpowiedniej higieny jamy
ustnej sprzyja odkładaniu się płytki nazębnej na zębach i dziąsłach, co wzmaga powstawanie
stanów zapalnych w tkankach przyzębia oraz nasila stan chorobowy [6]. Innym z czynników
predysponującym do zachorowania na paradontozę są zmiany hormonalne występujące
u kobiet. Obserwowany przed miesiączką wysoki poziom progesteronu zaburza naprawę
włókien kolagenowych i powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co korelować może ze
zwiększeniem zapalenia dziąseł [7]. Zmiany zapalne w obrębie dziąseł obserwowane są
również w trakcie ciąży, jednakże są odwracalne i nie powodują trwałego uszkodzenia tkanek
przyzębia [8]. U kobiet w okresie pomenopauzalnym, ze względu na zależną od niedoboru
estrogenu zmniejszającą się gęstość kości, częściej zauważalny jest ubytek kości zębodołowej
kończący się utratą zębów. Jednakże wykazano, że zastosowanie terapii estrogenowej
w przypadku osteoporozy, znacząco zmniejsza progresję paradontozy [9]. Przyjmowanie leków
powodujących zmniejszenie przepływu śliny może wpływać na podatność na infekcje oraz
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nasilać choroby przyzębia. Do grupy leków wywołujących takie zmiany zaliczyć należy
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, atropinę, leki przeciwhistaminowe oraz leki
β-adrenolityczne [10]. Efektem ubocznym stosowania leków, takich jak: fenyltoina,
cyklosporyna, czy nifedypina może być nieprawidłowy przerost dziąseł utrudniający usunięcie
płytki nazębnej, co wpływa na zwiększenie stanu zapalnego i możliwość rozwoju paradontozy
[11]. Również reakcje na ciągle pojawiające się bodźce stresowe mogą wpływać negatywnie
na stan jamy ustnej. Związane z przewlekłym stresem obniżenie odporności i zaburzenie
prawidłowego funkcjonowania tego układu, przekładać się może na zmiany zapalne w obrębie
tkanki dziąsła [12]. Do niemodyfikowanych czynników ryzyka zaliczyć należy wiek oraz
czynniki genetyczne. Badania wykazują, że 47% obywateli USA w wieku 30-65 lat cierpi na
paradontozę, zaś w grupie powyżej 65 lat procent osób chorych wzrasta aż do 64% [1].
Uwarunkowania genetyczne, takie jak polimorfizmy genów [13], jak również czynniki
środowiskowe, ekonomiczne i demograficzne mogą wpływać znacząco na inicjację i rozwój
chorób przyzębia [2].
5.1.2. Wpływ paradontozy na inne choroby systemowe i autoimmunologiczne
Wiele badań klinicznych klasyfikuje zapalenie przyzębia, jako czynnik ryzyka innych
chorób systemowych oraz autoimmunologicznych. Wśród nich są choroby układu krążenia.
Badania nad miażdżycą wykazały obecność w blaszce miażdżycowej jednej z głównych
bakterii odpowiedzialnych za indukcję paradontozy - Porphyromonas gingivalis [14]. Bakterie
te odpowiedzialne są za utlenianie lipoproteiny o wysokiej gęstości HDL (ang. high-density
lipoprotein), upośledzając jej funkcje ochronne dla naczyń krwionośnych, a zwiększając
właściwości aterogenne poprzez indukcję stanu zapalnego i zwiększenie akumulacji agregatów
lipidowych w makrofagach [15]. Dane epidemiologiczne dotyczące badań nad cukrzycą,
wykazały dwukierunkową zależność pomiędzy tym schorzeniem metabolicznym, a chorobą
przyzębia. Zarówno cukrzyca sprzyja zapadalności na paradontozę, jak i nasilenie zapalenia
przyzębia powiązać można z hiperglikemią. Mechanizmy, które odpowiedzialne są za te
korelacje są nadal badane, jednakże wykazano, że cukrzyca wpływa na zaburzenia chemotaksji,
czy fagocytozę neutrofili obserwowane również u osób z paradontozą. Dodatkowo, markerem
cukrzycy jest podwyższony poziom cytokin prozapalnych tj. interleukiny 6 (IL-6) czy czynnika
martwicy nowotworu α - TNF-α (ang. tumor necrosis factor α), odpowiedzialnych za procesy
osteoklastogenezy w zapaleniu przyzębia [16]. Autoimmunologiczna choroba, jaką jest
reumatoidalne zapalenie stawów można powiązać z paradontozą poprzez występujący w obu
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chorobach proces cytrulinacji białek. Przewlekła ekspozycja na cytrulinowane białka,
generowane podczas katalizy regulowanej ludzkimi deiminazami peptydylo-argininowymi
PAD (ang. peptidyl-arginine deiminase) oraz bakteryjnym enzymem PPAD (ang. P. gingivalis
PAD) w tkankach przyzębia, może przyczyniać się do wytworzenia autoprzeciwciał
skierowanych przeciwko cytrulinowanym białkom gospodarza ACPA (ang. anti-citrulinated
protein antibodies) i prowadzić do rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów [17]. Czynniki
mikrobiologiczne oraz zaburzenia układu immunologicznego w trakcie paradontozy, mogą być
również powiązane z zaburzeniami związanymi z ciążą i porodem. U kobiet cierpiących na
paradontozę częściej dochodzi do stanu przedrzucawkowego oraz przedwczesnego porodu,
a dzieci rodzą się z niską masą urodzeniową [18][19]. Bakterie odpowiedzialne za rozwój
paradontozy, odpowiedzialne są aż w 40% przypadków za indukcję bakteryjnego
zachłystowego zapalenia płuc. Doświadczenia na myszach wykazały, że obecność enzymów
proteolitycznych P. gingivalis wpływa destrukcyjnie na tkankę płuc, jak również koreluje
z pojawiającym się ogólnoustrojowym stanem zapalnym manifestowanym poprzez wzrost
cytokin prozapalnych: IL-6, TNF-α, IL-17 oraz białka C-reaktywnego [20]. Badania nad
korelacją zapalenia przyzębia z nowotworami jamy ustnej prowadzane są od lat. Zauważona
jest zależność nie tylko z zapadalnością na raka jamy ustnej, ale pojawiają się też nowe
doniesienia na temat rozwoju raka płuc, czy raka trzustki, wymagające jednak dalszych badań
prospektywnych w celu określenia molekularnych podstaw tych obserwacji [21]. Ostatecznie,
najnowsze dane epidemiologiczne, kliniczne oraz molekularne wskazują, że chroniczny stan
zapalny związany z paradontozą można powiązać ze zwiększonym ryzykiem demencji oraz
rozwoju choroby Alzheimera [22]. Najnowsze badania nad tą neurodegeneracyjną chorobą
wykazały obecność proteaz P. gingivalis w mózgu pacjentów cierpiących na chorobę
Alzheimera, która korelowała z zaobserwowanymi zmianami w białku tau oraz ubikwitynie.
Dodatkowo w modelu mysim wykazano kolonizację mózgu tymi bakteriami, zwiększoną
produkcję głównego składnika płytek amyloidowych Aβ1-42 oraz szkodliwe działanie gingipain
na białko tau, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania neuronów. Ponadto,
zastosowanie

zsyntetyzowanych

drobnocząsteczkowych

inhibitorów

skierowanych

specyficznie przeciwko proteazom P. gingivalis, znacząco zmniejszyło obserwowany stan
zapalny oraz degenerację neuronów, co może w przyszłości stanowić kluczowy etap kuracji
w chorobie Alzheimera [23]. Wszystkie czynniki ryzyka oraz choroby powiązane z paradontozą
przedstawiono na rysunku (Rys. 1.).
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Rys. 1. Czynniki ryzyka (kolor niebieski) oraz choroby (kolor czerwony) powiązane bezpośrednio
z paradontozą.

5.2. Rola układu immunologicznego w rozwoju paradontozy
5.2.1. Organizacja układu immunologicznego
Rolą systemu odpowiedzi immunologicznej jest utrzymanie homeostazy poprzez
zwalczenie patogenu oraz powrót do stanu fizjologicznego. Układ immunologiczny
w uproszczeniu można podzielić na 3 grupy (Rys. 2.). Anatomiczne i fizjologiczne bariery,
które stanowią pierwszą linię obrony, takie jak: skóra, aparat rzęskowy błon śluzowych układu
oddechowego, niskie pH soku żołądkowego, czy lizozym w ślinie i łzach. Kiedy bariera ta
okaże się niewystarczająca, rozpoczyna się aktywacja natychmiastowej odpowiedzi nieswoistej
– wrodzonej. Kluczowym komponentem odpowiedzi wrodzonej są komórki układu
krwionośnego, w tym: monocyty, makrofagi, komórki dendrytyczne, komórki tuczne,
neutrofile, eozynofile, bazofile, czy komórki NK (ang. natural killer). Dodatkowo, komórki te
wspierane są poprzez odpowiedź prozapalną komórek nabłonkowych, które wyściełają układy:
oddechowy, pokarmowy, czy moczowo-płciowy. Istotnym elementem odpowiedzi wrodzonej
jest produkcja peptydów antybakteryjnych, białek układu dopełniacza, białka wiążącego
lipopolisacharyd, czy białka C-reaktywnego. Dodatkowo, odpowiedź wrodzona pełni kluczową
rolę w aktywacji kolejnej bariery, jaką jest swoista odpowiedź układu immunologicznego.
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Komórkami odpowiedzialnymi za taką odpowiedź są limfocyty T oraz B, które zdolne są do
produkcji wysoce specyficznych przeciwciał przeciwko antygenom patogenu, oraz aktywujące
je komórki dendrytyczne. W odróżnieniu od odpowiedzi wrodzonej, odpowiedź swoista
wymaga dłuższego czasu do aktywacji układu immunologicznego, co związane jest z procesem
selekcji klonalnej trwającym kilka dni [24].

Rys. 2. Komponenty odpowiedzi immunologicznej. Komponenty układu immunologicznego można podzielić
na 3 grupy, które stanowią: (1) anatomiczne i fizjologiczne bariery, (2) odpowiedź wrodzona z komponentem
komórkowym oraz humoralnym oraz (3) odpowiedź swoista/nabyta, dzięki której tworzone są specyficzne
przeciwciała, które zapewniają szybką i specyficzną odpowiedź układu odpornościowego przy kolejnym kontakcie
z tym samym patogenem. (Rysunek zaadaptowany z S.E. Turvey et al. 2010 [24])

5.2.2. Odpowiedź wrodzona i rola komórek rezydujących w dziąśle w trakcie
paradontozy
Odpowiedź układu immunologicznego na patogeny lokujące się w tkance przyzębia
inicjowana jest głównie poprzez aktywację wysoce konserwatywnych receptorów typu Toll
(TLRs, ang. Toll-like receptors) [25]. Wysoka ekspresja tych receptorów obserwowana jest
głównie w profesjonalnych fagocytach [26], jednakże ich obecność notuje się także
w komórkach tkanki dziąsła, takich jak: komórki nabłonkowe [27], fibroblasty dziąsłowe [28],
fibroblasty więzadła przyzębia [26], osteoblasty [29], osteoklasty [26], czy cementoblasty [30].
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Receptory TLR rozpoznają struktury bakteryjne tzw. molekularne wzorce patogenności
(PAMPs, ang. pathogen associated molecular patterns), do których zaliczyć można cząsteczki
lipopolisacharydu (LPS), peptydoglikanu, bakteryjne DNA, dwuniciowe RNA, czy
lipoproteiny. Po rozpoznaniu tych struktur, dochodzi do indukcji ekspresji, bądź aktywacji
czynników transkrypcyjnych, takich jak: AP-1 (ang. activator protein 1), czy NF-κB
(ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) poprzez aktywację
kaskady kinaz aktywowanej mitogenami MAPK (ang. mitogen-activated protein kinases), co
skutkuje produkcją cytokin oraz chemokin wpływających na rozwój stanu zapalnego [25].
Komórkami, które rezydują w tkance dziąsła, zaangażowanymi w odpowiedź wrodzoną
są przede wszystkim komórki nabłonka, fibroblasty dziąsłowe i więzadła przyzębia, osteoblasty
oraz komórki dendrytyczne [31]. Interleukina 8 produkowana w odpowiedzi na infekcję
bakteryjną przez komórki nabłonkowe wpływa na rekrutację neutrofili do miejsca objętego
stanem zapalnym. Ich zadaniem jest szybka eliminacja patogenu, która egzekwowana jest
poprzez mechanizmy enzymatyczne lub związane z generacją wolnych rodników. Dodatkowo,
neutrofile w odpowiedzi na sygnały od bakterii, produkować mogą gamę cytokin prozapalnych
np.: IL-1β, IL-6, czy TNF-α. W sytuacji, gdy dochodzi do przewlekłego stanu zapalnego,
a odpowiedź neutrofili jest zbyt nasilona, mechanizmy którymi się posługują doprowadzić
mogą do postępującej destrukcji tkanki dziąsła i indukować mogą procesy ostoklastogenezy
[32]. Monocyty obecne w miejscu infekcji w odpowiedzi na kluczowe czynniki, jakimi są
M-CSF (ang. macrophage colony-stimulating factor), ligand aktywatora receptora jądrowego
czynnika κB - RANK-L (ang. Receptor Activator for Nuclear Factor κB), IL-1β, IL-6, TNF-α,
a także ze względu na możliwy kontakt ze zmineralizowaną częścią kości wyrostka
zębodołowego, mogą ulegać fuzji i różnicowaniu w kierunku dojrzałych wielokomórkowych
osteoklastów [33]. W przypadku, gdy bariera nabłonka jest niewystarczająca, patogeny
penetrują do tkanek, gdzie rozpoznawane są przez komórki dendrytyczne aktywujące dalsze
szlaki odpowiedzi immunologicznej. Komórki dendrytyczne uznawane są za najbardziej
efektywne komórki prezentujące antygen. Pochłaniają one antygeny pochodzące od
patogenów, wytwarzają kompleksy głównego układu zgodności tkankowej MHC (ang. major
histocompatibility complex), następnie migrują z miejsca pozyskania antygenu do narządów
limfatycznych, gdzie w końcu fizycznie oddziałują z limfocytami T indukując ich aktywację
i różnicowanie [34]. Dodatkowo zdolne są do produkcji cytokin prozapalnych m.in. IL-6,
IL-1β, IL-23, IL-12, TNF-α, które wpływać mogą zarówno na zwiększenie stanu zapalnego
w miejscu infekcji, jak i na polaryzację różnicujących limfocytów T [35][36]. Mikroorganizmy
lokujące się w kieszonkach dziąsłowych naruszają tkankę nabłonkową oddziałując
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z fibroblastami dziąsłowymi oraz fibroblastami więzadła przyzębia, które stanowią składową
tkanki łącznej. W odpowiedzi na infekcję, fibroblasty dziąsłowe uwalniają cytokiny m.in.:
TNF-α, IL-6, IL-8, białko zapalne makrofagów MIP-1α (ang. Macrophage Inflammatory
Protein 1α), czy stromalny czynnik wzrostu-1 (SDF-1, ang. stromal cell-derived factor 1), które
są ważnymi cząsteczkami regulującymi proces stanu zapalnego oraz metabolizmu kości
[37][38][39]. Dodatkowo fibroblasty więzadła przyzębia przyczyniają się do zmian w obrębie
tkanki kostnej poprzez ekspresję metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej MMP
(ang. matrix metalloproteinases), jak również zwiększają zapalenie przez produkcję cytokin
IL-1, IL-6, TNF-α oraz czynnika RANK-L [40][41]. Patogeny, wnikając głębiej w tkankę
przyzębia, dotrzeć mogą do powierzchni kości wyrostka zębodołowego i bezpośrednio
wpływać na proces kościotwórczy. Wykazano, że fimbrie P. gingivalis oddziałują z integryną
α5β1 doprowadzając do internalizacji bakterii do wnętrza osteoblastu. Skutkiem tego procesu
jest zahamowanie aktywacji czynników transkrypcyjnych: Cbfa-1 (ang. Core-binding factor
alpha 1) oraz Osterix, niezbędnych do różnicowania tego typu komórek, a także aktywacja
szlaku kinaz JNK (ang. c-Jun N-terminal kinases), co wprowadza komórki na drogę apoptozy
[42] [43]. Również białko Td92 produkowane przez inny periodontopatogen - Treponema
denticola, indukuje formację osteoklastów poprzez zwiększenie produkcji czynnika RANK-L
oraz prostaglandyny E2, z równoczesnym obniżeniem ekspresji

osteoprotegeryny

w osteoblastach [44].

5.2.3. Swoista odpowiedź układu immunologicznego i rola limfocytów
Po rozpoznaniu czynników wirulencji pochodzących od patogenów, komórki
prezentujące antygen (w głównej mierze komórki dendrytyczne), przekazują sygnał naiwnym
limfocytom T oraz produkują gamę cytokin pozwalających na różnicowanie komórek T
w charakterystyczne populacje [35]. Aktywowane limfocyty T pod wpływem odpowiedniego
środowiska cytokin, mogą różnicować w kierunku subpopulacji limfocytów pomocniczych
(Th, ang. T helper cell) – Th1, Th2, Th17 lub populacji limfocytów regulatorowych (Treg).
Najnowsze badania wskazują również na rolę w rozwoju zapalenia przyzębia innych populacji,
takich jak: Th9 oraz Th22.
Pierwsze prace nad rolą limfocytów pomocniczych w paradontozie wykazały ważną rolę
populacji Th1 oraz Th2 w rozwoju tej choroby [45]. Komórki Th1 swoją aktywność wykazują
głównie w odpowiedzi na wewnątrzkomórkowe patogeny. Poprzez wysoką produkcję
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interferonu γ (INF-γ) zaangażowane są bezpośrednio w aktywację makrofagów, zwiększając
efektywność fagocytozy oraz wpływają regulująco na układ dopełniacza i opsonizację [46].
Różnicowanie naiwnych limfocytów CD4+ w kierunku populacji Th1 odbywa się pod
wpływem IL-12 oraz IFN-γ, które produkowane są przez komórki dendrytyczne obecne
w miejscu stanu zapalnego tkanki dziąsła [47]. Pod wpływem czynników polaryzujących
dochodzi do aktywacji czynnika transkrypcyjnego STAT1 (ang. signal transducer and
activator of transciption 1), który powoduje zwiększoną ekspresję głównego czynnika
regulującego różnicowanie limfocytów Th1 – Tbet (ang. T-box expressed in T cells) oraz
w konsekwencji indukcję receptora IL-12Rβ2, uwrażliwiającego te komórki na interleukinę
IL-12. Pod jej działaniem dochodzi do aktywacji czynnika transkrypcyjnego STAT4
(ang. signal transducer and activator of transciption 4) i wysokiej produkcji IFN-γ, który jest
charakterystyczną cząsteczką efektorową populacji Th1 [48][49]. Produkowane przez te
limfocyty cytokiny prozapalne wpływają na indukcję wzmożonej odpowiedzi układu
immunologicznego, a wysoki poziom INF-γ wykryty w tkankach dziąsła w pacjentów
cierpiących na paradontozę dodatnio koreluje z ciężkimi postaciami tej choroby [50][51].
Badania in vitro z użyciem bakterii z gatunku Porphyromonas gingivalis odpowiedzialnych za
rozwój paradontozy wykazały, że szczepy posiadające otoczkę polisacharydową (serotyp K1
oraz K2), zdolne są stymulować komórki dendrytyczne do produkcji cytokin różnicujących
limfocyty w kierunku Th1 [52], pozostałe zaś szczepy wpływają na powstawanie populacji Th2
[53]. Pozbawienie tych szczepów otoczki polisacharydowej znacząco wpływa na zmniejszenie
utraty kości wyrostka zębodołowego, co związane jest z mniejszą ilością limfocytów Th1 oraz
Th17, a tym samym z obniżeniem aktywności osteoklastów [54]. Różnicowanie
w subpopulację Th1, zależne jest także od obecności fimbrii na powierzchni P. gingivalis.
Badania z użyciem szczepu 381 wykazały, że indukuje on dojrzewanie komórek
dendrytycznych oraz sekrecję przez nie cytokin prozapalnych, takich jak: IL-1β, IL-6, TNF-α,
IL-10 oraz IL-12. Ko-hodowla takich komórek z limfocytami powodowała ich aktywację oraz
różnicowanie w kierunku Th1 z silną ekspresją głównej cytokiny INF-γ [55].
Subpopulacja Th2 powiązana jest głównie z ochronną rolą w trakcie infekcji
pasożytniczej. Produkowana przez nie interleukina 4 oraz dodatkowo IL-5 , IL-13 [46], wpływa
regulująco na odpowiedź swoistą poprzez regulację przełączania klas immunoglobulin
produkowanych przez limfocyty B [56]. Oddziaływanie IL-4 na naiwne limfocyty T, skutkuje
aktywacją czynnika STAT6 (ang. signal transducer and activator of transciption 6), który
wpływa na zwiększoną ekspresję głównego czynnika różnicującego Th2 – białka wiążącego
GATA-3 (ang. GATA binding protein 3) [57]. Z kolei IL-2 wpływa na indukcję czynnika
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transkrypcyjnego STAT5 niezbędnego do zakończenia tego procesu [58]. Produkowane przez
limfocyty Th2 cytokiny: IL-4 oraz IL-10 mają działanie antyzapalne. Jednakże poprzez wpływ
tych cytokin na różnicowanie limfocytów B zdolnych do produkcji czynnika RANK-L,
populacja Th2 może wpływać na wysoką jego akumulację i w konsekwencji powodować
indukcję zmian odpowiedzialnych za resorpcję kości [45][59]. W warunkach in vitro
stymulacja komórek dendrytycznych LPS P. gingivalis skutkowała brakiem ekspresji cytokin
IL-12p70, IP-10 oraz niską produkcją TNF-α oraz IL-10, a ko-hodowla z limfocytami
różnicowała je w populację Th2 [60]. Dodatkowo badania in vivo z użyciem lipopolisacharydu
P. gingivalis skutkowały produkcją cytokin, takich jak: IL-13, IL-3, IL-10 (Th2, Treg) przy
wykazanym braku produkcji INF-γ (Th1) [61]. W tkance pacjentów chorych na przewlekłą
postać paradontozy wykryto również wysokie stężenie cytokiny IL-33, która wpływa na
indukcję i utrzymanie fenotypu Th2. W warunkach in vitro wykazano, że proteazy cysteinowe
– gingipainy P. gingivalis wpływają na wzmożoną indukcję ekspresji tej cytokiny aktywując
w keratynocytach dziąsłowych receptory PAR-2 (ang. Protease-activated receptor 2) [62].
Wykazano także, że obecność surowicy wpływa na zahamowanie zdolności degradacji IL-4
(dominującej cytokiny populacji Th2) przez gingipainę RgpA. Katalitycznie aktywna RgpA,
zdolna jest zaś aktywować ekspresję receptorów IL-4R oraz CD69, wpływając na proliferację
limfocytów B. Skutkować to może zwiększeniem produkcji przeciwciał, limfokin i indukować
wzmożoną odpowiedź układu immunologicznego w tkance objętej zapaleniem przyzębia [63].
Populacje Th1 oraz Th2 są pod wzajemną kontrolą. Cytokiny produkowane przez te
grupy komórek działają hamująco na siebie, jak również czynniki transkrypcyjne wpływają
wzajemnie na własną regulację. GATA-3 blokuje indukcję STAT4, zaś STAT5 redukuje
T-bet odpowiedzialny za różnicowanie Th1 [64][65].
Paradygmat o roli limfocytów Th1 oraz Th2 w progresji chorób infekcyjnych oraz
autoimmunologicznych został uzupełniony poprzez identyfikację nowej grupy limfocytów
pomocniczych – Th17. Do zainicjowania różnicowania w kierunku populacji Th17 niezbędna
jest obecność cytokin prozapalnych, takich jak: IL-6 oraz transformującego czynnika
wzrostu β - TGF-β (ang. transforming growth factor β) [66][67]. Wykazano również
alternatywną drogę aktywacji różnicowania poprzez ko-stymulację TGF-β oraz interleukiny 21
[68]. Dodatkowo, pełna stabilizacja fenotypu Th17 wymaga obecności m.in.: IL-1β, IL-23 oraz
TNF-α [69][70][71]. Kombinacja IL-6 oraz TGF-β indukuje u naiwnych limfocytów T
ekspresję sierocych receptorów jądrowych np.: związany z retinoidami receptor sierocy gamma
RORγt (ang. Retineic acid receptor relatied orphan nuclear receptor gamma), oraz RORα
(ang. Retineic acid receptor relatied orphan nuclear receptor alpha), które są kluczowymi
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czynnikami transkrypcyjnymi determinującymi różnicowanie w kierunku populacji Th17
[72][73]. Indukowana interleukiną 6 ekspresja RORγt oraz RORα skutkuje w konsekwencji
produkcją IL-17, a cały proces regulowany jej poprzez czynnik STAT3 (ang. signal transducer
and activator of transciption 3) [74]. Różnicowanie limfocytów Th17 może być blokowane
poprzez aktywność czynnika transkrypcyjnego STAT1 (charakterystycznego dla populacji
Th1), oraz cytokiny IL-27 oraz IFN-γ [75][76]. Wykazano również, że związana z populacją
Th2 interleukina 2 może wpływać hamująco na rozwój Th17, w sposób zależny od czynnika
STAT5 [77]. Obecność IL-17 produkowanej przez limfocyty Th17 obserwowana jest
w surowicy [78] oraz płynie z kieszonek dziąsłowych [79] pacjentów cierpiących na
chroniczną

postać

paradontozy.

W

chorobach

autoimmunologicznych,

takich

jak

reumatoidalne zapalenie stawów, populacja Th17 oraz IL-17 modyfikują procesy
kościotwórcze osteoblastów sprzyjając procesom osteoklastogenezy [80][81]. Niewiele jest
informacji na temat mechanizmu indukcji procesu różnicowania naiwnych limfocytów CD4+
w subpopulację Th17. Przedstawiane przez Moutsopoulos NM et al. badania wskazują jednak
na potencjalne zaangażowanie P. gingivalis w ten proces. Poprzez aktywację czynnika NF-κB
i stymulowanie komórek prezentujących antygen do produkcji cytokin IL-1β, IL-6, IL-23,
przy jednoczesnym braku indukcji IL-12 i związanej z nim fosforylacji czynnika IRF3
(ang. Interferon regulatory factor 3), bakterie te wpływają na różnicowanie w subpopulację
Th17. Dodatkowo wykazano, że gingipainy poprzez degradację IL-12 przy braku wpływu na
IL-1β, promują profil cytokin odpowiedzialny za ten proces [82]. Dodatkowo uwolnione
z błony komórkowej gingipainy, wpływają hamująco na odpowiedź makrofagów przejawiającą
się produkcją IL-12 oraz INF-γ, a co za tym idzie obniżają różnicowanie limfocytów Th1 [83].
Do grupy limfocytów CD4+, należą również limfocyty regulatorowe Treg. Główną
funkcją tej populacji jest supresja aktywacji naiwnych komórek T i blokowanie różnicowania
ich w różne podtypy limfocytów pomocniczych. Dodatkowo komórki Treg wpływają na
blokowanie aktywacji efektorowych komórek T, komórek pamięci CD4+, jak również CD8+
limfocytów T, komórek NK, komórek prezentujących antygen (komórek dendrytycznych), czy
limfocytów B [84]. Komórki Treg prezentują zestaw mechanizmów tłumiących odpowiedź
układu immunologicznego, które mogą przebiegać na cztery różne sposoby poprzez:
(1) modulację dojrzewania lub funkcjonowania komórek prezentujących antygen (APC,
ang. antigen presenting cell), (2) zabijanie komórek docelowych, (3) indukcję zaburzeń
metabolicznych innych efektorowych limfocytów T oraz (4) indukcję produkcji cytokin
antyzapalnych [85]. Populacja Treg wytwarzana jest w obecności wysokiego stężenia TGF-β,
wspierana przez IL-2 i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe [86], przy jednoczesnym braku
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w mikrośrodowisku IL-6 oraz IL-1β [87]. Wysokie stężenie TGF-β prowadzi do aktywacji
głównego czynnika regulatorowego Treg – Foxp3 (ang. Forkhead box P3), który kontroluje
różnicowanie, przeżywalność oraz funkcje supresorowe tych limfocytów [88]. Liczne prace
wykazują występowanie komórek Treg w tkance pacjentów z paradontozą [89][90], jednakże
możliwe jest, że ze względu na wysokie stężenie IL-6 regulatorowe funkcje tych komórek
zostają zaburzone [91] i promowane jest różnicowanie limfocytów Th17. Aktywowane
komórki CD4+ w obecności TGF-β mogą indukować ekspresję zarówno czynnika RORγt
(Th17), jak i Foxp3 (Treg). To właśnie obecność wysokiego stężenia IL-6 oraz IL-1β będzie
promować różnicowanie w kierunku populacji Th17 i rozwój mechanizmów destrukcyjnych
w paradontozie [92]. W badaniach nad chroniczną paradontozą wykazano, że w miejscu ubytku
kości, populacja Treg jest znacząco obniżona w porównaniu z tkanką pochodzącą od zdrowych
pacjentów. Stwierdzono ponadto negatywną korelację czynnika RANK-L z produkowaną przez
Treg IL-10, w przeciwieństwie do pozytywnych zależności pomiędzy RANK-L, a prozapalną
IL-1β [93]. W kontekście badań nad miażdżycą, którą wiąże się również z paradontozą,
wykazano, że pacjenci u których wykryto obecność bakterii P. gingivalis z II typem fimbrii
głównej, są bardziej predysponowani do rozwoju blaszki miażdżycowej. Koreluje to
z obniżeniem stężenia TGF-β wpływającego na różnicowanie limfocytów T w populację Treg,
kluczowych w procesach utrzymywania homeostazy [94].
Populacja Th22 została scharakteryzowana jako grupa komórek produkująca interleukinę
22 - IL-22 (która wydzielana jest także przez Th17), ale z niską ekspresją IL-17 i IFN-γ.
Różnicowanie tej populacji indukowane jest przez wysokie stężenie IL-6 oraz TNF-α, które
prowadzi do aktywacji czynników transkrypcyjnych AHR (ang. aryl hydrocarbon receptor)
oraz RORc (ang. Retineic acid receptor relatied orphan nuclear receptor C) [95]. Populacja
Th22 oraz cytokina IL-22 wykazują podwójną naturę, wywołując zarówno zmiany prowadzące
do pogorszenia stanu zdrowia, jak i działając pozytywnie. Przykładowo, obecność limfocytów
CD4+ AHR+ IL-22+ została wykazana w tkance pobranej od pacjentów cierpiących na zapalenie
przyzębia. Dodatkowo wysokie stężenie IL-22 wykryto w płynie z kieszonek dziąsłowych
i wskazano na pozytywną korelację z kliniczną obserwacją uszkodzenia tkanki i kości. Również
badania in vitro wykazały, że osteoklasty poddane inkubacji z homogenatami tkanek pobranych
od pacjentów z paradontozą wykazują wyższą zdolność do resorpcji w porównaniu z grupą
kontrolną [96]. Podobną zależność wykazano w innej autoimmunologicznej chorobie
powiązanej z destrukcją kości – reumatoidalnym zapaleniu stawów, gdzie obserwowany
zwiększony poziom IL-22 wpływa na indukcję ekspresji RANK-L przez fibroblasty i zwiększa
w ten sposób osteoklastogenezę oraz resorpcję kości [97]. Z kolei pozytywną rolę populacji
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Th22 oraz IL-22 dowiedziono w procesie gojenia ran [98] oraz w łuszczycy [99]. Proces ten
musi być jednak pod ścisłą kontrolą, gdyż zbyt wysokie stężenie wydzielanej IL-22 koreluje
z pogorszeniem się objawów klinicznych u pacjentów cierpiących na tę chorobę [100].
Populacja Th9, jest stosunkowo nowo odkrytą grupą limfocytów pomocniczych,
charakteryzującą się produkcją interleukiny 9. Początkowo cytokina ta zaklasyfikowana była
jako typowa dla fenotypu Th2. Jednakże różne czynniki indukujące różnicowanie w kierunku
tych komórek (TGF-β oraz IL-4) [101] oraz określenie charakterystycznego czynnika
transkrypcyjnego SpiB [96], wpłynęło na wyodrębnienie tej grupy limfocytów jako nowej
subpopulacji. Wykazano również, że środowisko zawierające INF-γ, wpływać będzie hamująco
na proces różnicowania komórek Th9 [102]. Rola Th9 w paradontozie nie jest do końca
poznana. Wykryto jednak, zwiększoną populację Th9 w próbkach od pacjentów z zapaleniem
dziąseł w przeciwieństwie od pacjentów z zapaleniem przyzębia [96]. Dodatkowo u pacjentów
z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych,
którzy objęci zostali leczeniem, wykazano wyższe poziomy zarówno limfocytów Th9, jak
i interleukiny 9, sugerując potencjalną rolę tej populacji w gojeniu się tkanek poprzez obniżenie
różnicowania populacji Th1, Th17 oraz Th22 [103][104][105].
Podsumowując w proces progresji paradontozy zaangażowane jest spektrum komórek T
pomocniczych. Podzielić je można na dwie grupy o przeciwstawnych właściwościach.
Populacje Th1/Th17/Th22 zaangażowane są w procesy rozwoju przewlekłego stanu zapalnego,
natomiast Th2/Th9 oraz Treg związane są z procesami regulacyjnymi i hamującymi nadmierną
aktywację układu immunologicznego. Zaburzenie proporcji pomiędzy tymi grupami
przyczynia się do obserwowanych zmian patologicznych w konsekwencji powodujących utratę
kości. Rysunek 3 przedstawia główne populacje komórek T pomocniczych z podaniem cytokin
wpływających na ich selektywne różnicowanie, aktywowanych czynników transkrypcyjnych
i cytokin efektorowych generowanych przez te limfocyty.
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Rys. 3. Podział limfocytów T pomocniczych (Rysunek zaadaptowany z Arun K.V et al. 2011 [106]).

5.2.4. Cytokiny zaangażowane w resorpcję kości w trakcie paradontozy.

5.2.4.1. RANK-L
W warunkach fizjologicznych proces tworzenia kości kontrolowany jest ściśle poprzez
szlak RANK-L/RANK/OPG, w którego skład wchodzi ligand dla aktywatora receptora
jądrowego czynnika κB, aktywator receptora jądrowego czynnika κB (RANK, ang. Receptor
Activator for Nuclear Factor κ B) oraz osteoprotegryna (OPG, ang. osteoprotegrin). Zaburzenia
równowagi tego szlaku prowadzą do wielu chorób związanych z degradacją kości, w tym
reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoporozy, paradontozy, ale zaangażowane są również
w przerzuty nowotworów [107]. Ekspresja RANK-L jest głównie obserwowana
w osteoblastach. W przypadku paradontozy, przewlekły stan zapalny oraz indukowana przez
bakterie odpowiedź osteoblastów, powoduje aktywację receptorów TLR, a w konsekwencji
czynnika NF-κB i znaczącą produkcję RANK-L [107]. Wykazano, że fibroblasty dziąsłowe
poddane stymulacji lipopolisacharydem P. gingivalis indukują produkcję RANK-L [108].
Znaczącym źródłem dla ligandu RANK, są komórki układu immunologicznego, w tym
limfocyty. Obecność RANK-L pozytywnych limfocytów wykazano w tkance objętej stanem
zapalnym u pacjentów cierpiących na paradontozę [109]. Spośród limfocytów, to populacja
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Th17 oraz limfocyty B wykazują wysoką ekspresję omawianego czynnika, zaś limfocyty T
regulatorowe wykazują zdolność do hamowania jego produkcji [110][59]. Zwiększone stężenie
RANK-L w trakcie paradontozy może być związane z obniżeniem ekspresji kompetycyjnego
receptora OPG, który w warunkach fizjologicznych zapobiega nadmiernej aktywacji
osteoklastów i hamuje proces ostoklastogenezy. Badania z użyciem technik barwienia
histochemicznego, jak również pomiar ekspresji genu dla OPG wykazały jego znaczący spadek
w przypadku tkanki pacjentów cierpiących na paradontozę w porównaniu do grupy osób
zdrowych [111].

5.2.4.2. TNF-α
Czynnik martwicy nowotworów α – TNF-α, działa synergistycznie z ligandem dla RANK
w procesie osteoklastogenezy. Makrofagi poddane działaniu TNF-α, aktywują kinazę c-Jun,
następnie czynnik NF-κB i drogą niezależną od RANK-L różnicują w kierunku osteoklastów.
Cytokina ta odgrywa kluczową rolę w procesach resorpcji kości oraz utraty przyczepu tkanki
łącznej [112]. Wpływa także na lokalny stan zapalny w tkance przyzębia poprzez zwiększanie
wydzielania cytokin prozapalnych, takich jak: IL-1β oraz IL-6 [113]. Jej obecność wykazana
zarówno w dziąśle, jak i płynie kieszonki dziąsłowej, pozytywnie koreluje u chorych pacjentów
ze stężeniem RANK-L, jak i metaloproteinazami [114]. Wyizolowane z krwi obwodowej
pacjentów cierpiących na paradontozę limfocyty T, wykazują wyższą ekspresję zarówno
TNF-α oraz RANK-L. Dodatkowo limfocyty te indukują w warunkach in vivo proces
osteoklastogenezy, a zastosowanie przeciwciał skierowanym przeciwko TNF-α oraz RANK-L
znacząco hamuje ten proces [115].

5.2.4.3. IL-6 oraz IL-17
Interleukina 6 to cytokina o plejotropowym działaniu wykazująca swoje biologiczne
funkcje związane z regulacją odpowiedzi układu immunologicznego, hematopoezy [116], stanu
zapalnego, czy onkogenezy [117][118]. Ze względu na jej wysoce prozapalne działanie,
blokowanie oraz neutralizowanie tej cytokiny staje się popularną strategią leczenia chorób
autoimmunologicznych, również tych związanych z utratą kości. Terapię z użyciem
przeciwciała dla receptora IL-6 stosuje się w przypadku choroby Castlemana, reumatoidalnym
zapaleniu stawów [119], czy młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów [120].
Podwyższone stężenie IL-6 notuje się zarówno w tkance objętej zapaleniem przyzębia, jak
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i płynie z kieszonek dziąsłowych, co sprawia, że cytokina ta jest markerem progresji
paradontozy [79][121]. Obok TGF-β, interleukina 6 jest kluczowym czynnikiem
zapoczątkowującym proces różnicowania naiwnych limfocytów T w populację Th17.
IL-6 aktywuje szlak przekazu sygnału przez oddziaływanie z kompleksem receptorowym, na
który składa się receptor dla IL-6 (IL-6R) oraz podjednostka receptora odpowiedzialna za
przekaz sygnału gp130 (ang. glycoprotein 130) [122][123]. Receptor dla IL-6 występuje
zarówno w postaci transbłonowej, jak i w formie rozpuszczalnej. IL-6 rozpoznaje obie te formy,
które następnie oddziałują z podjednostką gp130, aby wywołać aktywację przekazu sygnału.
Aktywowana kaskada kinaz JAK (ang. Janus activated kinases) poprzez fosforylację białek
efektorowych JAK1 (ang. Janus activated kinase 1), JAK2 (ang. Janus activated kinase 2), oraz
Tyk2 (ang. Tyrosine kinase 2), skutkuje aktywacją cytoplazmatycznego czynnika
transkrypcyjnego

STAT3

odpowiedzialnego

za

stabilizację

powstawania

czynnika

regulującego proliferację limfocytów Th17 - RORγt [124][125][72]. Indukowane przez IL-6
limfocyty Th17 produkują interleukinę 17, której wysoką korelację wraz z innymi cytokinami
prozapalnymi, jak: IL-6, IL-1β, IL-23, TGF-β zaobserwowano w tkankach pacjentów
z zapaleniem przyzębia, gdzie wykryto znaczną degradację kości wyrostka zębodołowego
[126][78][82]. Rola IL-17 związana jest bezpośrednio z aktywacją osteoblastów do produkcji
czynnika RANK-L niezbędnego w osteoklastogenezie [127], zwiększaniem ekspresji
RANK-L oraz obniżeniem OPG w komórkach więzadła przyzębia [111]. Dodatkowo wpływ
IL-17 na rozwój paradontozy, opiera się również na stymulowaniu lokalnego stanu zapalnego
poprzez aktywację komórek nabłonkowych, śródbłonka oraz fibroblastów do produkcji
mediatorów prozapalnych: IL-6, IL-8 oraz prostaglandyny E2 [128].
Podsumowując, rozwój paradontozy jest procesem, w którego rozwój zaangażowanych
jest wiele komponentów komórkowych układu immunologicznego. Rozpoznanie patogenu
m.in. przez receptory TLR zlokalizowane na komórkach nabłonkowych skutkuje sekrecją
cytokin prozapalnych i innych mediatorów wpływających m.in. na aktywację i różnicowanie
populacji limfocytów T pomocniczych. Progresja paradontozy wynika z pogłębiającej się
deregulacji mechanizmów obronnych i nasilonej produkcji molekuł wydzielanych przez
zróżnicowane limfocyty T. Wiele z nich wpływa bezpośrednio na regulację tworzenia kości,
a obserwowane w paradontozie zmiany prowadzą do zaburzenia równowagi pomiędzy
procesami budowania i niszczenia kości, czego skutkiem jest utrata zębów. Rysunek 4
w sposób schematyczny podsumowuje informacje na temat zaangażowania układu
immunologicznego w proces patologicznej utraty kości w trakcie chronicznego zapalenia
przyzębia.
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Rys. 4. Rola odpowiedzi immunologicznej w zapaleniu przyzębia.
Rezydujące w dziąśle komórki nabłonkowe, fibroblasty dziąsłowe oraz fibroblasty więzadła przyzębia, osteoblasty
oraz komórki dendrytyczne odpowiedzialne są za odpowiedź wrodzoną układu immunologicznego. Komórki te
rozpoznają czynniki bakteryjne przez receptory TLR i produkują gamę cytokin prozapalnych inicjujących stan
zapalny w dziąśle. Produkowana przez komórki nabłonkowe IL-8 wpływa chemotaktycznie na rekrutację
neutrofili (również zdolnych do produkcji cytokin) oraz zwiększa adhezję napływających monocytów (które
różnicować mogą w kierunku osteoklastów). Wydzielane cytokiny: IL-1β, IL-6, TNF-α, RANK-L pośrednio lub
bezpośrednio wpływają na osteoklastogenezę przyczyniając się do destrukcji kości. Komórki dendrytyczne pełnią
również funkcję komórek prezentujących antygeny dla limfocytów T oraz B, wpływając na ich różnicowanie.
Dominującą populacją limfocytów T są pomocnicze limfocyty Th17 produkujące IL-17, która bezpośrednio
wpływa na proces resorpcji kości. Mikroorganizmy, które zdołają dotrzeć do kości wyrostka zębodołowego
oddziałują z osteoblastami, powodując produkowanie przez nie czynnika RANK-L oraz zmianę w komórki zdolne
do degradacji tkanki kostnej (Rysunek zaadaptowany z Benedetto et al. 2013 [3]).

5.3. Drobnoustroje odpowiedzialne za rozwój paradontozy
Wiele chorób przewlekłych powiązać można z dysbiozą lokalnej mikroflory
spowodowaną zmniejszeniem się populacji korzystnych bakterii, a wzrostem ilości patogenów.
Przykłady zmian mikrobiomu można odnaleźć w takich chorobach, jak: zapalenia jelit (w tym
choroba Leśniowskiego-Crohna), bakteryjne zapalenie pochwy, choroba refluksowa żołądka,
zapalenie ucha środkowego oraz paradontoza [4].

34

Jama ustna kolonizowana jest przez 700 gatunków bakterii, jednakże tylko mała grupa
tych mikroorganizmów może wypływać na rozwój zapalenia przyzębia [129]. W trakcie
rozwoju paradontozy dochodzi do zmiany składu biofilmu, w którym Gram-dodatnie tlenowe
bakterie zastępowane są przez Gram-ujemne beztlenowce. Rozwój dysbiozy następuje
stopniowo poprzez tworzenie w czasie różnych kompleksów bakteryjnych (Rys. 5.), co koreluje
z pogarszającym się obrazem klinicznym przyzębia u pacjentów. Najważniejszym
z nich, odpowiedzialnym za zmiany patologiczne, w tym degradację tkanki i ubytek kości jest
tzw. „kompleks czerwony”, w którego skład wchodzą bakterie gatunków: Porphyromonas
gingivalis, Tannerella forsythia oraz Treponema denticola [4]

Rys. 5. Schemat tworzenia się kompleksów bakteryjnych w trakcie paradontozy.
Poszczególne kompleksy tworzą się od strony korzenia zęba aż do nabłonka kieszonki dziąsłowej. (Rysunek
zaadaptowany z Socransky et al. 1998 [130])

5.3.1. Porphyromonas gingivalis
Bakterią uważaną za kluczowy czynnik etiologiczny w patogenezie i progresji zapalenia
przyzębia jest Porphyromonas gingivalis [131]. Patogen ten należy do rodziny
Porphyromonadaceae, rzędu Bacteroidales oraz typu Bacteroidetes [132]. Jest nieruchliwą,
asacharolityczną Gram-ujemną pałeczką, która do wzrostu obligatoryjnie wymaga warunków
beztlenowych oraz obecności żelaza w środowisku, który otrzymuje z hemu uzyskanego
z rozkładu hemoglobiny erytrocytów [133]. Głównym miejscem bytowania P. gingivalis jest
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przestrzeń pod bruzdą dziąsłową tzw. kieszonka dziąsłowa, gdzie dostępność cukru jako
substancji odżywczej jest niska [134]. P. gingivalis produkuje jednak szereg enzymów
proteolitycznych (w tym proteaz serynowych i cysteinowych), które w miejscu infekcji zdolne
są degradować potencjalne substraty, takie jak kolagen, fibronektyna, fibrynogen, laminina, czy
keratyna [135]. Tym samym, do produkcji energii bakteria wykorzystuje aminokwasy. Jako
obligatoryjny beztlenowiec, patogen ten kolonizuje biofilm bakteryjny w późniejszych etapach
rozwoju zapalenia przyzębia. P. gingivalis w kompleksie z bakteriami T. denticola oraz
T. forsythia przyłącza się do pierwotnych kolonizatorów, jakimi są Streptococcus gordonii oraz
Prevotella intermedia [4]. Obecność P. gingivalis została wykryta w prawie 86% próbek
pobranych od pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia [136]. Wykazano, że liczba
bakterii P. gingivalis znacznie wzrasta w miejscach z zapaleniem przyzębia, a w niższym lub
niewykrywalnym stopniu obecna jest u osób zdrowych lub z zapaleniem dziąseł związanym
z płytką nazębną [137]. Dodatkowo zwiększone występowanie tej bakterii koreluje
z głębokością kieszonek dziąsłowych obserwowanych w ciężkich przypadkach paradontozy
[138]. Wykazano ponadto obecność przeciwciał przeciwko P. gingivalis w surowicy pacjentów
z zaawansowaną postacią zapalenia przyzębia [139].

5.3.2. Czynniki wirulencji bakterii P. gingivalis
Indukcja i progresja zmian powodujących destrukcję tkanki w trakcie paradontozy
związana jest z nadmierną i zaburzoną odpowiedzią układu immunologicznego w odpowiedzi
na rozpoznanie czynnika bakteryjnego. Wykazane jest, że bakterie P. gingivalis produkują
spektrum czynników wirulencji, które penetrując tkankę dziąsła wpływają pośrednio lub
bezpośrednio na modulację odpowiedzi zapalnej gospodarza [131]. Do czynników, które
w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju rozległego stanu zapalnego zaliczyć należy
fimbrie, białka otoczki, lipopolisacharyd, kwas lipoteichojowy, hemaglutyniny, gingipainy,
białka, takie jak adhezyny oraz pęcherzyki błony zewnętrznej [140].

5.3.2.1. Fimbrie
Fimbrie są cienkimi strukturami białkowymi błony zewnętrznej obecnymi w większości
szczepów bakterii P. gingivalis, których długość waha się w zakresie od 0,3 µm do 3 µm,
a średnica sięga 5 nm [135]. Wykazano, że bakteria ta produkuje dwa rodzaje fimbrii: główną
fimbrię FimA (ang. major fimbriae) zwaną też długą, której podjednostki kodowane są w genie
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fimA, oraz fimbrię mniejszą Mfa, krótką (ang. minor fimbriae) kodowaną w genie
mfa-1. Wielkość fimbrii FimA różni się w zależności od szczepu i waha w zakresie od 41 do
49 kDa. Dodatkowo, ze względu na zmienności w sekwencjach DNA można je podzielić na
6 klas: I-V oraz Ib [141]. Bakterie posiadające typ I fimbrii w tym szczep 381 czy ATCC 33277
wykazują wysoką ekspresję tych struktur, dzięki czemu posiadają wysoką zdolność adhezji do
komórek gospodarza. Szczepy o wyższej zjadliwości, takie jak: W83, czy W50 posiadają typ
IV fimbrii, a struktury te w niewielkim stopniu pokrywają powierzchnię bakterii. Wykazano,
że u pacjentów cierpiących na paradontozę dominującymi typami FimA są te należące do grupy
II-IV [142]. Struktury te niezbędne są do wiązania się bakterii do powierzchni komórek
gospodarza i penetracji do ich wnętrza. Fimbrie typu II oddziałując z białkiem
powierzchniowym – integryną α5β1, indukują proces internalizacji przez fagocyty oraz
komórki dendrytyczne [143], jednakże dzięki pozostałym czynnikom wirulencji, P. gingivalis
zaburza prawidłowe procesy w komórkach gospodarza, co sprzyja jego przetrwaniu we wnętrzu
zainfekowanej komórki [144]. Fimbrie wpływają również na blokowanie procesów apoptozy
w monocytach stymulując zależną od szlaku kinaz ERK (ang. extracellular signal-regulated
kinases) ekspresję białka p21 [145]. Wpływ FimA na odpowiedź układu immunologicznego
jest szeroko badany. Wykazano, że poprzez aktywację receptora TLR-2 oraz CD14
w komórkach nabłonkowych oraz leukocytach aktywowany jest czynnik transkrypcyjny
NF-κB, co skutkuje produkcją cytokin, takich jak: TNF-α, IL-1β, IL-8 oraz IL-6, ważnych
w procesach osteoklastogenezy [146][147][148]. Do aktywacji receptora TLR-2 przez FimA
niezbędna jest obecność błonowego białka CD14. Brak ekspresji tego receptora na powierzchni
komórek nabłonkowych skutkuje słabą odpowiedzią tych komórek na stymulację fimbriami
P. gingivalis. Monocyty, które wykazują wysoką ekspresję CD14, po kontakcie z FimA
produkują wysokie stężenia cytokin np.: IL-6, IL-8, czy TNF-α [149]. Przeprowadzane badania
z użyciem modelu ludzkich komórek śródbłonka aorty wykazały, że FimA aktywuje produkcję
cytokin IL-1β, IL-8, białko chemotaktyczne dla monocytów MCP-1 (ang. monocyte
chemoattractant protein 1), oraz czynniki ICAM1 (ang. Intracellular Adhesion Molecule 1)
oraz E-selektynę [150].
Fimbria mniejsza (67kDa), odgrywa ważną rolę we wzajemnych odziaływaniach
komórek bakteryjnych gatunku P. gingivalis wpływając na ich zdolność do agregacji [151].
Mfa wpływa również na modulację odpowiedzi prozapalnej poprzez interakcję z receptorem
TLR-2 i CD14, powodując wzrost ekspresji cytokin prozapalnych (IL-1, IL-6, TNF-α)
w modelu mysich monocytów [152] oraz makrofagów otrzewnowych [153] wpływając na ich
różnicowanie w osteoklasty.
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5.3.2.2. Lipopolisacharyd
Za rozpoznanie lipopolisacharydu (LPS), głównego glikolipidu na powierzchni
komórek Gram-ujemnych odpowiada receptor TLR-4, a za toksyczne jego działanie odpowiada
część składowa - lipid A (Rys. 6.) [154]. Cząsteczka LPS rozpoznawana jest przez białko
wiążące LPS – LBP (ang. Lipopolysaccharide binding protein), z którym oddziałuje
z receptorem CD14, a następnie tworzy aktywujący kompleks z TLR-4 oraz białkiem MD2, co
skutkuje inicjowaniem przekazu sygnału wewnątrzkomórkowego [155]. Lipid A w przypadku
P. gingivalis różni się strukturalnie od lipidu A bakterii gatunku Escherichia coli. Dodatkowo
jest heterogeniczną mieszanką typów lipidów składającą się głownie z form tri-, tetra- i pentaacylowanej (Rys. 6.) [156]. W trakcie paradontozy obserwuje się zmniejszenie ilości formy
penta- na rzecz tetra-acylowej, co znacząco może wpływać na oddziaływanie z układem
immunologicznym, poprzez aktywację innych receptorów i szlaków wewnątrzkomórkowych,
co przekłada się na obniżoną produkcję cytokin prozapalnych [157].

Rys. 6. Struktury chemiczne lipidu A lipopolisacharydu bakterii Escherichia coli oraz Porphyromonas
gingivalis. (Rysunek zaadaptowany z Ogawa T. et al. 2007 [156])

Oddziaływanie LPS pochodzącego z P. gingivalis z receptorem TLR-4 wzbudza wiele
kontrowersji. Wskazywano bowiem, że ten typ lipopolisacharydu oddziałuje wyjątkowo
nietypowo z receptorem TLR-2, co oparto na badaniach z wykorzystaniem komórek mysich
pozbawionych receptora TLR-4. U zwierząt tych zaobserwowano symptomy stanu zapalnego
po stymulacji LPS z P. gingivalis [158] i dowiedziono, że indukcja ta związana jest
z oddziaływaniem z receptorem TLR-2 [159]. Wyniki tych badań potwierdzono
z wykorzystaniem linii komórkowej ludzkich monocytów THP-1, w których wykazano
zdolność do produkcji cytokin prozapalnych IL-1β, IL-6, TNF-α na drodze aktywacji receptora
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TLR-2 i szlaku kinaz JNK przez LPS P. gingivalis. Późniejsze badania strukturalne
i funkcjonalne nad syntetycznym lipidem A z LPS P. gingivalis wykazały, że jednak jest on
zdolny do aktywacji receptora TLR-4, a obserwowana aktywacja szlaku sygnałowego TLR-2
[156] związana jest z dodatkowym zanieczyszczeniem lipoproteinami błony zewnętrznej
wynikającymi z zastosowania ekstrakcji fenolowo-wodnej. Obserwacje te potwierdziła
w najnowszych badaniach grupa Nativel et al., która używając LPS o różnym stopniu
oczyszczenia, wykazała, że pozbawiona lipoprotein cząsteczka działa wyłącznie poprzez
oddziaływanie z receptorem TLR-4 i jest bardzo słabym induktorem odpowiedzi zapalnej
w porównaniu z lipopolisacharydem z E. coli, w szczególności w modelach in vitro
z zastosowaniem komórek mysich [160]. Oprócz bezpośredniego wpływu na odpowiedź
zapalną, LPS wpływa na aktywację produkcji innych czynników immunomodulacyjnych.
Zwiększa

bowiem

ekspresję

białka

macierzy zewnątrzkomórkowej

monocytów

-

trombospondyny-1 (ang. thrombospondin-1), która jest odpowiedzialna za stymulację migracji
makrofagów [161], jak również zaangażowanego w procesy migracji komórek białka PAI-1
(ang. plasminogen activator inhibitor type I) wydzielanego przez fibroblasty dziąsłowe na
drodze aktywacji szlaku sygnałowego ERK/p38/JNK [162]. W kontekście osteoklastogenezy,
LPS z P. gingivalis może wpływać hamująco na różnicowanie osteoklastów. Wykazano,
że monocyty traktowane nadsączem znad fibroblastów dziąsłowych stymulowanych LPS,
wykazują mniejszą zdolność do różnicowania w kierunku osteoklastów, ze względu na
zwiększoną ekspresję osteoprotegryny, receptora kompetycyjnego dla czynnika RANK-L
[163]. Co istotne z punktu klinicznego, LPS P. gingivalis izolowany z bakterii pozyskanych od
osób chorych na paradontozę, wykazywał zmienioną strukturę lipidu A, oraz był oporny na
działanie polimyksyny B, oraz wykazywał niższą zdolność do agregacji [164].
5.3.2.3. Proteazy cysteinowe – gingipainy
Jednymi z czynników wirulencji bakterii P. gingivalis są endopeptydazy zwane
gingipainami. Odpowiadają one za 85% aktywności proteolitycznej oraz 99% aktywności
„trypsyno-podobnej” wykazywanej przez bakterie tego gatunku [165]. Ze względu na
specyficzność reszty P1 w wiązaniu peptydowym ulegającym hydrolizie, gingipainy podzielić
możemy na lizyno- (K-X) oraz arginino-specyficzne (R-X) proteazy cysteinowe [166]. Badania
nad genomem bakterii P. gingivalis wykazały, że gen dla proteazy lizynowej Kgp, kodowany
jest w genie kgp, występujące zaś dwie argininowo-specyficzne gingipainy RgpA oraz RgpB,
kodowane są odpowiednio przez gen rgpA oraz rgpB [165]. Gingipainy RgpA oraz Kgp
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składają się z sekwencji sygnałowej, N-końcowego profragmentu, arginino- lub lizynospecyficznej domeny katalitycznej oraz C-końcowej domeny hemaglutynacyjno-adhezyjnej
W

[167][168].

przypadku

RgpB

nie

wykazano

obecności

C-końcowej

domeny

hemaglutynacyjno-adhezyjnej [169]. Schemat budowy domenowej gingipain przedstawiony
jest na Rys. 7. Gingipany produkowane są jako zymogeny i w wyniku autoaktywacji poprzez
proteolizę wiązań w obrębie własnej struktury przekształcane są do formy dojrzałej.
Trzystopniowa aktywacja polega na proteolizie w pozycji Arg-103, niezbędnej do zainicjowania
odcięcia

N-końcowego

propeptydu

i

zakończona

jest

poprzez

odłączenie

C-końcowego fragmentu białka [170].

Rys. 7. Schemat struktury domenowej gingipain P. gingivalis izolowany ze szczepu W50.
Domeny wykazujące wysoką homologię zaznaczono tymi samymi kolorami. (Rysunek zaadaptowany z Li N. et
al. 2011 [169])

Gingipainy stanowią składową sferycznych struktur - pęcherzyków błony zewnętrznej
OMVs (ang. outer membrane vesicles), które poprzez oderwanie się od powierzchni bakterii
mogą penetrować okoliczne tkanki, co znacznie zwiększa zasięg działania proteaz P. gingivalis
[171]. Wyjątek stanowi szczep HG66, który produkuje gingipainy bezpośrednio do środowiska
zewnątrzkomórkowego [172]. Pęcherzyki mogą być wydzielane do kieszonek dziąsłowych,
które w stanie patologicznym wypełnione są płynem dziąsłowym GCF (ang. gingival
crevicular fluid) będącym wysiękiem osocza z obecnością fagocytów oraz resztek martwych
komórek [173]. Szacuje się, że w dominującej frakcji GCF, jaką jest osocze około 10%
stanowią inhibitory proteaz, które mogą wpływać na aktywność gingipain. Udowodniono,
że aktywność arginino-specyficznych gingipain blokowana jest przez antytrombinę III (ATIII),
a działanie to wzmocnione jest obecnością heparyny [174]. Co więcej, ludzka
alfa-2-makroglobulina (α2M) również blokuje działanie gingipain RgpA oraz RgpB. Szczurzy
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homolog alfa-1-inhibitor 3 zdolny jest z kolei hamować wszystkie 3 poznane gingipainy [175].
Dodatkowo, bakterie dyfundując z biofilmu narażone są na wrastające warunki tlenowe,
w których ich aktywność proteolityczna może ulec znacznej inhibicji [176]. Nie można zatem
wykluczyć obecności katalitycznie nieaktywnych gingipain w tkankach objętych stanem
zapalnym.

5.3.2.4. Rola gingipain w rozwoju paradontozy
Zaangażowanie gingipain w proces progresji paradontozy jest w głównej mierze oparte na
ich

własnościach

proteolitycznych.

Obecność

domeny hemaglutynacyjno-adhezyjnej

w strukturze RgpA oraz Kgp wpływa na ich zdolność do aglutynacji erytrocytów, która jest
pierwszym krokiem do rozpadu litycznego tych komórek [177], a następnie rozkładu
hemoglobiny w celu uzyskania hemu oraz żelaza niezbędnego do prawidłowego wzrostu
bakterii [133][178]. Oprócz zdolności do wiązania hemoglobiny, gingipainy tworzą kompleksy
z fibrynogenem, fibronektyną, kolagenem typu V oraz lamininą [179]. Peptydy antybakteryjne
stanowią pierwszą obronę przez infekcją bakteryjną. U pacjentów cierpiących na zapalenie
przyzębia w płynie z kieszonek dziąsłowych wykazano wysokie stężenia działających
antybakteryjnie α-defesyn i peptydu LL-37. Pomimo tego, P. gingivalis poprzez degradację
proteolityczną

wspomnianych

peptydów,

wpływa

na

zmniejszenie

właściwości

neutralizujących np. względem lipopolisacharydu, co wpływa na intensywny wzrost
kolonizacji tych bakterii, a także na zwiększenie indukowanej odpowiedzi prozapalnej [172].
Gingipainy zaburzają odpowiedź immunologiczną poprzez deregulację kaskady dopełniacza.
Proteazy bakteryjne zdolne są do degradacji komponentów C3, C4 oraz C5 zapobiegając w ten
sposób aktywacji cząsteczki C5a, a następnie formowania się kompleksu atakującego błonę
MAC (ang. membrane attack complex) [172]. Jednym z objawów klinicznych paradontozy jest
krwawienie dziąseł. Efekt ten wywołany jest między innymi przez aktywację trombiny przez
RgpA poprzez bezpośrednie działanie gingipainy na czynnik X, IX, protrombinę i białko C
w kaskadzie krzepnięcia [172]. Nadmierna aktywacja trombiny powoduje rozległy stan zapalny
i destrukcję tkanki wywołaną wysoką produkcją prostaglandyn, czynnika aktywującego płytki
oraz interleukiny 1 [180]. Dodatkowo, gingipainy odpowiedzialne są za deregulację układu
kalikreina/kinina. W odpowiedzi na aktywację tego szlaku, wydzielana jest bradykinina, która
zwiększa przepuszczalność naczyń krwionośnych oraz generację płynu wypełniającego
przestrzenie pomiędzy zębem a dziąsłem. Gingipainy wpływają na indukcję stanu zapalnego
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bezpośrednio poprzez uwolnienie bradykininy z kininogenu lub pośrednio, aktywując
prekalikreinę do zmiany w kalikreinę [181] [172].
Gingipainy mogą bezpośrednio wpływać na odpowiedź zapalną poprzez aktywację
zależnych od właściwości proteolitycznych receptorów PAR-2. Wykazano, że gingipainy
arginino-specyficzne aktywują receptor PAR-2 zarówno na powierzchni komórek
leukocytarnych (neutrofili) [182], jak i na powierzchni komórek nabłonka, indukując ekspresję
IL-6 [183]. Aktywność proteolityczna wpływa także na degradację receptorów na powierzchni
limfocytów zaburzając ich fizjologiczne funkcje [184]. Degradacja receptora fMLP
(ang. formyl-methionyl-leucyl-phenylanine receptor) powoduje inaktywację neutrofili i zaburza
ich zdolność do rozpoznania patogenu [185]. Proteoliza receptora CD14 na powierzchni
monocytów [186] oraz fibroblastów dziąsłowych [187] skutkuje późniejszą utratą zdolności
tych komórek do indukcji odpowiedzi zapalnej na lipopolisacharyd P. gingivalis. Dodatkowo,
regulacja ekspresji i proteoliza receptora TREM (ang. triggering receptor expressed on myeloid
cells) na powierzchni neutrofili wpływać może na ich zdolność do produkcji IL-8 oraz procesy
apoptozy [188]. P. gingivalis ma zdolność wnikania do wnętrza nieprofesjonalnych fagocytów
[189]. Będąc pochłanianym przez te komórki podobnie, jak i przez profesjonalne fagocyty
P. gingivalis prowadzi do proteolizy ważnych białek szlaków sygnałowych zaburzając
odpowiedź immunologiczną gospodarza. Aktywne gingipainy degradują białka sygnalne
i wpływają na obniżenie aktywacji szlaku PI3K/AKT - kinazy 3 fosfatydyloinozytolu [190],
mTOR (ang. mammalian target of rapamycin) [191], a w przypadku śródbłonka aorty degradują
wewnątrzkomórkowe kinazy RIPK (ang. receptor-interacting protein kinases) [192]. Również
cytokiny i związane z nimi receptory są substratem dla gingipain. Liczne badania wskazują,
że pod wpływem działania tych proteaz dochodzi do degradacji takich mediatorów, jak: IL-1β,
IL-6 oraz jej receptor, IL-8, IL-12, IL-4, INF-γ oraz TNF-α [172].
Prozapalne działanie gingipain może także wynikać z właściwości niezwiązanych z ich
aktywnością proteolityczną. Pojedyncze doniesienia wskazują, że za zwiększoną produkcję
mediatorów stanu zapalnego, takich jak: IL-1β, czy GM-CSF (ang. granulocyte-macrophage
colony-stimulating factor) przez zróżnicowane makrofagi, odpowiadać mogą nieaktywne
katalitycznie gingipainy RgpA i Kgp. Nie przedstawiono jednak mechanizmu działania takich
proteaz, wskazując jedynie prawdopodobne zaangażowanie domeny adhezyjnej w ten proces
[193]. Z kolei badania przedstawione przez grupę Grenier et al. wykazały zdolność do
produkcji cytokin prozapalnych IL-8 oraz TNF-α zarówno poprzez aktywne, jak
i inaktywowane termicznie argininowe i lizynowe gingipainy. Wskazano również nowy
niezależny od aktywacji receptorów PAR, szlak zaangażowany w ten proces. Inhibicja szlaku
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p38α kinaz MAP spowodowała znaczący spadek sekrecji badanych cytokin w przypadku
aktywnych gingipain. Autorzy postulują, że obserwowany efekt wzrostu poziomu mediatorów
stanu zapalnego obserwowany w przypadku inaktywowanych termicznie Rgp i Kgp wynikać
może z zablokowania właściwości degradujących tych proteaz. Dodatkowo autorzy sugerują,
że zaobserwowana degradacja cytokin może preferencyjnie występować zwłaszcza w pobliżu
płytki bakteryjnej, gdzie stężenie gingipain jest wysokie. Z kolei w tkance dziąsła, gdzie
stężenia bakterii i enzymów są niskie, degradacja może mieć znikome znaczenie, zaś generacja
cytokin umożliwia rozwój intensywnej reakcji zapalnej [194]. Podsumowując, choć zjawisko
indukcji stanu zapalnego przez nieaktywne proteolitycznie gingipainy zostało literaturowo
opisane, to nie został zgłębiony molekularny mechanizm poczynionych obserwacji.
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6. Cele pracy
Najnowsze badania nad zapaleniem przyzębia (paradontozą), schorzenia w którym
kumuluje się szkodliwy wpływ patogenów z nadmierną aktywacją mechanizmów obrony
organizmu, prowadząc ostatecznie do ubytku kości dowodzą, że za indukcję aktywacji
osteoklastów odpowiedzialna jest m.in. cytokina IL-17 produkowana przez limfocyty Th17.
Z kolei, różnicowanie naiwnych limfocytów T w subpopulację Th17 zachodzi w odpowiedzi
na wysokie stężenie interleukiny 6. Liczne badania kliniczne wskazują na zwiększone stężenie
obydwu cytokin w tkance przyzębia oraz płynie kieszonek dziąsłowych pacjentów cierpiących
na paradontozę, jednakże precyzyjna ocena molekularnych podstaw tego procesu pozostaje
nadal niewyjaśniona. W związku z powyższym, niniejsza praca zakłada znalezienie
molekularnego mechanizmu regulacji ekspresji IL-6 i innych cytokin prozapalnych przez
bakterie gatunku Porphyromonas gingivalis oraz jego czynniki wirulencji, w tym nieaktywne
proteolitycznie gingipainy, a także określenie konsekwencji tego procesu, jaką jest
różnicowanie limfocytów w subpopulację Th17.
Analizę tych procesów przeprowadzono poprzez:
1. Ocenę indukcji ekspresji cytokin prozapalnych, w szczególności IL-6, przez bakterie
gatunku Porphyromonas gingivalis oraz jego czynników wirulencji (LPS, fimbrie,
gingipainy) w oparciu o model komórek dendrytycznych różnicowanych z monocytów
krwi obwodowej (moDC) oraz linię ludzkich keratynocytów dziąsłowych TIGKs.
2. Porównanie prozapalnego działania aktywnych i nieaktywnych enzymatycznie proteaz
cysteinowych - gingipain, produkowanych przez P. gingivalis oraz analiza
mechanizmu aktywacji komórek gospodarza przez te enzymy.
3. Ocenę udziału aktywnych i nieaktywnych enzymatycznie gingipain w procesie
indukcji różnicowania naiwnych limfocytów T w subpopulację Th17 oraz określenie
potencjalnego mechanizmu blokującego ten proces.
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7. Materiały i metody

7.1. Materiały
7.1.1. Komórki pierwotne i linie komórkowe
Źródło

Nazwa
monocyty, makrofagi, komórki
dendrytyczne, limfocyty

Komórki pierwotne izolowane z ludzkiej
krwi obwodowej, pochodzącej od
zdrowych dawców z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Krakowie
Dzięki uprzejmości profesora Richarda
Lamonta (University of Louisville,
School of Dentistry)

TIGKs (ang. telomerase immortalized
gingival keratinocytes),
unieśmiertelnione keratynocyty
dziąsłowe

Pozyskane z kolekcji ATCC
(ang. American Type Culture Collection)

RAW 264.7

7.1.2. Odczynniki do izolacji i hodowli komórek

Nazwa

Źródło

Błękit trypanu
Gentamycyna (50 mg/ml)
Human Monocyte Enrichment Set-DM
Human Naive CD4+ T Cell Enrichment Set-DM
IMag Buffer 10x
Osocze
P/S - Penicylina/Streptomycyna (10000 U/ml)
Pancoll – roztwór do separacji komórek PBMC
w gradiencie gęstości
PBS (ang. phosphate buffered saline) bez
wapnia i magnezu
Płodowa surowica bydlęca (FBS, ang. fetal
bovine serum)
Pożywka DMEM z wysoką zawartością Dglukozy (4,5 g/l), L-glutaminą
Pożywka KBM-GoldTM wraz z Single QuotesTM
Pożywka RPMI 1640 z 300 mg/ml L-glutaminy
Rekombinowana IL-4
Rekombinowany GM-CSF
Trypsyna – EDTA (0,05%) z czerwienią
fenolową

MERCK
Gibco
BD IMag
BD IMag
BD IMag
Izolowane z krwi obwodowej
Gibco
PAN-Biotech
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Gibco
Gibco
Gibco
Lonza
Gibco
R&D Systems
R&D Systems
Gibco

7.1.3. Odczynniki do stymulacji komórek
Źródło

Nazwa
Fimbria główna - FimA
Gingipainy RgpA, RgpB, Kgp
Inhibitory aktywności proteolitycznej gingipain
KYT-1, KYT-36
Inhibitor szlaku PI3K - LY294002
Ultra Pure LPS P. gingivalis

Prof. R.J. Lamont (University of
Louisville, School of Dentistry)
mgr B. Potempa, (University of
Louisville, School of Dentistry)
Peptide Institute
Sigma-Aldrich
InvivoGen

7.1.4. Szczepy bakteryjne
Źródło

Nazwa
Porphyromonas gingivalis W83 [132]
Porphyromonas gingivalis ΔKΔRAB [20]
Porphyromonas gingivalis ΔRgpB

Kolekcja szczepów
laboratoryjnych Zakładu
Mikrobiologii WBBiB UJ
Kolekcja szczepów
laboratoryjnych Zakładu
Mikrobiologii WBBiB UJ
Kolekcja szczepów
laboratoryjnych Zakładu
Mikrobiologii WBBiB UJ

7.1.5. Odczynniki do hodowli bakterii oraz aktywacji gingipain
Źródło

Nazwa
Agar
Chlorek wapnia
DMSO (ang. dimethyl sulfoxide)
Hemina
L-BapNA
L-cysteina HCl
Octan N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys-4-nitroanilidu
Saszetki AnaeroGenTM
TSB (ang. tryptic soy broth)
Witamina K3 (Menadion)
YE (ang. yeast extract)
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Bioshop
POCH
Sigma-Aldrich
Sigma
Sigma-Aldrich
Bioshop
Sigma-Aldrich
ThermoScientific
Sigma-Aldrich
ICN Biomedicals
Bioshop

7.1.6. Odczynniki do pracy z RNA oraz cDNA

Nazwa

Źródło

Chloroform
Etanol
GoTaq qPCR Master Mix
High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit
Izopropanol
Startery
TRIReagent
Woda wolna od RNAz

POCH
POCH
Promega
Applied Biosystems
POCH
Genomed
Sigma-Aldrich
Bioshop

7.1.7. Odczynniki wykorzystywane do testów ELISA
Źródło

Nazwa
BD Cytometric Bead Array Human
Inflammatory Cytokines Kit
Human IL-23 Uncoated ELISA
Kwas siarkowy VI
OptEIA Human IL-6 ELISA Kit
OptEIA Human IL-8 ELISA Kit
OptEIA Human TNF-α ELISA Kit
Płytka 96 dołkowa Nunc-ImmunoTM strip with
MaxiSorpTM Surface
Substrat TMB
TransAM NFκB p65 ELISA kit
Węglan sodu
Wodorowęglan sodu

BD Biosciences
Novex, Invitrogen
POCH
BD Biosciences
BD Biosciences
BD Biosciences
Nunc
BD Biosciences
Active Motif
POCH
POCH

7.1.8. Odczynniki do izolacji białek, elektroforezy i analizy Western Blot
Źródło

Nazwa
Akrylamid
Akrylamid/Bis-akrylamid 30%
APS (ang. ammonium persulfate)
Chlorek sodu
cOmplete EDTA-free Proteimase Inhibitor
Coctail
Coomasie Brilliant Blue G-250
Deoksycholan sodu
DTT (ang. dithiotheitol)
EDTA (ang. ethylenediaminetetraacetic acid)
Formaldehyd
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Bioshop
Sigma-Aldrich
Bioshop
POCH
Roche
Bioshop
POCH
Bioshop
Bioshop
POCH

Glicerol
Glicyna
Klisze RTG
Kwas octowy
Kwas ortofosforowy
Membrana PVDF (ang. polyvinylidene difluoride
membranę) Merk Immobilion – PSQ Membrane
(0.2 µm pore size)
Mem-PER Plus Membrane Protein Extraction
Kit
Metanol
Mleko odtłuszczone w proszku
N’N’-metylenobisakrylamid
Nonidet P-40
Page Ruler Plus Prestained Protein Ladder
PhosStop
Pierce BCA Protein Assay Kit
Pierce Lane Marker Reducing Sample Buffer
Przeciwciała αRHRgpA
Roztwór utrwalający kliszę
Roztwór wywołujący kliszę
SDS (ang. sodium dodecyl sulfate)
Siarczan amonu
Substrat dla peroksydazy chrzanowej Luminata
Crescendo
TEMED (ang. tetramethylethylenediamine)
Tricyna
Tris-HCL
Tween-20
β-merkaptoetanol

POCH
POCH
Agfa
POCH
POCH
MERCK
ThermoScientific
POCH
Bioshop
Bioshop
Sigma-Aldrich
ThermoScientific
Roche
ThermoScientific
ThermoScientific
Własność Zakładu Mikrobiologii
WBBiB UJ
Eastman Kodak Company
Carestream Health
Bioshop
POCH
MERCK
Bioshop
Bioshop
Bioshop
Bioshop
POCH

7.1.9. Odczynniki do przygotowania preparatów mikroskopowych
Źródło

Nazwa
Anty królicze II- rzędowe przeciwciało
sprzęgnięte z Alexa Fluor 488
BSA (ang. bovine serum albumin)
Podjednostka B toksyny cholery sprzęgnięta
z Alexa Fluor 594
Fluorescence Mounting Medium
Hoechst 33342
Saponina
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TermoScientific
Bioshop
Molecular Probes
Dako
Molecular Probes
Sigma-Aldrich

7.1.10. Odczynniki do immunoprecypitacji i sieciowania chemicznego
Źródło

Nazwa
Acetonitryl
BS3 (ang. bis(sulfosuccinimidyl)suberate)
DMF (ang. dimethylformamide)
Dynabeads Protein A
Jodoacetamid
Kwas mrówkowy
Mikrosfery ze streptawidyną Magna Bind
NHS-biotyna
Sulfo-SDAD
Trypsyna
Wodorowęglan amonu
Wodorowęglan sodu

POCH
TermoScientific
Sigma-Aldrich
Novex
Sigma-Aldrich
POCH
ThermoScientific
Sigma-Aldrich
ThermoScientific
Promega
POCH
POCH

7.1.11. Odczynniki do proliferacji i różnicowania limfocytów
Źródło

Nazwa
Alexa Fluor 488 mouse anti-STAT3 (pY705)
Anti-IL-6R antibody
CellTace CFSE Cell Proliferation Kit
Cytofix/Cytoperm Kit
Golgi-Stop
Jonomycyna
PE Monoclonal Antibody (3E4)
PMA (ang. para-methoxyamphetamine)
Przeciwciała do barwienia
wewnątrzkomórkowego
Ruxolitinib
Startery do określenia ekspresji genów
pozytywnych regulatorów szlaku Th17

BD Biosciences
Abcam
ThermoScientific
BD Biosciences
BD Biosciences
Sigma-Aldrich
eBioscience
Sigma-Aldrich
BD Biosciences
InvivoGen
Genomed

7.1.12. Pozostałe odczynniki
Źródło

Nazwa
Chlorek magnezu
HEPES
Luciferase Assay System
NP-40
BisTris

POCH
Bioshop
Promega
Bioshop
Bioshop
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7.1.13. Sprzęt laboratoryjny

Nazwa
Aparat do PCR w czasie
rzeczywistym
Blok grzewczy
Cytometr przepływowy
Czytnik do pomiaru stężenia RNA
Inkubator do hodowli
komórkowych
Kolumna do rozdziału
Komora do hodowli bakterii
beztlenowych
Komora laminarna
Mikroskop fluorescencyjny
Mikroskop konfokalny
Mikroskop świetlny
Sorter magnetyczny
Spektrometr mas
Spekrofotometr kuwetowy
Spektrofotometr płytkowy
Spektrofotometr płytkowy
System do elektorforezy
System do obrazowania
Ultra-wysokosprawny chromatograf
cieczowy

Model
CFX96 Real-Time
System
Thermoblock TB941U
FACSCalibur Flow
Cytometer
Nano-drop 1000
HeraCell 150
Accucore C18
Whitley A85 anaerobic
workstation
Safeflow 1.2
Evos FL Cell Imagine
System
ZEISS LSM 880
Hund Wilovert S
IMagnet
HCTUltra ETDII ze
źródłem jonów typu ESI
CECIL 3021
FlexStation 3
Infinite 200
Mini Protein II
ChemiDoc Imagining
Gel System
Dionex Ultimate 3000
Lab850

Urządzenie do pomiaru pH
Wirówki
Wyparka próżniowa

Centrifuge 5804R
MiniSpin
Optima LE-80K
ultracentrifuge
Speed-Vac
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Producent
Bio-Rad
JW. Electronic
BD
ThermoScientific
Heraeus
ThermoScientific
Don Whitley Scientific
BioAir Instruments
ThermoScientific
ZEISS
Helmut Hund GmbH
BD Biosciences
Bruker
BUCK Scientific
Molecular Deviced
Tecan
Bio-Rad
Bio-Rad
ThermoScientific
Global Water
Instrumentation
Eppendorf
ThermoScientific
ThermoScientific

7.2. Metody
7.2.1. Izolacja, różnicowanie i hodowla ludzkich leukocytów izolowanych z krwi
obwodowej
7.2.1.1. Izolacja komórek jednojądrzastych z krwi obwodowej
Leukocyty izolowane były z pełnej krwi obwodowej pozyskanej od zdrowych dawców
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Krew zawierała
środek zapobiegający krzepnięciu – izocytrynian sodu (0,01 M), a procedura izolacji komórek
pierwotnych zapewniała warunki jałowe.
W celu oddzielenia komórek krwi od osocza, rozlaną do probówek (50 ml) krew
wirowano w warunkach: 400 RCF, 12 min, 20°C. Warstwę osocza zebrano do nowych
probówek (50 ml) i poddano wirowaniu w warunkach: 3000 RCF, 15 min, 20℃. Odciągnięty
znad uzyskanego osadu nadsącz inaktywowano termicznie w łaźni wodnej w temperaturze
56℃ przez 30 min. Po tym czasie osocze ponownie wirowano w warunkach: 3000 RCF,
15 min, 20℃, po czym ponownie zebrano nadsącz do kolejnych procedur związanych
z hodowlą komórek. W tym czasie pozostałą po odciągnięciu osocza krew rozcieńczono przez
dolanie do objętości 50 ml buforowanej soli fizjologicznej PBS 1×, dokładnie wymieszano,
a następnie delikatnie nawarstwiono na 15 ml środka służącego do rozdziału komórek podczas
wirowania w gradiencie gęstości Pancoll human 1,077 g/ml. Rozdział frakcji uzyskano poprzez
wirowanie w warunkach: 400 RCF, 20°C przez 35 minut. Komórki jednojądrzaste PBMC
(ang. peripheral blood mononuclear cells) skupione w charakterystyczny pierścień (ang. buffy
coat) zebrano okrężnymi ruchami do 5 ml pożywki hodowlanej RPMI 1640 zawierającej 1%
surowicy bydlęcej FBS i wirowano przez 12 min, 350 RCF, 4°C. Uprzednio zawieszone
w pożywce RPMI 1640 z 1% FBS osady komórek połączono, a w celu oczyszczenia
nawarstwiono je na 2,5 ml FBS. Komórki wirowano przez 10 min, 280 RCF, 4°C, po czym
procedurę powtórzono. Otrzymane po wirowaniu komórki zawieszono w 15 ml pożywki RPMI
1640 zawierającej 10% osocza oraz antybiotyku – gentamycyny w stężeniu 50 μg/ml. Ilość
uzyskanych komórek zliczano przy pomocy komory Fuchs-Rosenthala po wcześniejszym
10-krotnym rozcieńczeniu w błękicie trypanu i wykorzystywano do dalszych procedur
laboratoryjnych.
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7.2.1.2. Izolacja monocytów z frakcji komórek jednojądrzastych
Izolację monocytów z frakcji PBMC wykonano stosując negatywną selekcję przy użyciu
zestawu BD Human Monocyte Enrichment Set-DM oraz sortera magnetycznego, zgodnie
z dostarczonym przez producenta protokołem. W celu pozbycia się agregatów komórkowych,
uzyskaną z izolacji w gradiencie gęstości zawiesinę komórek jednojądrzastych, przepuszczono
przez sitko nylonowe o wielkości porów 70 μm, a następnie zwirowano w warunkach 280 RCF,
10 min, 4°C. W tym czasie przygotowano roztwór 1×BD Imag Buffer w sterylnej wodzie
destylowanej, w którym zawieszono uzyskany osad komórkowy w gęstości 10 mln/ml. Do tak
przygotowanej mieszaniny dodano na każdy 1 milion komórek PBMC 5 μl Human Monocyte
Enrichment Coctail zawierający przeciwciała skierowane przeciwko wszystkim komórkom
jednojądrzastym z wyjątkiem monocytów. Dodatkowo dodano w podobnej proporcji Biotin
Mouse anti-human CD41a wiążący się do płytek krwi. Po 15 minutowej inkubacji
w temperaturze pokojowej (RT ang. room temperature), komórki płukano dodając 10-krotnie
większą objętość 1xBD IMag Buffer oraz przeprowadzając wirowanie w warunkach 300 RCF,
7 min, 4°C. Po tym czasie delikatnie zebrano nadsącz tak, aby nie uszkodzić osadu komórek,
do którego dodano dokładnie wymieszane IMag Streptavidin Particles Plus w ilości 5 μl na
1 milion komórek PBMC. Komórki ponownie inkubowano 30 min w temperaturze pokojowej,
po czym dodano 1×BD IMag Buffer tak, aby końcowa objętość komórek wynosiła 50 mln/ml.
Następnie 1 ml zawiesiny komórek przeniesiono do probówek (12×75 mm, Falcon)
i umieszczono na 7 min w sorterze magnetycznym BD IMagnet. Frakcję wzbogaconą
w monocyty (nadsącz), przeniesiono do nowej probówki (17×100 mm). Osad komórek jeszcze
dwukrotnie zawieszano w 750 μl 1xBD IMag Buffer i rozdzielano pod wpływem działania
magnesu przez 7 min. Każdorazowo zbierano uzyskany nadsącz i dołączano do wcześniej
zebranej frakcji. W celu końcowego oczyszczenia komórek, probówkę z zawiesiną monocytów
(17×100 mm, Falcon) włożono do sortera na 10 min, następnie nadsącz zebrano i wirowano
w warunkach 280 RCF, 10 min, 4°C. Osad zawieszono w pożywce RPMI z 10% FBS
i antybiotykami penicyliną i streptomycyną (P/S) (100 U/ml), ilość komórek policzono przy
pomocy komory Fuchs-Rosenthala po wcześniejszym 10-krotnym rozcieńczeniu w błękicie
trypanu i wykorzystywano do dalszych procedur laboratoryjnych.
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7.2.1.3. Różnicowanie komórek dendrytycznych z monocytów
Monocyty izolowane metodą opisaną w punkcie 7.2.1.2. wysiano na płytki 6-dołkowe
w gęstości 1 mln/ml w objętości 2 ml pożywki RPMI 1640 z 10% FBS i P/S. Dodatkowo
w celu różnicowania

monocytów w komórki dendrytyczne moDC, dodano specyficzne

czynniki indukujące ten proces: interleukinę 4 (IL-4) w stężeniu 100 μg/ml oraz czynnik
stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów GM-CSF w stężeniu 10 ng/ml.
Całkowite różnicowanie przeprowadzano przez 6 dni i charakteryzowało się ono utratą
adherencji hodowanych komórek. W trakcie tego procesu, co drugi dzień pożywka hodowlana
zmieniana była poprzez zebranie połowy jej objętości, zwirowanie w warunkach 280 RCF,
10 min, 4°C, zawieszenie komórek w takiej samej objętości świeżej pożywki wraz z IL-4 oraz
GM-CSF we wskazanych stężeniach, oraz zwrócenie po 1 ml nowej zawiesiny na dołki.
Zróżnicowane, nieadherentne komórki zebrano do próbówki 50 ml, delikatnie opłukując dołek.
Komórki luźno adherentne oderwano poprzez przepłukanie dołków 2 ml PBS 1× i dodanie do
wcześniej zebranych komórek moDC. Następnie w celu uzyskania osadu komórek zwirowano
je w warunkach: 280 RCF, 10 min, 4°C, zawieszono w pożywce RPMI 1640 z 10% FBS i P/S,
zliczono w komorze Fuchs-Rosenthala po wcześniejszym 10-krotnym rozcieńczeniu w błękicie
trypanu i wykorzystywano do dalszych procedur laboratoryjnych.
7.2.1.4.Izolacja naiwnych limfocytów CD4+
Izolację naiwnych limfocytów T CD4+ z frakcji PBMC wykonano stosując negatywną
selekcję przy użyciu zestawu BD IMag™ Human Naïve CD4+ T Cell Enrichment Set-DM oraz
sortera magnetycznego. Izolację przeprowadzono zgodnie z dostarczonym przez producenta
protokołem. W celu pozbycia się agregatów komórkowych, uzyskaną z izolacji gradiencie
gęstości zawiesinę komórek jednojądrzastych przepuszczono przez sitko nylonowe o wielkości
porów 70 μm, a następnie zwirowano w warunkach 280 RCF, 10 min, 4°C. W tym czasie
przygotowano roztwór 1×BD Imag Buffer w sterylnej wodzie destylowanej, w którym
zawieszono uzyskany osad komórkowy w gęstości 50 mln/ml. Do tak przygotowanej
mieszaniny dodano na każdy 1 milion komórek PBMC 5 μl Human Naive CD4+ T Cell
Enrichment Cocktail zawierającego przeciwciała skierowane przeciwko wszystkim komórkom
jednojądrzastym z wyjątkiem limfocytów CD4+. Po 15 minutowej inkubacji w temperaturze
pokojowej, komórki płukano dodając 10-krotnie większą objętość 1×BD IMag Buffer, oraz
przeprowadzając wirowanie w warunkach 300 RCF, 7 min, 4°C. Po tym czasie delikatnie
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zebrano nadsącz, tak aby nie uszkodzić osadu komórek, do którego dodano dokładnie
wymieszane IMag Streptavidin Particles Plus w ilości 7,5 μl na 1 milion komórek PBMC.
Ponownie komórki inkubowano 30 minut w temperaturze pokojowej, po czym dodano 1×BD
IMag Buffer, tak aby końcowa objętość komórek wynosiła 50 mln/ml. 1 ml zawiesiny komórek
przeniesiono do probówek (12×75 mm, Falcon) i umieszczono na 7 minut w sorterze
magnetycznym BD IMagnet. Frakcję wzbogaconą w limfocyty CD4+ (nadsącz), przeniesiono
do nowej probówki (17×100 mm, Falcon). Osad komórek jeszcze dwukrotnie zawieszano
w 750 μl 1×BD IMag Buffer i rozdzielano pod wpływem magnesu przez 7 minut, każdorazowo
zbierając uzyskany nadsącz do wcześniej zebranej frakcji. W celu końcowego oczyszczenia
komórek, probówkę z zawiesiną monocytów (17×100 mm, Falcon) włożono do sortera na
10 minut, następnie nadsącz zebrano i wirowano w warunkach 280 RCF, 10 min, 4°C. Osad
zawieszono w pożywce RPMI z 10% FBS oraz antybiotykami penicyliną i streptomycyną (P/S)
(100 U/ml), ilość komórek policzono przy pomocy komory Fuchs-Rosenthala po
wcześniejszym 10-krotnym rozcieńczeniu w błękicie trypanu i wykorzystywano do dalszych
procedur laboratoryjnych.
7.2.2. Hodowla linii komórkowych
Wszystkie linie komórkowe użyte w pracy hodowane były w warunkach 37°C, 5% CO2.
Tabela I zawiera spis użytych linii komórkowych wraz ze stosowaną pożywką hodowlaną.
Linia komórkowa
TIGKs

Pełna nazwa
Unieśmiertelniona linia ludzkich
keratynocytów dziąsłowych

RAW 264.7
NF-κB sensor

Transdukowana linia mysich
makrofagów RAW 264.7

Pożywka hodowlana
KBM-Gold™ Keratinocyte Basal
Medium suplementowane Single
Quotes™ (KGM-Gold)
DMEM z 10% FBS i P/S

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

7.2.3. Ocena ekspresji wybranych receptorów powierzchniowych komórek
dendrytycznych i makrofagów
Monocyty otrzymane po izolacji z frakcji PBMC metodą opisaną w punkcie 7.2.1.2.
wysiano na płytkę 6-dołkową w gęstości 1 mln/ml w 2 ml pożywki RPMI 1640 z 10% FBS
i P/S z lub bez dodatku czynników indukujących różnicowanie w kierunku komórek
dendrytycznych (IL-4, GM-CSF). Różnicowanie przeprowadzono przez 6 dni zgodnie
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z metodą zawartą w punkcie 7.2.1.3. Po czasie indukcji ściągnięto pożywkę znad komórek
niestymulowanych (makrofagów) i przepłukano każdy dołek 2 ml PBS 1×, a następnie zalano
3-4 ml buforu do mrożenia (skład podany w Tabeli II). Tak przygotowane komórki mrożono
2 godz. w temperaturze -20°C. Płytkę rozmrożono w temperaturze pokojowej, a komórki
zdrapano używając „skrobaczki” (ang. cell scrapper). Makrofagi przeniesiono do probówki
50 ml z 5 ml PBS 1×, a dołki przepłukano 2 ml PBS 1× i przeniesiono do wcześniej zebranych
komórek, po czym wirowano w warunkach: 280 RCF, 0°C, 10 min. Osad komórkowy
zawieszono w 500 μl buforu do barwienia PBS 1× z 0,5% albuminy BSA. Leukocyty
różnicowane do komórek dendrytycznych (moDC), stymulowane IL-4 i GM-CSF zebrano wraz
z pożywką i na czas mrożenia makrofagów przeniesiono do probówek 15 ml. Dołki dokładnie
przepłukano PBS 1× tak, żeby odczepić wszystkie komórki luźno adherentne i dodano je do
wcześniej zebranych. Podobnie jak makrofagi zwirowano je i zawieszono w buforze do
barwienia. Komórki rozdzielono do probówek do cytometrii przepływowej (0,2 mln /probówkę
w 100 μl buforu do barwienia) i trzymano na lodzie. Listę użytych przeciwciał, ich dawki oraz
pochodzenie zawiera Tabela III. Próbkę stanowiącą autofluorescencję (AF) uzupełniono
300 μl buforu PBS 1× z 0,5% BSA i przez czas barwienia (30 min) pozostałych próbek
przechowywano na lodzie w ciemności. Niezwiązane przeciwciała odpłukano poprzez dodanie
1 ml zimnego PBS 1× do próbek i wirowanie w warunkach 280 RCF, 10 min, 0°C, a osad
komórkowy zawieszono w 400 μl buforu do barwienia. Pomiar ekspresji receptorów wykonano
przy użyciu cytometru przepływowego BD FACS Calibur.

Odczynnik
FBS
glicerol
DMSO
PBS 10x
dH2O

Ilość na 50 ml
10 ml
5 ml
5 ml
5 ml
25 ml

Tabela II. Skład buforu do mrożenia makrofagów.
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Przeciwciało
Anty-CD14-FITC
Anty-CD1aAlexaFluor
Anty-CD11c-PE
Anty-CD123-PE
Anty-CD80-FITC
Anty-CD83-FITC
Anty-CD86-FITC
Anty-HLA-DR-FITC

Dodana
objętość
5µl
5µl

Firma

Nr. katalogowy

Beckman Coulter
Molecular Probes

6604110
CD1a20

20µl
10µl
5µl
5µl
5µl
5µl

BD Pharmingen
BD Pharmingen
Molecular Probes
Molecular Probes
Molecular Probes
Molecular Probes

555392
555644
MHCD8001
MHCD8304
MHCD8601
MHLDR01

Tabela III. Lista przeciwciał użytych do oceny ekspresji receptorów powierzchniowych na komórkach
moDC i makrofagach.

7.2.4. Hodowla szczepów bakteryjnych
Szczepy bakteryjne używane do badań naukowych przedstawionych w tej pracy
pochodziły z kolekcji szczepów Zakładu Mikrobiologii, Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
7.2.4.1. Lista szczepów bakteryjnych

Szczep

Opis

Porphyromonas gingivalis W83
Porphyromonas gingivalis ΔKΔRAB
Porphyromonas gingivalis ΔRgpB

szczep laboratoryjny, dziki [132]
szczep laboratoryjny, potrójny mutant delecyjny
gingipain w tle genetycznym W83 [20]
szczep laboratoryjny, mutant aktywności
katalitycznej gingipainy RgpA oraz delecyjny
RgpB w tle genetycznym W83

Tabela IV. Lista szczepów bakteryjnych użytych w badaniach.

7.2.4.2. Hodowla bakterii P. gingivalis
Hodowlę bakterii P. gingivalis prowadzono w warunkach zapewniających bezwzględną
atmosferę beztlenową (80% N2, 10% CO2, 10% H2) w temperaturze 37°C przy użyciu komory do
hodowli beztlenowej lub pojemników z saszetkami typu AnaeroGen, wiążących tlen
atmosferyczny. Tabela V zawiera listę podłoży hodowlanych stosowanych w hodowli różnych
szczepów bakteryjnych.
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Szczep bakteryjny

Podłoże stałe

Antybiotyk do
podłoża stałego

Podłoże płynne

P. gingivalis W83

TSA – bulion sojowotryptozowy z 1,5% agarem
30 g/l
YE – ekstrakt drożdżowy
5g/l
witamina K (0,5 mg/ml)
hemina (1 mg/ml)
L-cysteina (50 mg/ml)
5% krew barania

-

TSA – bulion sojowotryptozowy z 1,5% agarem
30 g/l
YE – ekstrakt drożdżowy
5g/l
witamina K (0,5 mg/ml)
hemina (1 mg/ml)
L-cysteina (50 mg/ml)

P. gingivalis
ΔKΔRAB
P. gingivalis
ΔRgpB

tetracyklina
(1 μg/ml)
tetracyklina
(1 μg/ml)

Tabela V. Spis podłoży hodowlanych dla bakterii gatunku P. gingivalis.

7.2.4.3. Przygotowanie P. gingivalis do eksperymentów
Hodowlę bakterii P. gingivalis na podłożu stałym wskazanym w Tabeli V
przeprowadzano przez 5 dni w warunkach bezwzględnie beztlenowych. Następnie bakterie
inokulowano do odpowiedniej pożywki hodowlanej i namnażano w hodowli całonocnej
w komorze do warunków beztlenowych. Wykonano pomiar gęstości optycznej zawiesiny
bakterii przy długości fali 600 nm OD600 (ang. optical density) po czym doprowadzono ją do
OD600 = 0,1 celem dalszej hodowli. Kolejnego dnia bakterie wirowano w warunkach 5000 RCF,
10 min, 4°C i poddano dwukrotnemu płukaniu używając PBS 1×. Na podstawie wykonanego
pomiaru OD600 końcowej zawiesiny bakterii, sporządzono zawiesinę o gęstości optycznej
równej 1, co tożsame jest z ilością 1 × 109 żywych komórek bakteryjnych w 1 ml płynnej
hodowli P. gingivalis. Na tej podstawie określano ilość bakterii w otrzymanej zawiesinie, która
była wykorzystywana w dalszych etapach badań laboratoryjnych.
7.2.4.4. Izolacja pęcherzyków zewnątrzbłonowych P. gingivalis
Pęcherzyki błony zewnętrznej (OMVs) izolowano z płynnej hodowli P. gingivalis
przygotowanej według protokołu 7.2.4.3. bez etapu płukania komórek PBS 1×. Produkowane
pęcherzyki wydzielane są do pożywki hodowlanej. W celu uwolnienia jeszcze pączkujących
pęcherzyków z powierzchni bakterii, zawiesinę o OD600=1, poddano sonikacji w łaźni wodnej
przez 1,5 min. Zawiesinę zwirowano w warunkach 10’000 RCF, 20 min, 4°C. Zebrany nadsącz
poddawany był później ultrawirowaiu w warunkach 150’000 RCF, 60 min, 4°C. Następnie
otrzymany osad zwierający pęcherzyki zewnątrzbłonowe zawieszono w buforze 20 mM
BisTris, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2 o pH=6,8 i przechowywano w temperaturze 4°C.
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7.2.5. Aktywacja proteaz cysteinowych - gingipain produkowanych przez
P. gingivalis

7.2.5.1. Aktywacja gingipain
Aktywacja gingipain (RgpA, RgpB oraz Kgp) zachodziła poprzez inkubację enzymów
w temperaturze 37°C przez 15 mi wraz z buforem aktywującym TNC (100 mM Tris pH 7,5,
150 mM NaCl, 5 mM CaCl2) z dodatkiem 20 mM L-cysteiny-HCl zobojętnionej wcześniej
NaOH. Stosunek enzymów bakteryjnych do buforu TNC wynosił 1:4. Po tym czasie, jeśli
wymagało tego doświadczenie, enzymy poddawano inaktywacji przy użyciu mieszaniny
specyficznych inhibitorów KYT-1 (dla proteaz argininowych - RgpA i RgpB) oraz KYT-36
(dla proteazy lizynowej - Kgp), przeliczając ich ilość na objętość pożywki hodowlanej, w której
przeprowadzano stymulację, tak aby stężenie końcowe wynosiło 1 μM. Inhibicję
przeprowadzano przez 15 min w temperaturze 37°C. Dodatkowo pożywki hodowlane,
do których dodawano gingipainy wzbogacone zostały w zobojętnioną 10 mM L-cysteinę.
Stężenie

aktywnych

gingipain

zostało

określone

poprzez

zastosowanie

metody

miareczkowania centrum aktywnego przy użyciu odpowiedniego inhibitora, gdzie ustalone
stężenie tego inhibitora wystarczające do zahamowania aktywności proteaz bakteryjnych
równe było stężeniu aktywnego enzymu podlegającemu badaniu.
7.2.5.2. Pomiar aktywności gingipain
W celu określenia aktywności proteaz bakteryjnych produkowanych przez P. gingivalis,
przeprowadzono test kolorymetryczny wykorzystujący ich zdolność do hydrolizy substratów:
L-BapNA

(gingipainy

argininowe)

i

octanu

N-(p-Tosyl)-Gly-Pro-Lys-4-nitroanilidu

(gingipaina lizynowa). Na płytkę 96-dołkową nakładano w triplikatach po 10 μl testowanej
próbki dla każdego z substratów. Następnie nałożono 90 μl buforu aktywującego TNCT
(100 mM Tris pH 7,5, 150 mM NaCl, 5 mM CaCl2, 0,05% Tween-20) wzbogaconego
20 mM L-cysteiną-HCl neutralizowaną NaOH. Tuż przed pomiarem dodano 100 μl mieszaniny
substratu zawierającej odpowiednio: 90 μl TNCT, 9,6 μl DMSO oraz 0,4 μl substratu o stężeniu
100 mM. Wykonywano pomiar kinetyczny przy długości fali λ=405 przez 40 minut.
Aktywność przedstawiona została jako mOD/min/1 μl próbki.
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7.2.6. Ocena odpowiedzi prozapalnej komórek ludzkich po stymulacji P. gingivalis
i jego czynnikami wirulencji
7.2.6.1. Stymulacja komórek moDC i TIGKs bakteriami
Komórki dendrytyczne, jak i keratynocyty dziąsłowe TIGKs wysiano w 500 μl
odpowiedniej pożywki hodowlanej nie zawierającej FBS oraz antybiotyków w gęstości
0,6 mln/ml. Infekcję przeprowadzano przez 2, 6, 24 godziny stosując współczynniki zakażenia
MOI 1:25, 1:50, 1:100, 1:200 (MOI ang. multiplicity of infection; komórki eukariotyczne :
komórki bakteryjne). Dodatkowo komórki bakteryjne poddawane były działaniu inhibitorów
gingipain KYT-1 oraz KYT-36 w stężeniu 1 μM każdy, na 15 min przed stymulacją. Jako
kontrolę wykorzystano komórki nie stymulowane bakteriami. Po czasie stymulacji pożywkę
hodowlaną zebrano w celu oceny stężenia cytokin prozapalnych (7.2.6.6.), a komórki
zlizowano w celu uzyskania RNA do analizy ekspresji genów (7.2.6.5.).
7.2.6.2. Stymulacja komórek TIGKs pęcherzykami błony zewnętrznej (OMVs)
Keratynocyty dziąsłowe TIGKs wysiano w 500 μl odpowiedniej pożywki hodowlanej,
nie zawierającej FBS oraz antybiotyków, w gęstości 0,6 mln/ml. Określono ilość białka
w wyizolowanych pęcherzykach za pomocą testu BCA (7.2.6.3.), a następnie stymulowano
komórki używając końcowego stężenia 6,25 μg/ml co odpowiada stymulacji bakteriami MOI
równym 1:25. Stymulację przeprowadzano przez 6 godzin w warunkach 37°C, 5% CO 2.
Kontrolę stanowiły komórki stymulowane odpowiednią ilością buforu, w jakim zawieszone
były pęcherzyki sekrecyjne.
7.2.6.3.Pomiar stężenia białka - test BCA
Stężenie całkowitego białka w próbce określano przy pomocy komercyjnie dostępnego
zestawu PierceTM BCA Protein Assay (Thermo Scientific). Metoda ta opiera się na
kolorymetrycznym wykrywaniu zredukowanego przez aminokwasy (tyrozynę, tryptofan,
cysteinę, cystynę) jonu miedzi Cu1+ w środowisku alkalicznym z zastosowaniem odczynnika
zawierającego kwas bicynchoninowy (BCA, ang. bicinchoninic acid). Na płytce 96-dołkowej
dodawano po 2 μl próbki oraz 8 μl wody destylowanej (dH2O). Krzywą standardową wykonano
dodając 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 μg roztworu standardu, który stanowiła albumina bydlęca,
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uzupełnionego do 10 μl dH2O. Dodatkowo zastosowano kontrolę buforu, w którym
rozpuszczone były badane próbki. Do tak przygotowanych próbek dodano 190 μl roztworu
sporządzonego poprzez zmieszanie w stosunku 1:50 4% CuSO4 i mieszaniny zawierającej
BCA. Następnie płytkę inkubowano w temperaturze 37°C przez 30 min w ciemności. Po tym
czasie wykonano pomiar absorbancji przy długości fali λ=562 nm, a stężenie białka
w próbkach obliczono korzystając z wyznaczonej krzywej standardowej stężenia albuminy.
7.2.6.4. Stymulacja komórek moDC i TIGKs czynnikami wirulencji P. gingivalis
Komórki dendrytyczne (moDC) oraz keratynocyty dziąsłowe TIGKs wysiano w 500 μl
odpowiedniej pożywki hodowlanej nie zawierającej FBS oraz antybiotyków, w gęstości
0,6 mln/ml i stymulowano czynnikami wirulencji P. gingivalis: lipopolisacharydem Ultra Pure
LPS (InvivoGen) w stężeniach 0,1 – 2,5 μg/ml, podjednostką A fimbrii FimA 0,1 –10 μg/ml
oraz aktywnymi lub nieaktywnymi enzymatycznie gingipainami RgpA, RgpB, Kgp
w stężeniach 2 nM i 10 nM. Aktywację gingipain opisano w rozdziale (7.2.5.1.). Stymulację
przeprowadzano w zależności od eksperymentu przez 3, 4, 6, 24 godzin w warunkach 37°C,
5% CO2. Kontrolę stanowiły komórki bez dodatku czynników wirulencji. Po czasie stymulacji
komórki lizowane były w celu uzyskania RNA i dalszych analiz ekspresji genów dla cytokin
prozapalnych (metody opisane w rozdziale 7.2.6.5.), a pożywka hodowlana przeznaczona była
na pomiary stężenia wyprodukowanych cytokin (7.2.6.6.).
7.2.6.5. Ocena ekspresji genów dla cytokin prozapalnych po stymulacji czynnikami
wirulencji

7.2.6.5.1. Izolacja RNA
Po zakończonej inkubacji komórek z czynnikami wirulencji, pożywka hodowlana została
zebrana do probówek i zamrożona do dalszych analiz. Komórki przepłukano roztworem
PBS 1×, a następnie lizowano stosując 1 ml TRIReagent (Sigma-Aldrich). Dodatkowo w celu
homogenizacji próbki kilkukrotne energiczne pipetowano. Tak uzyskaną mieszaninę zebrano
do probówek i inkubowano 5 min w temperaturze pokojowej. Po tym czasie dodano 200 μl
chloroformu, przez 15 sekund intensywnie wytrząsano, a następnie inkubowano 2 min
w temperaturze pokojowej i wirowano w warunkach 12’000 RCF, 15 min, 4°C. Uzyskano
rozdział próbki na dolną fazę zawierająca TRIReagent, interfazę zawierającą białka, oraz
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bezbarwną fazę wodną, w której rozpuszczone jest RNA. Fazę wodną zebrano do nowych
probówek, po czym dodano 500 μl zimnego izopropanolu, wymieszano, inkubowano 10 min
w RT i wirowano w warunkach 12’000 RCF, 10 min, 4°C. Uzyskany w ten sposób osad
zawierający RNA płukano przy użyciu 75% etanolu i wirowano 12’000 RCF, 10 min, 4°C.
Procedurę powtórzono wirując próbki przez 5 min, 7’500 RCF, 4°C. Nadsącz dokładnie
zebrano, a próbki pozostawiono w temperaturze pokojowej do całkowitego odparowania
etanolu. Dodano kolejno 20 μl wody wolnej od RNaz i inkubowano 10 min w temperaturze
56°C w celu dokładnego rozpuszczenia RNA. Stężenie otrzymanego RNA zostało określone
przy pomocy czytnika NanoDrop (LifeTechnologies).

7.2.6.5.2. Reakcja odwrotnej transkrypcji
W celu uzyskania cDNA, wyizolowane RNA poddano następnie reakcji odwrotnej
transkrypcji przy użyciu zestawu High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied
Biosystems). Do przeprowadzenia reakcji pobierano 700 ng RNA dla każdej z próbek,
dopełniano do 10 μl wodą wolną od RNaz i dodawano mieszaniny reakcyjnej, której skład dla
jednej próbki zawarty jest w Tabeli VI. Reakcje przeprowadzano kolejno w warunkach:
10 min w temperaturze 25°C, 120 min w 37°C oraz 5 min w 85°C, co powodowało
zahamowanie reakcji. Tak otrzymane cDNA przechowywane było do dalszych analiz
w temperaturze -20°C.

Odczynnik
Mieszanina losowych starterów
Nukleotydy dNTP
Bufor reakcyjny
Woda wolna od RNaz
Odwrotna transkryptaza

Ilość na 1 próbkę
2 μl
0,8 μl
2 μl
4,2 μl
1 μl

Tabela VI. Skład mieszaniny reakcyjnej odwrotnej transkrypcji.

7.2.6.5.3. Reakcja PCR w czasie rzeczywistym – Real Time PCR
Poziom indukcji genów odpowiedzialnych za produkcję cytokin prozapalnych badany
był za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy PCR (ang. polymerase chain reaction)
w czasie rzeczywistym, zwanej również ilościową reakcją PCR (qPCR, ang. quantitative PCR).
Do badania wykorzystano zestaw GoTaq qPCR Master Mix zawierający barwnik interkalujący
z cząsteczką dwuniciowego DNA (dsDNA), dzięki czemu możliwe jest monitorowanie ilości
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powstałego produktu w czasie trwania reakcji. Do pomiaru użyto cDNA (7.2.6.5.2.) oraz
starterów forward (F) i reverse (R), których sekwencje i programy temperaturowe zebrano
w Tabeli VII. Genem referencyjnym stosowanym do określenia relatywnej ekspresji danego
genu był gen kodujący czynnik elongacyjny 2 (EF2).

Oligonukleotyd
EF2 F
EF2 R
IL-6 F
IL-6 R
IL-21 F
IL-21 R
IL-23 F
IL-23 R
IL-1β F
IL-1β R
IL-12p35 F
IL-12p35 R
IL-12p40 F
IL-12p40 R
TNF-α F
TNF-α R
IFNγ F
IFNγ R
IL-8 F
IL-8 R

Sekwencja
5’-GACATCACCAAGGGTGTGCAG-3’
5’-TTCAGCACACTGGCATAGAGGC-3’
5’-AAATTCGGTACATCCTCGACGGCA-3’
5’-AGTGCCTCTTTGCTGCTTTCACAC-3’
5’-GACTTGGTCCCTGAATTTCTGC-3’
5’-CCTGCATTTGTGGAAGGTGG-3’
5’-GCTTTCACAGAAGCTCTGCAC-3’
5’-AGACCCTGGTGGATCCTTTG-3’
5’-GATGTCTGGTCCATATGAACTG-3’
5’-TTGGGATCTACACTCTCCAGC-3’
5’-ATGATGGCCCTGTGCCTTAG-3’
5’-TCCGGTTCTTCAAGGGAGGA-3’
5’-ATTCTGCGTTCAGGTCCAGG-3’
5’-AGAACCTAACTGCAGGGCAC-3’
5’-GTCAGATCATCTTCTCGAACCCCGA-3’
5’-CAGGGCAATGATCCCAAAGTAGA-3’
5’-GGCTTTTCAGCTCTGCATCG-3’
5’-TTCTGTCACTCTCCTCTTTCCAA-3’
5’ -ATGACTTCCAAGCTGGCCGTGGCT - 3’
5’ -TCTCAGCCCTCTTCAAAAACTTCT - 3’

Program

(1) 95°C, 30s
(2) 56°C, 30s
(3) 72°C, 45s

(1) 95°C, 30s
(2) 60°C, 60s
(3) 72°C, 45s

Tabela VII. Lista starterów użytych w doświadczeniach.

Skład mieszaniny reakcyjnej w przeliczeniu na jedną próbkę przedstawiony jest
w Tabeli VIII.
Odczynnik

Ilość na 1 próbkę

cDNA

0,3 μl (moDC), 1 μl (TIGKs)

Startery R i F [50 ng/ml]

po 0,5 μl każdego

GoTaq Master Mix

7,5 μl

Woda wolna od RNaz

dopełniono do 15 μl

Tabela VIII. Skład mieszaniny reakcyjnej Real-Time PCR.

Wstępna denaturacja nici DNA wraz z aktywacją polimerazy przeprowadzana była przez
5 min, 95°C. Amplifikacja produktu zachodziła przez 40 cykli, dla których temperatury
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i czasy dla: (1) denaturacji, (2) przyłączania oraz (3) wydłużania wykazane są w Tabeli VII.
Końcowy etap wydłużania nici trwał 10 min w temperaturze 72°C. Dla każdej z próbek
wykonano pomiar w duplikacie i dodatkowo wykonano analizę krzywych topnienia dla
wszystkich produktów powstałych w reakcji. Wykorzystując metodę komparatywną
„Δ-ΔCt” [195] dokonano określenia średniej wartości dla cyklu progowego Ct (ang. treshold
cycle), dla którego rozpoczyna się wykładnicze nagromadzenie produktu PCR.
7.2.6.6. Ocena stężenia cytokin prozapalnych po stymulacji komórek ludzkich
czynnikami wirulencji P. gingivalis

7.2.6.6.1. Test immunoenzymatyczny ELISA typu kanapkowego
Stężenie ludzkich cytokin prozapalnych: IL-8, IL-6, TNF oraz IL-23 wykonano stosując
komercyjnie dostępne zestawy do testu ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay)
OptEIA Human IL-6, IL-8, TNF ELISA kit oraz Human IL-23 Uncoated ELISA (Novex,
Invitrogen). Płytkę 96-dołkową (Nunc-ImmunoTM strip with MaxiSorpTM surface) opłaszczono
przeciwciałami wiążącymi badane cytokiny w rozcieńczeniach i buforze opłaszczającym
wskazanym przez producenta i inkubowano całą noc w temperaturze 4°C. Po trzykrotnym
płukaniu płytki 200 μl buforu płuczącego (PBS 1× z 0,05% Tween-20) nałożono do dołków
200 μl buforu reakcyjnego (PBS 1× z 10% FBS) w celu zablokowania niespecyficznych miejsc
wiązania. Po godzinnej inkubacji w temperaturze pokojowej płytkę 3-krotnie płukano buforem
płuczącym i dodano 200 μl odpowiednich rozcieńczeń próbek w buforze reakcyjnym oraz
wiadomych rozcieńczeń standardów dla poszczególnych cytokin służących do sporządzenia
krzywej standardowej. Płytkę inkubowano 2 godziny w temperaturze pokojowej, następnie
przepłukano 5 krotnie i dodano odpowiednio rozcieńczone w buforze reakcyjnym
biotynylowane przeciwciała z koniugatem streptawidyna-peroksydaza chrzanowa (200 μl). Po
godzinnej inkubacji, płytkę ponownie płukano 7 razy i nałożono 100 μl substratu dla
peroksydazy chrzanowej TMB (BD). Reakcję kolorymetryczną zatrzymywano poprzez
nałożenie do każdego dołka 50 μl 2N H2SO4. Absorbancję przy długości fali λ=450 nm
i λ=570 nm (długość fali referencyjnej) mierzono niezwłocznie przy użyciu czytnika
kolorymetrycznego (FlexStation 3, Molecular Devices).
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7.2.6.6.2. Test ELISA z wykorzystaniem cytometrii przepływowej
Pomiar stężenia cytokin IL-1β IL-12p70, IL-10 wykonano przy pomocy komercyjnego
zestawu BDTM Cytometric Bead Array Human Inflammatory Cytokines Kit. Przygotowano
standard poprzez rozpuszczenie jego zliofilizowanej formy w buforze do rozcieńczeń (Assay
Diluent) i po 15 minutach wykonano jego seryjne rozcieńczenia. Następnie przygotowano
mieszaninę składającą się z 6 reagentów Capture Beads A1-A6 (kuleczek, do których
sprzęgnięte są przeciwciała przeciwko badanym cytokinom) mieszając 10 μl kuleczek
z każdego rodzaju na 1 badaną próbkę i następnie bardzo dokładnie wymieszano. Do probówek
do pomiaru w cytometrze przepływowym dodano 50 μl sporządzonej mieszaniny kulek, 50 μl
każdego z rozcieńczeń standardów oraz badanych próbek. Końcowo dodano 50 μl Human
Inflammatory Cytokine PE Detection Reagent i przeprowadzono 3 godzinną inkubację
w ciemności w temperaturze pokojowej. Po upływie tego czasu kuleczki płukano dodając 1 ml
buforu płuczącego i wirowano w warunkach 200 RCF przez 5 min. Kuleczki zawieszono
w 300 µl buforu płuczącego i poddano pomiarowi na cytometrze przepływowym FACSCalibur
(BD). Analizę uzyskanych danych wykonano przy pomocy oprogramowania FCAP Array
V2.0.2
7.2.7. Wpływ surowicy na aktywność gingipainy RgpA
7.2.7.1. Wpływ surowicy na aktywność gingipain argininowych w hodowli bakterii
P. gingivalis

Bakterie P. gingivalis W83 przygotowano jak opisano w rozdziale 7.2.4.3. Do 1 ml
zawiesiny bakterii o OD=1 dodano FBS lub ludzkie osocze (HP, ang. human plasma) tak, żeby
ich końcowe stężenie wynosiło 10%. Dodatkowo jako kontrolę pozytywną inhibicji stosowano
inhibitory KYT-1 oraz KYT-36 w końcowym stężeniu 1 μM. Kontrolę negatywną stanowił
PBS 1×, a kontrolę pozytywną aktywności stanowiła zawiesina przygotowanych bakterii.
Pobrano po 10 μl każdej z próbek podlegającej analizie i wykonano test aktywności dla
gingipain argininowych (7.2.5.2.). Uzyskany wynik przedstawiono jako mOD/min/1 μl próbki.
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7.2.7.2. Wpływ surowicy na aktywność gingipainy RgpA
Gingipainę RgpA aktywowano jak opisano w rozdziale 7.2.5.1., rozcieńczając
w buforze TNC tak, aby uzyskać stężenie końcowe 2 nM. Do próbek dodano FBS lub ludzką
surowicę (HP) tak, żeby ich końcowe stężenie wynosiło 10%. Kontrolę negatywną stanowił
sam bufor TNC, kontrolą pozytywną była zaś próbka zawierająca RgpA bez dodatku surowic.
Pobrano 10 μl każdej z próbek podlegającej analizie i wykonano test aktywności dla gingipain
argininowych (7.2.5.2.). Uzyskany wynik przedstawiono jako mOD/min/1 μl próbki.
Dodatkowo, wykonano analogiczny pomiar aktywności gingipain w hodowli
komórkowej poddanej stymulacji RgpA. Komórki moDC (0,3 mln) zawieszono w 500 μl
pożywki hodowlanej RPMI 1640 z lub bez dodatku 10 % FBS. Prowadzono stymulację
aktywną i inaktywowaną enzymatycznie gingipainą RgpA (7.2.5.1.) w stężeniu 10 nM przez
6 godzin. Po tym czasie zebrano pożywkę hodowlaną znad komórek i wykonano pomiar
aktywności gingipain argininowych (7.2.5.2.).
7.2.8. Lokalizacja gingipainy RgpA w komórkach TIGKs
7.2.8.1. Lokalizacja RgpA w komórkach TIGKs stymulowanych bakteriami lub
enzymem RgpA
W celu wykonania obrazowania mikroskopowego mającego przedstawić lokalizację
RgpA w zainfekowanych P. gingivalis komórkach TIGKs, keratynocyty stymulowano:
bakteriami P. gingivalis W83, szczepem inaktywowanym enzymatycznie W83+KYT oraz
pozbawionym

gingipain

szczepem

ΔKΔRAB,

bądź

oczyszczonym

aktywnym

i inaktywowanym enzymem RgpA. Przed infekcją komórki TIGKs wysiano na jałowych
szkiełkach mikroskopowych w gęstości 50 tysięcy komórek na 50 μl odpowiedniej pożywki
hodowlanej bez dodatku antybiotyków. Aby komórki przykleiły się do szkiełka pozostawiono
je na noc w komorze zapewniającej wilgotność w temperaturze 37°C, 5 % CO2. Następnego
dnia pożywkę zamieniono na 50 μl nowej pożywki zawierającej odpowiednią ilość stymulanta:
bakterii w MOI 1:100 i/lub RgpA [2nM] i inkubowano odpowiednio 45 min dla bakterii oraz
30 min, 2 godz., 4 godz., 6 godz. w przypadku enzymu. Po tym czasie nasącz delikatnie usunięto
i komórki poddano utrwaleniu przez 10 min, w temperaturze pokojowej stosując
3,7 % formaldehyd rozcieńczony w PBS 1×. Preparaty trzykrotnie przepłukano PBS 1×
i blokowano miejsca niespecyficznego wiązania przez 1h stosując roztwór 5% FBS, 1% BSA,
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0,05% Tween-20, 2 mM EDTA przygotowany w soli fizjologicznej. Po kolejnym płukaniu
w roztworze 0,1 % saponiny w PBS 1× (bufor płuczący) szkiełka pozostawiono w tym
roztworze na 30 minut w temperaturze pokojowej. Kolejnym krokiem było wyznakowanie
RgpA przy użyciu króliczych przeciwciał pierwszorzędowych o stężeniu końcowym 10 μg/ml
zawieszonych w 3% roztworze BSA w 0,1% saponinie w PBS 1×. Po czterokrotnym
przepłukaniu szkiełek w 0,1 % saponinie w PBS 1×, dodano anty-królicze drugorzędowe
przeciwciała sprzęgnięte z barwnikiem fluorescencyjnym AlexaFluor488, które rozcieńczono
500-krotnie w roztworze 3% BSA w 0,1% saponinie w PBS 1×. Szkiełka inkubowano
45 min w temperaturze pokojowej, płukano czterokrotnie w buforze płuczącym, po czym
dodano na 10 min barwnik Hoechst 33342 (stężenie 1 μg/ml) zapewniający wybarwienie jądra
komórkowego. Na koniec szkiełka przepłukano PBS 1× i na powierzchnię nałożono preparat
Fluorescence Mounting Medium (Dako), który pozwala na trwałe zamknięcie preparatu
mikroskopowego i ogranicza jego wyświecanie. Tak przygotowane preparaty analizowane były
przy użyciu mikroskopu fluorescencyjnego.
7.2.8.2.Kolokalizacja RgpA i tratw lipidowych na powierzchni komórek TIGKs

Preparaty mikroskopowe przygotowano i przeprowadzano jak opisano w rozdziale
7.2.8.1. Komórki stymulowano przez 1 godzinę RgpA [2nM] inaktywowaną KYT-1 i KYT-36.
Procedurę barwienia szkiełek wzbogacono po dodaniu drugorzędowych przeciwciał
i czterokrotnym płukaniu, o wyznakowanie tratw lipidowych za pomocą podjednostki B
toksyny cholery. Ma ona zdolność do łączenia się z gangliozydem GM1, będącym markerem
tratw lipidowych. Preparaty barwiono przez 15 min koniugatem podjednostki B z barwnikiem
AlexaFluor 594 (Cholera Toxin Subunit B CT-B AlexaFluor 594 conjugate, Molecular Probes)
w stężeniu 1 μg/ml. Następnie szkiełka płukano czterokrotnie w buforze płuczącym, po czym
dodano na 10 min barwnik Hoechst 33342 (stężenie 1 μg/ml), przepłukano PBS 1×, nałożono
preparat Fluorescence Mounting Medium (Dako) i analizowano przy użyciu mikroskopii
konfokalnej.
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7.2.9. Identyfikacja nieaktywnej RgpA we frakcji błonowej i cytozolowej
keratynocytów dziąsłowych TIGKs
7.2.9.1. Stymulacja komórek TIGKs
Na dzień przed eksperymentem keratynocyty dziąsłowe w ilości 5 mln na 10 ml pożywki
hodowlanej wysiewane były na szalki do hodowli komórek o średnicy 100 mm. Następnego
dnia pożywkę wymieniono i dodawano inaktywowaną enzymatycznie gingipainę RgpA
w stężeniu 10 nM (aktywacja gingipainy – rozdział 7.2.5.1.). Kontrolę stanowiły komórki
niestymulowane. Inkubację przeprowadzono w warunkach 1godz., 37°C, 5 % CO2.
7.2.9.2. Izolacja frakcji błonowej i cytozolowej z komórek TIGKs
Izolację frakcji błonowej i cytozolowej z komórek TIGKs wykonano za pomocą zestawu
Mem-PER Plus Membrane Protein Extraction Kit (ThermoScientific). Po zakończeniu
inkubacji do komórek stymulowanych, jak i kontrolnych dodano na 10 min w temperaturze
37°C formaldehyd w stężeniu końcowym 1%, aby utrwalić utworzone w trakcie stymulacji
kompleksy białek błonowych i/lub cytozolowych z nieaktywną gingipainą. Po tym czasie
używając skrobaczek zebrano komórki z powierzchni szalek i wirowano w warunkach
300 RCF, 5 min, RT. Osad komórek przepłukano przy użyciu 3 ml buforu płuczącego Cell
Wash Solution i ponownie wirowano 300 RCF, 5 min, RT. Ostrożnie zebrano i usunięto nasącz,
a osad komórek zawieszono w 1,5 ml buforu płuczącego i przeniesiono do probówek
o objętości 2 ml oraz wirowano 300 RCF, 5 min, RT. Do otrzymanego osadu komórek dodano
750 μl buforu do permeabilizacji błony (Permeablization Buffer) z dodatkiem inhibitorów
proteaz i fosfataz. Próbki dokładnie wymieszano w celu uzyskania homogenicznej zawiesiny
komórek i inkubowano przez 10 min w temperaturze 4°C z ciągłym mieszaniem. Komórki
następnie wirowano w 16’000 RCF, 4°C, przez 15 min. Uzyskany w ten sposób nadsącz
zawierający białka cytozolowe delikatnie zebrano do nowych probówek i do czasu analizy,
przechowywano na lodzie. Do pozostałych komórek dodano 500 μl buforu solubilizującego
(Solubilization Buffer), delikatnie rozpipetowano i przez 30 min inkubowano w 4°C ciągle
mieszając. Po wirowaniu w warunkach 16’000 RCF, 15 min, 4°C, nadsącz zawierający białka
błonowe zebrano do nowych probówek i przechowywano na lodzie. Pobrano odpowiednie
ilości frakcji błonowej i cytozolowej do dalszych analiz, a pozostałą część zamrożono
w temperaturze -80°C.
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7.2.9.3. Rozdział białek w żelu poliakrylamidowym w warunkach denaturujących
Elektroforezę białek w warunkach denaturujących przeprowadzono z zastosowaniem
metody Schägger von Jagow [196], gdzie użyte żele różniły się sieciowaniem w warstwach
zagęszczającej oraz rozdzielającej. Skład poszczególnych warstw na 1 żel zawarty jest
w Tabeli IX.
Odczynnik
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

Żel rozdzielający 10%
2,43 ml

Żel zagęszczający 4 %
2,085 ml

2,5 ml

0,775 ml

1,525 ml

0,25 ml

1 ml
37,5 µl
3,75 µl

22,5 µl
2,25 µl

Tabela IX. Skład żelu poliakrylamidowego do warunków elektroforezy denaturującej.

Próbki denaturowano poprzez dodanie odpowiedniej ilości 5-krotnie stężonego buforu
obciążającego Pierce Lane Marker Reducing Sample Buffer (ThermoScientific) i inkubowano
je przez 5 minut w 95°C. Tak przygotowane próbki wraz z markerem wielości białek Page Ruler
Plus Prestained Protein Ladder, 10-250 kDa (ThermoScientific) nałożono na studzienki żelu
poliakrylamidowego. Rozdział białek prowadzono w aparacie do elektroforezy, gdzie jako
bufor katodowy stosowano roztwór: 0,1 M Tris; 0,1 M tricyna; 0,1% SDS, a bufor anodowy
stanowił 0,2 M Tris pH 8,9. Wartość napięcia dla żelu zagęszczającego wynosiła 60 V,
a dla żelu rozdzielającego 90 V. Po zakończeniu rozdziału żele barwiono przy pomocy
Coomassie Brilliant Blue G-250 (7.2.9.4.) w celu wizualizacji i identyfikacji rozdzielonych
prążków białkowych lub wykonano analizę Western blot (7.2.9.5.), w celu określenia obecności
kompleksów z gingipainą RgpA.
7.2.9.4.Barwienie żeli poliakrylamidowych koloidalnym Coomasie Brilliant Blue
Po zakończonym rozdziale elektroforetycznym żele utrwalano poprzez inkubację
z roztworem zawierającym 50% (v/v) metanolu i 2% (v/v) 85% kwasu ortofosforowego przez
1 godz. w temperaturze pokojowej. Następnie żele poddawano całonocnemu barwieniu przy
użyciu 25 ml roztworu barwnika Coomassie Brilliant Blue G-250 (Tabela X) zmieszanym
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w stosunku 4:1 z metanolem. Odbarwianie żeli wykonano przy pomocy 10% kwasu octowego.
Do czasu wizualizacji przy pomocy ChemiDoc Imaging Gel System (BioRad), bądź analiz
z wykorzystaniem spektrometrii mas, żele przechowywano w 1% kwasie octowym.
Odczynnik

Ilość

Woda destylowana

700 ml

85% kwas ortofosforowy

8 ml

Siarczan amonu

40 g

Coomasie Brilliant Blue G-250

0,4 g

Tabela X. Skład buforu do barwienia żeli poliakrylamidowych.

7.2.9.5.

Analiza Western Blot

Po rozdziale elektroforetycznym białek frakcji błonowych i cytozolowych komórek
stymulowanych nieaktywną gingipainą RgpA poddano je transferowi na membranę PVDF
Merck Immobilon – PSQ Membrane (0.2 μm pore size) aktywowaną 5 minutowym zanurzeniem
w 100% metanolu. Transfer przebiegał przez 90 min przy napięciu 100V w temp. 4°C w buforze
do transferu mokrego składającego się z: 0,25 mM Tris, 0,2 M glicyny, 20% metanolu. W celu
zablokowania niespecyficznych miejsc wiązania, membranę inkubowano przez 1 godzinę
w temperaturze pokojowej z ciągłym mieszaniem w buforze zawierającym 5% odtłuszczonego
mleka (SM, ang. skim milk) zawieszonego w TTBS w składzie: 50 mM Tris, 150 mM NaCl,
0,1% Tween-20 (5% SM w TTBS). Następnie membrana była inkubowana przez noc
w temperaturze 4°C z pierwszorzędowymi króliczymi przeciwciałami skierowanymi
przeciwko gingipainie RgpA (αRHRgpA [21,5 mg/ml]) rozcieńczonymi w stosunku 1:1000
w buforze TTBS zawierającym 5% SM. Następnego dnia membrana płukana była trzykrotnie
przez 5 min w buforze TTBS, a dalej inkubowana przez 1 godzinę z II-rzędowymi
przeciwciałami skierowanymi przeciwko białkom króliczym sprzęgniętymi z peroksydazą
chrzanową (Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody #7074 Cell Signaling). Membranę
ponownie płukano 5 razy przez 5 min w buforze TTBS i dodano 3 ml substratu dla enzymu
peroksydazy chrzanowej na 5 min w RT (Luminata Crescendo, Merck). Sygnał
chemiluminescencyjny odzwierciedlający obecność RgpA w próbkach poddano detekcji
w ciemności poprzez przyłożenie kliszy rentgenowskich do membran i odpowiednim
naświetleniu. Następnie klisze zanurzano w roztworze wywoływacza i utrwalacza celu
wizualizacji, jak i utrwalenia uzyskanego sygnału.
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7.2.10. Immunoprecypitacja kompleksów nieaktywna gingipaina – białka błonowe
W celu immunoprecypitacji kompleksów nieaktywna gingipaina RgpA – białka błonowe
(nRgpA-BB) wykonano izolację frakcji błonowej metodą opisaną w rozdziale 7.2.9.2.
Odebrano po 20 μl z każdej z frakcji, celem użycia do dalszych analiz. Jako czynnik
unieruchamiający przeciwciała, które wyłapywać miały kompleksy nRgpA-BB, użyto
magnetycznych kuleczek sprzęgniętych z białkiem A - Dynabeads Protein A (Novex).
Magnetyczne kuleczki mieszano dokładnie przy użyciu wytrząsarki przez minimum
30 sekund, a następnie przeniesiono 50 μl (1,5 mg) do probówek, które umieszczono
w magnesie służącym do rozdziału. Zebrano delikatnie nadsącz, a do probówek dodano
przeciwciała αRHRgpA w stężeniu końcowym 5 μg/ml rozpuszczone w 200 μl PBS 1×
z 0,01% Tween-20. Kuleczki dokładnie rozpipetowano i inkubowano przez 10 minut w RT
z ciągłą rotacją. Umieszczono probówki w magnesie, nadsącz zebrano a kompleks kuleczkiprzeciwciało przepłukano dwukrotnie w 200 μl PBS 1× z 0,01% Tween-20. Aby uniknąć
koelucji używanych przeciwciał, wykonano dodatkowo procedurę krzyżowego wiązania
(ang. crosslinking) tych przeciwciał do kuleczek magnetycznych. Kompleks kuleczkiprzeciwciało zawieszono w 250 μl roztworu 5 mM BS3 w PBS 1× i poddano 30 minutowej
inkubacji w RT z ciągłą rotacją. Następnie dodano 12,5 μl 1M Tris pH 7,5 i ponownie
inkubowano przez 15 min. Po trzykrotnym płukaniu 200 μl PBS 1× z 0,01% Tween-20 do
kuleczek dodano wyizolowaną frakcję błonową z komórek kontrolnych i stymulowanych
nieaktywną RgpA (7.2.5.2.), jak również jako kontrolę pozytywną sam oczyszczony enzym.
Następnie próbki inkubowano przez noc w temperaturze 4°C z ciągłą rotacją. Następnego dnia
probówki umieszczono na magnesie, nadsącz zawierający niezwiązane białka zebrano do
nowych probówek i przechowywano na lodzie do dalszych analiz. Kompleks kuleczkiprzeciwciało-białka przepłukano 3-krotnie 200 μl PBS 1× z 0,01% Tween-20, zawieszono
w 100 µl buforu do płukania i przeniesiono do nowych probówek. Elucję wykonano poprzez
dodanie do rozdzielonych na magnesie kuleczek 20 μl roztworu 50 mM glicyny o pH 2,8,
delikatne rozpipetowanie i inkubowanie z ciągłą rotacją przez 2 min. Na koniec procedury do
próbek dodano 2 μl 1M Tris pH 7,5 i przechowywano na lodzie do czasu dalszych analiz –
elektroforezy w warunkach denaturujących (7.2.9.3) lub natywnych (7.2.10.1).
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7.2.10.1.

Rozdział białek w żelu poliakrylamidowym w warunkach natywnych

Natywna elektroforeza pozwala na rozdział białek w warunkach nieredukujących
i niedenaturujących, co zachowuje ich drugorzędową strukturę, a obserwowany rozdział
porządkuje białka względem stosunku ich ładunku do masy. Wykonano elektroforezę natywną
stosując żele zagęszczający i rozdzielający o różnym stopniu usieciowania. Skład
poszczególnych warstw żelu zawarty jest w Tabeli XI.
Odczynnik
Akrylamid/Bis-akrylamid
(30%/0,8% w/v)
0,375 M Tris-HCl (pH 8,8)

Żel rozdzielający
3,4 ml

Żel zagęszczający
0,67 ml

6,49 ml

4,275 ml

10% APS

100 μl

50 μl

TEMED

10 μl

5 μl

Tabela XI. Skład żelu poliakrylamidowego do warunków elektroforezy natywnej.

Do próbek dodano 2 krotnie stężony bufor obciążający (62,5 mM Tris-HCl pH 6,8,
25% glicerol, 1% błękit bromofenolowy) i wraz z markerem wielości białek Page Ruler Plus
Prestained Protein Ladder, 10-250 kDa (ThermoScientific) nałożono na studzienki żelu
poliakrylamidowego. Rozdział białek prowadzono w aparacie do elektroforezy, gdzie jako
bufor stosowano 25 mM Tris z 192 mM glicyną, a wartość napięcia wynosiła 70 V.
Po zakończeniu rozdziału żel barwiono przy pomocy Coomassie Brilliant Blue G-250 (7.2.9.4.)
w celu wizualizacji i identyfikacji rozdzielonych prążków białkowych z wykorzystaniem
spektrometrii mass (7.2.12.), lub wykonano analizy Western blot (7.2.9.5.), w celu określenia
obecności kompleksów z gingipainą RgpA.
7.2.11. Typowanie białek eksponowanych na powierzchni komórek TIGKs do
oddziaływania z aktywną i nieaktywną gingipainą RgpA, przy zastosowaniu
sieciowania chemicznego

7.2.11.1.

Biotynylacja gingipainy

Do 45 µg aktywnej gingipainy, bądź inaktywowanej inhibitorami KYT w 100 µl buforu
100 mM NaHCO3 o pH= 8,3, dodano 4 μl estru N-hydroksysukcynoimidowego biotyny (NHSbiotyna; Sigma-Aldrich) z roztworu sporządzonego poprzez rozpuszczenie 1 mg NHS-biotyny
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w 100 μl dimetyloformamidu (DMF). Mieszaninę inkubowano przez 4 godziny
w temperaturze 4°C z wytrząsaniem, a następnie przeprowadzono dializę w buforze PBS przez
całą noc w temperaturze 4°C. Następnego dnia oznaczono aktywność gingipain argininowych
(7.2.5.2.) oraz wykonano test BCA w celu określenia stężenia białka (7.2.6.3.). Dodatkowo, po
określeniu stopnia aktywności enzymów w celu podtrzymania zahamowania aktywności
proteolitycznej RgpA do próbek z nieaktywną gingipainą dodano inhibitory KYT-1 oraz KYT36, tak aby ich stężenie końcowe wynosiło 1 μM.

7.2.11.2.

Przygotowanie biotynylowanej gingipainy do sieciowania chemicznego

Biotynylowane gingipainy (aktywna i nieaktywna) zawieszono w buforze PBS
o pH=7,4 (20 µg w 100 µl buforu), a następnie inkubowano przez 2 godziny w ciemności
w temperaturze 4°C z 0,5 mM sulfosukcynimidylo-2-([4,4'-azipentanoamido]etylo)-1,3'ditiopropionianem (sulfo-SDAD; Thermo Fisher Scientific), będącym heterobifunkcyjnym,
fotoreaktywnym odczynnikiem sieciującym. Zatrzymanie reakcji otrzymano poprzez dodanie
50 mM Tris-HCl o pH 7,5, a następnie w celu usunięcia nadmiaru odczynnika sieciującego,
chroniąc od światła wykonano dializę w buforze PBS przez noc w temperaturze 4°C.

7.2.11.3.

Wiązanie gingipain z białkami błonowymi komórek TIGKs do mikrosfer

ze streptawidyną
Do biotynylowanych gingipain zawierających odczynnik sulfo-SDAD dodano 20 μg
mieszaniny wyizolowanych białek błonowych z komórek TIGKs (7.2.9.2.) w PBS, a następnie
próbki inkubowano w temperaturze 37°C przez 1 godzinę, chroniąc przed światłem
z delikatnym mieszaniem. W celu uzyskania kowalencyjnego połączenia pomiędzy gingipainą
a białkami błonowymi, próbki umieszczono na lodzie i poddano działaniu światła UV
(λ=365 nm) przez 15 min. Tak otrzymane kompleksy adsorbowano na mikrosferach ze
streptawidyną Magna Bind (Thermo Fisher Scientific) przez 1godz. w temperaturze pokojowej
z delikatnym mieszaniem. W celu usunięcia niezwiązanych białek błonowych mikrosfery
z dołączonym kompleksem płukano pięciokrotnie 1 ml PBS. Aby oddzielić związane białka
ludzkie od mikrosfer próbki gotowano przez 30 minut w 30 μl roztworu zawierającego
2,5% β-merkaptoetanol i 2% SDS. Tak uzyskaną mieszaninę białek rozdzielono przy pomocy
elektroforezy SDS-PAGE (7.2.9.3.), a następnie w celu wizualizacji prążków żele barwiono
roztworem Coomasie Brilliant Blue G-250 (7.2.9.4.).
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7.2.12. Identyfikacja wyizolowanych białek z wykorzystaniem spektroskopii mas

7.2.12.1.

Przygotowanie próbek do analizy

Uwidocznione na żelu SDS-PAGE (ang. SDS-polyacrylamide gel electrophoresis)
(metoda

sieciowania

chemicznego,

immunoprecypitacja)

oraz

żelu

natywnym

(immunoprecypitacja) prążki wycinano ręcznie i umieszczano w probówkach typu eppendorf.
W celu pozbycia się barwnika z prążków, wykonywano naprzemienne 15 min płukania 25%
i 50% acetonitrylem (ACN) rozpuszczonym w 25 mM NH4HCO3 w temperaturze 37°C
z wytrząsaniem (1’100 RPM). Następnie próbki inkubowano przez 45 min w temperaturze
37°C w obecności 50 mM ditiotreitolu (DTT), uzyskując redukcję mostków disiarczkowych.
Po tym czasie usunięto nadsącz, dodano 55 mM jodoacetamid i chroniąc przed światłem
inkubowano 90 min w temperaturze pokojowej. Fragmenty żeli płukano w 50% ACN,
a następnie po ich odwodnieniu w 100% ACN, zawieszono je w 13 μl roztworu trypsyny
(Promega) (0,2 μg/ul w 25 mM NH4HCO3) i inkubowano przez 15 min w temperaturze
pokojowej. Po tym czasie do próbek dodano 20 μl 25 mM NH4HCO3, a następnie inkubowano
przez noc w temperaturze 37°C. Następnego dnia wykonano ekstrakcję peptydów poprzez
sonikację w roztworze zawierającym 50% ACN i 0,5% kwasu mrówkowego w temperaturze
37°C. Przy użyciu wyparki próżniowej Speed-Vac usunięto rozpuszczalnik z próbek
i przechowywano je do dalszych analiz w temperaturze -20°C.

7.2.12.2.

Identyfikacja białek z zastosowaniem LC-MC/MS

Do analizy peptydów wykorzystano spektrometr mas HCTUltra ETDII wyposażony
w źródło jonów typu ESI (Bruker, Bremen, Niemcy) oraz sprzężonym z ultrawysokosprawnym chromatografem cieczowym Dionex Ultimate 3000 (Thermo Scientific).
Próbki zawierające uzyskane peptydy rozpuszczono w 100 μl buforu zawierającego
10% ACN i 0,1% kwasu mrówkowego, a następnie zwirowano przez 10 min
w 13’000 RPM i przeniesiono do szklanych fiolek w celu rozdzielenia na kolumnie Accucore
C18 (100 mm × 2,1 mm, rozmiar cząstek 2,6 μm) (Thermo Scientific). Rozdział prowadzono
przez 50 minut w gradiencie od 10% do 60 % fazy B z szybkością przepływu 0,2 μl/min.
Fazę A stanowił 0,1% roztwór kwasu mrówkowego a fazę B, roztwór 80% ACN
z 0,1% kwasem mrówkowym. Do analizy danych wykorzystano oprogramowanie HyStar 3.2,
Esquire Control 6.2 oraz Chromeleon Xpress. Do analizy widm fragmentacyjnych oraz
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identyfikacji peptydów wykorzystano oprogramowanie Data Analysis 4.0 oraz Biotools 3.2
(Bruker), które generowało pliki w formacie Generic Mascot (.mgf). Uzyskane piki
przeszukano w bazie danych SwissProt z ograniczeniem taksonomicznym do Homo sapiens
i Bacteria stosując serwer Mascot (v.2.3.0; Matrix Science, London, UK). W trakcie analizy
zastosowano parametry: specyficzność enzymu – trypsyna, dopuszczalna liczba pominiętych
cięć – 2, stała modyfikacja – karbamidometylacja (C), zmienne modyfikacje – utlenianie (M),
masa białka – nieograniczona, tolerancja masy peptydu ± 0.3 Da, tolerancja masy fragmentu
± 0.5 Da.
7.2.13. Aktywacja szlaku PI3K/AKT pod wpływem proteaz bakterii P. gingivalis

7.2.13.1.

Inhibicja szlaku PI3K

Komórki moDC oraz TIGKs wysiano na płytki 24 dołkowe w gęstości 0,3 mln
w 500 μl odpowiedniej pożywki hodowlanej. Poddano je następnie wstępnej inkubacji
z inhibitorem szklaku PI3K – LY294002 w stężeniu końcowym 10 μM przez 3 godz. Po tym
czasie do komórek dodano aktywną i inaktywowaną enzymatycznie RgpA w stężeniu
końcowym 2 nM (7.2.5.1.) i hodowlę inkubowano przez 6 h w warunkach 37°C, 5% CO2.
Pożywkę hodowlaną zebrano do pomiarów stężenia wyprodukowanych cytokin prozapalnych
(7.2.6.6.1), a komórki zlizowano w celu uzyskania RNA i dalszej analizy ekspresji genów dla
tych cytokin (7.2.6.5.).

7.2.13.2.

Analiza Western Blot fosforylacji białka AKT

7.2.13.2.1. Stymulacja

komórek

bakteriami

i

enzymami

proteolitycznymi

P. gingivalis
Komórki dendrytyczne, jak i keratynocyty dziąsłowe wysiano na płytkach
12-dołkowych w gęstości 1 mln/ml w odpowiednich pożywkach hodowlanych bez zawartości
FBS oraz antybiotyków. W celu określenia wpływu bakterii P. gingivalis, w zależności od
eksperymentu przeprowadzano infekcję przez 1, 3, 6 godzin stosując współczynniki zakażenia
MOI 1:25, 1:50, 1:100, 1:200. Dodatkowo komórki bakteryjne poddawane były działaniu
inhibitorów gingipain KYT-1 oraz KYT-36 w stężeniu 1 μM, każdy na 15 min przed
stymulacją. Jako kontrolę służyły komórki nie stymulowane bakteriami. Dodatkowo, aby
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określić wpływ gingipain na proces fosforylacji białka AKT, komórki inkubowano
z aktywowaną lub inaktywowaną enzymatycznie gingipainą RgpA, w stężeniach 2 nM, 10 nM.
Aktywację gingipainy opisano w rozdziale 7.2.5.1. Stymulację przeprowadzano w zależności
od eksperymentu przez 1, 3, 6 godziny, w warunkach 37°C, 5 % CO2.
7.2.13.2.2. Liza komórek oraz przygotowanie próbek do elektroforezy białkowej
Po stymulacji pożywka hodowlana została zebrana, komórki delikatnie przepłukane PBS
1 ×, a następnie zlizowane przy użyciu buforu RIPA (50 mM Tris pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,5%
deoksycholan sodu, 1% Nonidet P-40, 0,1% SDS, 1 mM EDTA w PBS) wraz
z koktajlem inhibitorów proteaz (cOmplete EDTA-free Proteinase Inhibitor Coctail, Roche)
oraz koktajlem inhibitorów fosfataz (PhosStop, Roche). Następnie lizaty białkowe wirowane
były przez 5 min, 21’000 RCF, a nadsącz zawierający rozpuszczone białka przeniesiono
do nowych probówek. Aby określić stężenie uzyskanych białek wykonano test BCA (7.2.6.3.)
i przygotowano rozcieńczenia próbek w buforze lizującym, tak aby ilość białka w każdej próbce
wynosiła 20 μg. Tak przygotowane próbki denaturowano wraz z rozcieńczonym buforem
obciążającym (Pierce Lane Marker Reducing Sample Buffer) i gotowano przez 5 min, 95°C.
7.2.13.2.3. Elektroforeza białkowa i analiza Western blot stopnia fosforylacji białka
AKT
Przeprowadzono elektroforezę w warunkach denaturujących w systemie Schägger von
Jagow (7.2.9.3). Rozdzielone białka przeniesiono stosując transfer mokry na membranę PVDF
i poddano procedurze Western Blot według protokołu opisanego w rozdziale 7.2.9.5.
W Tabeli XII zebrano stosowane przeciwciała ich rozcieńczenia oraz bufory, w których zostały
zawieszone.
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Przeciwciało
Królicze przeciwciało AKT,
Cell Signaling #9272
Królicze przeciwciało p-AKT
(T308) (D25E6) XP, Cell
Signaling #13038
Królicze przeciwciało p-AKT
(S473) (D9E) XP, Cell
Signaling #4060
Anty-królicze przeciwciało
IgG koniugowane z HRP,
Cell Signaling #7074

Rozcieńczenie

Bufor

I-rzędowe

1:1000

5% mleko odtłuszczone
w TBS z 0,1% Tween-20

I-rzędowe

1:1000

5% mleko odtłuszczone
w TBS z 0,1% Tween-20

I-rzędowe

1:2000

5% BSA w TBS z 0,1%
Tween-20

II-rzędowe

1:3000

5% mleko odtłuszczone
w TBS z 0,1% Tween-20

Rodzaj
przeciwciała

Tabela XII. Lista przeciwciał używanych do oceny stopnia fosforylacji białka AKT.

Kontrolę nałożenia próbki wykonano poprzez ocenę poziomu białka referencyjnego
GAPDH poddając membrany użyte wcześniej do detekcji białka AKT metodzie strippingu. Aby
usunąć całkowicie wcześniej związane przeciwciała, membrany płukano czterokrotnie przez
5 min w buforze TTBS, a następnie inkubowano z delikatnym mieszaniem przez
30 min w 50°C z buforem do strippingu, którego skład podano w Tabeli XIII. Membrany
ponownie płukano 6 razy przez 5 min w buforze TTBS i poddano procedurze blokowania,
dodając 5% odtłuszczone mleko w TTBS na 1h, RT. Przeciwciała pierwszorzędowe skierowane
przeciwko GAPDH (Cell Signaling, #2118) rozcieńczono w stosunku 1:5000 w 5% mleku
odtłuszczonym w TTBS i inkubowano z membranami przez noc w 4°C. Następnego dnia
membrana płukana była trzykrotnie przez 5 min w buforze TTBS, a dalej inkubowana przez
1 godzinę z II-rzędowymi przeciwciałami skierowanymi przeciwko białkom króliczym
sprzęgniętym z peroksydazą chrzanową (Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody #7074 Cell
Signaling). Membranę ponownie płukano 5 razy przez 5 min w buforze TTBS i ostatecznie
dodano 3 ml substratu dla enzymu peroksydazy chrzanowej na 5 min w RT (Luminata
Crescendo, Merck). Sygnał chemiluminescencyjny poddano detekcji w ciemności poprzez
przyłożenie klisz rentgenowskich do membran i odpowiednim naświetleniu, a następnie
wykonano pomiary densytometryczne.
Odczynnik

Ilość na 100 ml

1M Tris-HCl pH 6,8

6,25 ml

20% SDS
β-merkaptoetanol

10 ml
700 μl

Woda destylowana

83,05 ml

Tabela XIII. Skład buforu do strippingu.
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7.2.14. Aktywacja czynnika transkrypcyjnego NFκB

7.2.14.1.

Pomiar aktywacji NF-κB z użyciem linii reporterowej RAW 267.4

W celu zbadania aktywacji czynnika NF-κB, jako następstwa stymulacji aktywną
i nieaktywną enzymatycznie gingipainą RgpA, użyto systemu wykorzystującego reporterową
linię makrofagów mysich RAW 267.4 transdukowaną przy użyciu Cignal Lenti-NFκB Reporter
System [197]. Komórki te wysiano na białą nieprzeźroczystą płytkę 96-dołkową w gęstości
0,3 mln w 300 μl pożywki DMEM z 10% FBS i inkubowano przez noc w warunkach 37°C,
5% CO2. Następnego dnia pożywkę zmieniono na 100 μl DMEM wraz ze stymulantem, który
stanowiła RgpA i RgpA+KYT w stężeniu 2 nM. Komórki niestymulowane stanowiły kontrolę
negatywną. Inkubację przeprowadzono przez 1 i 6 godzin, a następnie poddano analizie stopień
aktywacji czynnika używając zestaw Luciferase Assay System (Promega). Zgodnie z instrukcją
dostarczoną przez producenta, zebrano pożywkę, komórki przepłukano PBS 1x i dodano 20 μl
buforu do lizy, a tuż przed pomiarem 100 μl Luciferase Assay Reagent. Aktywność lucyferazy
mierzona była przy użyciu czytnika Infinite 200 PRO (Tecan).

7.2.14.2.

Pomiar aktywacji NF-κB przy użyciu TransAM NFκB p65 ELISA

W celu potwierdzenia zaobserwowanego z użyciem komórek RAW 267.4 efektu
aktywacji badanego czynnika transkrypcyjnego, wykonano stymulację na komórkach moDC
i TIGKs. Komórki wysiano w gęstości 0,5 mln/ml na płytce 12-dołkowej, a następnie poddano
1 godzinnej stymulacji aktywną i nieaktywną RgpA w stężeniu 2 nM. Po tym czasie wykonano
izolację ekstraktów jądrowych. Płytkę umieszczono na lodzie i przepłukano komórki zimnym
PBS 1×. Następnie zdrapano przy użyciu skrobaczki, zawieszono w 1 ml PBS 1×, przeniesiono
do nowych probówek i wirowano 5 min, 4°C, 300 RCF. Uzyskany osad komórek zawieszono
w 400 μl zimnego buforu RSB (10 mM NaCl, 3 mM MgCl 2, 10 mM Tris pH 7,5, koktajl
inhibitorów proteaz) i przez 15 min inkubowano na lodzie. Dodano kolejno 25 μl 10 % NP-40
rozcieńczonego w buforze RSB, dokładnie wymieszano i inkubowano przez 30 sekund na
lodzie. Po wirowaniu w warunkach: 1 min, 12‘500 RCF, 4°C zebrano nadsącz zawierający
frakcję białek cytozolowych, a osad komórek rozpipetowano w 50 μl buforu EB (0,35 M NaCl,
5 mM EDTA, 1 mM DTT, 10 mM Na-HEPES, koktajl inhibitorów proteaz) i pozostawiono na
20 min na lodzie. W celu uzyskania wyekstrahowanej frakcji jądrowej, próbki zwirowano:
12’500 RCF, 4°C, 5 min, i zebrano otrzymany nadsącz, w którym oznaczono ilość całkowitego
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białka metodą BCA (7.2.6.3.). Aktywację czynnika NF-κB w ekstraktach jądrowych zmierzono
korzystając z komercyjnie dostępnego zestawu TransAM NFκB p65 ELISA Kit, podążając za
zaleceniami producenta.
7.2.15. Proliferacja limfocytów CD4+ indukowana bakteriami P. gingivalis
Komórki moDC wysiano w gęstości 0,05 mln w 300 μl pożywki hodowlanej RPMI 1640,
a następnie infekowano bakteriami P. gingivalis w MOI 1:50 przez 6godzin. Po tym czasie
dodano 30 μl FBS oraz wyznakowane barwnikiem CFSE (ang. Carboxyfluorescein
succinimidyl ester) naiwne limfocyty CD4+ (izolacja limfocytów 7.2.1.5.). Procedurę barwienia
wykonano zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta (CellTrace CFSE Cell
Proliferation Kit for flow cytometry, ThermoScientific). Limfocyty zawieszono w PBS 1×
w gęstości 1 mln/ml, dodano na każdy milion komórek 1 μl CellTrace Stock solution [5 mM]
i chroniąc od światła inkubowano przez 20 min w 37°C. W celu usunięcia niezwiązanego
barwnika, do komórek dodano na 5 min 5-razy większą ilość pożywki hodowlanej zawierającej
10% FBS. Po wirowaniu 280 RCF, 10 min, RT, komórki zawieszono w pożywce hodowlanej
RPMI 1640, a po 10 min dodano po 0,15 mln na zastymulowane bakteriami komórki
dendrytyczne. Analizę proliferacji limfocytów przeprowadzano w dniu 1, 3, 5 i 7 po
rozpoczęciu ko-hodowli z moDC przy użyciu cytometru przepływowego FACSCalibur (BD)
i oprogramowania FlowJo V10.
7.2.16. Różnicowanie limfocytów CD4+ indukowane infekcją profesjonalnych
fagocytów P. gingivalis
Komórki moDC wysiano w gęstości 0,05 mln w 300 μl pożywki hodowlanej RPMI 1640,
a następnie infekowano bakteriami P. gingivalis w MOI 1:50 przez 6 godz. Po tym czasie
dodano 30 μl FBS oraz 0,15 mln naiwnych limfocytów T CD4+ (7.2.1.5). Różnicowanie
limfocytów w kierunku różnych populacji Th oceniano w dniu 3 i 5 od ko-hodowli
z komórkami moDC poprzez analizę charakterystycznych dla różnych populacji limfocytów
Th czynników transkrypcyjnych i cytokin. W tym celu przeprowadzano 4 godzinną stymulację
przy użyciu PMA (ang. para-methoxyamphetamine)

w stężeniu końcowym 50 ng/ml,

jonomycyny (500 ng/ml) i 0,2 μl Golgi Stop (BD Bioscience), po której komórki zebrano do
probówek do pomiarów cytometrycznych i wirowano w warunkach 280 RCF, 4°C, 10 min. Do
barwienia wewnątrzkomórkowego użyto zestawu BD Cytofix/Cytoperm Kit. Osad komórek
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zawieszono w 1 ml buforu 1× Fix/Perm Working Solution, dokładnie wymieszano
i inkubowano przez 50 minut w temperaturze 4°C, chroniąc próbki przed światłem. Po tym
czasie dodano 1 ml 1× Perm/Wash Buffer i wirowano 350 RCF, 6 min, 4°C. Do otrzymanego
osadu komórek dodano 2 ml 1× Perm/Wash Buffer i ponownie wirowano 350 RCF, 6 min, 4°C,
końcowo zawieszając komórki w 100 μl 1× Perm/Wash, a następnie dodając odpowiednich
przeciwciał barwiących na 50 min, w temperaturze 4°C. Lista podawanych przeciwciał (BD)
zebrana jest w Tabeli XIV.
Typ limfocytów (czynnik
transkrypcyjny/cytokina)
Th1 (T-bet/INFγ)
Th2 (GATA3/IL-4)
Th17 (ROR-γt/IL-17A)

Przeciwciało – czynnik
transkrypcyjny
T-bet–Alexa Fluor 488 (5 μl)
GATA3–Alexa Fluor 488 (5 μl)
ROR-γt–PE (5 μl)

Przeciwciało – cytokina
INF-γ–Alexa Fluor 647 (5 μl)
IL-4 – APC (20 μl)
IL-17A–PerCP-Cy5.5 (5 μl)

Tabela XIV. Zestawienie przeciwciał użytych do barwienia wewnątrzkomórkowego.

Po skończonej inkubacji z przeciwciałami, komórki płukano dwukrotnie 2 ml 1×
Perm/Wash Buffer, wirując je w warunkach 350 RCF, 6 min, 4°C. Końcowo komórki
zawieszono w buforze PBS 1× z 0,5% BSA i wykonano pomiar przy użyciu cytometru
przepływowego FACSCalibur (BD), a uzyskane dane analizowano dzięki oprogramowaniu
FlowJo V10. Schemat przeprowadzonego doświadczenia przedstawia Rys. 8.

Rys. 8. Schemat procedury określania różnicowania limfocytów T pod wpływem P. gingivalis. (1) Komórki
dendrytyczne poddawane były 6 godzinnej stymulacji bakteriami P. gingivalis. (2) Następnie do pożywki
hodowlanej dodawany był FBS oraz wyizolowane naiwne limfocyty CD4 +. (3) Ko-hodowla prowadzona była
przez 5 dni, aż do uzyskania w pełni zróżnicowanych limfocytów. Komórki zbierane były do probówek gdzie
stymulowane

były przez

4

godziny PMA

oraz

jonomycyną.

W

celu

zablokowania

transportu

zewnątrzkomórkowego produkowanych cytokin dodatkowo podawany był GolgiStop. (4) Po tym czasie komórki
utrwalono, a następnie doprowadzono do (5) zwiększenia przepuszczalności błon stosując odczynnik Fix/Perm
Working Solution. Po odpowiednim czasie inkubacji dodawane były przeciwciała przeciwko charakterystycznym
cytokinom oraz czynnikom transkrypcyjnym, (6) a następnie przeprowadzono analizę intensywności fluorescencji
przy użyciu cytometru przepływowego. (Rysunek zaadaptowany z:
http://www.bdbiosciences.com/sg/instruments/accuri/articles/ archive/2013_06/index.jsp).
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7.2.17. Ocena ekspresji pozytywnych regulatorów szlaku przekazu sygnału
odpowiedzialnego za różnicowanie Th17
Komórki dendrytyczne wysianie na płytki w gęstości 0,3 mln w 500 μl w pożywce
RPMI 1640, były infekowane P. gingivalis w MOI 1:50 przez 6 godz. Po tym czasie dodano
50 μl FBS i 1 mln naiwnych limfocytów CD4+ (7.2.1.5). Po 1, 2 oraz 3 dniach od ko-hodowli,
limfocyty delikatnie zebrano do probówek, zwirowano w warunkach 280 RCF, 10 min, 4°C
i zlizowano przy użyciu TRIReagent. Przeprowadzono procedurę izolacji RNA (7.2.6.5.1.),
odwrotnej transkrypcji (7.2.6.5.2.) i przy użyciu metody Real-Time PCR (7.2.6.5.3.) oceniono
relatywną ekspresję genów: IL-6R, IL-1R, TGFβ, RORc, RORα, STAT3, RUNX1, IRF4, BAFT.
W Tabeli XV zebrano sekwencje dla wymienionych genów oraz wartości temperaturowe
stosowane w trakcie reakcji Real-Time PCR.

Oligonukleotyd
IL-6R F
IL-6R R
IL-1R F
IL-1R R
TGFβR F
TGFβR R
RORC F
RORC R
RORα F
RORα R
STAT3 F
STAT3 R
RUNX1 F
RUNX1 R
IRF4 F
IRF4 R
BATF F
BATF R

Sekwencja
5’-AGCCTCCCAGTGCAAGATTC-3’
5’-GCATGCTTGTCTTGCCTTCC-3’
5’-AGGTAGACGCACCCTCTGAA-3’
5’GCATTTATCAGCCTCCAGAGAAG-3’
5’-AGCGGTCTTGCCCATCTTC-3’
5’-GGGGCCATGTACCTTTTTGTT-3’
5’-GACAGGGCCCCACAGAGA -3’
5’-GAAGAAGCCCTTGCACCCC-3’
5’-AGCCAGGCAGCAGCG-3’
5’-AAAAAGCCCTTGCAGCCTCC-3’
5’-GAAACAGTTGGGACCCCTGA-3’
5’-AAGCGGCTATACTGCTGGTC-3’
5’-GGTTTCGCAGCGTGGTAAAA -3’
5’-TGGCATCGTGGACGTCTCTA-3’
5’-CCATGACAACGCCTTACCCT-3’
5’-CCTGTCACCTGGCAACCATT-3’
5’-CCCTGGCAAACAGGACTCAT-3’
5’-GATCTCCTTGCGTAGAGCCG-3’

Program

(1) 95°C, 30s
(2) 56°C, 30s
(3) 72°C, 45s

Tabela XV. Sekwencje starterów dla genów pozytywnych regulatorów szlaku odpowiedzialnego za
różnicowanie Th17.

7.2.18. Ocena aktywacji czynników w IRF4 i STAT3 indukowana P. gingivalis
Aktywację czynników transkrypcyjnych IRF4 (ang. interferon regulatory factor 4)
i STAT3 oceniano w dniu 3, 4 i 5 od ko-stymulacji komórek dendrytycznych infekowanych
P. gingivalis z naiwnymi limfocytami CD4+. Wykorzystano do tego celu metodę barwienia
80

wewnątrzkomórkowego i pomiaru przy użyciu cytometrii przepływowej (7.2.16.).
W badaniach użyto fluorescencyjnie znakowane przeciwciała skierowane przeciwko
czynnikom transkrypcyjnym: Alexa Fluor 488 Mouse Anti-STAT3 (pY705, BD Bioscience)
oraz PE Monoclonal Antibody (3E4) eBioscience. Pomiar wykonano przy użyciu cytometru
przepływowego FACSCalibur (BD), a uzyskane dane analizowano dzięki oprogramowaniu
FlowJo V10.
7.2.19. Ocena blokowania szlaku sygnałowego IL-6 na różnicowanie naiwnych
limfocytów T w populację Th17
Komórki moDC wysiano w gęstości 0,05 mln w 300 μl pożywki hodowlanej RPMI 1640,
a następnie infekowano P. gingivalis w MOI 1:50 przez 6 godz. Po tym czasie dodano 30 μl
FBS oraz 0,15 mln naiwnych limfocytów T CD4+ (7.2.1.5), które 2 godziny wcześniej
stymulowane były inhibitorem JAK1/JAK2 (Ruxolitinib [1 μM]) oraz przeciwciałami
przeciwko receptorowi dla IL-6 (IL-6R [10 μg/ml]). Dodatkowo w momencie dodania
limfocytów do pożywki hodowlanej również dodano inhibitor i zastosowane przeciwciała.
Różnicowanie limfocytów w kierunku populacji Th17 oceniano w dniu 5 i 7 od ko-hodowli
z komórkami moDC poprzez ocenę produkcji przez nie czynnika traskrypcyjnego RORγt
i IL-17A (7.2.16.). Pomiar wykonano przy użyciu cytometru przepływowego FACSCalibur
(BD), a uzyskane dane analizowano dzięki oprogramowaniu FlowJo V10.

7.2.20. Analiza statystyczna

Wszystkie

eksperymenty przeprowadzono

w

minimum

trzech

powtórzeniach

i przedstawione są w postaci wyniku reprezentatywnego, bądź jako wartość średnia ± błąd
standardowy (SE). Istotność statystyczną określono przy pomocy oprogramowania GraphPad
Prism stosując test t-studenta lub analizę wariancji ANOVA z testem Bonfferoni. Za istotne
statystyczne uznano wyniki, gdzie wartość P była mniejsza od 0,05 i oznaczano jako: *P<0,05,
**P<0,01, ***P<0,005.

81

8. Wyniki

8.1. Ocena indukcji ekspresji interleukiny 6 przez bakterie gatunku P. gingivalis
i jego czynniki wirulencji
8.1.1. Wybór i optymalizacja modelu badawczego
Weryfikacja wpływu P. gingivalis i jego czynników wirulencji na odpowiedź układu
immunologicznego w postaci produkcji cytokin prozapalnych i aktywacji procesu
różnicowania limfocytów pomocniczych, została przeprowadzona przy użyciu modelu in vitro
z zastosowaniem komórek dendrytycznych różnicowanych z monocytów (moDC). Monocyty
izolowane od zdrowych dawców poddawane były stymulacji IL-4 oraz GM-CSF przez 6 dni.
Generację komórek moDC oceniono poprzez analizę zmian morfologicznych (dane nie
prezentowane) oraz ekspresji receptorów powierzchniowych charakterystycznych dla komórek
dendrytycznych, porównując je z makrofagami indukowanymi z komórek monocytarnych
(Rys. 9.).
Monocyty poddane 6-dniowemu działaniu czynników różnicujących (IL-4, GM-CSF)
przybrały morfologię charakterystyczną dla komórek dendrytycznych. W porównaniu do
komórek niestymulowanych, które zróżnicowały w kierunku makrofagów, komórki moDC
utraciły zdolność adherencji do płytki hodowlanej (dane nie prezentowane). W celu
potwierdzenia pełnego różnicowania tych komórek, przeprowadzono ocenę ekspresji
receptorów charakterystycznych dla komórek dendrytycznych (Rys. 9A.), porównując go do
profilu otrzymanego dla makrofagów (Rys. 9B.). Analiza obecności charakterystycznych dla
komórek dendrytycznych markerów powierzchniowych wykazała znaczącą ekspresję
receptorów CD123, CD80, CD83 i CD86 oraz redukcję poziomu CD14, co świadczy
o prawidłowym procesie różnicowania tego typu komórek (Rys. 9B.). Zarówno komórki
dendrytyczne, jak i makrofagi wykazywały wysoką ekspresję receptorów CD1a, CD11c oraz
HLA-DR, co potwierdza zdolność tych fagocytów do prezentacji antygenów limfocytom T
(Rys. 9A,B).
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Rys. 9. Ocena ekspresji markerów powierzchniowych na komórkach dendrytycznych i makrofagach.
Monocyty otrzymane po izolacji z frakcji PBMC wysiano na płytkę 6-dołkową w gęstości 1 mln/ml w 2 ml
pożywki RPMI 1640 z 10% FBS i P/S z lub bez dodatku czynników indukujących różnicowanie w kierunku
komórek dendrytycznych (IL-4, GM-CSF). Pomiar ekspresji receptorów CD1a, CD11c, CD14, CD123, CD80,
CD83, CD86, HLA-DR, na powierzchni (A) komórek dendrytycznych i (B) makrofagów wykonano po 6 dniach
różnicowania przy użyciu cytometru przepływowego BD FACSCalibur. Autofluorescencję stanowy komórki nie
barwione. Przedstawiono wynik reprezentatywny.

Keratynocyty są zaliczane do grupy tzw. nietypowych komórek prezentujących antygen
(ang. atypical antigen presenting cells) [198], stąd znajdują zastosowanie w badaniach nad
prezentacją antygenów limfocytom T, szczególnie w kontekście chorób skóry [199][200].
Keratynocyty dziąsłowe są również ważnym modelem w badaniach nad rozwojem stanu
zapalnego przyzębia [201]. Z tego względu w prezentowanych badaniach wykorzystano nową
unieśmiertelnioną linię komórkową TIGKs, która wykazuje porównywalną do pierwotnych
keratynocytów dziąsłowych morfologię, kariotyp, tempo proliferacji oraz ekspresję
charakterystycznych białek [202]. Dodatkowo zapewnia ona powtarzalność otrzymanych
wyników, gdyż wyklucza zależną od dawcy zmienność fenotypową komórek pierwotnych.
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8.1.2. Rola czynników wirulencji P. gingivalis w regulacji ekspresji IL-6
8.1.2.1.Wpływ lipopolisacharydu oraz fimbrii na ekspresję IL-6
Zapalenie przyzębia (paradontoza) związane jest deregulacją mechanizmów obrony
immunologicznej i rozwojem chronicznego stanu zapalnego. Uważa się, że P. gingivalis jest
dominującym drobnoustrojem odpowiedzialnym za rozwój chronicznej postaci tej choroby.
Jednym z objawów towarzyszących paradontozie jest znaczący ubytek kości. Najnowsze
badania dowodzą, że za indukcję aktywacji osteoklastów odpowiedzialna jest m.in. IL-17
produkowana przez limfocyty Th17. Z kolei, różnicowanie naiwnych limfocytów T
w subpopulację Th17 zachodzi w odpowiedzi na wysokie stężenie IL-6, która produkowana
jest przez komórki prezentujące antygen, jakimi są m.in. komórki dendrytyczne.
Kompleksowa ocena wpływu P. gingivalis na indukcję odpowiedzi prozapalnej wymaga
sprawdzenia działania poszczególnych czynników wirulencji. Dlatego też w pierwszej
kolejności wykonano analizę oceny ekspresji IL-6 przez komórki moDC stymulowane
lipopolisacharydem izolowanym z P. gingivalis oraz białkiem FimA, będącym kluczową
składową fimbrii tego gatunku bakterii (Rys. 10.). Wykazano, zależny od dawki
(Rys. 10A.) oraz czasu (Rys. 10B.) wzrost produkcji IL-6 zarówno po stymulacji LPS, jak
i białkiem FimA. W porównaniu do fimbrii, silniejszym induktorem okazał się jednak
lipopolisacharyd, po działaniu którego uzyskano prawie 1000-krotnie wyższe stężenie IL-6
w pożywce hodowlanej. Ekspozycja komórek na białko FimA skutkowała indukcją produkcji
IL-6, jednakże tylko w przypadku zastosowania najwyższego stężenia (10 µg/ml) badanego
białka (Rys. 10A.).
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Rys. 10. Wpływ lipopolisacharydu i białka FimA P. gingivalis na produkcję IL-6.
(A) Komórki dendrytyczne (moDC) wysiano w gęstości 0,6 mln/ml w pożywce RPMI 1640 i stymulowano przez
3 godziny czynnikami wirulencji P. gingivalis: lipopolisacharydem w stężeniach 0,1 - 2,5 μg/ml oraz podjednostką
A fimbrii FimA 0,1 - 10 μg/ml. (B) Dodatkowo dla stężenia 10 µg/ml w przypadku FimA oraz 2,5 µg/ml LPS,
wykonano pomiar zmian ilości IL-6 produkowanej po czasie 3, 6 oraz 18 godzin. Dane przedstawione są jako
średnia ± błąd standardowy (SEM) z trzech powtórzeń i analizowane użyciu testu t-Studenta [#P <0.05,
##P < 0.01, ###P <0.005 względem kontroli].

8.1.2.2.Wpływ gingipain na ekspresję IL-6
Głównymi czynnikami wirulencji P. gingivalis są również zewnątrz-wydzielnicze
enzymy proteolityczne zwane gingipainami. Można je podzielić na dwie grupy: argininospecyficzne (RgpA i RgpB) oraz lizyno-specyficzne (Kgp). W toku badań poddano analizie ich
wpływ na indukcję produkcji IL-6, cytokiny tak ważnej w procesach degeneracyjnych kości
podczas paradontozy. W tym celu przeprowadzono 6 godzinną stymulację komórek
dendrytycznych (moDC) (Rys. 11A,B.) oraz keratynocytów dziąsłowych (Rys. 11C.)
wszystkimi trzema gingipainami w stężeniu 2 oraz 10 nM. W celu oceny wpływu procesu
proteolizy na indukcję IL-6, zastosowano specyficzne inhibitory, pochodne peptydów KYT-1
oraz KYT-36, blokujące aktywność katalityczną użytych enzymów (odwracalne inhibitory
odpowiednio

gingipain

argininowych

i

lizynowych).

Ze

względu

na

możliwość

zanieczyszczenia podczas izolacji gingipain argininowych formą lizyno-specyficzną, w trakcie
badań stosowano równomolową mieszaninę obydwóch inhibitorów oznaczaną w dalszej części
pracy jako KYT. Dodatkowo wykazano, że w stosowanych dawkach inhibitory te nie działają
cytotoksycznie względem użytych w badaniach komórek (dane nie przedstawione), oraz same
nie indukują ekspresji IL-6 (Rys. 11A,C.). Analiza ekspresji genu dla IL-6 przeprowadzona na
komórkach dendrytycznych wykazała, że spośród użytych gingipan to RgpA ma największy
potencjał do indukcji tej cytokiny prozapalnej. Co ciekawe, znamienny statystycznie wzrost
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indukcji ekspresji IL-6 negatywnie koreluje z aktywnością proteolityczną tego białka.
Zastosowanie inhibitorów KYT, powoduje bowiem odpowiednio 100 (2 nM) oraz 5000 razy
(10 nM) wyższą relatywną ekspresję badanej cytokiny w stosunku do komórek stymulowanych
aktywnym katalitycznie enzymem (Rys. 11A.). Efekt ten zauważalny jest również w przypadku
gingipainy RgpB, jednakże uzyskany wzrost nie jest istotny statystycznie (Rys.11A). Ekspresja
mRNA dla IL-6 indukowana nieaktywną gingipainą RgpA przekłada się na poziom IL-6
uwolnionej do pożywki hodowlanej (Rys. 11B.). W przypadku nieaktywnej katalitycznie
RgpB, obserwowany jest wzrost ilości IL-6, jednakże tylko w przypadku stężenia 10 nM i jest
on zdecydowanie mniejszy w porównaniu z RgpA. Dla sprawdzenia specyficzności
komórkowej obserwowanego efektu, keratynocyty dziąsłowe TIGKs, poddano również
działaniu aktywnych i nieaktywnych form gingipain w stężeniu 2 nM. Analiza qPCR,
potwierdziła obserwacje z wykorzystaniem komórek dendrytycznych i wykazała, że
nieaktywna RgpA najsilniej indukuje odpowiedź zapalną przejawiającą się produkcją IL-6
(Rys. 11C.).
Podsumowując, dotychczas publikowane prace skupiały się na identyfikacji
katalitycznych funkcji proteaz bakterii P. gingivalis. Uzyskane wyniki wskazują na rolę
nieaktywnych enzymów w rozwój odpowiedzi prozapalnej, stąd koniecznym jest określenie
mechanizmu ich działania.
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Rys. 11. Wpływ proteaz cysteinowych P. gingivalis na indukcję IL-6
Komórki dendrytyczne wysiano w gęstości 0,6 mln/ml w pożywce RPMI 1640 i stymulowano przez 6 godzin
gingipainami RgpA, RgpB, Kgp w stężeniu 2 lub 10 nM w obecności lub bez specyficznych inhibitorów KYT
(KYT-1 oraz KYT-36, każdy w stężeniu 1 µM). (A) Po tym czasie komórki lizowano, izolowano RNA oraz
w celu uzyskania cDNA, wykonano reakcję odwrotnej transkrypcji. Relatywną ekspresję genu dla IL-6 względem
kontroli, której poziom ustalono jako 1, określono przy pomocy metody Real-Time PCR. (B) Zebraną pożywkę
hodowlaną oceniono za pomocą testu ELISA pod kątem stężenia IL-6. (C) Dodatkowo keratynocyty dziąsłowe
TIGKs poddano stymulacji gingipainami bez lub z obecnością inhibitorów KYT w stężeniu 2 nM
i oceniono ekspresję genu dla IL-6 metodą qPCR. Dane przedstawione są jako średnia ± błąd standardowy
z trzech doświadczeń i analizowane przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) z testem
Bonferroniego (test wielokrotnych porównań). [#P <0.05, ###P < 0.001 względem kontroli, *P <0.05,
**P < 0.01, ***P < 0.001 względem komórek poddanych stymulacji gingipainami].
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8.1.2.3. Wpływ warunków hodowli (obecności surowicy) na aktywność gingipain
i produkcję IL-6
Dystrybucja tkankowa gingipain zwiększa ich zakres działania i rozległość
indukowanego stanu zapalnego. Dyfundując z biofilmu bakteryjnego do innych tkanek
gingipainy narażone są na wrastające stężenie tlenu, w których ich aktywność proteolityczna
może ulec znacznej inhibicji [176]. Dodatkowo, stanowi zapalnemu niejednokrotnie
towarzyszy wysięk osocza, które jest dominującym składnikiem płynu dziąsłowego
u pacjentów chorych na paradontozę. Wykazano, że około 10% białek osocza stanowią
inhibitory proteaz [174], które również mogą hamować katalityczne działanie gingipain
w szczególności proteaz arginino-specyficznych [175]. W związku z powyższym dokonano
analizy wpływu surowicy na aktywność gingipain argininowych, jak i ich zdolność do indukcji
ekspresji IL-6 w obecności surowicy lub osocza w pożywce hodowlanej.
Zawiesinę bakterii P. gingivalis o gęstości optycznej OD600=1, poddano 15 minutowej
inkubacji z surowicą wołową (FBS), jak i osoczem ludzkim (HP). Stężenie dodanej surowicy
końcowo wynosiło 10% objętości mieszaniny. Przy użyciu substratu L-BapNA, dokonano
pomiaru aktywności gingipain argininowych i wykazano, że już tak krótka inkubacja, prowadzi
do całkowitego zahamowania aktywności katalitycznej tych enzymów, w przypadku
zastosowania surowicy bydlęcej. Ludzkie osocze nie jest, aż tak wydajnym inhibitorem
aktywności enzymów RgpA i RgpB, jednakże zauważany spadek jest istotny statystycznie
(Rys. 12A.). W celu weryfikacji uzyskanego efektu, przeprowadzono analogiczne
doświadczenie, ale użyto oczyszczonego enzymu RgpA. Inkubację enzymu z FBS oraz/lub HP
przeprowadzano

przez

1

godzinę.

Analiza

aktywności

gingipainy,

potwierdziła

zaobserwowany trend silnej inhibicji w przypadku surowicy wołowej oraz nieznacznego, ale
znamiennego statystycznie zahamowania w przypadku osocza ludzkiego (Rys. 12B.).
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Rys. 12. Wpływ surowicy na aktywność proteolityczną gingipain argininowych.
(A) Do zawiesiny bakterii P. gingivalis o OD600=1 dodano na 15 minut FBS oraz ludzkie osocze (HS) tak, że ich
końcowe stężenie wynosiło 10%. Kontrolę negatywną stanowił PBS 1 ×, w którym zawieszone zostały bakterie,
a kontrolę pozytywną aktywności stanowiła zawiesina przygotowanych bakterii (W83). (B) Gingipaina RgpA
poddawana była 1 godzinnej inkubacji z surowicą FBS oraz HS. Wykonano test aktywności dla gingipain
argininowych, a uzyskany wynik przedstawiono jako mOD/min/1 μl próbki. Dane przedstawione są jako średnia
± błąd standardowy z trzech doświadczeń i analizowane przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariancji
(ANOVA) z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań). [##P <0.01, ###P < 0.001 względem kontroli;
*P <0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 względem komórek poddanych stymulacji bakteriami lub RgpA].

Dodatkowo dla surowicy FBS, wykonano test mający na celu korelację aktywności
gingipainy RgpA ze stężeniem wyprodukowanej pod jej wpływem przez moDCs interleukiny
6

(Rys. 13.). Komórki dendrytyczne w obecności lub bez dodatku 10% FBS poddano

6 godzinnej stymulacji 10 nM aktywną i nieaktywną enzymatycznie gingipainą RgpA.
Dodatkowo jako kontrolę pozytywną inhibicji stosowano inhibitory KYT-1 oraz KYT-36
w końcowym stężeniu 1 μM. Wykazano, że dodanie surowicy, podobnie jak i specyficznych
inhibitorów KYT, wywołuje całkowite zahamowanie aktywności proteolitycznej RgpA
(Rys. 13A.), a jednocześnie odwrotnie koreluje ze stężeniem IL-6. Dodanie samej surowicy
(Rys. 13B.) oraz inhibitorów (dane nie przedstawione) do komórek nie wiąże się z aktywacją
produkcji IL-6. Wspólna stymulacja tymi czynnikami z RgpA, wywołuje jednak
w jednakowym stopniu znamienną indukcję prozapalnej cytokiny IL-6 (Rys. 13B.).
Ze względu na to, że gingipainy tracą aktywność proteolityczną w warunkach tlenowych,
a także na fakt, że dominującym komponentem płynu wysiękowego w kieszonkach
dziąsłowych jest osocze, które wydajnie hamuje aktywność proteolityczną gingipain, stąd
można założyć, że dyfundujące poza biofilm bakteryjny gingipainy będą nieaktywne
katalitycznie. Z tego względu uznano za istotną dalszą, pogłębioną analizę roli nieaktywnych
form proteaz P. gingivalis na rozwój stanu zapalnego.
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Rys. 13. Wpływ obecności surowicy na indukowaną RgpA produkcję IL-6 przez komórki dendrytyczne.
Komórki dendrytyczne (0,6 mln/ml) zawieszono pożywce hodowlanej RPMI 1640 z lub bez dodatku 10% FBS.
Następnie komórki stymulowano przez 6 godzin aktywną i inaktywowaną enzymatycznie gingipainą RgpA
(10 nM). (A) Po tym czasie wykonano pomiar aktywności gingipain argininowych. Wynik przedstawiono jako
mOD/min/1 μl próbki. (B) Za pomocą testu ELISA zbadano stężenie IL-6 w pożywce hodowlanej. Dane
przedstawione są jako średnia ± błąd standardowy z trzech doświadczeń i analizowane przy użyciu testu t-Studenta
[***P < 0.001 względem komórek poddanych stymulacji RgpA].

8.1.2.4. Wpływ gingipain na aktywację ekspresji IL-6 indukowaną innymi
czynnikami wirulencji P. gingivalis
Dotychczas prezentowane dane wykazały, że wszystkie kluczowe czynniki wirulencji
P. gingivalis tj. LPS, białka fimbrii i gingipainy mają znaczący wpływ na indukcję ekspresji
IL-6. Ponieważ były one oceniane niezależnie, stąd podjęto próbę analizy ich kompleksowego
działania. Badania skupiono na roli gingipain, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych
proteolitycznie, na indukcję ekspresji IL-6 wywołaną LPS i FimA (Rys. 14.).
Analiza ekspresji mRNA dla IL-6 (Rys. 14A.) i cytokiny obecnej w pożywce hodowlanej
(Rys. 14B.) dowodzi jej indukcji w komórkach dendrytycznych po stymulacji LPS i FimA
(komponentami błony komórkowej bakterii P. gingivalis). Wykazano, znamienny spadek
poziomu badanej cytokiny w obecności aktywnej formy enzymu. Co istotne, nieaktywna
gingipaina również redukuje, choć znacząco słabiej, odpowiedź komórek na LPS i FimA, ale
nie ma wpływu na jednoczesną stymulację obydwoma czynnikami. Przedstawione dane
dowodzą, że zarówno aktywna, jak i nieaktywna proteolitycznie RgpA interferuje w szlak
sygnałowy produkcji IL-6 indukowany zarówno LPS, jak i białkiem FimA modulując
odpowiedź zapalną komórek gospodarza względem P. gingivalis.
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Rys. 14. Rola gingipainy RgpA na indukowaną przez LPS i fimbrie P. gingivalis produkcję IL-6.
Komórki dendrytyczne (moDC), były poddawane działaniu czynników wirulencji P. gingivalis: LPS (2,5 µg/ml),
FimA (10 µg/ml), lub mieszaniną obu tych czynników. Dodatkowo komórki były stymulowane jednocześnie
RgpA [2nM] w obecności lub bez specyficznych inhibitorów KYT (KYT-1 oraz KYT-36, każdy w stężeniu
1 µM). 4 godziny później zebrano pożywkę hodowlaną, a komórki lizowano, izolowano RNA oraz w celu
uzyskania cDNA wykonano reakcję odwrotnej transkrypcji. Relatywną ekspresję genu dla IL-6 względem
kontroli, której poziom przyjęto jako równy 1, określono przy pomocy metody Real-Time PCR (A). Pomiar
stężenia IL-6 wykonany był przy pomocy testu ELISA (B). Dane przedstawione są jako średnia ± błąd
standardowy z trzech doświadczeń i analizowane za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA)
z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań). [#P <0.05, ##P < 0.01, ###P < 0.001 względem kontroli,
*P <0.05, ***P < 0.001 względem komórek poddanych stymulacji czynnikami wirulencji].
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8.1.3. Indukcja ekspresji IL-6 indukowanej przez P. gingivalis zależy od
aktywności gingipain
Wcześniejsze badania z wykorzystaniem oczyszczonych proteaz P. gingivalis wykazały,
że to enzymy nieaktywne katalitycznie są silniejszymi induktorami odpowiedzi prozapalnej
(Rys. 11.). Dowiedziono również, że enzymy te mają istotny wpływ na indukcję ekspresji IL-6
wywołanej innymi czynnikami wirulencji P. gingivalis, co prawdopodobnie jest skutkiem
interferencji szlaków sygnałowych. W związku z tym w kolejnym kroku przeprowadzono
analizę indukcji IL-6 przez komórki dendrytyczne w odpowiedzi na żywe bakterie gatunku P.
gingivalis ze zmodyfikowaną aktywnością gingipain. W tym celu wykorzystano szczep dziki
P. gingivalis W83, który produkuje aktywne gingipainy (RgpA, RgpB, Kgp) oraz izogeniczny
mutant delecyjny gingipain ΔKΔRAB. W badaniach wykorzystano także inhibitory KYT, które
posłużyły do inaktywacji gingipain bakterii szczepu dzikiego. Infekcję przeprowadzono
stosując współczynnik MOI odpowiednio 1:25, 1:50, 1:100 i 1:200. Ekspresję transkryptu dla
IL-6 badano po 2 h od infekcji (Rys. 15.), natomiast poziom tej cytokiny uwolnionej do
pożywki hodowlanej, mierzony był przy pomocy testu ELISA po 2, 6 i 24 godzinach od
zakażenia komórek moDC (Rys. 16.). Grupę odniesienia stanowiły komórki nie zakażone
bakteriami P. gingivalis.
Uzyskane wyniki dowodzą, że bakterie gatunku P. gingivalis są silnym induktorem
ekspresji mRNA dla IL-6 już po 2 godzinach od stymulacji. Obserwowany efekt wzrastał wraz
ze zwiększającym się współczynnikiem infekcji MOI. Indukcję IL-6 wykazano w przypadku
stymulacji wszystkimi użytymi szczepami, jednakże to szczep pozbawiony gingipain
(ΔKΔRAB), jak również szczep dziki z zahamowaną aktywnością proteolityczną przy
inhibitorów KYT (W83+KYT), wykazały znamiennie wyższą indukcję ekspresji badanej
cytokiny w stosunku do szczepu dzikiego (W83) (Rys. 15.). Efekt ten był znamienny
w przypadku wysokich dawek współczynnika zakażenia wynoszącym 100 i 200.
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w odpowiedzi na infekcję P. gingivalis.
Komórki dendrytyczne indukowane z monocytów (moDC) stymulowano przez 2 godziny bakteriami. Po tym
czasie komórki lizowano, izolowano RNA oraz w celu uzyskania cDNA, wykonano reakcję odwrotnej
transkrypcji. Relatywną ekspresję genu dla IL-6 względem kontroli określono przy pomocy metody Real-Time
PCR. Dane przedstawione są jako relatywny wzrost względem poziomu kontroli, który ustalony został na
poziomie równym 1. Dane przedstawione są jako średnia ± błąd standardowy z trzech powtórzeń i analizowane
przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) z testem Bonferroniego (test wielokrotnych
porównań). [###P< 0.001 względem kontroli, *P<0.05, ***P<0.001 względem komórek poddanych stymulacji
P. gingivalis].

W drugim etapie dokonano pomiaru cytokiny wydzielonej do pożywki hodowlanej.
Uzyskane dane wykazały, że jej poziom nie koreluje z ekspresją mRNA w przypadku szczepu
dzikiego. W obecności inhibitorów KYT wzrost poziomu IL-6 notowany jest jedynie po czasie
6 godzin od infekcji a następnie notowany jest jej spadek po 24 godzinach (Rys. 16B,C.).
Zależna od czasu i współczynnika infekcji MOI indukcja sekrecji IL-6 (Rys. 16A-C.)
odpowiadająca wzrostowi poziomu transkryptu (Rys. 15.) obserwowana jest natomiast
w przypadku bakterii pozbawionych całkowicie produkcji gingipain (ΔKΔRAB, Rys. 16B,C.).
Ponieważ wcześniejsze dane dowodzą, że IL-6 może ulegać degradacji pod wpływem
gingipain, stąd oceniono aktywność tych enzymów w pożywkach hodowlanych, w których
analizowano obecność IL-6. W pożywkach pohodowlanych moDC infekowanych szczepem
dzikim (W83) wykazano wysoką aktywność zarówno gingipain argininowych, jak i lizynowych
(Ryc. 16D-I.), co sugeruje degradację IL-6 i wyjaśnia brak jej akumulacji w pożywce
hodowlanej (Rys. 16A-C.). Aktywności gingipain nie wykazano w próbkach po infekcji
szczepem ΔKΔRAB (Rys. 16D-I.). Z kolei w pożywkach pohodowlanych moDC infekowanych
szczepem dzikim (W83) w obecności KYT po początkowym braku aktywności gingipain
zanotowano stopniowy powrót aktywności enzymatycznej (Rys. 16D-I.). Dane te potwierdzają
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odwracalność efektu zahamowania aktywności gingipain po zastosowaniu KYT widoczną
w hodowli zakażonych komórek dendrytycznych już po czasie 6 godzin (Rys. 16D-I). Można
przypuszczać, że obserwowany spadek poziomu IL-6 po 24 godzinach jest efektem
przywrócenia aktywności proteolitycznej gingipain i degradacji IL-6 (Rys. 16A-C.).
Podsumowując, sekrecja IL-6 przez zainfekowane P. gingivalis komórki dendrytyczne
negatywnie koreluje z aktywnością gingipain. Ponadto, indukcja ekspresji IL-6 jest zależna od
ekspresji tych enzymów.
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Rys. 16. Produkcja interleukiny 6 indukowana przez P. gingivalis jest negatywnie regulowana aktywnością i ekspresją gingipain.
Komórki dendrytyczne różnicowane z monocytów (moDC) stymulowano P. gingivalis szczepu W83 bez lub z obecnością specyficznych inhibitorów
proteaz (KYT-1 oraz KYT-36, każdy w stężeniu 1 μM) oraz izogenicznym mutantem delecyjnym gingipain ΔKΔRAB przez 2 (A,D,G), 6 (B,E,H) i 24
(C,F,I) godziny. (A-C) Po tym czasie zebrano pożywkę hodowlaną w celu określenia stężenia IL-6 przy użyciu testu ELISA. (D-F) Aktywność gingipain
argininowych, jak i (G-I) lizynowych oceniono przy użyciu testów kolorymetrycznych stosując substraty (200 μM) odpowiednio: L-BApNa i N-(p-Tosyl)Gly-Pro-Lys-4-nitroanilide acetate salt. Dane przedstawione są jako średnia ± błąd standardowy z trzech doświadczeń wykonanych w trzech powtórzeniach
i analizowane przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań). [##P < 0.01,
###P < 0.001 względem kontroli].

8.2. Porównanie prozapalnego działania aktywnych i nieaktywnych enzymatycznie
gingipain argininowych oraz analiza mechanizmu aktywacji komórek
gospodarza
8.2.1. Zależny od aktywności katalitycznej gingipain wzrost indukcji cytokin
prozapalnych
Jak wykazano, aktywacja komórek układu odpornościowego pod wpływem
P. gingivalis zależna jest od aktywności proteolitycznej kluczowych dla tego gatunku bakterii
enzymów – gingipain. Wykazano, że to nieaktywne katalitycznie enzymy są silniejszymi
induktorami profesjonalnych fagocytów powodując wzrost indukcji ekspresji IL-6 (Rys. 11.).
Dalszym krokiem było więc określenie, czy fenomen zaobserwowany dla IL-6 dotyczy również
pozostałych cytokin istotnych w rozwoju stanu zapalnego. Ponieważ wykonane badania
dowiodły, że największy prozapalny efekt wykazują gingipainy argininowe, zwłaszcza RgpA
(Rys. 11.), stąd do niej ograniczono dalsze badania prezentowane w niniejszej pracy.
Badania rozpoczęto od pomiaru ekspresji genów dla innych cytokin prozapalnych
tj. IL-8, IL-1β oraz TNF-α po 6 godzinnej stymulacji aktywną i nieaktywną proteolitycznie
gingipainą RgpA. Analiza uzyskanych danych dowiodła, że w porównaniu z aktywną
proteolitycznie formą, inaktywowana RgpA znamiennie indukuje ekspresję wszystkich
badanych genów obserwowaną na poziomie mRNA (Rys. 17A.) i białka uwolnionego do
pożywki hodowlanej (Rys. 17B.). Dla potwierdzenia braku aktywności enzymu po inkubacji
z inhibitorami KYT, wykonano pomiar aktywności gingipain argininowych, który wykazał
całkowite zahamowanie RgpA (Rys. 17C.).
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Rys. 17. Indukcja ekspresji cytokin prozapalnych pod wpływem gingipainy RgpA.
Komórki dendrytyczne stymulowano przez 6 godzin z 2 nM gingipainą RgpA w obecności lub bez specyficznych
inhibitorów KYT (KYT-1, KYT-36, każdy w stężeniu 1 µM). (A) Po tym czasie komórki lizowano, izolowano
RNA oraz w celu uzyskania cDNA wykonano reakcję odwrotnej transkrypcji. Ekspresję genu dla IL-6, TNF-α,
IL-1β oraz IL-8 określono przy pomocy metody Real-Time PCR. Dane przedstawione są jako relatywny wzrost
względem poziomu kontroli, który ustalony został jako równy 1. (B) Pomiar stężenia cytokin wykonano przy
pomocy techniki ELISA. (C) Pomiar aktywności gingipainy RgpA wykonano przy użyciu substratu L-BApNA.
Dane przedstawione są jako średnia ± błąd standardowy z trzech doświadczeń i analizowane użyciu testu
t-Studenta. [*P <0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 względem komórek poddanych stymulacji].

8.2.2. Indukcja odpowiedzi prozapalnej przez bakterie gatunku P. gingivalis ze
zmodyfikowaną genetycznie domeną katalityczną
Aby potwierdzić obserwacje poczynione w wykorzystaniem oczyszczonych enzymów
bakteryjnych, komórki dendrytyczne, jak również keratynocyty dziąsłowe stymulowano
szczepami bakterii P. gingivalis ze zmodyfikowaną aktywnością proteolityczną gingipain
argininowych (Rys. 18.). W celu inaktywacji RgpA i RgpB szczep W83 przed infekcją
inkubowany był z mieszaną inhibitorów KYT-1 i KYT-36. Dodatkowo do badań włączono
szczep delecyjny gingipainy RgpB z dodatkową mutacją w obrębie domeny katalitycznej
skutkującej produkcją nieaktywnej gingipainy RgpA (ΔRgpB) (Rys. 18E.). Pomiar aktywności
gingipain argininowych dla wszystkich szczepów przedstawia Rys. 18D. Infekcja w MOI 1:25
przeprowadzana była przez 6 godzin w przypadku komórek moDC, natomiast keratynocyty
dziąsłowe stymulowane były 24 godzin.
W obu typach komórek, wykazano znamienny wzrost relatywnej ekspresji genów dla
cytokin prozapalnych IL-6, IL-8 oraz TNF-α w przypadku szczepu z zahamowaną aktywnością
proteolityczną gingipain argininowych (inhibitory KYT), jak i mutacją w obrębie domeny
katalitycznej (Rys. 18A,B.). Na szczególną uwagę zasługuje szczep ΔRgpB, gdzie
produkowana gingipaina RgpA jest nieaktywna, gdyż indukowana przez niego odpowiedź
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prozapalna potwierdza szczególny wkład gingipainy RgpA w proces aktywacji stanu zapalnego
(Rys. 11.).
Gingipainy ulegają dystrybucji tkankowej poprzez pęcherzyki sekrecyjne (OMVs),
które są uwalniane z błony komórkowej patogenu. Dlatego też dokonano izolacji tych
pęcherzyków z błon opisanych powyżej szczepów bakterii i stymulowano nimi keratynocyty
dziąsłowe. Zastosowane stężenie pęcherzyków (6,25 µg/ml), odpowiadało stymulacji
współczynnikiem infekcji 1:25. W tym przypadku, indukcja produkcji cytokin prozapalnych
również była odwrotnie proporcjonalna do aktywności proteolitycznej gingipain, jednakże było
to szczególnie znamienne dla OMVs pochodzących ze szczepu W83 traktowanego inhibitorami
KYT (Rys. 18C.).
Podsumowując, dotychczas zaprezentowane wyniki wskazują na istotną prozapalną rolę
nieaktywnych proteolitycznie gingipain, w szczególności RgpA. Dodatkowo obserwowany
efekt nie ogranicza się jedynie do indukcji ekspresji genu dla IL-6, ale także innych cytokin
prozapalnych, tj. IL-8, IL-1β, czy TNF-α. Nie jest to zjawisko charakterystyczne tylko
i wyłącznie dla profesjonalnych komórek prezentujących antygen (komórek dendrytycznych),
gdyż ekspresja cytokin po stymulacji nieaktywną RgpA obserwowana jest także w przypadku
komórek nabłonkowych TIGKs. Wobec powyższego, istotnym wydaje się analiza ścieżki
sygnału komórkowego indukowana nieaktywną gingipainą argininową RgpA.
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Fig. 18. Ekspresja cytokin prozapalnych w komórkach dendrytycznych i keratynocytach dziąsłowych
w odpowiedzi na infekcję P. gingivalis.
(A) Komórki dendrytyczne były infekowane przez 6 godzin szczepem dzikim P. gingivalis W83 w obecności lub
braku specyficznych inhibitorów KYT (KYT-1, KYT-36 każdy w stężeniu 1 µM) lub izogenicznym szczepem
z mutacją w obrębie domeny katalitycznej (ΔRgpB). (B) Komórki TIGKs stymulowano tymi samymi szczepami
przez 24 godziny. (C) Dodatkowo komórki TIGKs stymulowane były pęcherzykami sekrecyjnymi OMVs
izolowanymi ze szczepów P. gingivalis w stężeniu 6,45 µg/ml przez 24 godziny. Po tym czasie komórki lizowano,
izolowano RNA oraz w celu uzyskania cDNA, wykonano reakcję odwrotnej transkrypcji. Relatywną ekspresję
genu dla IL-6, TNF-α oraz IL-8 względem kontroli określono przy pomocy metody Real-Time PCR. Dane
przedstawione są jako relatywny wzrost względem poziomu kontroli, który ustalony został jako równy 1.
(D) Wykonano również pomiar aktywności arginino-specyficznych gingipain w szczepach bakteryjnych, jak
i w wyizolowanych pęcherzykach sekrecyjnych. (E) Tabela przedstawia listę użytych szczepów. Dane
przedstawione są jako średnia ± błąd standardowy z trzech powtórzeń i analizowane przy użyciu
jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań). [#P <0.05,
##P < 0.01, ###P <0.001 względem kontroli, *P <0.05, **P <0.01,***P <0.001 względem komórek poddanych
stymulacji bakteriami lub OMVs].

8.2.3. Analiza interakcji gingipain z błoną komórkową gospodarza
Uzyskane dotychczas wyniki jednoznacznie wskazują na ważną rolę nieaktywnych
enzymatycznie gingipain w indukcję odpowiedzi prozapalnej. Dlatego podjęto próbę określenia
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molekularnego mechanizmu działania tych enzymów, ze szczególnym uwzględnieniem
proteazy RgpA. Pierwszym krokiem w tej części badań było określenie lokalizacji gingipain
aktywnych i inaktywowanych przy użyciu inhibitorów KYT na powierzchni komórek i ocena
ich zdolności do penetracji przez błonę cytoplazmatyczną komórki gospodarza. Ta część
doświadczeń podyktowana była doniesieniami o cytoplazmatycznej proteolizie białek
gospodarza katalizowanej gingipainami, która wskazuje na ich pochłanianie do wnętrza
komórki [191][192][190]. W tym celu komórki TIGKs stymulowano przez 30 minut, 2 i 4
godzin, zarówno enzymem aktywnym, jak i inaktywowanym za pomocą mieszaniny
inhibitorów KYT i przygotowano preparaty mikroskopowe. Przy użyciu mikroskopii
fluorescencyjnej wykazano, że aktywna katalityczne gingipaina RgpA lokuje się na
powierzchni keratynocytów dziąsłowych w postaci dużych, zwartych agregatów i już po
krótkim czasie (30 minut) zdolna jest do penetracji przez błonę cytoplazmatyczną. Wraz
z upływem czasu (4 godz.) obserwowany jest wzrost poziomu tej proteazy w przestrzeni
cytoplazmatycznej. W przypadku zastosowania inhibitorów KYT, gingipaina wykazuje
obniżoną zdolność zarówno adhezji do błony komórkowej, jak i penetracji do wnętrza komórek
tworząc agregaty na jej powierzchni (Rys. 19A,B.).
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Rys. 19. Lokalizacja aktywnej i nieaktywnej formy gingipainy RgpA po dodaniu enzymu do hodowli
komórek TIGKs.
(A) Komórki TIGKs stymulowano przez 30 min., 2 lub 4 godziny, aktywną bądź inaktywowaną przez inhibitory
KYT (KYT-1 i KYT-36 każdy w stężeniu [1 µM]) gingipainą RgpA [2nM] (B) Dodatkowo dla nieaktywnej
gingipainy wydłużono czas inkubacji do 6 godzin. Po utrwaleniu preparaty wybarwiono używając przeciwciał
pierwszorzędowych przeciwko RgpA oraz drugorzędowych sprzęgniętych z barwnikiem fluorescencyjnym
Alexa-Fluor 488. Dodatkowo jądra komórkowe wybarwiono przy pomocy Hoechst 33342. Preparaty analizowano
przy pomocy mikroskopu fluorescencyjnego w powiększeniu 60 ×.
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W celu potwierdzenia powyższej obserwacji, keratynocyty dziąsłowe poddano
45 minutowej infekcji P. gingivalis. Porównano penetrację gingipainy RgpA do wnętrza
komórek w szczepie dzikim (W83), oraz szczepie poddanym inaktywacji gingipain
(W83+KYT). Dodatkowo, w celu weryfikacji specyficzności wiązania stosowanych
przeciwciał skierowanych przeciwko gingipainie RgpA, komórki poddano stymulacji ze
szczepem pozbawionym produkcji gingipain ΔKΔRAB. Potwierdzono, że w przypadku
szczepu dzikiego, proteaza RgpA zdolna jest do penetracji do wnętrza komórki keratynocyta
już po 45 minutach. Inaktywacja inhibitorami KYT, ogranicza ten proces i podobnie jak
w przypadku oczyszczonych gingipain obserwowane jest tworzenie agregatów na powierzchni
błony komórkowej (Rys. 20.). Stosowane przeciwciała specyficznie rozpoznają RgpA, gdyż
nie obserwujemy fluorescencji w przypadku infekcji szczepem ΔKΔRAB. Uzyskane wyniki
potwierdzają, że gingipaina wydajnie penetruje do cytoplazmy keratynocytów, a enzym
inaktywowany katalitycznie wykazuje obniżoną zdolność wnikania do wnętrza komórek.

Rys. 20. Lokalizacja aktywnej i nieaktywnej formy gingipainy RgpA na powierzchni komórek TIGKs po
stymulacji bakteriami P. gingivalis.
Komórki TIGKs eksponowano przez 45 minut na bakterie gatunku P. gingivalis, szczep W83 w obecności lub
braku inhibitorów KYT oraz izogenicznym mutantem delecyjnym gingipain ΔKΔRAB. Po utrwaleniu preparaty
wybarwiono używając przeciwciał pierwszorzędowych przeciwko RgpA oraz drugorzędowych sprzęgniętych
z barwnikiem fluorescencyjnym Alexa-Fluor 488. Dodatkowo jądra komórkowe wybarwiono przy pomocy
Hoechst33342. Preparaty analizowano przy pomocy mikroskopu fluorescencyjnego w powiększeniu 60 ×.

102

Obserwowane agregaty nieaktywnej gingipainy RgpA zdeponowane na powierzchni
błony komórkowej keratynocytów (Rys. 19B.) mogą sugerować oddziaływanie tego białka
ze strukturami tratw lipidowych, w których identyfikuje się nagromadzenie receptorów
powierzchniowych [203]. Dodatkowo przesłankę tę popiera fakt, że wiele toksyn bakteryjnych
jest rozpoznawanych w obrębie tych fragmentów błony [204]. Ponadto, wykazano, że tratwy
lipidowe pośredniczą w pochłanianiu bakterii P. gingivalis oraz aktywują szlaki
wewnątrzkomórkowe [205]. Podjęto więc próbę lokalizacji w obrębie tej struktury nieaktywnej
formy RgpA. Za pomocą mikroskopii konfokalnej wykazano ko-lokalizację nieaktywnej RgpA
z gangliozydem GM1 uważanym za marker tratw lipidowych (Rys. 21.). Uzyskane dane
potwierdzają zatem zaangażowanie tych struktur w rozpoznanie nieaktywnej formy gingipainy
RgpA.

Rys. 21. Kolokalizacja nieaktywnej katalitycznie gingipainy RgpA z tratwami lipidowymi.
(A) Keratynocyty dziąsłowe pozostawiono przez 1 godzinę w pożywce hodowlanej, (B) bądź stymulowano
nieaktywną

gingipainą RgpA [2nM].

Po utrwaleniu preparaty wybarwiono

używając przeciwciał

pierwszorzędowych przeciwko RgpA oraz drugorzędowych sprzęgniętych z barwnikiem fluorescencyjnym
Alexa-Fluor 488. Gangliozyd GM1 wybarwiono przy użyciu podjednostki B toksyny cholery (CBT) sprzęgniętej
z barwnikiem fluorescencyjnym Alexa Fluor 549. Dodatkowo jądra komórkowe wybarwiono przy pomocy
Hoechst 33342. Preparaty analizowano przy pomocy mikroskopu konfokalnego w powiększeniu 60 ×. Fotografie
wykonano oddzielnie, po czym nałożono na siebie za pomocą oprogramowania obsługującego mikroskop (Merge).
Strzałki wskazują miejsca ko-lokalizacji zielonej fluorescencji od gingipainy oraz czerwonej od gangliozydu GM1
(żółte punkty w nałożonych na siebie obrazach - Merge).
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8.2.4. Identyfikacja receptora błonowego wiążącego nieaktywne gingipainy
8.2.4.1. Immunoprecypitacja nieaktywnej RgpA z białkami błonowymi
Umiejscowienie nieaktywnej gingipainy w obrębie obszaru tratw lipidowych, zawęża
obszar poszukiwań białek, które pełnić mogę funkcję receptorową dla tej proteazy. Podjęto się
więc próby analizy kompleksu nieaktywna gingipaina – białka błonowe, w celu określenia
receptora indukującego szlak przekazu sygnału do wnętrza komórki gospodarza. Wykazane
jest, że aktywne gingipainy indukują produkcję cytokin prozapalnych poprzez wcześniejszą
aktywację receptorów PAR [206]. Aktywacja ta jest jednak ściśle zależna od zdolności
gingipain do proteolizy, gdyż odbywa się poprzez odcięcie zewnątrzkomórkowej domeny
receptora i utworzenie nowego ligandu wiążącego się do transbłonowej części receptora, co
w ostateczności prowadzi do jego aktywacji. Inhibicja katalitycznej aktywności gingipain
wyklucza zatem zdolność do aktywacji receptorów PAR i sugeruje, że takie formy białek
oddziaływać muszą z innym, nieznanym receptorem. Kolejne badania skupiły się zatem na
identyfikacji receptora błonowego dla nieaktywnej formy gingipain. W tym celu komórki
TIGKs poddano stymulacji nieaktywną formą gingipainy RgpA przez 1 godz., a utworzone
kompleksy enzymu z nieznanym receptorem utrwalono poprzez dodanie formaldehydu.
Następnie komórki poddano procedurze izolacji frakcji błonowej i cytozolowej, a po rozdziale
SDS-PAGE zidentyfikowano obecność nieaktywnej gingipainy RgpA w obydwu frakcjach
metodą Western Blot stosując przeciwciała skierowane przeciwko białku RgpA (Rys. 22.).
Zastosowane przeciwciała wykazują taką samą specyfikę wiązania względem aktywnej, jak
i inaktywowanej inhibitorami KYT gingipainy RgpA (dane nie przedstawiane). Rozdział białek
wykonany został w warunkach denaturujących, dlatego też obserwowane prążki w przypadku
próbki czystego enzymu (RgpA+KYT) odpowiadają poszczególnym domenom białka RgpA
(Rys. 22.). Co ciekawe, zastosowane przeciwciała wykryły obecność RgpA zarówno we frakcji
cytozolowej, jak i błonowej, co potwierdza wcześniej prezentowane wyniki wskazujące na
penetrację gingipainy do wnętrza komórki (Rys. 19A.). Wielkość rozpoznawanego przez
przeciwciała produktu jest jednak większa w porównaniu do białka referencyjnego (Rys. 22.).
Sugerować to może oddziaływanie nieaktywnego enzymu z białkami obecnymi w badanych
frakcjach komórkowych, które jest na tyle trwałe, że nie ulega dysocjacji w zastosowanych
warunkach. Ponadto, wzór prążków tylko częściowo pokrywa się między badanymi frakcjami.
Należy nadmienić, że przeciwciała przeciwko RgpA nie wiążą się do białek cytozolowych
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i błonowych izolowanych z komórek nie eksponowanych na gingipainę (Ø), co wskazuje na
wysoką specyficzność zastosowanych przeciwciał.

Rys. 22. Analiza obecności nieaktywnej gingipainy we frakcji błonowej i cytozolowej komórek TIGKs.
Komórki TIGKs stymulowane były nieaktywną katalitycznie gingipainą RgpA (RgpA+KYT) przez 1 godzinę,
a następnie utrwalane przy użyciu 1% formaldehydu. Wyizolowano frakcję błonową i cytoplazmatyczną za
pomocą zestawu Mem-PER Plus Membrane Protein Extraction Kit, wykonano rozdział elektroforetyczny i przy
pomocy techniki Western Blot analizowano obecność tej proteazy w badanych frakcjach komórkowych. Białkiem
referencyjnym była inaktywowana przy użyciu inhibitorów KYT-1 i KYT-36 gingipaina RgpA. Przedstawiono
wyniki reprezentatywne.

W kolejnym etapie uzyskane frakcje poddano procesowi immunoprecypitacji celem
izolacji kompleksu RgpA i konkretnego białka błonowego, z którym wiąże się nieaktywny
enzym. Wykonano rozdział białek w warunkach natywnych i za pomocą metody Western Blot
wykazano obecność gingipainy we frakcji błonowej w próbkach traktowanych nieaktywną
RgpA (Rys. 23.). Przeprowadzona immunoprecypitacja nie dała jednak zadowalającego efektu
w postaci wyłapania całego kompleksu RgpA-białko błonowe. Obserwowany jest jedynie
niewielki prążek na wysokości oczyszczonego enzymu (studzienka 5). Sam proces
immunoprecypitacji wykonano jednak poprawnie, gdyż po wykonaniu procedury zauważono
całkowite wychwycenie oczyszczonego enzymu, stosowanego jako kontrolę pozytywną (brak
prążka w studzience 9, a obecność w 6). Jednym z wyjaśnień braku sygnału od kompleksu
nieaktywna gingipaina-białka błonowe po immunoprecypitacji, może być fakt, że zastosowane
w tej metodzie przeciwciała zdolne są rozpoznać RgpA, tylko w przypadku formy wolnej,
niezwiązanej z innym białkiem. Obniżenie poziomu detekcji gingipainy we frakcji po
immunoprecypitacji (studzienka 8) względem próbki przed immunoprecypitacją (studzienka 2)
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może sugerować jednak, że nieaktywna gingipaina jest rozpoznawana przez białko błonowe,
z którym tworzy kompleks. Mimo braku zadawalających rezultatów immunoprecypitacji,
w dalszym etapie badań podjęto się próby identyfikacji oddziałujących molekuł
powierzchniowych z wykorzystaniem spektrometrii masowej używając całej frakcji błonowej
(przed IP).

Rys. 23. Immunoprecypitacja kompleksu nieaktywna gingipaina-białka błonowe.
Komórki TIGKs stymulowano przez 1 godzinę nieaktywną gingipainą RgpA (RgpA+KYT). Po tym czasie
komórki utrwalono przy użyciu 1% formaldehydu i izolowano frakcję błonową oraz cytoplazmatyczną.
Do immunoprecypitacji użyto jedynie wyizolowanej frakcji błonowej, którą inkubowano przez noc
z przeciwciałami przeciwko RgpA sprzęgniętymi z białkiem A połączonym z magnetycznymi kuleczkami
Dynabeads (Thermofisher). Wykonano rozdział elektroforetyczny próbek przed procedurą immunoprecypitacji
(przed IP), próbek po immunoprecypitacji (IP) oraz nadsączu po immunoprecypitacji (białka nie związane
z przeciwciałami, po IP). (A) Wybarwiony Coomasie Brilliant Blue G-250 żel po rozdziale elektroforetycznym.
(B) Przy pomocy techniki Western Blot, z zastosowaniem przeciwciał skierowanych przeciwko gingipainie RgpA,
analizowano obecność tej proteazy w badanych frakcjach komórkowych. Białkiem referencyjnym była
inaktywowana przy użyciu inhibitorów KYT-1 i KYT-36 gingipaina RgpA. Kontrolę stanowiły izolaty białkowe
z komórek niestymulowanych gingipainą. Przedstawiono reprezentatywny wynik analizy.
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8.2.4.2. Identyfikacja białek błonowych, z którymi nieaktywna gingipaina tworzy
kompleksy, z zastosowaniem metody LC-MC/MS
Izolowane

frakcje

błonowe

komórek

niestymulowanych

oraz

poddanych

jednogodzinnej stymulacji nieaktywną gingipainą RgpA rozdzielono elektroforetycznie
w warunkach denaturujących. Żel wybarwiono stosując roztwór koloidalnego Coomasie
Brilliant Blue. Uwidocznione prążki wycięto ręcznie i poddano procedurze odbarwiania,
trawienia enzymatycznego oraz ekstrakcji peptydów. Analizę próbek przeprowadzono
w Zakładzie Biochemii Analitycznej i Biochemii Porównawczej i Bioanalityki WBBiB.
W badaniach wykorzystano spektrometr mas HCTUltra ETDII wyposażony w źródło jonów
typu ESI oraz sprzężonym z ultra-wysokosprawnym chromatografem cieczowym Dionex
Ultimate 3000. Uzyskane po odpowiedniej obróbce i analizie informatycznej dane przeszukano
w bazie danych SwissProt z ograniczeniem taksonomicznym do Homo sapiens i Bacteria.
Wyniki zamieszczono w Tabeli XVI, grupując je według pełnionych funkcji. Zastosowana
metoda pozwala na izolację białek błonowych wszystkich organelli komórkowych, dlatego też
wykryte białka wykazują różną lokalizację w obrębie komórki (Rys. 24.). Spośród
zidentyfikowanych białek błonowych, nie wykryto żadnych białek frakcji cytozolowej, co
wskazuje na brak zanieczyszczeń w trakcie procedury izolacji frakcji. Sześć ze
zidentyfikowanych białek może stanowić potencjalne cele oddziaływań nieaktywnej
gingipainy: 14-3-3ε, białko 4F2 (CD98), Aneksyna A1, ang. Reticulon-4, białko RPSA
(ang. 40S ribosomal protein SA) oraz Kofilina-1 (ang. Cofilin-1), jako że udowodniono ich
zaangażowanie w regulację komórkowego szlaku przekazu sygnału.
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Identyfikator
UniPROT

Masa
(kDa)

Nazwa białka

Funkcja

29,326

14-3-3 protein epsilon

Kontrola aktywacji białka AKT

4F2_HUMAN

68,180

4F2 cell-surface antigen
heavy chain

Regulacja szlaku sygnału
integryn, lokalizacja w tratwach
lipidowych

ANXA1_HUMAN

38,918

Annexin A1

Aktywacja receptorów FPR i ich
szlaków sygnałowych

RTN4_HUMAN

130,250

Reticulon-4

Formacja i stabilizacja retikulum
endoplazmatycznego, prawidłowa
lokalizacja TLR-9 w
endolizosomach

RSSA_HUMAN

32,947

40S ribosomal protein SA

COF1_HUMAN

18,719

Cofilin-1

TMEDA_HUMAN

25,131

Transmembrane emp24
domain-containing protein
10

Regulacja cytoszkieletu
aktynowego

ADP-ribosylation factor3
Ras-related protein Rab-7A
Ras-related protein Rab-1A
Ras-related protein Rab-11B

GRP75_HUMAN
HSP7C_HUMAN

73,920
71,082

HSPB1_HUMAN
TRAP1_HUMAN

22,826
80,345

Stress-70 protein
Heat shock cognate 71 kDa
protein
Heat shock protein beta-1
Heat shock protein 75 kDa

PRDX3_HUMAN

28,017

ECH1_HUMAN

36,136

SERPH_HUMAN

46,525

Delta(3,5)-Delta(2,4)dienoyl-CoA isomerase
Cytochrome b5 type B

Białka opiekuńcze (chaperonowe)

Ochrona przed stresem
oksydacyjnym
Utlenianie kwasów tłuszczowych
Wiązanie hemu i metali
Biosynteza kolagenu

Serpin H1

Procesy
metaboliczne

16,436

Thioedoxin-dependent
peroxide reductase

Białka o aktywności GTP-azy

Białka ochronne

20,645
23,760
21,316
24,588

Transport białek

Transport
wewnątrzkomórkowy
białek

ARF3_HUMAN
RAB7A_HUMAN
RAP1A_HUMAN
RB11B_HUMAN

CYB5_HUMAN

Stabilizacja podjednostki
40 rybosomu, receptor dla
lamininy

Regulacja szlaku przekazu sygnału
wewnątrzkomórkowego

1433E_HUMAN

Tabela XVI. Lista zidentyfikowanych białek błonowych oddziałujących z nieaktywną gingipainą (informacje
pochodzą z bazy danych serwisu UniProt). Pogrubionym drukiem zaznaczono białka wykazujące właściwości
regulujące wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe.
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Rys. 24. Lokalizacja zidentyfikowanych białek błonowych oddziałujących z nieaktywną gingipainą.
(na żółto zaznaczono wybrane białka wykazujące właściwości regulujące wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe).

8.2.4.3. Typowanie białek eksponowanych na powierzchni komórek TIGKs do
oddziaływania z aktywną i nieaktywną gingipainą RgpA, przy zastosowaniu
sieciowania chemicznego
W celu dalszej identyfikacji białek błonowych keratynocytów dziąsłowych, które
oddziaływać mogą z nieaktywną gingipainą RgpA, dodatkowo zastosowano inne podejście
metodyczne polegające na sieciowaniu chemicznym. Procedura wykonywana była
w Zakładzie Biochemii Analitycznej oraz Zakładzie Biochemii Porównawczej i Bioanalityki
WBBiB. Do badań włączono także aktywny enzym celem porównania białek oddziałujących
z obydwiema formami gingipainy RgpA. Enzymy z dołączonym fotoreaktywnym
odczynnikiem sieciującym sulfo-SDAD inkubowano z wyizolowaną frakcją błonową. W celu
uzyskania kowalencyjnego połączenia pomiędzy gingipainą a białkami błonowymi, próbki
poddano działaniu światła UV. Tak otrzymane kompleksy adsorbowano na mikrosferach ze
streptawidyną Magna Bind, a następnie gotowano z dodatkiem β-merkaptoetanolu i SDS
w celu uzyskania białek ludzkich wchodzących w interakcje z gingipainami. Uzyskane
mieszaniny białek rozdzielono przy pomocy elektroforezy SDS-PAGE, a następnie w celu
wizualizacji prążków, żele barwiono roztworem Coomasie Brilliant Blue G-250 (Rys. 25.).
Uwidocznione prążki wycięto ręcznie i poddano procedurze odbarwiania, trawienia
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enzymatycznego

oraz

ekstrakcji

peptydów,

po

czym

analizowano

przy pomocy

wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas LC-MC/MS (jak opisano
w rozdziale 7.2.12.2.). Uzyskane dane po odpowiedniej obróbce i analizie informatycznej
przeszukano w bazie danych SwissProt z ograniczeniem taksonomicznym do Homo sapiens
i Bacteria. Przeprowadzona analiza wykazała różny profil białek oddziałujących odpowiednio
z aktywną i nieaktywną gingipainą. Zestawienie uzyskanych białek zawarte jest w Tabeli XVII
i XVIII odpowiednio dla gingipainy inaktywowanej przy użyciu inhibitorów KYT oraz
aktywnej

RgpA.

Dodatkowo

zamieszczono

schematyczne

rysunki

lokalizacji

zidentyfikowanych białek (Rys. 26, 27). W przypadku tej techniki, oszacowano, że spośród
wszystkich uzyskanych we frakcji błonowej białek, 28,5% stanowiły białka cytozolowe
w przypadku nieaktywnej RgpA, zaś 12,5% w przypadku aktywnej RgpA, co świadczy
o możliwym zanieczyszczeniu frakcji błonowej w trakcie izolacji. Co istotne, dla gingipainy
nieaktywnej wykryto białka, które pełnić mogą funkcję regulatorową w szlaku przekazu
sygnału wewnątrzkomórkowego: Kadheryna 23 oraz ang. Cilia-and flagella-associated protein
46.

Rys. 25. Wizualizacja rozdziału elektroforetycznego białek wyizolowanych z użyciem metody sieciowania
chemicznego.
Biotynylowana nieaktywna (RgpA+KYT) i aktywna gingipaina RgpA (RgpA) wraz z odczynnikiem sieciującym
sulfo-SDAD inkubowana była z mieszaniną wyizolowanych białek błonowych z keratynocytów dziąsłowych.
Wiązanie zainicjowano działając światłem UV (λ=365 nm). Otrzymane kompleksy białka-gingipaina
adsorbowano na mikrosferach ze streptawidyną Magna Bind, następnie w celu odłączenia kompleksów gotowano
w roztworze zawierającym β-merkaptoetanol oraz SDS. Próbki poddano rozdziałowi elektroforetycznemu SDSPAGE, zaś żele barwiono roztworem Coomasie Brilliant Blue G-250. Gwiazdkami zaznaczono prążki, które
wycięto i analizowano przy użyciu LC-MC/MS. Przedstawiono wynik reprezentatywny.
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NIEAKTYWNA RgpA
Identyfikator
UniPROT
CAD23_HUMAN

Masa
(kDa)
370,064

Nazwa białek

Funkcje

Cadherin 23

PHB_HUMAN

29,843

Prohibitin

OPTN_HUMAN

66,279

Optineurin

ZC3H4_HUMAN

140,797

Zinc figer CCCH domain-containing
protein-4

TKFC_HUMAN

59,252

Triokinase/FMN cyclase

Zależne od wapnia białko
adhezyjne
Regulacja syntezy DNA,
proliferacji, oddychania
mitochondrialnego, regulacja
szlaku ERK1/2
Utrzymywanie funkcjonowania
kompleksu aparatu Golgiego
Negatywna regulacja
transkrypcji
Aktywność liazy FAD-AMP

Cilia-and flagella-associated protein
Ruchliwość komórek
46
Tabela XVII. Lista białek oddziałujących z nieaktywną gingipainą zidentyfikowanych w metodzie
CFA46_HUMAN

306,786

sieciowania chemicznego. (informacje pochodzą z bazy danych serwisu UniProt). Pogrubionym drukiem
zaznaczono wykazujące właściwości regulujące wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe.

Rys. 26. Komórkowa lokalizacja białek oddziałujących z nieaktywną gingipainą zidentyfikowanych
w metodzie sieciowania chemicznego (na żółto zaznaczono wybrane białka wykazujące właściwości regulujące
wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowych).
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AKTYWNA RgpA
Identyfikator
UniPROT
UBE3C_HUMAN
FEM1B_HUMAN

Masa
(kDa)
124,927
71,189

Nazwa białek

Funkcje

Ubiquitin-protein ligase E3C
Protein fem-1 homolog B

Ubikwitynacja białek

SACS_HUMAN

526,497

Sacsin

SURF4_HUMAN
GOGB1_HUMAN

30,602
377,215

Sufreit locus protein 4
Golgi subfamily B member 1

Białko opiekuńcze, regulator
Hsp70
Organizacja aparatu Golgiego

Aktywność acetyltransferazy
histonu H4
Zależny od Ca2+ kanał
ANO1_HUMAN
115,031
Anctamin-1
chlorkowy
Tabela XVIII. Lista białek oddziałujących z aktywną gingipainą zidentyfikowanych w metodzie sieciowania
ING4_HUMAN

97,736

Inhibitor of growth protein 4

chemicznego (informacje pochodzą z bazy danych serwisu UniProt).

Rys. 27.

Komórkowa lokalizacja białek oddziałujących z aktywną gingipainą zidentyfikowanych

w metodzie sieciowania chemicznego.

Podsumowując, przeprowadzona bezpośrednia próba określenia receptora dla
nieaktywnej RgpA wykazała, że enzym ten tworzy kompleksy z białkami błonowymi.
Zastosowanie dwóch podejść metodycznych (immunoprecypitacja oraz sieciowanie
chemiczne), a także analiza

otrzymanych kompleksów z wykorzystaniem techniki

spektrometrii masowej nie zidentyfikowała jednak jednoznacznie białka o charakterze
błonowym, które oddziaływać może z nieaktywną RgpA. Spośród wykrytych białek: białko
14-3-3ε, białko 4F2 (CD98) oraz Aneksyna A1, ang. Reticulon-4, białko RPSA, Kofilina-1,
oraz zidentyfikowane w metodzie sieciowania chemicznego Kadheryna 23 oraz ang. Cilia-and
flagella-associated

protein
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mogą

regulować

szlak

przekazu

sygnału

wewnątrzkomórkowego. Otrzymane z zastosowaniem dwóch powyższych metod listy białek,
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z którymi może oddziaływać nieaktywna gingipaina RgpA nie pokrywają się (Rys. 28.).
Jednakże, w przypadku białek identyfikowanych metodą sieciowania chemicznego wykazano
interakcję aktywnej i nieaktywnej gingipainy z keratyną oraz albuminą (Rys. 28.). Dalsze
badania skupiły się więc na określeniu wewnątrzkomórkowego szlaku przekazu sygnału od
nieaktywnej RgpA, jednak przeprowadzone były w sposób pośredni z użyciem modelu
aktywacji ekspresji IL-6.

Rys. 28. Porównanie białek wchodzących w interakcje z aktywną i nieaktywną gingipainą RgpA
zidentyfikowanych z wykorzystaniem metody immunoprecypitacji oraz sieciowania chemicznego.
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8.2.5. Analiza szlaku sygnałowego indukowanego nieaktywną gingipainą

8.2.5.1. Inhibicja szlaku PI3K
Zaproponowane wcześniej metody bezpośredniej identyfikacji receptora dla nieaktywnej
gingipainy, obejmujące immunuprecypitację oraz sieciowanie chemiczne z wykorzystaniem
spektrometrii masowej, nie dały definitywnej odpowiedzi na temat szukanego białka.
W

dalszych

badaniach

podjęto

więc

próbę

analizy

ścieżki

przekazu

sygnału

wewnątrzkomórkowego indukowanego przez aktywną i nieaktywną RgpA.
Jak przedstawiono w rozdziale 8.1.2.2., stymulacja komórek dendrytycznych, podobnie,
jak i keratynocytów dziąsłowych nieaktywną gingipainą RgpA skutkuje wysoką ekspresją
interleukiny-6 zarówno na poziomie mRNA, jak i białka (Rys. 11.). Wzrost ten jest
statystycznie istotny zarówno względem kontroli, jak i aktywnej formy tej proteazy, która
indukuje tę cytokinę, ale na znamiennie niższym poziomie w stosunku do nieaktywnego
enzymu (Rys. 11.). Dane klinicznie dowodzą, że IL-6 pozytywnie koreluje z progresją
paradontozy i jest jednym z czynników prowadzących do ubytku kości, dlatego istotnym
wydaje się być określenie mechanizmu indukcji tej cytokiny przez inaktywowaną inhibitorami
KYT gingipainę RgpA. Ekspresja IL-6 posłużyła więc w dalszej części pracy, jako model
w procesie pośredniej identyfikacji szlaku sygnałowego indukowanego w komórkach
gospodarza przez nieaktywną proteazę P. gingivalis.
Aktywacja takich szlaków, jak JAK/STAT, ERK 1/2 czy PI3K skutkuje indukcją
ekspresji interleukiny 6 [207]. W toku badań wykryto, że zablokowanie szlaku PI3K
w komórkach dendrytycznych, poprzez zastosowanie inhibitora LY294002, powoduje
zahamowanie ekspresji IL-6 indukowanej nieaktywnym enzymem obserwowane zarówno na
poziomie mRNA (Rys. 29A.), jak i białka (Rys. 29B.). Co ciekawe, inhibitor nie ma wpływu
na indukcję ekspresji IL-6 wywołaną aktywną proteolitycznie formą enzymu (Rys. 29A,B.).
Selektywność inhibicji wskazuje na odmienne szlaki sygnałowe indukowane przez aktywną
i nieaktywną RgpA (Rys. 29A,B.). Sprawdzono również, czy zaobserwowany fenomen jest
specyficzny tylko dla komórek dendrytycznych. Badania poszerzono o analizę z użyciem
keratynocytów dziąsłowych, która potwierdziła spadek ekspresji IL-6 przy zastosowaniu
inhibitora szlaku PI3K tylko w przypadku RgpA traktowanej inhibitorami KYT (Rys. 29C.).
Uzyskane wyniki świadczą zatem o selektywnym zaangażowaniu szlaku PI3K w przekaz
sygnału wywołany stymulacją nieaktywną gingipainą RgpA.
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Rys. 29. Inhibicja szlaku PI3K obniża produkcję interleukiny-6 indukowaną nieaktywną gingipainą
RgpA.
Komórki dendrytyczne (A, B) oraz keratynocyty dziąsłowe (C) były stymulowane przez 3 godziny inhibitorem
PI3K – LY294002 [10 µg/ml], a następnie dodano do nich gingipainę RgpA [2 nM] w obecności lub braku
specyficznych inhibitorów KYT (KYT-1, KYT-36, każdy w stężeniu 1 µM). (B) Po tym czasie pożywkę
hodowlaną zebrano i wykonano test ELISA w celu oznaczenia stężenia IL-6. (A,C) Komórki lizowano, izolowano
RNA oraz w celu uzyskania cDNA, wykonano reakcję odwrotnej transkrypcji. Relatywną ekspresję genu dla
IL-6 względem kontroli, której poziom przyjęto za równy 1, określono przy pomocy metody Real-Time PCR.
Przedstawiono reprezentatywny wynik spośród przeprowadzonych trzech niezależnych pomiarów. Dane
przedstawione są jako średnia ± błąd statystyczny z trzech powtórzeń i analizowane przy użyciu jednoczynnikowej
analizy wariancji (ANOVA) z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań). [##P < 0.01, ###P <0.001
względem kontroli; **P < 0.01, ***P <0.001 względem komórek poddanych stymulacji RgpA].

8.2.5.2. Aktywacja kinazy AKT w szlaku PI3K/AKT
Aktywacja szlaku kinazy 3 fostatydyloinozytolu (PI3K) jest kluczowym regulatorem
wielu niezbędnych procesów komórkowych, takich jak: proliferacja, różnicowanie,
endocytoza, regulacja apoptozy, a także odpowiedź gospodarza na stan zapalny [208], w tym
na zakażenie bakteriami gatunku P. gingivalis [209]. Centralnym punktem w szlaku PI3K jest
białko AKT, którego aktywacja jest niezbędna do prawidłowego przekazu sygnału szlaku do
dalszych białek sygnalnych. Aktywacja AKT odbywa się poprzez fosforylację dwóch
kluczowych aminokwasów tego białka: Thr308 (pętla aktywacyjna) oraz Ser473 (C-koniec).
Fosforylacja w pozycji Ser473 mediowana jest głównie przez kompleks mTORC2, dla
kontrastu zaś, modyfikacja Thr308 odbywa się przy udziale kinazy zależnej od fosfoinozytydu1 (PDK1) i to ten proces uważany jest za krytyczny w regulacji aktywacji całego białka AKT
[210].
Dla potwierdzenia wykazanego zaangażowania szlaku PI3K w przekaz sygnału od
gingipain dokonano oceny fosforylacji AKT w pozycji Thr308 oraz Ser473 w odpowiedzi na
aktywne i nieaktywne gingipainy. Proces ten badano przy użyciu linii keratynocytów
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dziąsłowych TIGKs, które poddano godzinnej stymulacji z gingipainą RgpA w stężeniu
2 i 10 nM w obecności lub bez specyficznych inhibitorów KYT-1 oraz KYT-36 (Rys. 30.).
Detekcję fosforylacji przeprowadzono stosując metodę Western Blot, gdzie białkiem
referencyjnym (kontrola nałożenia) było białko GAPDH. Wykazano, że tylko nieaktywna
gingipaina (RgpA+KYT) indukuje silną fosforylację białka AKT zarówno w pozycji Thr308,
jak i Ser473, jednakże efekt ten jest niezależny od dawki enzymu (Rys. 30.). Co ciekawe,
w przypadku aktywnej formy RgpA, dochodzi do obniżenia poziomu fosforylowanej formy
białka (Rys. 30.). Z upływem czasu (3, 6 godzin) w przypadku RgpA

pojawia się

charakterystyczna drabinka sugerująca degradację białka AKT (zarówno w przypadku Thr308,
jak i Ser473) (Rys. 31.). Nieprezentowane dane potwierdzają również degradację całkowitego
białka AKT. Obserwowany efekt defosforylacji, może zatem wiązać się z procesem degradacji
wywołanym przez aktywną katalitycznie formę gingipainy argininowej RgpA. Uzyskane
wyniki, korelują również z poziomem ekspresji genu dla IL-6 po zastosowaniu aktywnej
i nieaktywnej RgpA (Rys. 11.) i potwierdzają ważną rolę jaką aktywność katalityczna
gingipainy RgpA, pełni w regulacji procesu przekazu sygnału w szlaku PI3K/AKT.

Rys. 30. Aktywacja białka AKT pod wpływem aktywnej i nieaktywnej gingipainy RgpA.
Keratynocyty dziąsłowe stymulowano przez 1 godzinę gingipainą RgpA w obecności lub braku specyficznych
inhibitotów KYT-1 oraz KYT-36 (każdy w stężeniu 1µM). Po tym czasie komórki zlizowano w buforze RIPA
z koktajlem inhibitorów proteaz oraz inhibitorem fosfataz. Analizę aktywacji białka AKT wykonano przy
zastosowaniu metody Western Blot. Stosowano pierwszorzędowe przeciwciała skierowane przeciwko
całkowitemu białku AKT oraz formom fosforylowanym w pozycji T308 oraz S473. Detekcja białka GAPDH
służyła jako kontrola nałożenia próbek. Przedstawiona relatywna intensywność prążków obliczona jest
z uwzględnieniem kontroli nałożenia. Przedstawiono wynik reprezentatywny.
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Rys. 31. Zależna od czasu degradacja białka AKT pod wpływem aktywnej gingipainy RgpA .
Keratynocyty dziąsłowe stymulowano przez 1, 3 i 6 godzin gingipainą RgpA, w obecności lub bez specyficznych
inhibitotów KYT-1 oraz KYT-36 (każdy w stężeniu 1µM). Po tym czasie komórki zlizowano w buforze RIPA
z koktajlem inhibitorów proteaz oraz inhibitorem fosfataz. Analizę aktywacji białka AKT wykonano przy
zastosowaniu metody Western Blot. Stosowano pierwszorzędowe przeciwciała skierowane przeciwko
całkowitemu białku AKT oraz formom fosforylowanym w pozycji T308 oraz S473. Detekcja białka GAPDH
służyła jako kontrola nałożenia próbek. Przedstawiono wynik reprezentatywny.

Dla potwierdzenia obserwacji poczynionych z wykorzystaniem oczyszczonych
enzymów wykonano pomiar aktywacji AKT po inkubacji keratynocytów z różnymi szczepami
P. gingivalis stosując współczynnik infekcji MOI 1:50. Wykazano, że znamienna aktywacja
białka AKT w pozycji Thr308 wywołana stymulacją szczepami pozbawionymi aktywności
katalitycznej obecna jest tylko po 1 godzinie od infekcji (Rys. 32.). Wydłużenie czasu
stymulacji, podobnie jak w przypadku oczyszczonego enzymu (Rys. 31.) również skutkuje
obniżeniem poziomu, zanikiem detekcji fosforylowanych form AKT zarówno w pozycji
Thr308, jak i Ser473 (Rys. 32.). Efekt ten obserwowany jest przypadku szczepu dzikiego W83
oraz W83+KYT, co związane jest to z odwracalnością efektu inhibicji aktywności katalitycznej
gingipain zauważanej w czasie (Rys. 16.).
Podsumowując, aktywność proteolityczna jest ważnym czynnikiem regulującym proces
przekazu sygnału szlaku PI3K/AKT. Co ciekawe znamienną aktywację kinazy AKT wykazano
także w przypadku mutanta delecyjnego. Wzrost fosforylowanej formy T308 jest bardzo
wysoki już po godzinie ekspozycji komórek na bakterie. Z upływem czasu obserwowany jest
spadek poziomu tego białka.
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Rys. 32. Zmiana poziomu białek AKT i aktywacji kinazy pod wpływem infekcji P. gingivalis.
Keratynocyty dziąsłowe stymulowano przez 1, 3 i 6 godzin bakteriami P. gingivalis W83 bez lub z obecnością
specyficznych inhibitorów proteaz (KYT-1 oraz KYT-36, każdy w stężeniu 1 μM) oraz izogenicznym mutantem
delecyjnym gingipain ΔKΔRAB stosując współczynniki inflekcji MOI 1:50. Po tym czasie komórki zlizowano
w buforze RIPA z koktajlem inhibitorów proteaz oraz inhibitorem fosfataz. Analizę aktywacji białka AKT
wykonano przy zastosowaniu metody Western Blot. Stosowano pierwszorzędowe przeciwciała skierowane
przeciwko całkowitemu białku AKT oraz formom fosforylowanym w pozycji T308 oraz S473. Detekcja białka
GAPDH służyła jako kontrola nałożenia próbek. Zaprezentowana relatywna intensywność prążków obliczona jest
z uwzględnieniem kontroli nałożenia. Przedstawiono wynik reprezentatywny.

8.2.5.3. Aktywacja czynnika transkrypcyjnego NF-κB przez gingipainę RgpA
Czynnik transkrypcyjny NF-κB pełni ważną rolę w regulacji odpowiedzi komórek
zaangażowanych w mechanizmy wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicznej. Służy
również, jako główny mediator procesów zapalnych wpływając m.in. na ekspresję genów dla
cytokin prozapalnych, w tym IL-6, IL-1β, IL-2, IL-8, IL-12, czy TNF-α [211].
Wykazano wcześniej, że nieaktywna forma RgpA znacząco indukuje fosforylację białka
AKT w pozycji Thr308 oraz Ser473 (Rys. 30.), dlatego też kolejnym krokiem było zbadanie
czy proces ten prowadzi do aktywacji czynnika transkrypcyjnego NF-κB. W tym celu
wykorzystano reporterową linię makrofagów mysich RAW 267.4 transdukowaną przy użyciu
Cignal Lenti-NF-κB Reporter System. Komórki stymulowano przez 1 i 6 godzin aktywną
i inaktywowaną inhibitorami KYT gingipainą RgpA, a następnie wykonano pomiar aktywności
lucyferazy (Rys. 33A.). Aktywacja czynnika transkrypcyjnego NF-κB obserwowana była
dopiero po 6 godzinach stymulacji i była znamienna zarówno w przypadku podania aktywnej
(15× więcej niż w kontroli), jak i nieaktywnej (ok. 20 krotny wzrost względem komórek
kontrolnych) formy RgpA do hodowli komórek RAW 264.7. Dodanie inhibitora KYT
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spowodowało jednak silniejszą aktywację badanego czynnika transkrypcyjnego w porównaniu
do aktywnego proteolitycznie białka.
W celu potwierdzenia obserwacji wykonanej na modelu makrofagów w kolejnym etapie
wykonano analogiczną stymulację komórek dendrytycznych i keratynocytów dziąsłowych.
Następnie wyizolowano ekstrakty jądrowe, w których oceniono aktywację podjednostki p65
czynnika NF-κB korzystając z komercyjnie dostępnego zestawu TransAM NFκB p65 ELISA
Kit (Rys. 33B,C.). W przypadku tej metody, aktywacja zarówno w komórkach moDC
(Rys. 33B.), jak i TIGKs (Rys. 33C.), obserwowana była tylko po pierwszej godzinie od
stymulacji. Uzyskane wyniki pokrywają się jednak z tymi uzyskanymi dla makrofagów,
bowiem w przypadku komórek moDC najsilniejszą aktywację NF-κB wywołała nieaktywna
gingipaina RgpA (Ryc. 33B.).

Rys. 33. Aktywacja czynnika transkrypcyjnego NF-κB pod wpływem gingipainy RgpA.
(A) W celu zbadania aktywacji czynnika NF-κB użyto linię makrofagów mysich RAW 267.4 transdukowaną przy
użyciu Cignal Lenti-NFκB Reporter System. Komórki te stymulowano przez 1 i 6 godzin aktywną formą RgpA
oraz inaktywowaną za pomocą inhibitorów KYT-1 i KYT-36 (RgpA+KYT) [2 nM]. Komórki niestymulowane
stanowiły kontrolę negatywną. Stopień aktywacji czynnika NF-κB określono stosując zestaw Luciferase Assay
System. (B) Komórki moDC oraz (C) TIGKs poddano 1 i 6 godzinnej stymulacji aktywną i nieaktywną RgpA
w stężeniu 2 nM. Po tym czasie wykonano izolację ekstraktów jądrowych, a następnie oceniono aktywację
czynnika NF-κB w ekstraktach jądrowych korzystając z zestawu TransAM NFκB p65 ELISA Kit. Dane
przedstawione są jako średnia ± błąd standardowy z trzech powtórzeń i analizowane przy użyciu
jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań).
[##P < 0.01 względem kontroli, *P <0.05, względem komórek poddanych stymulacji RgpA].

Reasumując, szlak PI3K/AKT jest zaangażowany w przekaz sygnału od nieaktywnej
gingipany, co udowodniono stosując inhibitor LY294002 (Ryc. 29.). Analiza aktywacji
kluczowego białka w tym szlaku – AKT, wykazała, że nieaktywna gingipaina RgpA indukuje
w komórkach gospodarza fosforylację badanej kinazy najbardziej znamiennie w pozycji
Thr308 (Ryc. 30.). W przypadku aktywnej formy enzymu zauważalny jest spadek poziomu
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fosforylowanej formy AKT, który może wiązać się z proteolizą tego białka (Ryc. 31.).
Zaobserwowany fenomen potwierdzono stosując szczepy bakteryjne o zróżnicowanej
aktywności gingipain dowodząc, że tylko infekcja komórek gospodarza szczepami
pozbawionymi aktywności proteolitycznej lub pozbawionymi ekspresji gingipain prowadzi do
gwałtownej, lecz przemijającej aktywacji białka AKT manifestowanej jego fosforylacją na
reszcie treoniny (Thr308) (Rys. 32.). Analiza ścieżki przekazu sygnału dowiodła, że na drodze
aktywacji ekspresji genów indukowanej nieaktywną gingipainą RgpA jest czynnik
transkypcyjny NF-κB (Rys. 33.).

8.3. Ocena udziału gingipain w procesie różnicowania naiwnych limfocytów CD4+
w subpopulację Th17
8.3.1. Profil ekspresji cytokin promujących różnicowanie limfocytów Th17 zależny
jest od aktywności gingipain
Negatywny wpływ IL-6 przyczyniający się do zaburzenia homeostazy układu
odpornościowego notowanego w trakcie zapalenia przyzębia jest często tłumaczony indukcją
różnicowania komórek T w fenotyp Th17. Ta populacja limfocytów T pomocniczych uznawana
jest za promującą procesy resorpcji kości. W niniejszej pracy wykazano, że wzmożona
ekspresja IL-6 jest odwrotnie proporcjonalna do aktywności gingipain będąc regulowana przez
aktywację szlaku PI3K/AKT/NF-κB. Stąd, w kolejnym etapie badań postanowiono określić
jaką rolę odgrywają gingipainy w procesie różnicowania limfocytów CD4+ w subpopulację
Th17. Ponieważ obecność IL-6, IL-23 i IL-1β jest kluczowa w procesie różnicowania naiwnych
limfocytów Th do Th17, dlatego badania rozpoczęto od oceny ekspresji tych mediatorów.
Wykazano, że infekcja komórek dendrytycznych bakteriami P. gingivalis skutkuje zwiększoną
sekrecją IL-6 i IL-23 do pożywki hodowlanej, tylko w przypadku szczepów pozbawionych
aktywności gingipain (W83+KYT) oraz mutanta delecyjnego (ΔKΔRAB). W przypadku IL-1β
zaobserwowany został podobny trend, jednakże uzyskane wartości pomiarowe bliskie były
limitowi detekcji stosowanej techniki (Rys. 34A.). Ponieważ dowiedziono, że bakterie
P. gingivalis zdolne są do indukcji różnicowania limfocytów T w populację Th1 [212][213],
stąd badania rozszerzono o ocenę poziomu cytokin niezbędnych do tego procesu tj. IL-12
i IFNγ. Wykazano brak akumulacji tych mediatorów w pożywce hodowlanej po 6 godzinach
od infekcji (Rys. 34A.). Dalsza analiza poziomu innych cytokin pro- i antyzapalnych, wykazała
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znamienny wzrost IL-10, IL-8 oraz TNFα po stymulacji wszystkimi szczepami P. gingivalis.
W przypadku IL-8 oraz IL-10 ich wzrost jest odwrotnie proporcjonalny do aktywności
gingipain, co obserwowano już wcześniej w przypadku IL-6 (Rys. 34A.). Analiza
transktyptomu wykazała wzrost mRNA dla wszystkich badanych cytokin, jednakże tylko
w przypadku IL-6, INFγ, IL-8 oraz TNF-α ekspresja była odwrotnie skorelowana z aktywnością
proteolityczną gingipain (Rys. 34B.). Zależna od aktywności gingipain ekspresja mRNA dla
IL-6, IL-23 i IL-21 (której ekspresji nie wykazywały komórki dendrytyczne) została również
potwierdzona stosując model nieprofesjonalnych komórek prezentujących antygen – ludzkich
unieśmiertelnionych keratynocytów dziąsłowych (TIGKs) (Rys. 34C.) Nie wykazano ekspresji
genu dla IL-1β w przypadku komórek nabłonkowych dziąsła.
Podsumowując, powyższe dane dowodzą, że zahamowanie aktywności katalitycznej
gingipain w szczepach P. gingivalis sprzyja sekrecji cytokin odpowiedzialnych za indukcję
różnicowania naiwnych limfocytów T CD4+ w populację Th17 w tkance objętej infekcją tym
gatunkiem bakterii.
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Rys. 34. Wpływ aktywności gingipain na profil ekspresji cytokin.
(A) Komórki dendrytyczne (moDC) stymulowano przez 6 godzin bakteriami P. gingivalis W83 w obecności lub
braku specyficznych inhibitorów proteaz (KYT-1 oraz KYT-36, każdy w stężeniu 1 μM) oraz izogenicznym
mutantem delecyjnym gingipain ΔKΔRAB stosując współczynnik infekcji MOI 1:50. (A) Stężenia cytokin
mierzone były za pomocą testu ELISA (IL-6, IL-23, TNF, IFNγ), bądź przy użyciu zestawu BD CBA Human
Inflammatory Kit (IL-1β, IL-12p70, IL-8, IL-10). Przedstawiono reprezentatywny wynik spośród
przeprowadzonych trzech niezależnych pomiarów. (B) Ekspresję mRNA dla cytokin określano po 2 i 6 godzin od
infekcji bakteriami P. gingivalis. Dane przedstawione są jako relatywny wzrost względem poziomu kontroli, który
został przyjęty za równy 1. (C) Komórki TIGKs infekowano bakteriami P. gingivalis stosując współczynnik
zakażenia MOI 1:25 przez 24 godziny. Po tym czasie badano poziom ekspresji mRNA dla genów cytokin IL-6,
IL-21, IL-23. Dane przedstawione są jako relatywny wzrost względem kontroli, który został przyjęty za równy 1.
Dane przedstawione są jako średnia ± błąd statystyczny z trzech powtórzeń i analizowane przy użyciu testu
jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań).
[#P < 0.05, ##P < 0.01, ###P < 0.001 względem kontroli, *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 względem komórek
poddanych stymulacji P. gingivalis].
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8.3.2. Różnicowanie naiwnych limfocytów T pomocniczych w fenotyp Th17 zależne
jest od aktywności proteolitycznej gingipain.
Wyniki przedstawione w niniejszej rozprawie dowodzą istotnej roli gingipain,
w tym ich aktywności enzymatycznej w regulacji procesu indukcji ekspresji cytokin
prozapalnych, ze szczególnym wyróżnieniem tych promujących różnicowanie populacji Th17.
W kolejnym kroku zbadano więc ich wpływ na proliferację i różnicowanie naiwnych
limfocytów CD4+. W tym celu komórki dendrytyczne zainfekowano szczepem P. gingivalis
wykazującym aktywność gingipain (W83), powyższym szczepem w którym zahamowano
aktywność gingipain inhibitorami KYT, jak również izogenicznym mutantem delecyjnym
gingipain ΔKΔRAB. Po tym czasie do komórek dodano wyznakowane fluorescencyjnym
związkiem CFSE naiwne limfocyty CD4+. Pomiary proliferacji limfocytów obserwowane jako
pojawianie się populacji komórek o obniżonej intensywności fluorescencji barwnika CFSE
(CFSE-low), przeprowadzono w 1, 3 i 5 dniu ko-inkubacji komórek dendrytycznych
z limfocytami. Już pierwszego dnia obserwowany był znamienny statystycznie wzrost komórek
proliferujących w stosunku do komórek kontrolnych manifestowany pojawieniem się populacji
limfocytów T o obniżonej fluorescencji. Ten trend obserwowano aż do 5 dnia stymulacji, kiedy
to 80% badanej populacji limfocytów wykazywało obniżoną fluorescencję w stosunku do
limfocytów ko-inkubowanych z nieinfekowanymi komórkami dendrytycznymi (Rys. 35A,B.).
Zauważalny jest brak różnic w proliferacji pomiędzy komórkami T eksponowanymi na moDC
infekowane szczepem dzikim, a bakteriami poddanymi działaniu inhibitorów KYT. Co istotne,
w porównaniu do szczepu dzikiego, stymulacja mutantem delecyjnym ΔKΔRAB, znacząco
obniżyła tempo proliferacji dla tej grupy limfocytów (Rys. 35A.).
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Rys. 35. Wpływ aktywności gingipain na proliferację naiwnych limfocytów CD4 +.
Komórki dendrytyczne (moDC) stymulowano przez 6 godzin bakteriami P. gingivalis W83 bez lub
w obecności specyficznych inhibitorów proteaz (KYT-1 oraz KYT-36, każdy w stężeniu 1 μM) oraz izogenicznym
mutantem delecyjnym gingipain ΔKΔRAB stosując współczynnik infekcji MOI 1:50. Po tym czasie dodano
bawione czynnikiem CFSE naiwne limfocyty CD4+ i prowadzono hodowlę przez kolejne 5 dni. (A) Pomiar
proliferacji przejawiający się powstaniem komórek o niskim poziomie barwnika przeprowadzono po 1, 3 i 5 dniach
stymulacji. Dane przedstawione są jako średnia ± błąd statystyczny z czterech doświadczeń przeprowadzonych
w trzech powtórzeniach, które analizowane były przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA)
z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań). [#P <0.05, ###P < 0.001 względem kontroli, *P <0.05,
**P < 0.01, względem komórek poddanych stymulacji P. gingivalis]. (B) Strategia bramkowania stosowana do
oceny proliferacji komórek T. Wszystkie komórki CD4+ o obniżonej intensywności fluorescencji barwnika CFSE
(CFSE-low) w stosunku do komórek kontrolnych traktowane były jako proliferujące. Dane przedstawiają
proliferację limfocytów w dniu 5 i pokazują procent komórek o niskiej intensywności fluorescencji CFSE.
Przedstawiono reprezentatywny wykres punktowy (ang. dot plot) z trzech oddzielnych eksperymentów
przeprowadzonych na limfocytach pochodzących od różnych dawców krwi.
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z wykorzystaniem markerów typowych dla populacji: Th1, Th2 oraz Th17. Uzyskane wyniki
dowiodły, że w dopiero w piątym dniu ko-hodowli limfocytów T z uprzednio zainfekowanymi
P. gingivalis komórkami dendrytycznymi obserwowane są zmiany w liczebności
poszczególnych populacji komórek CD4+ w porównaniu do grupy kontrolnej. Odnotowano
zauważalny i znamienny statystycznie wzrost w obrębie populacji Th1 oraz Th17, przy braku
indukcji różnicowania w kierunku fenotypu Th2 (Rys. 36A.). Znamiennie wyższa polaryzacja
limfocytów CD4+ w kierunku fenotypu Th17 zauważalna była w grupie, gdzie komórki
dendrytyczne infekowano bakteriami pozbawionymi aktywności gingipain (W83+KYT) lub
mutantem delecyjnym ΔKΔRAB (Rys. 36A.). Infekcja dzikim szczepem P. gingivalis W83
prowadziła preferencyjnie do generacji populacji Th1. Wysoką indukcję czynnika
transkrypcyjnego specyficznego dla populacji limfocytów Th17 - RORγt (Rys. 36B.)
obserwowano

już

od

trzeciego

dnia

od

rozpoczęcia

ko-hodowli

komórek.

Co ciekawe, efekt ten wykryto tylko w przypadku bakterii z niedoborem aktywności gingipain
lub brakiem ich ekspresji. Dalszy wzrost wspomnianego czynnika obserwowano w dniu 5,
kiedy to odpowiednio 20,2 % komórek i 31,2 % komórek wykazywało jego ekspresję
w przypadku zakażenia szczepem dzikim lub bakteriami z niedoborem gingipain (Rys. 36 B.).
Ekspresja IL-17 została odnotowana dopiero piątego dnia po wspólnej hodowli limfocytów T
z zakażonymi moDC. Najwyższy poziom komórek wykazujących ekspresję IL-17
obserwowano w przypadku zakażeń bakteriami, które były pozbawione aktywności gingipain
lub brakiem ich ekspresji, co odpowiada wynikom uzyskanym podczas analizy aktywacji
czynnika transkrypcyjnego RORγt (Rys. 36B).
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Rys. 36. Różnicowanie limfocytów CD4+ zależne jest od aktywności proteolitycznej gingipain.
(A) Po 6 godzinnej stymulacji komórek dendrytycznych z bakteriami do fagocytów dodano naiwne komórki CD4+
i taką ko-hodowlę prowadzono przez kolejne 5 dni. Po zakończeniu inkubacji komórki T stymulowane były przez
4 godziny PMA, jonomycyną i odczynnikiem GolgiStop. W celu oceny różnicowania komórek CD4+
w różne populacje Th, komórki barwiono wewnątrzkomórkowo na obecność czynników: IFN-γ, T-bet (Th1),
IL-4, GATA-3 (Th2), IL-17A, RORγt (Th17) i analizowano przy pomocy cytometrii przepływowej. Dane
przedstawiają relatywny wzrost populacji pozytywnej względem czynnika transkrypcyjnego i cytokiny względem
poziomu odpowiedniej kontroli ustalonego jako 1. Dane są przedstawione jako średnia ± błąd standardowy z trzech
doświadczeń wykonanych w trzech powtórzeniach i analizowane są za pomocą jednoczynnikowej analizy
wariancji (ANOVA) z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań). [#P < 0.05, ##P < 0.01 względem
kontroli; *P < 0.05 względem komórek poddanych stymulacji P. gingivalis]. (B) W celu określenia populacji Th17
wykonano wewnątrzkomórkowe barwienie na obecność czynnika RORγt i IL-17A. Przedstawiono
reprezentatywny wykres punktowy (ang. dot plot) wybrany spośród trzech oddzielnych eksperymentów
przeprowadzonych na limfocytach pochodzących od różnych dawców krwi, przedstawiający procent komórek
RORγt pozytywnych, IL-17 pozytywnych oraz RORγt i IL-17 pozytywnych po 3 i 5 dniach od ko-stymulacji
naiwnych limfocytów CD4+ z komórkami dendrytycznymi infekowanymi bakteriami P. gingivalis.
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8.4. Wpływ aktywności gingipain na pozytywne regulatory szlaku przekazu
sygnału odpowiedzialnego za różnicowanie populacji Th17.
Wykazane różnicowanie naiwnych limfocytów T pomocniczych w kierunku Th17
obserwowane po stymulacji bakteriami P. gingivalis, skłoniło nas do pogłębienia badań i do
przeprowadzenia analizy aktywacji szlaku sygnałowego zawiadującego różnicowaniem
w kierunku tej populacji. Jako pierwsze, badaniu poddano ekspresję genów dla pozytywnych
regulatorów produkcji interleukiny 17, w tym receptorów, cząsteczek adaptorowych
i czynników transkrypcyjnych. Kompleksowa analiza pozwoliła na określenie dynamicznych
zmian zachodzących w pierwszych trzech dniach po ekspozycji limfocytów CD4+ na
infekowane wcześniej bakteriami gatunku P. gingivalis komórki dendrytyczne. Spośród
badanych, największy wzrost ekspresji zanotowano dla czynników IRF4 oraz BAFT, na
początkowym etapie ko-hodowli (1 i 2 dzień), zaś w przypadku RORc, RORα i receptora dla
IL-1β znamienny przyrost wykazano w dniu trzecim (Rys. 37.). Najwyższa ekspresja
obserwowana była w przypadku infekcji moDC szczepem pozbawionym produkcji gingipain
ΔKΔRAB.
Dalsza analiza opierała się na ocenie aktywacji dwóch czynników transkrypcyjnych
STAT3 oraz IRF4, odgrywających główną rolę w różnicowaniu limfocytów w populację Th17
(Rys. 38.). Wykazano, że aktywacja czynnika IRF4 następuje we wcześniejszej fazie wspólnej
hodowli (dzień 3), podczas gdy maksymalny efekt aktywacji STAT3 manifestowany
fosforylacją w pozycji Y705, obserwowany jest z dwudniowym opóźnieniem (dzień 5).
Co istotne, dla obydwu czynników transkrypcyjnych zaobserwowano negatywną korelację
z aktywnością gingipain i/lub ich ekspresją.
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Rys. 37. Aktywacja komponentów szlaku sygnałowego zawiadującego różnicowaniem limfocytów Th17
zależna jest od aktywności i/lub ekspresji gingipain.
Komórki dendrytyczne (moDC) stymulowano przez 6 godzin bakteriami P. gingivalis W83 bez lub z obecnością
specyficznych inhibitorów proteaz (KYT-1 oraz KYT-36, każdy w stężeniu 1 μM) oraz izogenicznym mutantem
delecyjnym gingipain ΔKΔRAB stosując współczynnik infekcji MOI 1:50. Po tym czasie dodano naiwne
limfocyty CD4+ i prowadzono ko-hodowlę przez kolejne 3 dni. Każdego dnia komórki były lizowane, izolowano
RNA oraz w celu uzyskania cDNA, wykonano reakcję odwrotnej transkrypcji. Relatywną ekspresję genu dla
IL-6R, IL-1R, TGFβR, RORc, RORα, STAT3, RUNX1, IRF4, BATF określono przy pomocy metody Real-Time
PCR. Dane przedstawione są jako średnia ± błąd standardowy z trzech powtórzeń. Wykazano relatywny wzrost
względem poziomu kontroli, ustalony jako równy 1 i dane analizowano przy użyciu jednoczynnikowej analizy
wariancji (ANOVA) z testem Bonferroniego (test wielokrotnych porównań). [#P < 0.05, ##P < 0.01, ###P < 0.001
względem kontroli; *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 względem komórek stymulowanych P. gingivalis].
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Rys. 38. Zależna od gingipain aktywacja czynników IRF4 i STAT3.
Po zakończonej ko-hodowli, limfocyty T stymulowano przez 4 godziny przy użyciu PMA, jonomycyny
i GolgiStop. (A) Komórki następnie barwiono na wewnątrzkomórkową obecność czynnika transkrypcyjnego IRF
oraz (B) fosforylowanej formy STAT3 (pY705), a następnie analizowano przy pomocy cytometrii przepływowej.
Dane przedstawione są jako wzrost populacji pozytywnej względem czynnika transkrypcyjnego w stosunku do
odpowiedniej kontroli ustalonej jako równa 1. Dane z trzech oddzielnych doświadczeń zostały uśrednione ± błąd
standardowy i analizowane przy użyciu jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) z testem Bonferroniego
(test wielokrotnych porównań). [#P < 0.05, ##P < 0.01, ###P < 0.001 względem kontroli; *P < 0.05, **P < 0.01,
***P < 0.001 względem komórek stymulowanych P. gingivalis].

8.5. Rola blokowania szlaku sygnałowego interleukiny 6 w ograniczeniu
różnicowania Th17 indukowanego gingipainami.
Powstawanie limfocytów Th17 jest ściśle związane z obecnością interleukiny 6
w środowisku stanu zapalnego. Powoduje ona aktywację szlaków sygnałowych w komórkach,
wpływając na fosforylację kinazy JAK2, która z kolei aktywuje czynnik STAT3 niezbędny do
stabilizacji czynnika transkrypcyjnego RORγt. Dlatego też, postanowiono określić jak
selektywne zahamowanie szlaku sygnałowego aktywowanego przez IL-6 wpłynie na
różnicowanie limfocytów Th17. W toku badań zastosowano inhibitor kinaz JAK – Ruxolitinib,
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który został dodany do naiwnych limfocytów CD4+ na dwie godziny przed ko-hodowlą
z komórkami dendrytycznymi. Po wykonaniu wewnątrzkomórkowego barwienia na obecność
czynnika RORγt oraz IL-17A, wykazano, że Ruxolitinib wpłynął hamująco na różnicowanie
populacji Th17 w przypadku, gdy komórki moDC infekowane były mutantem P. gingivalis
pozbawionym gingipain (ΔKΔRAB), bądź szczepem dzikim (W83) w obecności inhibitorów
KYT (Rys. 39A.). Wykazany efekt potwierdzono również poprzez zastosowanie przeciwciał
blokujących tworzenie się kompleksów IL-6-receptor na powierzchni limfocytów T
(Rys. 39B.), co podkreśla szczególną rolę interleukiny 6 w procesie różnicowania limfocytów
Th17 indukowanego szczepami pozbawionymi aktywności proteolitycznej gingipain.
Przedstawione dane mogą więc sugerować, że blokowanie działania tej cytokiny powinno
być włączone w terapii chronicznej paradontozy, gdzie zauważalny ubytek kości zależny
korelowany jest z obecnością populacji Th17.
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Rys. 39. Blokowanie szlaku przekazu sygnału od IL-6, selektywnie hamuje zależne od gingipain
różnicowanie limfocytów Th17.
Komórki dendrytyczne (moDC) stymulowano przez 6 godzin bakteriami P. gingivalis W83 przy braku lub
obecności specyficznych inhibitorów proteaz (KYT-1 oraz KYT-36, każdy w stężeniu 1 μM) oraz izogenicznym
mutantem delecyjnym gingipain ΔKΔRAB stosując współczynnik infekcji MOI 1:50. W tym czasie naiwne
limfocyty CD4+ poddano 2 godzinnej stymulacji z (A) inhibitorem kinaz JAK1/JAK2 (Ruxolitinib [1 µM]) lub
(B) przeciwciałami blokującymi receptor dla IL-6 [10 µg/ml]). Następnie takie limfocyty hodowano z komórkami
dendrytycznymi przez 5 lub 7 dni. Po tym czasie, limfocyty T stymulowano przez 4 godziny przy użyciu PMA,
jonomycyny i odczynnika GolgiStop. Komórki następnie barwiono na wewnątrzkomórkową obecność IL-17A
oraz czynnika transkrypcyjnego RORγt i analizowano przy pomocy cytometrii przepływowej. Prezentowane dane
przedstawiają populację komórek pozytywnych względem czynnika RORγt oraz IL-17A (RORγt+ IL-17A+) i są
średnią ± błąd statystyczny z trzech niezależnych eksperymentów. Dane analizowane były przy pomocy testu
t-Studenta. [*P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 względem komórek stymulowanych].

Podsumowując, w toku badań wykryto, że zahamowanie aktywności katalitycznej
gingipain skutkuje sekrecją cytokin prozapalnych odpowiedzialnych za indukcję różnicowania
w kierunku populacji limfocytów Th17 (Rys. 34.). Ko-stymulacja naiwnych limfocytów CD4+
z komórkami dendrytycznymi infekowanymi bakteriami P. gingivalis skutkuje ich proliferacją
(Rys. 35.), a następnie różnicowaniem (Rys 36.). Wykazano zauważalny wzrost w obrębie
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populacji Th1 po stymulacji szczepem dzikim, a polaryzację w kierunki fenotypu Th17
odnotowano w grupach gdzie komórki dendrytyczne infekowano bakteriami pozbawionymi
aktywności gingipain (W83+KYT) lub mutantem delecyjnym ΔKΔRAB (Rys. 36A.).
Obserwacje tę potwierdzono pomiarem aktywacji komponentów szlaku sygnałowego
(Rys. 37.), w szczególności czynników IRF4 oraz STAT3 (Rys. 38.), która okazała się być
odwrotnie proporcjonalna do aktywności proteolitycznej gingipain i/lub ich ekspresji. Ze
względu na zaangażowanie limfocytów Th17 w proces osteoklastogenezy, zaproponowano
metodę ograniczenia powstawania populacji w wyniku działania nieaktywnych gingipain
poprzez inhibicję szlaku sygnałowego od IL-6. Zastosowany inhibitor kinaz JAK (Ruxinitilib),
oraz przeciwciała blokujące receptor dla IL-6 (Rys. 39.), selektywnie zahamowały indukcję
różnicowania tej populacji limfocytów, wskazując na możliwość wprowadzenia metody
blokowania tej cytokiny w terapii chorych z zapaleniem przyzębia.
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9. Dyskusja
Zapalenie przyzębia jest chroniczną chorobą zapalną o wysokiej prewalencji sięgającej
nawet 50% populacji w krajach rozwiniętych [1]. Wywołany poprzez infekcję bakteryjną
przedłużający się lokalny stan zapalny doprowadza stopniowo do destrukcji tkanek, w tym
kości wyrostka zębodołowego, powodując utratę kości [3]. Przyjmuje się, że głównym
patogenem odpowiedzialnym za rozwój choroby jest bakteria Porphyromonas gingivalis [131],
gatunek który wywołuje dysbiozę mikroflory kieszonek dziąsłowych, a poprzez produkcję
takich czynników wirulencji, jak: lipopolisacharyd (LPS), fimbrie, czy proteazy cysteinowe
wpływa na deregulację układu odpornościowego gospodarza [140]. Arginino- i lizynospecyficzne proteazy cysteinowe – gingipainy zajmują szczególne miejsce z racji swojej
specyfiki substratowej i udokumentowanego wpływu na szereg procesów sterujących
wrodzoną i nabytą odpowiedzią immunologiczną [172]. Aktywność biologiczna tych
enzymów, obserwowana w procesie rozwoju paradontozy, dotyczy przede wszystkim ich
aktywności

katalitycznej,

bowiem

gingipainy

prowadzą

do

degradacji

peptydów

antybakteryjnych, komponentów układu dopełniacza, przeciwciał, cytokin i ich receptorów
[172] oraz inaktywują szlaki przekazu sygnału komórkowego [192][190]. Na tej drodze
enzymy te doprowadzają do trwałych zmian w przyzębiu powodując utratę kości. Rola
gingipain w rozwoju stanu zapalnego jest szczególnie ważna ze względu na ich łatwość
rozprzestrzeniania się. Gingipainy bowiem, są wydzielane w pęcherzykach błony zewnętrznej
i na tej drodze mogą być transportowane w kierunku tkanek okołozębowych, poza obręb
biofilmu bakteryjnego ulokowanego w kieszonce dziąsłowej [172]. Będąc wydzielane do
kieszonek dziąsłowych, wypełnionych płynem, którego dominującą składową jest osocze,
gingipainy mogą ulegać procesowi inaktywacji [173]. Wykazano, że obecne są tam inhibitory
proteaz mogące hamować aktywność proteolityczną gingipain tj. antytrombina III [174]
czy alfa-2-makroglobulina [175]. Dodatkowo, dyfundując z biofilmu bakteryjnego gingipainy
natrafiają na warunki tlenowe, w których tracą aktywność proteolityczną [176]. Powyższe dane
literaturowe potwierdzone zostały w prezentowanej pracy w badaniach z użyciem ludzkiego
osocza

i wołowej surowicy, której dodatek spowodował znamienny spadek aktywności

gingipain argininowych. W związku z powyższym w rozwoju paradontozy nie można
wykluczać udziału nieaktywnych form gingipain, które rozprzestrzeniając się do tkanek
otaczających miejsce infekcji bakteryjnej, powodować mogą lokalny wzrost odpowiedzi
prozapalnej. Z tego też względu niniejsza praca została poświęcona identyfikacji roli
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nieaktywnych proteolitycznie gingipain w rozwoju stanu zapalnego towarzyszącego
paradontozie i następującemu w jego wyniku ubytkowi kości.
Ze względu na ważną rolę, jaką pełni IL-6 w procesie osteoklastogenezy, w pierwszym
etapie badań podjęto próbę określenia mechanizmu regulacji jej ekspresji przez nieaktywne
gingipainy na tle aktywnych enzymów oraz pozostałych czynników wirulencji tj. LPS
i fimbrii. Wykazano, że w porównaniu do fimbrii, lipopolisacharyd jest silniejszym induktorem
produkcji IL-6. Niskie stężenia białka uzyskane w przypadku stymulacji FimA, mogą wynikać
z faktu, że użyty model komórkowy (komórki dendrytyczne) wykazuje stosunkowo niewielką
ekspresję receptora CD14, który jest niezbędny do aktywacji przez fimbrie receptora TLR-2.
Uzyskane obserwacje pokrywają się z danymi literaturowymi, gdzie wykazujące niską
ekspresję komórki nabłonkowe dziąsła HGEC (ang. human gingival epithelial cells) traktowane
fimbriami produkowały znikome ilości IL-6, IL-8, TNF-α, czy GM-CSF. W przeciwieństwie
do komórek nabłonkowych, monocyty z wysoką ekspresją CD14 cechuje znacząca produkcja
powyższych cytokin w odpowiedzi na FimA [149]. Rolę gingipain cysteinowych w indukcję
produkcji IL-6 sprawdzano w modelu in vitro z wykorzystaniem komórek dendrytycznych oraz
keratynocytów dziąsłowych. Co ważne, to właśnie pozbawione aktywności proteolitycznej
gingipainy (w szczególności RgpA) zdolne są do znaczącej indukcji produkcji aktywnej
biologicznie IL-6. Obserwowany efekt działania nieaktywnych gingipain nie wynika jedynie
z zablokowania zdolności proteolizy mediatorów zapalnych [172], bowiem znamienna
indukcja ekspresji IL-6 obserwowana jest na poziomie transkryptu. Analiza poszerzona o inne
cytokiny prozapalne, takie jak: IL-8, TNF-α, czy IL-1β potwierdziła, że to nieaktywna RgpA
jest odpowiedzialna w znaczącym stopniu za indukcję odpowiedzi prozapalnej. Uzyskane
wyniki potwierdzają obserwacje poczynione przez grupę badawczą Fitzpatrick et al., gdzie
wykazano indukcję ekspresji takich cytokin, jak: IL-1β, GM-CSF oraz INF-γ przez makrofagi
poddane ekspozycji na nieaktywne proteolitycznie enzymy: RgpA oraz Kgp. We wspomnianej
pracy nie wyjaśniono jednak mechanizmu obserwowanych zmian, wspominając jedynie
o możliwości zaangażowania domeny hemaglutynacyjno/adhezyjnej w ten proces. Uzyskane
w toku badań prezentowanych w niniejszej pracy dane, nie popierają jednak tej tezy, gdyż
stymulacja enzymem Kgp, zawierającym wspomnianą domenę, zarówno w formie aktywnej,
jak i nieaktywnej katalitycznie nie indukowała obserwowanego w przypadku gingipain
argininowych (RgpA i RgpB) wzrostu ekspresji IL-6. Podsumowując, wykazano,
że nieaktywna proteolitycznie gingipaina znacząco wpływa na indukcję produkcji IL-6.
W kolejnym etapie w celu kompleksowej analizy działania nieaktywnych enzymatycznie
gingipain skupiono się na wpływie gingipainy RgpA na indukowaną przez FimA oraz LPS
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indukcję ekspresji cytokiny IL-6. Wykazano, że aktywna RgpA powoduje znamienny spadek
ekspresji mRNA IL-6 wywołanej FimA i LPS. Obniżenie ekspresji w tym przypadku można
tłumaczyć

zdolnością

do

degradacji

receptora

CD14

[172]

oraz

inaktywacją

wewnątrzkomórkowych szlaków przekazu sygnału, takich jak: RIPK1, TAK1[192] oraz AKT
[190]. Co ciekawe, nieaktywna katalitycznie RgpA zdolna jest również hamować działanie
poszczególnych czynników wirulencji, przy braku wpływu na indukcję IL-6 wywołaną
równoczesnym podaniem FimA i LPS. Ze względu na brak informacji na temat molekularnego
mechanizmu działania nieaktywnych gingipain, można jedynie spekulować, że enzymy te
mogą interferować z pozostałymi czynnikami wirulencji działając na przykład antagonistycznie
na aktywowane przez FimA i LPS szlaki. Zaobserwowany fenomen indukcji mediatorów stanu
zapalnego przez nieaktywne enzymatycznie, oczyszczone gingipainy potwierdzono z użyciem
szczepów bakteryjnych o zróżnicowanej aktywności badanych enzymów, bądź specyficznych
inhibitorów. Również w tym przypadku szczep dziki wykazujący aktywność proteolityczną
indukował w znamiennie niższym stopniu odpowiedź prozapalną w porównaniu do szczepu
z zablokowaną aktywnością proteolityczną i szczepu z mutacją w obrębie domeny katalitycznej
RgpA. Prezentowane dane, z użyciem bakterii pozbawionych aktywności katalitycznej,
znajdują potwierdzenie w doniesieniach o zdolności inaktywowanych termicznie P. gingivalis
do indukcji znamiennej produkcji IL-8 [214] oraz IL-6 [215]. Warto także nadmienić, że mutant
delecyjny, pozbawiony ekspresji badanych enzymów również indukował wzmożoną produkcję
IL-6, co prawdopodobnie jest skutkiem braku interferencji gingipain ze szlakami przekazu
sygnału indukowanymi przez pozostałe czynniki wirulencji P. gingivalis.
Okrycie prozapalnych właściwości enzymatycznie nieaktywnych gingipain jest
szczególnie ważne w kontekście pojawiających się publikacji, które sugerują, że bakteryjne
proteazy mogą wykazywać dodatkowe funkcje biologiczne, niezależne od ich aktywności
katalitycznych. Proteazy takie klasyfikuje się jako białka wielofunkcyjne tzw. „moonlightning
proteins” [216]. Według definicji, białka należące do tej grupy wykazywać muszą minimum
dwie niezależne od siebie funkcje biologiczne. Wyszczególnione w obrębie białek
wielofunkcyjnych enzymy, oprócz funkcji związanych z aktywnością katalityczną, pełnią
dodatkowe role związane z działalnością regulatorową, bądź strukturalną. Te oddzielne
funkcje, nie mogą być mylone z plejotropizmem, który wiąże się z wykorzystaniem jednej
funkcji białka w wielu procesach komórkowych. Spośród białek wielofunkcyjnych wyklucza
się więc białka homologiczne, białka powstające na skutek fuzji genów, powstałe w wyniki
alternatywnego splicingu, czy proteolizy [216]. Występowanie białek wielofunkcyjnych
wykazane zostało zarówno w wielu gatunkach roślin, zwierząt, prokariotów, jednakże
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najwięcej opisanych białek należących do tej rodziny odkryto wśród drożdży [216]. Jednym
z przykładów bakteryjnych białek wielofunkcyjnych jest tioredoksyna z E. coli, która pełni rolę
zarówno antyoksydanta, jak i podjednostki T7 polimerazy DNA [217]. Podobnie białko MurI
bakterii Mycobacterium tuberculosis, które oprócz aktywności racemazy glutaminianowej
zdolne jest działać jako inhibitor gyrazy DNA [218]. Pojawiają się również doniesienia
o identyfikacji proteaz bakteryjnych, jako białek wielofunkcyjnych. Przykładowo, główny
czynnik wirulencji bakterii Yersinia pestis, proteaza Pla, katalizuje aktywację plazminogenu
jednakże, wykazano również jej zaangażowanie w intensyfikacji procesu zapalnego niezależnie
od właściwości proteolitycznych. Pla oddziałuje bowiem z receptorem lektynowym typu C
(CD205) i wpływa tym samym na proces proliferacji i inwazji bakterii do makrofagów [219].
Mając na uwadze powyższe przykłady proteaz bakteryjnych, przedstawione w niniejszej
rozprawie wyniki świadczące o zdolności indukcji odpowiedzi prozapalnej w postaci produkcji
mediatorów stanu zapalnego przez nieaktywną RgpA, mogą sugerować, że gingipaina oprócz
dobrze udokumentowanych właściwości proteolitycznych, wykazuje dodatkowe biologiczne
funkcje niezależne od jej katalitycznej aktywności. W celu lepszego zrozumienia roli gingipain
w wirulencji P. gingivalis, kolejne etapy badań skupiły się więc na określeniu mechanizmu
działania nieaktywnych form tych białek.
Ze względu na nieznany mechanizm zawiadujący indukcją mediatorów stanu zapalnego,
wykazaną w pierwszej części badań, podjęto próby określenia wewnątrzkomórkowego szlaku
przekazu sygnału indukowanego nieaktywnym proteolitycznie enzymem. W związku
z powyższym, pierwszym krokiem w tych badaniach, była ocena interakcji aktywnej oraz
inaktywowanej za pomocą inhibitorów KYT gingipainy RgpA z błoną komórkową. Ponieważ
aktywna gingipaina wykazuje zdolności wnikania do wnętrza komórek gospodarza [220],
a w następstwie prowadzi do degradacji białek szlaków wewnątrzkomórkowych [192][191],
stąd ocenie poddano także zdolność do penetracji do wnętrza komórki nieaktywnego
proteolitycznie enzymu. Dotychczasowe badania nad oceną wpływu gingipain na szlaki
sygnałowe wykorzystywały model z użyciem całych bakterii P. gingivalis [190][191] [192].
W prezentowanej rozprawie doktorskiej zastosowane zostały więc również żywe bakterie, ale
także oczyszczone enzymy. Z użyciem mikroskopii fluorescencyjnej, wykazano, że aktywna
RgpA już w krótkim czasie (30 min) tworzy na powierzchni błony komórkowej keratynocytów
dziąsłowych zwarte agregaty, a w kolejnych minutach obserwowane jest wnikanie enzymu do
cytoplazmy. W przypadku zastosowania inhibitorów KYT, również obserwowane jest
tworzenie agregatów, jednakże enzym pozostaje w nich związany i ma znikomą zdolność
wnikania do wnętrza komórki gospodarza. Charakterystyczne lokalizacja RgpA na błonie
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komórkowej, widoczna w formie skupisk, świadczyć może o odziaływaniu proteaz
cysteinowych z tratwami lipidowych obecnymi w błonie komórkowej keratynocytów
dziąsłowych. Hipoteza ta podparta jest opublikowanymi danymi na temat zaangażowania tych
struktur w rozpoznanie, fagocytozę oraz wewnątrzkomórkowe przeżywanie P. gingivalis
w mysich makrofagach. Tratwy lipidowe to dynamiczne zespoły białek i lipidów, które
zawierają wiele receptorów i cząsteczek regulatorowych, przez co działają jako platforma do
rozpoznania oraz indukcji wewnątrzkomórkowego szlaku przekazu sygnału [203]. Wykazano,
że zaburzenia struktury cholesterolu w tratwach lipidowych poprzez zastosowanie
metyl-β-cyklodekstryny, znacząco obniżało indukowaną infekcją bakteryjną produkcję cytokin
prozapalnych, takich jak: TNF-α oraz IL-6 [221]. Zaangażowanie tratw lipidowych wykryto
także w komórkach nabłonkowych HeLa oraz keratynocytach dziąsłowych w kontekście
zależnej od aktywacji szlaku PI3K, endocytozy zewnątrzkomórkowych pęcherzyków
błonowych (OMVs), których składową są również gingipainy [222]. Ponieważ dowiedziono
zaangażowania tratw lipidowych w interakcję z aktywnymi enzymami P. gingivalis, stąd
w prezentowanych badaniach zdecydowano się ocenić rolę tych struktur w rozpoznawanie
nieaktywnych gingipain. Wykonano barwienia fluorescencyjne, gdzie wykazano kolokalizację
ogólnie uznawanego markera tych struktur – gangliozydu GM1 [223], stanowiącego receptor
dla podjednostki B toksyny cholery [224], z nieaktywną gingipainą RgpA. Dodatkowo,
wykonano serię badań z użyciem metyl-β-cyklodekstryny, która wpływa na zaburzenie
struktury cholesterolu w obrębie błony komórkowej uniemożliwiając interakcję molekuł
zewnątrzkomórkowych z tratwami lipidowymi [225]. Jednakże, ze względu na toksyczny
wpływ tego odczynnika na zastosowany model komórkowy keratynocytów dziąsłowych, nie
udało się potwierdzić tą metodą zaangażowania struktur tratw lipidowych w indukcję sygnału
wewnątrzkomórkowego prowadzącego do produkcji cytokin prozapalnych (dane nie
przedstawione).
Kolejne etapy badań miały więc na celu identyfikację białek powierzchniowych, które
mogłyby rozpoznawać nieaktywny proteolitycznie enzym. Już samo wykazanie oddziaływania
nieaktywnej proteolitycznie RgpA ze strukturami w obrębie tratw lipidowych znacznie
ogranicza obszar badań nad białkami receptorowymi wchodzącymi w skład szlaku przekazu
sygnału indukowany gingipainami. Dotychczas publikowane wyniki badań skupiają się na
znaczącej roli receptorów PAR-2, których rola w rozwoju chronicznej postaci paradontozy
została dowiedziona [226]. Ekspresja tych receptorów obserwowana jest w wielu typach
komórek w tkance przyzębia, takich jak: komórki nabłonkowe, fibroblasty dziąsłowe,
neutrofile, czy osteoblasty zaangażowane w procesy kościotwórcze [183][227]. Co istotne,
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wykazano, że arginino-specyficzne proteazy serynowe P. gingivalis zdolne są aktywować
receptory PAR na powierzchni komórek nabłonkowych dziąsła, co skutkuje wzmożoną
produkcją m.in. IL-6 [183]. Zaangażowanie tych receptorów w przekaz sygnałów od gingipain
można jednakże rozpatrywać jedynie w przypadku katalitycznie aktywnych proteaz, gdyż pełna
aktywacja PAR wymaga proteolizy zewnątrzkomórkowej domeny tego białka [183].
W związku z powyższym postawiono hipotezę, że nieaktywne gingipainy aktywują
wewnątrzkomórkowe szlaki przekazu sygnału na innej drodze niż aktywne proteazy,
wykorzystując do tego nowy, nieznany receptor błonowy. Keratynocyty dziąsłowe poddano
więc stymulacji nieaktywną gingipainą, a następnie dokonano izolacji frakcji błonowej.
W trakcie badań, stosując technikę Western blot z użyciem specyficznych przeciwciał
skierowanych przeciwko gingipainie, wykazano, że nieaktywna proteaza zdolna jest do
tworzenia kompleksów z białkami błonowymi. Dalsza analiza z użyciem spektrometrii
masowej zidentyfikowała 19 białek, z którymi potencjalnie oddziaływać może badana
gingipaina. Należy nadmienić, że stosowana metoda pozwalała na izolację błon
plazmatycznych, w tym pochodzących od wszystkich organelli komórkowych. Wskazane
białka wykazują więc różną lokalizację komórkową, nie ograniczając się do błony
cytoplazmatycznej. Wyniki te wskazują, że nieaktywna gingipaina również zdolna jest do
penetracji do wnętrza komórek, gdzie oddziaływać może z innymi białkami. Analiza funkcji
zidentyfikowanych białek, pozwoliła na podzielenie ich na cztery główne grupy, w tym: białka
odpowiedzialne za procesy metaboliczne, białka ochronne oraz białka zaangażowane
w transport wewnątrzkomórkowy białek. Co szczególnie istotne, ostatnią wyodrębnioną grupę
stanowiły białka zaangażowane w regulację szlaku przekazu sygnału wewnątrzkomórkowego.
Trzy spośród nich, wykazują lokalizację w błonie cytoplazmatycznej. Białko 4F2, znane
również jako glikoproteina CD98, wykazuje aktywność transportera aminokwasów [228].
Dodatkowo, wskazano na jego zdolność do wiązania się z podjednostką β-integryny,
i aktywację kinaz FAK (ang. focal adhesion kinase), PI3K, AKT, Rac oraz molekuły adhezyjnej
p130Cas [229][230][231]. Co istotne, grupa badawcza Schroeder et al., dowiodła roli tego
białka w procesie endocytozy wirusa krowianki oraz zlokalizowała go w strukturach tratw
lipidowych [232]. Drugim ze zidentyfikowanych białek błony plazmatycznej jest Aneksyna A1
(ang. Annexin A1), która zaangażowana jest w aktywację procesów migracji i chemotaksji
leukocytów poprzez aktywację receptorów FPR (ang. N-formyl peptide receptors) oraz
zawiadywanych przez nie szlaków komórkowych [233]. Aneksyna A1 wpływa także na
regulację indukcji metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej MMP-1 w fibroblastach
izolowanych z błony maziowej torebki stawowej pacjentów cierpiących na reumatoidalne
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zapalenie stawów. Wykazano, że indukcja ta odbywa się poprzez aktywację receptorów FPR
oraz kinaz ERK, JNK, jak również czynnika transkrypcyjnego NF-κB [234]. Białko RPSA
(ang. 40S ribosomal protein SA), oprócz roli w stabilizacji podjednostki 40S rybosomu,
funkcjonuje jako białko błonowe, które może pełnić rolę receptora dla lamininy [235].
Kofilina-1 (ang. cofilin-1), białko cytoszkieletu odpowiedzialne jest za regulację dynamiki
reorganizacji filamentów aktynowych, jednakże jego translokacja do jadra komórkowego może
wiązać się z procesami przebudowy chromatyny lub bezpośrednio wpływać na regulację
ekspresji genów [236]. Reticulon-4, białko związane z formowaniem się i stabilizacją retikulum
endoplazmatycznego, reguluje również odpowiedź układu immunologicznego. Obecność tego
białka niezbędna jest do prawidłowej lokalizacji receptorów TLR-9 w endolizosomach, co
wpływa na odpowiednie rozpoznawanie i aktywowanie szlaków przekazu sygnału wywołane
przez kwasy nukleinowe [237]. Ostatnim białkiem w tej grupie jest 14-3-3 epsilon, które
rozpoznaje białka fosforylowane na resztach seryny, bądź treoniny i jako białko adaptorowe
zaangażowane jest w regulację szerokiego spektrum szklaków sygnałowych. Jego udział
wykazano między innymi w transporcie fosforylowanego białka HSF1 (ang. heat shock
factor 1) z jądra komórkowego [238]. Wraz z innymi białkami z rodziny 14-3-3, wpływa
również na hamowanie fosforylacji białka AKT w pozycji Thr308 w komórkach nabłonkowych
jelita w trakcie infekcji bakteryjnej, stając się ważnym czynnikiem w regulacji odpowiedzi
układu

immunologicznego

[239].

Uzyskane

wyniki

analizy

składu

białkowego

immunokompleksów nie wykazały w sposób jednoznaczny białek mogących stanowić receptor
dla nieaktywnej RgpA. Identyfikacja 19 białek, w tym białek wewnątrzkomórkowych, wiązać
się może z długim czasem ekspozycji (1 godzina) keratynocytów dziąsłowych na gingipainę.
W przyszłości przeprowadzone doświadczenie należałoby powtórzyć, skracając czas inkubacji,
obniżając temperaturę, czy stosując chemiczne inhibitory cytoszkieletu, ograniczając w ten
sposób penetrację nieaktywnego enzymu do wnętrza komórek. Ponadto, warto rozważyć
ponowną analizę immunokompleksów po zastosowaniu celowanej izolacji tratw lipidowych
[240]. Uzyskana lista białek sugeruje jednak, że nieaktywna proteaza P. gingivalis zdolna jest
oddziaływać z ludzkimi białkami, a szczególnie tymi wpływającymi na regulację przekazu
sygnału wewnątrzkomórkowego.
Typowanie

białek

eksponowanych

na

powierzchni

błon

komórek

TIGKs,

przeprowadzono również z zastosowaniem metody sieciowania chemicznego. To podejście
badawcze

wymagało

poddania

biotynylowanej,

nieaktywnej

RgpA

inkubacji

z heterobifunkcyjnym, fotoreaktywnym odczynnikiem sieciującym sulfo-SDAD. Do tak
przygotowanej mieszaniny dodano wyizolowne białka błonowe z komórek TIGKs,
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a uzyskanie kowalencyjnego połączenia pomiędzy oddziałującymi ze sobą białkami otrzymano
poprzez działanie światła UV. Tak otrzymane kompleksy adsorbowane na mikrosferach ze
streptawidyną analizowano następnie z przy pomocy technik spektrometrii masowej.
Dodatkowo, w celu porównania wpływu aktywności gingipain na zdolność do wiązania białek,
procedurę wykonano również dla aktywnego białka RgpA. Co istotne, analiza otrzymanych
białek, mogących wchodzić w interakcje z nieaktywną oraz aktywną gingipainą, nie pokrywała
się z listą otrzymaną w analizie immunoprecypitatów błonowych. W metodzie sieciowania
chemicznego w przypadku inaktywowanej inhibitorami KYT gingipainy RgpA, wykazano
np. jej powinowactwo do białka błony plazmatycznej, jakim jest Kadheryna 23 (ang. catherin
23). Kadheryny są grupą białek, których rozpoznanie może wykazywać na właściwości
regulujące aktywację szlaków komórkowych. Mogą one bowiem wchodzić w interakcję z
receptorami kinaz tyrozynowych RTK (ang. Receptor tyrosine kinases) i regulować takie szlaki
komórkowe, jak: MAPK, czy PI3K [241]. Dodatkowo, ciekawym jest wykrycie
w prezentowanej analizie białka związanego z rzęskami zwanego ang. cilia and flagellaassociated protein 46. Należy nadmienić, że pierwotne rzęski (ang. primary cilia)
zaangażowane są w procesy aktywacji bardzo wielu szlaków sygnałowych, takich jak:
Hedgehog, Wnt, Notch, Hippo, czy mTOR [242]. Z tego względu, w przyszłości wskazane jest
kontunuowanie badań nad zaangażowaniem tych właśnie struktur w przekaz sygnału od
nieaktywnej RgpA. W zastosowanej technice sieciowania chemicznego zidentyfikowano
również białka błonowe oddziałujące z aktywną proteolitycznie formą gingipainy RgpA.
Jednak w tym przypadku wykazano jej oddziaływanie tylko z czteroma białkami błonowymi.
Uzyskany wynik można wyjaśnić intensywną proteolizą egzekwowaną przez RgpA, znana jest
bowiem rola gingipain w degradacji białek, takich jak: receptory [243], czy kinazy
wewnątrzkomórkowe [192]. Ze względu na dość długi czas ekspozycji (1 godzina) frakcji
błonowej na działanie RgpA, nie można wykluczyć procesu proteolizy potencjalnych białek
oddziałujących z aktywną katalitycznie gingipainą. Na zakończenie warto podkreślić, że lista
białek oddziałujących z nieaktywną RgpA zidentyfikowanych dwoma stosowanymi technikami
nie pokrywa się. Można spekulować, że jest to wynikiem dużych różnic związanych
z przygotowaniem próbek do analizy. Zastosowana w immunoprecypitacji metodyka bardziej
odzwierciedla fizjologicznie warunki tworzenia się kompleksów gingipaina-białka błonowe.
Komórki TIGKs najpierw stymulowane były gingipainą, po czym poddano je procedurze
izolacji utrwalonej frakcji błonowej. Z kolei sieciowanie gingipainy z użyciem odczynnika
sulfo-SDAD, jakie miało miejsce w metodzie sieciowania chemicznego, może ograniczyć
wiązanie się tej proteazy do białek ludzkich. Dodatkowo, poprzez proces izolacji frakcji
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błonowej, otrzymane białka, mogą wykazywać zmienioną strukturę, która nie będzie
rozpoznawana przez nieaktywną proteazę bakteryjną w warunkach in vitro. Podsumowując,
wyniki otrzymanych badań typują pewne białka powierzchniowe i szlaki przekazu sygnału
zaangażowane w odpowiedź prozapalną komórek na nieaktywną proteolitycznie gingipainę.
Badania te będą kontynuowane, a uzyskane w ten sposób informacje przyczynią się do
poszerzenia wiedzy na temat roli, jaką pełnią nieaktywne gingipainy w modulacji odpowiedzi
immunologicznej w trakcie infekcji P. gingivalis.
Ze względu na brak identyfikacji białka receptorowego odpowiedzialnego za rozpoznanie
nieaktywnej proteolitycznie RgpA, zaproponowano pośrednią analizę aktywacji szlaku
indukowanego przez tę proteazę. W toku prac wykazano, że inhibicja aktywności katalitycznej
gingipain, wiąże się ze wzmożoną produkcją wielu cytokin prozapalnych, ale szczególnie silnie
indukowana jest IL-6. Ponadto, ze względu na fakt, że cytokina ta obecna jest zarówno
w tkankach [243], jak i płynie dziąsłowym [121] osób chorych na paradontozę,
a jej wysokie stężenie koreluje z objawami klinicznymi [91], wybrano ją jako model
w badaniach nad wewnątrzkomórkowym szlakiem aktywowanym przez nieaktywną
proteolitycznie RgpA. Aktywacja takich szlaków komórkowych, jak: MAPK oraz ERK1/2
[244], czy PI3K [245] może skutkować ekspresją IL-6. Badania nad udziałem tych szlaków
w przekazie sygnału od gingipain były już udokumentowane. Przykładowo, w przypadku
aktywnej gingipainy wykazano, że gingipainy argininowe zdolne są aktywować szlak p38
MAPK, czego efektem jest produkcja cytokin: TNF-α oraz IL-6 [246]. Przedstawiono również
zdolność inaktywowanych termicznie gingipain do produkcji cytokin prozapalnych, nie
przedstawiając jednak mechanizmu, jaki tym procesem zawiaduje, ale sugerując,
że obserwowane wysokie stężenie IL-6 i TNF-α związane jest zahamowaniem procesu
degradacji tych cytokin przez aktywne proteazy P. gingivalis [246]. W toku badań
prezentowanych w niniejszej pracy nad zaangażowaniem nieaktywnej RgpA w proces indukcji
odpowiedzi prozapalnej wykazano, że zastosowanie inhibitora LY294002, który blokuje szlak
PI3K wpływa na znaczące zmniejszenie produkcji mRNA i samej IL-6 indukowanej
nieaktywną gingipainą. Szlak ten jest kluczowym regulatorem wielu procesów komórkowych
związanych
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metabolicznymi, czy odpowiedzią prozapalną [247][248]. Zaangażowanie tego szlaku
wykazane zostało również w trakcie infekcji bakteryjnej. Co ciekawe, bakterie wykorzystując
swoje czynniki wirulencji mogą odpowiednio modulować szlak PI3K/AKT wpływając na
zaburzenia odpowiedzi immunologicznej gospodarza. Takie toksyny, jak HlyA z E. coli,
α-toksyna Staphylococcus aureus, czy aerolizyna z Aeromonas hydrophila powodują
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defosforylację AKT na reszcie Ser473, co skutkować może zaburzeniami w przeżywalności
i odpowiedzi prozapalnej komórek nabłonkowych [249]. Wydzielane przez bakterie Yersinia
enterocolitica białko YopH, odpowiedzialne jest za inaktywację kaskady sygnału szlaku PI3K
w komórkach makrofagów, skutkując zmniejszeniem produkcji białka MCP-1, co w warunkach
in vivo powodować może zmniejszenie rekrutacji makrofagów do miejsca infekcji. Dodatkowo
zaburzenia szlaku PI3K wpływają na zahamowanie proliferacji limfocytów T, dzięki czemu
bakteria ta osłabia odpowiedź prozapalną gospodarza [250]. Dla kontrastu białko IpgD, będące
czynnikiem wirulencji bakterii z gatunku Shigella flexneri, powoduje fosforylację AKT,
blokując proces apoptozy, co pozwala na wewnątrzkomórkowe przeżywanie i wzrost patogenu
w trakcie infekcji [251]. Spośród znanych czynników wirulencji P. gingivalis wykazano,
że zarówno LPS [108], jak i fimbrie [252] zdolne są do aktywacji szlaku PI3K indukując stan
zapalny. Badania nad wpływem gingipain na regulację procesu apoptozy w fibroblastach
dziąsłowych wykazały, że wczesna faza infekcji P. gingivalis powoduje aktywację szlaku
PI3K/AKT/NF-κB oraz indukcję licznych anty-apoptotycznych białek, które z czasem ulegają
wyciszeniu na korzyść molekuł pro-apoptotycznych [253]. Dodatkowo, w modelu
keratynocytów dziąsłowych wykazano, że aktywne gingipainy wpływają negatywnie na szlak
PI3K poprzez degradację białek zewnątrzkomórkowych odpowiedzialnych za aktywację białka
PI3K, co skutkuje defosforylacją głównych białek sygnalnych, w tym AKT, GSK, czy mTOR
[190]. Wskazane prace opierały swoje wnioski na doświadczeniach z wykorzystaniem hodowli
bakteryjnych. Aby precyzyjnie określić wpływ gingipain na szlak sygnałowy PI3K/AKT,
w badaniach tutaj zaprezentowanych zastosowano oczyszczone

enzymy bakteryjne.

Wykazano, że aktywna gingipaina RgpA powoduje spadek aktywacji białka AKT widoczny
już po 1 godzinie, a przejawiający się obniżeniem poziomu fosforylowanych form AKT
(w pozycji Thr308, jak i Ser473) mierzonego w stosunku do poziomu kontroli. Wydłużenie
czasu inkubacji gingipainy z komórkami wykazało, że obserwowany spadek aktywacji
związany jest raczej z degradacją tego białka, a nie defosforylacją. Kolejny raz potwierdzono
więc zdolność aktywnej proteolitycznie gingipainy do penetracji do wnętrza komórek
i inaktywacji białek efektorowych, która wcześniej przedstawiona była w pracy Madrigal et al.
[192]. W badaniach prezentowanych w niniejszej pracy po raz pierwszy wykazano wpływ
nieaktywnej RgpA na aktywację szlaku kinazy AKT. Aktywacja AKT odbywa się poprzez
fosforylację dwóch kluczowych aminokwasów tego białka treoniny w pozycji 308 (Thr308)
oraz seryny w pozycji 473 (Ser473). Fosforylacja Ser473 mediowana jest głównie przez
kompleks mTORC2, dla kontrastu zaś, modyfikacja Thr308 odbywa się przy udziale kinazy
zależnej od fosfoinozytydu-1 (PDK1) i to ten proces uważany jest za krytyczny w regulacji
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aktywacji całego białka AKT. Aktywacja PDK zależna jest od jej autofosforylacji w pozycji
Ser241, która regulowana jest przez wiele białek, w tym HSP90, RSK2 [210], oraz białek
z rodziny 14-3-3 (14-3-3θ oraz 14-3-3η) [254]. Wykazana metodą Western Blot aktywacja
wywołana nieaktywną gingipainą jest selektywna, gdyż dominującą fosforylacją jest ta
w pozycji Thr308. Sugerować, to może zaangażowanie białka PDK1 w proces indukcji sygnału
od nieaktywnej RgpA. Dodatkowo, odkrycie poprzez analizę z użyciem spektrometrii masowej
interakcji pomiędzy nieaktywną RgpA, a jednym z białek z rodziny 14-3-3, wskazuje na ich
ważną rolę w szlaku przekazu sygnału. Obserwacje z użyciem oczyszczonych enzymów
potwierdzono również stosując szczepy bakteryjne P. gingivalis. Publikowane przez grupę
Nakayama et al. [190] obniżenie aktywacji białka AKT przez P. gingivalis ATCC 3327,
potwierdzone zostało w naszych badaniach z zastosowaniem szczepu W83. W przeciwieństwie
jednak do publikowanych danych, zahamowanie aktywności proteolitycznej inhibitorami KYT
skutkowało w naszym przypadku, aktywacją białka AKT. Aktywacja ta obserwowana była
jednak tylko po 1 godzinie od infekcji, gdzie współczynnik MOI wynosił 1:50. Wydłużenie
czasu stymulacji (do 3 godzin) skutkowało obserwowaną defosforylacją tego białka, co
powiązać można z odwracalnym działaniem inhibitorów KYT. W przypadku badań
przedstawionych przez Nakayama et al., zastosowanie mieszaniny inhibitorów KYT,
odwracało efekt defosforylacji, jednakże nie wykazano większej aktywacji białka AKT.
Związane może to być z faktem, iż aktywacja określana była po czasie 2 godzin infekcji, jak
również, że współczynnik MOI wynosił 1:100. Co ciekawe, w prezentowanych tutaj badaniach
wykazano intensywną fosforylację AKT pod wpływem infekcji szczepem pozbawionym
gingipain ΔKΔRAB. Uzyskany wynik dowodzi, że gingipainy zarówno aktywne, jak
i pozbawione aktywności proteolitycznej znacząco interferują w szlaki przekazu sygnału
indukowane pozostałymi komponentami ściany komórkowej P. gingivalis.
Regulacja ekspresji cytokin odbywa się pod ścisłą kontrolą czynników transkrypcyjnych.
Wykazane jest, że czynnik NF-κB pełni ważną rolę w regulacji zarówno odpowiedzi
wrodzonej, jak i nabytej, regulując m.in. ekspresję genów dla cytokin, takich jak: IL-6, IL-1β,
IL-2 i IL-8 [255]. Ze względu na wysoką ekspresję interleukiny IL-6, oraz fosforylację białek
szlaku PI3K/AKT, który regulować może aktywację czynnika transkrypcyjnego NF-κB [256]
przez nieaktywną proteolitycznie gingipainę, przeprowadzono analizę aktywacji tego czynnika
transkrypcyjnego. Wykazano, że zarówno aktywna, jak i nieaktywna katalitycznie RgpA
prowadzi do aktywacji NF-κB. Po raz pierwszy wykazano zatem, że nieaktywna RgpA zdolna
jest aktywować szlak PI3K/AKT oraz czynnik transkrypcyjny NF-κB, co w rezultacie prowadzi
do produkcji cytokin prozapalnych. Podsumowując, modulacja aktywności proteolitycznej
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gingipain jest ważnym czynnikiem regulującym przekaz sygnału szlaku PI3K/AKT/NF-κB
i może mieć istotny wpływ na rozwój infekcji P. gingivalis prowadząc do wyciszenia lub
nadmiernej aktywacji stanu zapalnego.
W toku badań prezentowanych w tej pracy wykazano, że inaktywacja gingipain, prowadzi
do wzmożonej ekspresji m.in. IL-6, która jest kluczowym czynnikiem indukującym
różnicowanie naiwnych limfocytów CD4+ w populację Th17 [66]. Ta subpopulacja limfocytów
pomocniczych jest odpowiedzialna za regulację odpowiedzi zapalnej oraz procesy związane
z degeneracją kości w takich chronicznych chorobach, jak: reumatoidalne zapalenie stawów,
czy choroba zwyrodnieniowa stawów [257]. Badania kliniczne wykazują, że również
u pacjentów cierpiących na zapalenie przyzębia, populacja Th17 obecna jest w tkankach
objętych stanem zapalnym [82], a kluczowa produkowana przez nie interleukina 17 wykrywana
jest w wysokim stężeniu w surowicy [78] oraz płynie z kieszonek dziąsłowych [79] osób
badanych. Oprócz swojej roli w zwalczaniu infekcji bakteryjnych, limfocyty Th17
i produkowana IL-17 mogą nadmiernie aktywować szlaki odpowiedzi immunologicznej,
prowadząc do destrukcji tkanek oraz zaburzając procesy tworzenia kości, wpływając na
intensyfikację osteoklastogenezy [81]. Kluczowa rola IL-17 w procesie paradontozy
potwierdzona została także w badaniach in vivo z użyciem modelu mysiego. Wykazano,
że IL-17 wpływa hamująco na ekspresję białka śródbłonka dziąsła - Del-1, co bezpośrednio
przyczynia
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i w konsekwencji do utraty kości. Dodatkowo u myszy, w komórkach których wyciszono
ekspresję receptora dla IL-17 nie zaobserwowano rozwijającej się paradontozy. Kluczową rolę
IL-17, potwierdzono także stosując miejscową aplikację przeciwciał skierowanych przeciwko
IL-17A oraz IL-17F, które spowodowały zahamowanie destrukcji kości [258]. Pomimo
potwierdzonej obecności limfocytów Th17 oraz roli IL-17 w rozwoju zapalenia przyzębia
molekularny mechanizm indukcji różnicowania naiwnych limfocytów CD4+ w tę subpopulację
pozostawał niewyjaśniony. Wykazano jedynie, że infekcja P. gingivalis [131] wpływa
znacząco na indukcję populacji Th17 [82]. Ponieważ nie badano dotychczas roli gingipain
w regulacji różnicowania limfocytów Th17, dlatego też w toku badań prezentowanej pracy
podjęto taką próbę.
Za inicjację procesu różnicowania naiwnych limfocytów CD4+ w subpopulację
limfocytów regulatorowych odpowiadają komórki prezentujące antygen (APC), oraz
produkowane przez nie cytokiny zawiadujące tym procesem [35]. Liczne badania dowodzą, że
wysoki poziom takich cytokin, jak: IL-6, IL-1β, IL-21 oraz IL-23 jest niezbędny do
zainicjowania procesu różnicowania, jak również do stabilizacji i utrzymania fenotypu Th17
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[82][259][260]. W warunkach in vitro, wykazano że stymulacja komórek APC bakteriami
gatunku P. gingivalis, skutkuje wzmożoną produkcją wspomnianych cytokin [82], jednak brak
jest danych literaturowych dotyczących wpływu gingipain i mechanizmu odpowiedzialnego za
ten proces. Kolejny etap badań prezentowanych w niniejszej pracy poświęcono więc,
kompleksowej analizie ekspresji genów oraz białka dla cytokin odpowiedzialnych za
różnicowanie naiwnych limfocytów. Udowodniono, że komórki dendrytyczne stymulowane
szczepami P. gingivalis pozbawionymi aktywności katalitycznej znamiennie indukowały
ekspresję takich cytokin, jak IL-6, IL-23, IL-1β, przy jednoczesnym braku indukcji IL-12p70
oraz IFN-γ. W przypadku keratynocytów dziąsłowych, które nie produkowały IL-1β, oprócz
obecności IL-6 i IL-23 zaobserwowano wysoką ekspresję IL-21. Spektrum wydzielanych
cytokin, dowodzi zatem, że komórki APC, poddane stymulacji szczepom pozbawionych
aktywności proteolitycznej gingipain promować będą różnicowanie limfocytów w kierunku
populacji Th17. Dodatkowo, szczep poddany inhibicji katalitycznej, zdolny był do indukcji
produkcji innych cytokin prozapalnych, tj. IL-8 czy TNF-α. Uzyskane rezultaty wskazują na
ważną rolę nieaktywnych proteaz w indukcji odpowiedzi pozapalnej i potwierdzają
wcześniejsze doniesienia o zdolności indukcji mediatorów prozapalnych (IL-8, IL-6, TNF-α)
przez inaktywowane termicznie bakterie P. gingivalis [214][215]. Warto nadmienić, że do
badań oceny spektrum cytokin produkowanych przez komórki APC w odpowiedzi na infekcję
P. gingivalis włączono również izogenicznego mutanta pozbawionego wszystkich trzech
gingipain (ΔKΔRAB). Ciekawym jest, że w przypadku tego szczepu zanotowano bardzo silną
ekspresję badanych cytokin IL-8, TNF-α, IL-10, a także tych promujących różnicowanie
naiwnych limfocytów T w Th17. Obserwacja ta ponownie wskazuje, że nie tylko aktywność
gingipain, ale także ich ekspresja odgrywa istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej
prawdopodobnie na drodze krzyżowania się szlaków przekazu sygnału indukowanego innymi
antygenami bakteryjnymi. W dalszym ciągu badań uwzględniono więc szczep P. gingivalis
pozbawiony ekspresji gingipain.
Badania prowadzone przez grupę badawczą Moutsopoulos et al., nad rolą P. gingivalis
w różnicowaniu limfocytów Th17 wykazały, że komórki prezentujące antygen infekowane tym
gatunkiem bakterii prowadzą do różnicowania limfocytów z dodawanej frakcji PBMC
w kierunku populacji Th17, bez wpływu na fenotyp Th1. W pracy tej, jako najbardziej
efektywne spośród wszystkich komórek APC wskazano komórki dendrytyczne [82].
Kontynuując badania nad rolą gingipain w procesie różnicowania naiwnych limfocytów CD4+,
posłużono się więc modelem komórek dendrytycznych różnicowanych z makrofagów.
W odróżnieniu od wskazanej publikacji [82], gdzie źródłem limfocytów, była cała frakcja
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komórek jednojądrzastych, w celu większej specyficzności różnicowania, doświadczenia
prowadzono z użyciem oczyszczonej naiwnych limfocytów CD4+ z populacji komórek PBMC.
Zastosowany układ ko-hodowli komórek dendrytycznych stymulowanych różnymi szczepami
P. gingivalis i naiwnych limfocytów T, znacząco wpływał na proliferację tych ostatnich.
Co ciekawe, w przypadku zastosowania mutanta delecyjnego gingipain (ΔKΔRAB)
zauważalne było obniżone tempo proliferacji. Uruchomienie procesu różnicowania komórek
przejawia się jednoczesnym zahamowaniem procesu ich proliferacji [261]. Z związku
z powyższym, można przypuszczać, że stymulacja mutantem ΔKΔRAB wywołała szybsze
różnicowanie limfocytów w porównaniu ze szczepem dzikim. W kontraście do wcześniejszych
doniesień literaturowych, które wskazywały na różnicowanie w fenotyp Th17 [82],
przeprowadzona przez nas infekcja moDC bakteriami P. gingivalis skutkowała indukcją
różnicowania naiwnych limfocytów T w 3 populacje limfocytów pomocniczych: Th1, Th2
i Th17. Ponadto, po raz pierwszy wykazano, że wzrost populacji Th17 negatywnie koreluje
z aktywnością proteolityczną gingipain. Co więcej, hamowanie tej aktywności skutkuje
zmniejszającą się populacją Th1 na korzyść Th17, przy braku zmian liczebności limfocytów
Th2. Uzyskane wyniki silnie korelują z profilem cytokin różnicujących, potwierdzając,
że nieaktywne gingipainy mogą znacząco wpływać na proces degeneracji kości obserwowany
w paradontozie.
Wykazanie, że inaktywacja właściwości proteolitycznych gingipain skutkuje indukcją
różnicowania w kierunku subpopulacji Th17, skłoniło nas do poszerzenia badań o wpływ tych
enzymów na szlak pozytywnych regulatorów zawiadujących różnicowaniem w kierunku Th17
i produkcją interleukiny 17. W kaskadzie białek regulujących ten szlak, jednym z głównych
czynników jest IRF4. Fosforylowany IRF4, w odpowiedzi na aktywację receptora TGF-β, ulega
translokacji do jądra komórkowego, gdzie wiąże się do promotora, pozwalając na indukcję
produkcji genu dla IL-17 [262]. Brak czynnika IRF4, skutkuje obniżeniem ekspresji czynników
RORα oraz RORγt charakterystycznych dla populacji Th17, promując różnicowanie
limfocytów regulatorowych (Treg), poprzez zwiększenie ekspresji czynnika FoxP3 [263].
Kolejnym ważnym czynnikiem jest STAT3, który ulega fosforylacji i translokacji do jądra
komórkowego będąc odpowiedzialny za ekspresję wielu genów związanych z procesami
apoptozy, angiogenezy, rozwoju nowotworów, czy przeżywania komórkowego [264].
W kontekście różnicowania limfocytów T, odpowiedzialny jest on za regulację i ekspresję
czynnika transkrypcyjnego RORγt charakterystycznego dla subpopulacji Th17. Dodatkowo,
deficyt STAT3, skutkuje zwiększeniem ekspresji czynników transkrypcyjnych Tbet oraz
Foxp3, które zawiadują różnicowaniem odpowiednio populacji Th1 oraz Treg [73].
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Wykonana w trakcie badań kompleksowa analiza pozytywnych regulatorów różnicowania
Th17, pozwoliła na określenie dynamicznych zmian jakie zachodzą po ekspozycji naiwnych
limfocytów na komórki moDC infekowane P. gingivalis. Ponownie wykazano, że bakterie
pozbawione aktywności proteolitycznej, efektywniej aktywują ekspresję genów dla
czynników, takich jak: IRF4, BAFT (1,2 dzień) oraz RORc, RORα (dzień 3). Analiza głównych
czynników transkrypcyjnych przeprowadzona z wykorzystaniem wewnątrzkomórkowego
barwienia, wskazała, na wczesną aktywację czynnika IRF4 (3 dzień) po której, w dniu 5
następuje maksymalny efekt aktywacji STAT3, który negatywnie koreluje z aktywnością
gingipain. Uzyskane w toku badań dane pozwalają wysnuć hipotezę, że w obrębie biofilmu
bakteryjnego w kieszonce dziąsłowej, gdzie panują warunki beztlenowe, P. gingivalis nie
będzie indukował znamiennego różnicowania naiwnych limfocytów w populację Th17.
Jednakże dyfundujące do rozległych tkanek gingipainy, w obecności tlenu oraz surowicy,
tracąc aktywność katalityczną, mogą znacząco przyczynić się do dalszego promowania rozwoju
stanu zapalnego i aktywować procesy prowadzące do aktywacji osteoklastogenezy. Hipoteza
ta została podparta badaniami, które nie zostały zaprezentowane w niniejszej pracy, a które
dowodzą znamiennie wyższej indukcji różnicowania monocytów do osteoklastów w kohodowli tych komórek z limfocytami T pozyskanymi po infekcji szczepami P. gingivalis
pozbawionymi aktywności, bądź ekspresji gingipain.
Aktywność proteolityczna gingipain, głównych czynników wirulencji P. gingivalis,
wielokrotnie wskazywana była jako kluczowa w progresji paradontozy i traktowana, jako
odpowiedzialna za utratę kości wyrostka zębodołowego. Dlatego też, w projektowaniu terapii
przeciwko paradontozie skupiono się m.in. na zastosowaniu inhibitorów aktywności
katalitycznej gingipain [265]. Zastosowanie związków blokujących działanie proteolityczne
gingipain wydaje się być wysoce zasadne, ze względu na ograniczenie degradacji tkanek
wywoływanej aktywnością tych enzymów oraz zmniejszenie kolonizacji bakterii będące
konsekwencją braku składników odżywczych niezbędnych do przetrwania P. gingivalis [265].
W świetle przedstawionych w niniejszej rozprawie doktorskiej wyników, należy jednak
zwrócić uwagę, że zablokowanie aktywności katalitycznej gingipain, może skutkować
lokalnym wzrostem stanu zapalnego objawiającym się wysoką ekspresją cytokin prozapalnych
i różnicowaniem limfocytów Th17 zaangażowanych w procesy degeneracyjne kości. Powyższe
obserwacje skłoniły nas do zastosowania dodatkowych inhibitorów szlaku zawiadującego
dojrzewaniem limfocytów Th17. Wykazane jest, że kluczową cytokiną, która wpływa na
polaryzację Th17 jest interleukina 6 [66]. Ze względu na wysokie właściwości prozapalne,
blokowanie działania lub neutralizowanie tej cytokiny staje się coraz częstszą strategią leczenia
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chorób systemowych, takich jak: choroba Castlemana, czy reumatoidalne zapalenie stawów
(RA) [119]. Terapia z użyciem monoklonalnych przeciwciał skierowanych przeciwko
receptorowi dla IL-6 (tocilizumab) u pacjentów z RA oraz chorobą Castlemana, znacząco
zmniejszała objawy chorobowe, w tym normalizowała poziom białek ostrej fazy, jak białko
CRP (ang. C-reactive protein) [119]. Dodatkowo u chorych cierpiących na RA, zauważalnie
zmniejsza się obrzęk stawów, a także obniża się wykrywalny w surowicy poziom przeciwciał
przeciwko cytrulinowanym białkom (ACPA) [266]. Związek ten wykorzystany został również
u pacjentów cierpiących na paradontozę, u których zredukował stan zapalny w objętej
zapaleniem przyzębia tkance dziąsła [266]. Prezentowane przez nas dane potwierdzają,
że znamienna indukcja IL-6 oraz różnicowanie Th17 w odpowiedzi na infekcję P. gingivalis,
koreluje negatywnie z aktywnością gingipain. Dlatego też, w celu zablokowania tego procesu,
wykorzystano przeciwciała przeciwko receptorowi dla IL-6. Uzyskane rezultaty w postaci
selektywnej inhibicji powstawania populacji Th17 wywołanej infekcją bakteriami
pozbawionymi aktywności proteolitycznej, odpowiadają obserwacjom grupy badawczej
Kobayashi et. al. [266] i potwierdzają słuszność włączenia inhibitorów szlaku IL-6 do terapii
paradontozy. IL-6 po związaniu się do swojego receptora, aktywuje kaskadę kinaz JAK
poprzez fosforylację białek efektorowych JAK1, JAK2 oraz Tyk2, co ostatecznie skutkuje
aktywacją czynnika transkrypcyjnego STAT3 odpowiedzialnego za stabilizację powstawania
czynnika transkrypcyjnego Th17 - RORγt [72][125][124]. Wiedząc, że szlak JAK/STAT
zaangażowany jest w regulację procesu dojrzewania limfocytów CD4+, poprzez blokowanie
kinaz JAK1 oraz JAK2 wykazano rolę tego szlaku w różnicowaniu limfocytów Th17
wywołanego infekcją P. gingivalis. Zastosowano inhibitor kinaz JAK1/2, Ruxolitinib, który
stosowany jest w leczeniu zwłóknienia szpiku kostnego (mielofibrozy) [267]. Grupa badawcza
Yajnanaryana et al. również wykazała rolę Ruxolitinibu w blokowaniu różnicowania
limfocytów pomocniczych Th1, Th17 oraz regulatorowych Treg [268]. Badania
przeprowadzone w ramach niniejszej rozprawy z użyciem powyższego inhibitora, wykazały
znaczące obniżenie populacji komórek wykazujących ekspresję czynnika RORγt oraz
IL-17A, ale tylko w przypadku infekcji szczepami pozbawionymi aktywności katalitycznej
gingipain. Podsumowując, wykazano, że inhibicja aktywności proteolitycznej lub brak
ekspresji gingipain znacząco wpływają na indukcję różnicowania naiwnych limfocytów CD4+
w subpopulację Th17, dlatego też to blokowanie szlaku IL-6, oprócz inaktywacji gingipain
powinno być rozpatrzone w projektowaniu terapii paradontozy.
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Wyniki uzyskane w niniejszej rozprawie doktorskiej wskazały po raz pierwszy na rolę
nieaktywnych proteaz P. gingivalis – gingipain w generację odpowiedzi prozapalnej w trakcie
paradontozy i zasugerowały potencjalny mechanizm jej indukcji. Wykazano, że nieaktywna
gingipaina RgpA rozpoznając swój receptor aktywuje szlak PI3K/AKT/NF-κB, czego skutkiem
jest znamiennie wyższa indukcja cytokin prozapalnych w tym IL-6. Dla kontrastu, aktywna
forma enzymu, która wpływa na degradację białek sygnalnych w tym szlaku, wykazuje
mniejszą zdolność do indukcji odpowiedzi zapalnej (Rys. 40.). Dodatkowo, gingipainy mogą
modyfikować szlaki sygnałowe indukowane przez inne czynniki wirulencji P. gingivalis
wpływając tym samym na zaburzenie odpowiedzi immunologicznej organizmu. Aktywna
RgpA poprzez degradację białek wchodzących w skład kompleksu receptorów dla LPS oraz
FimA, jak również zdolność do proteolizy białek sygnalnych szlaków komórkowych, silnie
hamuje indukowaną przez inne czynniki wirulencji odpowiedź prozapalną. Postulować można
również, że wykazana lokalizacja nieaktywnej RgpA tworzącej rozległe agregaty w obrębie
tratw lipidowych, sprzyjać może sferycznemu blokowaniu dostępu LPS, czy FimA do
receptorów TLR, przez co indukcja ekspresji cytokin prozapalnych jest obniżona (Rys. 41.).
W związku z powyższym nie tylko aktywność proteolityczna, ale też sama ekspresja gingipain
jest kluczowa w regulacji procesów odpowiedzi układu immunologicznego. Udowodniono,
że przedstawiony fenomen nieaktywnej gingipainy, ma swoje implikacje w procesie
różnicowania naiwnych limfocytów CD4+. Limfocyty te pod wpływem bakterii z zahamowaną
aktywnością proteolityczną lub brakiem gingipain przejawiają fenotyp komórek Th17, który
w przypadku paradontozy należy powiązać ze zmianami degeneracyjnymi kości. Współczesne
terapie zapalenia przyzębia skupiają się na zahamowaniu aktywności proteolitycznej gingipain.
Ze względu wiec na wykazany prozapalny charakter nieaktywnych proteaz P. gingivalis,
koniecznym jest wzbogacenie terapii chronicznej paradontozy w czynniki neutralizujące
negatywne skutki inhibicji gingipain. Zaproponowany w pracy doktorskiej mechanizm
blokowania indukcji Th17, opiera się na blokowaniu receptora dla IL-6, cytokiny kluczowej
w różnicowaniu tych limfocytów, jak również zastosowaniu inhibitora kinaz JAK,
aktywowanych przez interleukinę 6 (Rys. 42.). Przedstawione w niniejszej rozprawie
doktorskiej wyniki, przyczyniły się znacząco do lepszego zrozumienia mechanizmów
wirulencji bakterii P. gingivalis i dodatkowo zweryfikowały dotychczasową wiedzę na temat
funkcji gingipain w modulacji odpowiedzi zapalnej.

149

Rys. 40. Proponowany mechanizm działania gingipainy RgpA w kontekście szlaku PI3K/AKT/NF-κB.
(1) Nieaktywna katalitycznie RgpA rozpoznając swój receptor w obrębie tratw lipidowych, (2) powoduje
aktywację szlaku PI3K, (3) przejawiającą się silną fosforylacją białka AKT. (4) Aktywuje to czynnik
transkrypcyjny NF-κB, co w konsekwencji prowadzi do (5) wysokiej ekspresji cytokin prozapalnych. (6) Dla
kontrastu, aktywna RgpA, zdolna jest do degradacji cząsteczek na powierzchni komórki, które aktywują szlak
PI3K. Dodatkowo ze względu na penetrację do wnętrza komórki, powoduje (7) degradację białka AKT. (8)
Obserwowana jest także mniejsza aktywacja czynnika NF-κB, (9) prowadząca do znamiennie mniejszej ekspresji
cytokin.
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Rys. 41. Proponowany mechanizm oddziaływania RgpA z innymi czynnikami wirulencji P. gingivalis.
(1) LPS oraz FimA wiążąc się do swoich receptorów (2) aktywują kaskadę szlaku przekazu sygnału, (3) która
ostatecznie wiąże się z wysoką produkcją cytokin prozapalnych. (4) W przypadku aktywnej RgpA, która zdolna
jest do degradacji receptorów, nie dochodzi do zainicjowania sygnału, co wiąże się z brakiem ekspresji cytokin
prozapalnych. (5) Dodatkowo, zdolność gingipain do penetracji do wnętrza komórki, skutkuje proteolizą białek
sygnalnych i również (6) zahamowaniem produkcji mediatorów stanu zapalnego. (7) Tworzenie zwartych
i rozległych agregatów przez RgpA na powierzchni tratw lipidowych, w których mogą znajdować się receptory
TLR odpowiedzialne za rozpoznanie sygnału od LPS i FimA, wpływać może na sferyczne blokowanie dostępu
tych ligandów, (8) co zmniejszać będzie aktywację szlaków komórkowych, czego skutkiem będzie (6) niższe
stężenie cytokin prozapalnych.
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Rys. 42. Proponowany mechanizm blokowania różnicowania limfocytów w populację Th17 wywołany
działaniem nieaktywnych gingipain. (1) Szlak sygnałowy indukowany pod wpływem IL-6 wydzielanej przez
komórki dendrytyczne infekowane P. gingivalis z inaktywowanymi katalitycznie gingipainami, może zostać
zahamowany poprzez zastosowanie (2) przeciwciał blokujących receptor dla IL-6, bądź przy użyciu (3) inhibitora
kinaz JAK1/2 – Ruxolitinibu. (4) Blokuje to aktywację czynnika STAT3, (5) jego dimeryzację oraz (6)
translokację do jądra komórkowego, gdzie jest on odpowiedzialny za indukcję ekspresji (7), charakterystycznego
dla Th17 czynnika transktypcyjnego RORγt oraz interleukiny 17A.
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10. Wnioski końcowe.
1. Inaktywowane katalitycznie gingipainy (w szczególności RgpA) są znamiennie
silniejszymi induktorami odpowiedzi zapalnej w stosunku do w pełni aktywnych
enzymów. Efekt ten obserwowany jest zarówno w modelu z użyciem oczyszczonych
enzymów, bakteryjnych mutantów aktywności katalitycznej, szczepów poddanych
inhibicji z użyciem specyficznych inhibitorów KYT oraz pęcherzyków błonowych
izolowanych z takich szczepów.
2. Nieaktywna gingipaina wpływa na indukcję odpowiedzi zapalnej manifestowanej indukcją
ekspresji wielu cytokin na drodze aktywacji szlaku PI3K, przejawiającą się silną
fosforylacją białka AKT. W konsekwencji aktywuje ona czynnik transkrypcyjny NF-κB.
3. Analiza z użyciem technik immunoprecypitacji oraz sieciowania chemicznego
w połączeniu ze spektrometrią mas, wskazała na oddziaływania nieaktywnej RgpA
z białkami błonowymi keratynocytów dziąsłowych. Szereg z tych białek pełni funkcje
regulatorowe wewnątrzkomórkowych szlaków przekazu sygnału. Dlatego też pogłębiona
analiza oddziaływań z tymi białkami może przyczynić się w przyszłości do identyfikacji
receptora dla nieaktywnej RgpA.
4. Sama ekspresja gingipainy RgpA, ale także modulacja jej aktywności ma istotny wpływ
na aktywację szlaków sygnałowych indukowanych przez inne czynniki wirulencji
P. gingivalis (LPS, FimA) wpływając na regulację procesu zapalnego.
5. Inaktywacja katalityczna gingipain, skutkuje znamienną indukcją ekspresji IL-6,
a w konsekwencji aktywacją naiwnych limfocytów CD4+ do proliferacji oraz różnicowania
w kierunku subpopulacji Th17, która odpowiada za rozwój procesu osteoklastogenezy.
W związku z powyższym zasadne wydaje się włączenie inhibitorów szlaku przekazu
sygnału od IL-6 w program terapii przeciwko paradontozie, wykorzystującej inhibitory
gingipain. Taka skojarzona terapia może okazać się skuteczną metodą ograniczenia
powstawania tej destrukcyjnej populacji limfocytów pomocniczych.

153

11. Bibliografia

[1]

P. I. Eke, B. A. Dye, L. Wei, G. O. Thornton-Evans, R. J. Genco, and CDC Periodontal Disease
Surveillance workgroup: James Beck (University of North Carolina, Chapel Hill, USA), Gordon Douglass
(Past President, American Academy of Periodontology), Roy Page (University of Washin, “Prevalence of
Periodontitis in Adults in the United States: 2009 and 2010,” J. Dent. Res., vol. 91, no. 10, pp. 914–920,
Oct. 2012.

[2]

M. A. Nazir, “Prevalence of periodontal disease, its association with systemic diseases and prevention.,”
Int. J. Health Sci. (Qassim)., vol. 11, no. 2, pp. 72–80, 2017.

[3]

A. Di Benedetto, I. Gigante, S. Colucci, and M. Grano, “Periodontal Disease : Linking the Primary
Inflammation to Bone Loss,” vol. 2013, 2013.

[4]

A. B. Berezow and R. P. Darveau, “Microbial shift and periodontitis.,” Periodontol. 2000, vol. 55, no. 1,
pp. 36–47, Feb. 2011.

[5]

F. R. M. Leite, G. G. Nascimento, S. Baake, L. D. Pedersen, F. Scheutz, and R. López, “Impact of Smoking
Cessation on Periodontitis: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Longitudinal
Observational and Interventional Studies,” Nicotine Tob. Res., Jul. 2018.

[6]

A. Lertpimonchai, S. Rattanasiri, S. Arj-Ong Vallibhakara, J. Attia, and A. Thakkinstian, “The association
between oral hygiene and periodontitis: a systematic review and meta-analysis.,” Int. Dent. J., vol. 67, no.
6, pp. 332–343, Dec. 2017.

[7]

E. Markou, E. Boura, L. Tsalikis, A. Deligianidis, and A. Konstantinidis, “The influence of sex hormones
on proinflammatory cytokines in gingiva of periodontally healthy premenopausal women,” J. Periodontal
Res., vol. 46, no. 5, p. no-no, Apr. 2011.

[8]

M. A. Laine, “Effect of pregnancy on periodontal and dental health.,” Acta Odontol. Scand., vol. 60, no.
5, pp. 257–64, Oct. 2002.

[9]

J. de S. Passos-Soares et al., “Association between osteoporosis treatment and severe periodontitis in
postmenopausal women,” Menopause, vol. 24, no. 7, pp. 789–795, Jul. 2017.

[10]

C. Scully CBE, “Drug effects on salivary glands: dry mouth,” Oral Dis., vol. 9, no. 4, pp. 165–176, Jul.
2003.

[11]

R. A. Seymour, J. M. Thomason, and J. S. Ellis, “The pathogenesis of drug-induced gingival overgrowth.,”
J. Clin. Periodontol., vol. 23, no. 3 Pt 1, pp. 165–75, Mar. 1996.

[12]

S. Goyal, G. Gupta, B. Thomas, K. M. Bhat, and G. S. Bhat, “Stress and periodontal disease: The link and
logic!!,” Ind. Psychiatry J., vol. 22, no. 1, pp. 4–11, Jan. 2013.

[13]

M. K. da Silva, A. C. G. de Carvalho, E. H. P. Alves, F. R. P. da Silva, L. D. S. Pessoa, and D. F. P.
Vasconcelos, “Genetic Factors and the Risk of Periodontitis Development: Findings from a Systematic
Review Composed of 13 Studies of Meta-Analysis with 71,531 Participants.,” Int. J. Dent., vol. 2017, p.
1914073, 2017.

[14]

Z. Armingohar, J. J. Jørgensen, A. K. Kristoffersen, E. Abesha-Belay, and I. Olsen, “Bacteria and bacterial
DNA in atherosclerotic plaque and aneurysmal wall biopsies from patients with and without periodontitis,”
J. Oral Microbiol., vol. 6, no. 1, p. 23408, Jan. 2014.

154

[15]

H.-J. Kim et al., “Porphyromonas gingivalis accelerates atherosclerosis through oxidation of high-density
lipoprotein.,” J. Periodontal Implant Sci., vol. 48, no. 1, pp. 60–68, Feb. 2018.

[16]

P. M. Preshaw et al., “Periodontitis and diabetes: a two-way relationship Matrix metalloproteinase
NHANES National Health and Nutrition Examination Survey,” vol. 55, pp. 21–31, 2012.

[17]

J. Koziel, P. Mydel, and J. Potempa, “The link between periodontal disease and rheumatoid arthritis: an
updated review.,” Curr. Rheumatol. Rep., vol. 16, no. 3, p. 408, Mar. 2014.

[18]

M. Ide and P. N. Papapanou, “Epidemiology of association between maternal periodontal disease and
adverse pregnancy outcomes – systematic review,” J. Periodontol., vol. 84, no. 4-s, pp. S181–S194, Apr.
2013.

[19]

C. M. Gazolla, A. Ribeiro, M. R. Moysés, L. A. M. Oliveira, L. J. Pereira, and A. W. Sallum, “Evaluation
of the Incidence of Preterm Low Birth Weight in Patients Undergoing Periodontal Therapy,” J.
Periodontol., vol. 78, no. 5, pp. 842–848, May 2007.

[20]

M. Benedyk et al., “Gingipains: Critical Factors in the Development of Aspiration Pneumonia Caused by
Porphyromonas gingivalis.,” J. Innate Immun., vol. 8, no. 2, pp. 185–98, 2016.

[21]

D. S. Michaud, Z. Fu, J. Shi, and M. Chung, “Periodontal Disease, Tooth Loss, and Cancer Risk,”
Epidemiol. Rev., vol. 39, no. 1, pp. 49–58, Jan. 2017.

[22]

S. K. Singhrao, A. Harding, S. Poole, L. Kesavalu, and S. Crean, “Porphyromonas gingivalis Periodontal
Infection and Its Putative Links with Alzheimer’s Disease.,” Mediators Inflamm., vol. 2015, p. 137357,
2015.

[23]

S. S. Dominy et al., “Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease
causation and treatment with small-molecule inhibitors,” Sci. Adv., vol. 5, no. 1, p. eaau3333, Jan. 2019.

[24]

S. E. Turvey and D. H. Broide, “Innate immunity,” J. Allergy Clin. Immunol., vol. 125, no. 2, pp. S24–
S32, Feb. 2010.

[25]

B. Song et al., “The role of Toll-like receptors in periodontitis,” 2016.

[26]

T. Nishihara et al., “Lipopolysaccharide Promotes the Survival of Osteoclasts Via Toll-Like Receptor 4,
but Cytokine Production of Osteoclasts in Response to Lipopolysaccharide Is Different from That of
Macrophages,” J Immunol Ref., vol. 170, pp. 3688–3695, 2003.

[27]

Y. Kusumoto et al., “Human Gingival Epithelial Cells Produce Chemotactic Factors Interleukin-8 and
Monocyte Chemoattractant Protein-1 After Stimulation With Porphyromonas gingivalis via Toll-Like
Receptor 2,” J. Periodontol., vol. 75, no. 3, pp. 370–379, Mar. 2004.

[28]

K. Tabeta et al., “Toll-like receptors confer responsiveness to lipopolysaccharide from Porphyromonas
gingivalis in human gingival fibroblasts.,” Infect. Immun., vol. 68, no. 6, pp. 3731–5, Jun. 2000.

[29]

Y. Asai, Y. Hirokawa, K. Niwa, and T. Ogawa, “Osteoclast differentiation by human osteoblastic cell line
SaOS-2 primed with bacterial lipid A,” FEMS Immunol. Med. Microbiol., vol. 38, no. 1, pp. 71–79, Aug.
2003.

[30]

F. H. Nociti, B. L. Foster, S. P. Barros, R. P. Darveau, and M. J. Somerman, “Cementoblast Gene
Expression is Regulated by Porphyromonas gingivalis Lipopolysaccharide Partially via Toll-like
Receptor-4/MD-2,” J. Dent. Res., vol. 83, no. 8, pp. 602–607, Aug. 2004.

[31]

M. Hans and V. M. Hans, “Toll-like receptors and their dual role in periodontitis: a review,” J. Oral Sci.,
vol. 53, no. 3, pp. 263–271, 2011.

155

[32]

M. Sochalska and J. Potempa, “Manipulation of Neutrophils by Porphyromonas gingivalis in the
Development of Periodontitis.,” Front. Cell. Infect. Microbiol., vol. 7, p. 197, 2017.

[33]

Z. Bar-Shavit, “The osteoclast: A multinucleated, hematopoietic-origin, bone-resorbing osteoimmune
cell,” J. Cell. Biochem., vol. 102, no. 5, pp. 1130–1139, 2007.

[34]

C. Théry and S. Amigorena, “The cell biology of antigen presentation in dendritic cells,” Curr. Opin.
Immunol., vol. 13, no. 1, pp. 45–51, Feb. 2001.

[35]

C. W. Cutler and R. Jotwani, “Antigen-presentation and the role of dendritic cells in periodontitis.”

[36]

P. Blanco, A. K. Palucka, V. Pascual, and J. Banchereau, “Dendritic cells and cytokines in human
inflammatory and autoimmune diseases.,” Cytokine Growth Factor Rev., vol. 19, no. 1, pp. 41–52, Feb.
2008.

[37]

S. Ekhlassi, L. Y. Scruggs, T. Garza, D. Montufar-Solis, A. J. Moretti, and J. R. Klein, “Porphyromonas
gingivalis lipopolysaccharide induces tumor necrosis factor-α and interleukin-6 secretion, and CCL25
gene expression, in mouse primary gingival cell lines: interleukin-6-driven activation of CCL2,” J.
Periodontal Res., vol. 43, no. 4, pp. 431–439, Aug. 2008.

[38]

T. Ara et al., “Human gingival fibroblasts are critical in sustaining inflammation in periodontal disease,”
J. Periodontal Res., vol. 44, no. 1, pp. 21–27, Feb. 2009.

[39]

A. C. F. Morandini et al., “Differential Production of Macrophage Inflammatory Protein-1α, StromalDerived Factor-1, and IL-6 by Human Cultured Periodontal Ligament and Gingival Fibroblasts Challenged
With Lipopolysaccharide From P. gingivalis,” J. Periodontol., vol. 81, no. 2, pp. 310–317, Feb. 2010.

[40]

Y.-C. Chang, S.-F. Yang, C.-C. Lai, J.-Y. Liu, and Y.-S. Hsieh, “Regulation of matrix metalloproteinase
production by cytokines, pharmacological agents and periodontal pathogens in human periodontal
ligament fibroblast cultures.,” J. Periodontal Res., vol. 37, no. 3, pp. 196–203, Jun. 2002.

[41]

N. Scheres, M. L. Laine, T. J. de Vries, V. Everts, and A. J. van Winkelhoff, “Gingival and periodontal
ligament fibroblasts differ in their inflammatory response to viable Porphyromonas gingivalis,” J.
Periodontal Res., vol. 45, no. 2, pp. 262–270, Apr. 2010.

[42]

W. Zhang, E. B. Swearingen, J. Ju, T. Rigney, and G. D. Tribble, “Porphyromonas gingivalis invades
osteoblasts and inhibits bone formation,” Microbes Infect., vol. 12, no. 11, pp. 838–845, Oct. 2010.

[43]

W. Zhang, J. Ju, T. Rigney, and G. Tribble, “Integrin α5β1-fimbriae binding and actin rearrangement are
essential for Porphyromonas gingivalis invasion of osteoblasts and subsequent activation of the JNK
pathway.,” BMC Microbiol., vol. 13, p. 5, Jan. 2013.

[44]

M. Kim, H.-K. Jun, B.-K. Choi, J.-H. Cha, and Y.-J. Yoo, “Td92, an outer membrane protein of Treponema
denticola,

induces

osteoclastogenesis

via

prostaglandin

E2-mediated

RANKL/osteoprotegerin

regulation,” J. Periodontal Res., vol. 45, no. 6, pp. 772–779, Dec. 2010.
[45]

E. Gemmell, K. Yamazaki, and G. J. Seymour, “Destructive periodontitis lesions are determined by the
nature of the lymphocytic response.,” Crit. Rev. Oral Biol. Med., vol. 13, no. 1, pp. 17–34, 2002.

[46]

S. L. Gaffen and G. Hajishengallis, “A new inflammatory cytokine on the block: re-thinking periodontal
disease and the Th1/Th2 paradigm in the context of Th17 cells and IL-17.,” J. Dent. Res., vol. 87, no. 9,
pp. 817–28, Sep. 2008.

[47]

R. Jotwani et al., “Mature dendritic cells infiltrate the T cell-rich region of oral mucosa in chronic
periodontitis: in situ, in vivo, and in vitro studies.,” J. Immunol., vol. 167, no. 8, pp. 4693–700, Oct. 2001.

156

[48]

S. J. Szabo, A. S. Dighe, U. Gubler, and K. M. Murphy, “Regulation of the interleukin (IL)-12R beta 2
subunit expression in developing T helper 1 (Th1) and Th2 cells.,” J. Exp. Med., vol. 185, no. 5, pp. 817–
24, Mar. 1997.

[49]

R. B. Smeltz, J. Chen, R. Ehrhardt, and E. M. Shevach, “Role of IFN-gamma in Th1 differentiation: IFNgamma regulates IL-18R alpha expression by preventing the negative effects of IL-4 and by
inducing/maintaining IL-12 receptor beta 2 expression.,” J. Immunol., vol. 168, no. 12, pp. 6165–72, Jun.
2002.

[50]

G. P. Garlet, W. Martins, B. R. Ferreira, C. M. Milanezi, and J. S. Silva, “Patterns of chemokines and
chemokine receptors expression in different forms of human periodontal disease.,” J. Periodontal Res.,
vol. 38, no. 2, pp. 210–7, Apr. 2003.

[51]

N. Dutzan et al., “Levels of Interferon-Gamma and Transcription Factor T-Bet in Progressive Periodontal
Lesions in Patients With Chronic Periodontitis,” J. Periodontol., vol. 80, no. 2, pp. 290–296, Feb. 2009.

[52]

R. Vernal, R. León, A. Silva, A. J. van Winkelhoff, J. A. Garcia-Sanz, and M. Sanz, “Differential cytokine
expression by human dendritic cells in response to different Porphyromonas gingivalis capsular
serotypes,” J. Clin. Periodontol., vol. 36, no. 10, pp. 823–829, Oct. 2009.

[53]

R. Vernal, E. Diaz-Guerra, A. Silva, M. Sanz, and J. A. Garcia-Sanz, “Distinct human T-lymphocyte
responses triggered by Porphyromonas gingivalis capsular serotypes,” J. Clin. Periodontol., vol. 41, no.
1, pp. 19–30, Jan. 2014.

[54]

G. Monasterio et al., “Capsular-defective Porphyromonas gingivalis mutant strains induce less alveolar
bone resorption than W50 wild-type strain due to a decreased Th1/Th17 immune response and less
osteoclast activity,” J. Periodontol., Dec. 2018.

[55]

R. Jotwani and C. W. Cutler, “Entering Human Dendritic Cells In Vitro and Induces an Inflammatory Th1
Effector Response,” Infect. Immun., vol. 72, no. 3, pp. 1725–1732, 2004.

[56]

K. Zhang, “Immunoglobulin Class Switch Recombination Machinery: Progress and Challenges,” Clin.
Immunol., vol. 95, no. 1, pp. 1–8, Apr. 2000.

[57]

J. Zhu, L. Guo, C. J. Watson, J. Hu-Li, and W. E. Paul, “Stat6 is necessary and sufficient for IL-4’s role
in Th2 differentiation and cell expansion.,” J. Immunol., vol. 166, no. 12, pp. 7276–81, Jun. 2001.

[58]

J. Zhu, H. Yamane, J. Cote-Sierra, L. Guo, and W. E. Paul, “GATA-3 promotes Th2 responses through
three different mechanisms: induction of Th2 cytokine production, selective growth of Th2 cells and
inhibition of Th1 cell-specific factors,” Cell Res., vol. 16, no. 1, pp. 3–10, Jan. 2006.

[59]

T. Kawai et al., “B and T Lymphocytes Are the Primary Sources of RANKL in the Bone Resorptive Lesion
of Periodontal Disease,” Am. J. Pathol., vol. 169, no. 3, pp. 987–998, Sep. 2006.

[60]

R. Jotwani, B. Pulendran, S. Agrawal, and C. W. Cutler, “Human dendritic cells respond toPorphyromonas
gingivalis LPS by promoting a Th2 effector responsein vitro,” Eur. J. Immunol., vol. 33, no. 11, pp. 2980–
2986, Nov. 2003.

[61]

B. Pulendran, P. Kumar, C. W. Cutler, M. Mohamadzadeh, T. Van Dyke, and J. Banchereau,
“Lipopolysaccharides from Distinct Pathogens Induce Different Classes of Immune Response.,” J.
Immunol., vol. 159, no. 5, pp. 2222–2231, Nov. 2001.

[62]

H. Tada et al., “Porphyromonas gingivalis Gingipain-Dependently Enhances IL-33 Production in Human
Gingival Epithelial Cells,” PLoS One, vol. 11, no. 4, p. e0152794, Apr. 2016.

157

[63]

L. W. P. Yun, A. A. Decarlo, C. Collyer, and N. Hunter, “Enhancement of Th2 pathways and direct
activation of B cells by the gingipains of Porphyromonas gingivalis.,” Clin. Exp. Immunol., vol. 134, no.
2, pp. 295–302, Nov. 2003.

[64]

T. Usui, R. Nishikomori, A. Kitani, and W. Strober, “GATA-3 suppresses Th1 development by
downregulation of Stat4 and not through effects on IL-12Rbeta2 chain or T-bet.,” Immunity, vol. 18, no.
3, pp. 415–28, Mar. 2003.

[65]

J. Zhu, J. Cote-Sierra, L. Guo, and W. E. Paul, “Stat5 activation plays a critical role in Th2 differentiation.,”
Immunity, vol. 19, no. 5, pp. 739–48, Nov. 2003.

[66]

E. Bettelli et al., “Reciprocal developmental pathways for the generation of pathogenic effector TH17 and
regulatory T cells,” Nature, vol. 441, no. 7090, pp. 235–238, May 2006.

[67]

P. R. Mangan et al., “Transforming growth factor-β induces development of the TH17 lineage,” Nature,
vol. 441, no. 7090, pp. 231–234, May 2006.

[68]

T. Korn et al., “IL-21 initiates an alternative pathway to induce proinflammatory TH17 cells,” Nature, vol.
448, no. 7152, pp. 484–487, Jul. 2007.

[69]

C. L. Langrish et al., “IL-23 drives a pathogenic T cell population that induces autoimmune inflammation,”
J. Exp. Med., vol. 201, no. 2, pp. 233–240, Jan. 2005.

[70]

M. Veldhoen, R. J. Hocking, C. J. Atkins, R. M. Locksley, and B. Stockinger, “TGFβ in the Context of an
Inflammatory Cytokine Milieu Supports De Novo Differentiation of IL-17-Producing T Cells,” Immunity,
vol. 24, no. 2, pp. 179–189, Feb. 2006.

[71]

S. Revu et al., “IL-23 and IL-1β Drive Human Th17 Cell Differentiation and Metabolic Reprogramming
in Absence of CD28 Costimulation,” Cell Rep., vol. 22, no. 10, pp. 2642–2653, Mar. 2018.

[72]

I. I. Ivanov et al., “The Orphan Nuclear Receptor RORγt Directs the Differentiation Program of
Proinflammatory IL-17+ T Helper Cells,” Cell, vol. 126, no. 6, pp. 1121–1133, Sep. 2006.

[73]

X. O. Yang et al., “T Helper 17 Lineage Differentiation Is Programmed by Orphan Nuclear Receptors
RORα and RORγ,” Immunity, vol. 28, no. 1, pp. 29–39, Jan. 2008.

[74]

A. N. Mathur et al., “Stat3 and Stat4 direct development of IL-17-secreting Th cells.,” J. Immunol., vol.
178, no. 8, pp. 4901–7, Apr. 2007.

[75]

M. Batten et al., “Interleukin 27 limits autoimmune encephalomyelitis by suppressing the development of
interleukin 17–producing T cells,” Nat. Immunol., vol. 7, no. 9, pp. 929–936, Sep. 2006.

[76]

A. Cruz et al., “Cutting edge: IFN-gamma regulates the induction and expansion of IL-17-producing CD4
T cells during mycobacterial infection.,” J. Immunol., vol. 177, no. 3, pp. 1416–20, Aug. 2006.

[77]

A. Laurence et al., “Interleukin-2 Signaling via STAT5 Constrains T Helper 17 Cell Generation,”
Immunity, vol. 26, no. 3, pp. 371–381, Mar. 2007.

[78]

S. Nares et al., “Rapid Myeloid Cell Transcriptional and Proteomic Responses to Periodontopathogenic
Porphyromonas gingivalis,” Am. J. Pathol., vol. 174, no. 4, pp. 1400–1414, Apr. 2009.

[79]

R. Vernal, N. Dutzan, A. Chaparro, J. Puente, M. Antonieta Valenzuela, and J. Gamonal, “Levels of
interleukin-17 in gingival crevicular fluid and in supernatants of cellular cultures of gingival tissue from
patients with chronic periodontitis,” J. Clin. Periodontol., vol. 32, no. 4, pp. 383–389, Apr. 2005.

[80]

S. Kotake et al., “IL-17 in synovial fluids from patients with rheumatoid arthritis is a potent stimulator of
osteoclastogenesis,” J. Clin. Invest., vol. 103, no. 9, pp. 1345–1352, May 1999.

158

[81]

K. Sato et al., “Th17 functions as an osteoclastogenic helper T cell subset that links T cell activation and
bone destruction.,” J. Exp. Med., vol. 203, no. 12, pp. 2673–82, Nov. 2006.

[82]

N. M. Moutsopoulos et al., “Porphyromonas gingivalis promotes Th17 inducing pathways in chronic
periodontitis.,” J. Autoimmun., vol. 39, no. 4, pp. 294–303, Dec. 2012.

[83]

P. L. W. Yun, A. A. Decarlo, C. Collyer, and N. Hunter, “Modulation of an Interleukin-12 and Gamma
Interferon Synergistic Feedback Regulatory Cycle of T-Cell and Monocyte Cocultures by Porphyromonas
gingivalis Lipopolysaccharide in the Absence or Presence of Cysteine Proteinases,” Infect. Immun., vol.
70, no. 10, pp. 5695–5705, 2002.

[84]

F. J. Alroqi and T. A. Chatila, “T Regulatory Cell Biology in Health and Disease,” Curr. Allergy Asthma
Rep., vol. 16, no. 4, p. 27, Apr. 2016.

[85]

R. Liberal, C. R. Grant, M. S. Longhi, G. Mieli-Vergani, and D. Vergani, “Regulatory T cells: Mechanisms
of suppression and impairment in autoimmune liver disease,” IUBMB Life, vol. 67, no. 2, pp. 88–97, Feb.
2015.

[86]

S. Lucas et al., “Short-chain fatty acids regulate systemic bone mass and protect from pathological bone
loss,” Nat. Commun., vol. 9, no. 1, p. 55, Dec. 2018.

[87]

M. Kanamori, H. Nakatsukasa, M. Okada, Q. Lu, and A. Yoshimura, “Induced Regulatory T Cells: Their
Development, Stability, and Applications.,” Trends Immunol., vol. 37, no. 11, pp. 803–811, Nov. 2016.

[88]

S. Hori, T. Nomura, and S. Sakaguchi, “Control of Regulatory T Cell Development by the Transcription
Factor Foxp3,” Science (80-. )., vol. 299, no. 5609, pp. 1057–1061, Feb. 2003.

[89]

T. Nakajima et al., “Regulatory T-cells Infiltrate Periodontal Disease Tissues,” J. Dent. Res., vol. 84, no.
7, pp. 639–643, Jul. 2005.

[90]

C. R. Cardoso, G. P. Garlet, A. P. Moreira, W. M. Júnior, M. A. Rossi, and J. S. Silva, “Characterization
of CD4 + CD25 + natural regulatory T cells in the inflammatory infiltrate of human chronic periodontitis,”
J. Leukoc. Biol., vol. 84, no. 1, pp. 311–318, Jul. 2008.

[91]

K. Takahashi et al., “Assessment of Interleukin-6 in the Pathogenesis of Periodontal Disease,” J.
Periodontol., vol. 65, no. 2, pp. 147–153, Feb. 1994.

[92]

L. Zhou and D. R. Littman, “Transcriptional regulatory networks in Th17 cell differentiation,” Curr. Opin.
Immunol., vol. 21, no. 2, pp. 146–152, Apr. 2009.

[93]

C. W. O. Ernst et al., “Diminished forkhead box P3/CD25 double-positive T regulatory cells are associated
with the increased nuclear factor-kappaB ligand (RANKL+) T cells in bone resorption lesion of
periodontal disease.,” Clin. Exp. Immunol., vol. 148, no. 2, pp. 271–80, May 2007.

[94]

J. Yang et al., “Porphyromonas gingivalis infection reduces regulatory T cells in infected atherosclerosis
patients.,” PLoS One, vol. 9, no. 1, p. e86599, 2014.

[95]

S. Trifari, C. D. Kaplan, E. H. Tran, N. K. Crellin, and H. Spits, “Identification of a human helper T cell
population that has abundant production of interleukin 22 and is distinct from TH-17, TH1 and TH2 cells,”
Nat. Immunol., vol. 10, no. 8, pp. 864–871, Aug. 2009.

[96]

J. Díaz-Zúñiga et al., “Increased levels of the T-helper 22-associated cytokine (interleukin-22) and
transcription factor (aryl hydrocarbon receptor) in patients with periodontitis are associated with osteoclast
resorptive activity and severity of the disease,” J Periodont Res, vol. 52, 2017.

[97]

K.-W. Kim et al., “Interleukin-22 promotes osteoclastogenesis in rheumatoid arthritis through induction

159

of RANKL in human synovial fibroblasts,” Arthritis Rheum., vol. 64, no. 4, pp. 1015–1023, Apr. 2012.
[98]

S. Eyerich et al., “Th22 cells represent a distinct human T cell subset involved in epidermal immunity and
remodeling,” J. Clin. Invest., vol. 119, no. 12, pp. 3573–85, Nov. 2009.

[99]

K. Wolk et al., “IL-22 regulates the expression of genes responsible for antimicrobial defense, cellular
differentiation, and mobility in keratinocytes: a potential role in psoriasis,” Eur. J. Immunol., vol. 36, no.
5, pp. 1309–1323, May 2006.

[100]

A. Michalak-Stoma, J. Bartosińska, M. Kowal, M. Juszkiewicz-Borowiec, A. Gerkowicz, and G.
Chodorowska, “Serum levels of selected Th17 and Th22 cytokines in psoriatic patients.,” Dis. Markers,
vol. 35, no. 6, pp. 625–31, 2013.

[101]

V. Dardalhon et al., “IL-4 inhibits TGF-β-induced Foxp3+ T cells and, together with TGF-β, generates
IL-9+ IL-10+ Foxp3− effector T cells,” Nat. Immunol., vol. 9, no. 12, pp. 1347–1355, Dec. 2008.

[102]

C. S. Ma, S. G. Tangye, and E. K. Deenick, “Human Th9 cells: inflammatory cytokines modulate IL-9
production through the induction of IL-21,” Immunol. Cell Biol., vol. 88, no. 6, pp. 621–623, Aug. 2010.

[103]

R. Jabeen and M. H. Kaplan, “The symphony of the ninth: the development and function of Th9 cells,”
Curr. Opin. Immunol., vol. 24, no. 3, pp. 303–307, Jun. 2012.

[104]

I. H. Khan et al., “A comparison of multiplex suspension array large-panel kits for profiling cytokines and
chemokines in rheumatoid arthritis patients,” Cytom. Part B Clin. Cytom., vol. 76B, no. 3, pp. 159–168,
May 2009.

[105]

A. M. F. Aranha et al., “Evidence Supporting a Protective Role for Th9 and Th22 Cytokines in Human
and Experimental Periapical Lesions,” J. Endod., vol. 39, no. 1, pp. 83–87, Jan. 2013.

[106]

K. V Arun, A. Talwar, and T. S. S. Kumar, “T-helper cells in the etiopathogenesis of periodontal disease:
A mini review.,” J. Indian Soc. Periodontol., vol. 15, no. 1, pp. 4–10, Jan. 2011.

[107]

T. Wada, T. Nakashima, N. Hiroshi, and J. M. Penninger, “RANKL-RANK signaling in osteoclastogenesis
and bone disease.”

[108]

Y.-D. Park et al., “Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide regulates interleukin (IL)-17 and IL-23
expression via SIRT1 modulation in human periodontal ligament cells,” Cytokine, vol. 60, no. 1, pp. 284–
293, Oct. 2012.

[109]

D. Liu et al., “Expression of RANKL and OPG mRNA in periodontal disease: possible involvement in
bone destruction.,” Int. J. Mol. Med., vol. 11, no. 1, pp. 17–21, Jan. 2003.

[110]

G. N. Belibasakis and N. Bostanci, “The RANKL-OPG system in clinical periodontology,” J. Clin.
Periodontol., vol. 39, no. 3, pp. 239–248, Mar. 2012.

[111]

T. Crotti et al., “Receptor activator NF kappaB ligand (RANKL) and osteoprotegerin (OPG) protein
expression in periodontitis.,” J. Periodontal Res., vol. 38, no. 4, pp. 380–7, Aug. 2003.

[112]

D. T. Graves and D. Cochran, “The Contribution of Interleukin-1 and Tumor Necrosis Factor to
Periodontal Tissue Destruction,” J. Periodontol., vol. 74, no. 3, pp. 391–401, Mar. 2003.

[113]

G. P. Garlet, “Destructive and Protective Roles of Cytokines in Periodontitis: A Re-appraisal from Host
Defense and Tissue Destruction Viewpoints,” J. Dent. Res., vol. 89, no. 12, pp. 1349–1363, Dec. 2010.

[114]

G. P. Garlet, W. Martins, B. A. L. Fonseca, B. R. Ferreira, and J. S. Silva, “Matrix metalloproteinases,
their physiological inhibitors and osteoclast factors are differentially regulated by the cytokine profile in
human periodontal disease,” J. Clin. Periodontol., vol. 31, no. 8, pp. 671–679, Aug. 2004.

160

[115]

G. Brunetti et al., “T Cells Support Osteoclastogenesis in an In Vitro Model Derived From Human
Periodontitis Patients,” J. Periodontol., vol. 76, no. 10, pp. 1675–1680, Oct. 2005.

[116]

T. Hirano et al., “Interleukin 6 and its receptor in the immune response and hematopoiesis,” Int. J. Cell
Cloning, vol. 8, no. S1, pp. 155–167, Jan. 1990.

[117]

S. A. Jones and B. J. Jenkins, “Recent insights into targeting the IL-6 cytokine family in inflammatory
diseases and cancer,” Nat. Rev. Immunol., vol. 18, no. 12, pp. 773–789, Dec. 2018.

[118]

N. Kumari, B. S. Dwarakanath, A. Das, and A. N. Bhatt, “Role of interleukin-6 in cancer progression and
therapeutic resistance,” Tumor Biol., vol. 37, no. 9, pp. 11553–11572, Sep. 2016.

[119]

N. Nishimoto, K. Terao, T. Mima, H. Nakahara, N. Takagi, and T. Kakehi, “Mechanisms and pathologic
significances in increase in serum interleukin-6 (IL-6) and soluble IL-6 receptor after administration of an
anti-IL-6 receptor antibody, tocilizumab, in patients with rheumatoid arthritis and Castleman disease,”
Blood, vol. 112, no. 10, pp. 3959–3964, Nov. 2008.

[120]

H. I. Brunner et al., “Efficacy and safety of tocilizumab in patients with polyarticular-course juvenile
idiopathic arthritis: results from a phase 3, randomised, double-blind withdrawal trial,” Ann. Rheum. Dis.,
vol. 74, no. 6, pp. 1110–1117, Jun. 2015.

[121]

B. G. Loos, “Systemic Markers of Inflammation in Periodontitis,” J. Periodontol., vol. 76, no. 11-s, pp.
2106–2115, Nov. 2005.

[122]

M. Hibi, M. Murakami, M. Saito, T. Hirano, T. Taga, and T. Kishimoto, “Molecular cloning and
expression of an IL-6 signal transducer, gp130.,” Cell, vol. 63, no. 6, pp. 1149–57, Dec. 1990.

[123]

T. Kishimoto, S. Akira, and T. Taga, “Interleukin-6 and its receptor: a paradigm for cytokines.,” Science,
vol. 258, no. 5082, pp. 593–7, Oct. 1992.

[124]

N. Stahl et al., “Association and activation of Jak-Tyk kinases by CNTF-LIF-OSM-IL-6 beta receptor
components.,” Science, vol. 263, no. 5143, pp. 92–5, Jan. 1994.

[125]

J. N. Ihle and I. M. Kerr, “Jaks and Stats in signaling by the cytokine receptor superfamily.,” Trends Genet.,
vol. 11, no. 2, pp. 69–74, Feb. 1995.

[126]

C. R. Cardoso et al., “Evidence of the presence of T helper type 17 cells in chronic lesions of human
periodontal disease,” Oral Microbiol. Immunol., vol. 24, no. 1, pp. 1–6, Feb. 2009.

[127]

D. Lin et al., “Interleukin-17 regulates the expressions of RANKL and OPG in human periodontal ligament
cells via TRAF6/TBK1-JNK/NF- κ B pathways,” Immunology, vol. 144, no. 3, pp. 472–485, Mar. 2015.

[128]

F. Fossiez et al., “T cell interleukin-17 induces stromal cells to produce proinflammatory and
hematopoietic cytokines.,” J. Exp. Med., vol. 183, no. 6, pp. 2593–603, Jun. 1996.

[129]

J. A. Aas, B. J. Paster, L. N. Stokes, I. Olsen, and F. E. Dewhirst, “Defining the Normal Bacterial Flora of
the Oral Cavity,” J. Clin. Microbiol., vol. 43, no. 11, pp. 5721–5732, Nov. 2005.

[130]

S. S. Socransky, A. D. Haffajee, M. A. Cugini, C. Smith, and R. L. Kent, “Microbial complexes in
subgingival plaque.,” J. Clin. Periodontol., vol. 25, no. 2, pp. 134–44, Feb. 1998.

[131]

G. Hajishengallis, R. P. Darveau, and M. A. Curtis, “The keystone-pathogen hypothesis.,” Nat. Rev.
Microbiol., vol. 10, no. 10, pp. 717–25, Oct. 2012.

[132]

K. E. Nelson et al., “Complete genome sequence of the oral pathogenic Bacterium porphyromonas
gingivalis strain W83.,” J. Bacteriol., vol. 185, no. 18, pp. 5591–601, Sep. 2003.

[133]

J. W. Smalley, A. J. Birss, R. Withnall, and J. Silver, “Interactions of Porphyromonas gingivalis with

161

oxyhaemoglobin and deoxyhaemoglobin.,” Biochem. J., vol. 362, no. Pt 1, pp. 239–45, Feb. 2002.
[134]

N. Bostanci and G. N. Belibasakis, “Porphyromonas gingivalis: an invasive and evasive opportunistic oral
pathogen,” FEMS Microbiol. Lett., vol. 333, no. 1, pp. 1–9, Aug. 2012.

[135]

R. J. Lamont and H. F. Jenkinson, “Life Below the Gum Line : Pathogenic Mechanisms of Porphyromonas
gingivalis,” vol. 62, no. 4, pp. 1244–1263, 1998.

[136]

H. K. Datta, W. F. Ng, J. A. Walker, S. P. Tuck, and S. S. Varanasi, “The cell biology of bone metabolism,”
J. Clin. Pathol., vol. 61, no. 5, pp. 577–587, Mar. 2008.

[137]

J. Schmidt, H. Jentsch, C.-S. Stingu, and U. Sack, “General Immune Status and Oral Microbiology in
Patients with Different Forms of Periodontitis and Healthy Control Subjects,” PLoS One, vol. 9, no. 10, p.
e109187, Oct. 2014.

[138]

R. W. Ali, C. Velcescu, M. C. Jivanescu, B. Lofthus, and N. Skaug, “Prevalence of 6 putative periodontal
pathogens in subgingival plaque samples from Romanian adult periodontitis patients.,” J. Clin.
Periodontol., vol. 23, no. 2, pp. 133–9, Feb. 1996.

[139]

R. C. V. Casarin, É. Del Peloso Ribeiro, F. S. Mariano, F. H. Nociti Jr, M. Z. Casati, and R. B. Gonçalves,
“Levels of Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, inflammatory cytokines
and species-specific immunoglobulin G in generalized aggressive and chronic periodontitis,” J.
Periodontal Res., vol. 45, no. 5, pp. 635–642, Oct. 2010.

[140]

G. Hajishengallis and R. J. Lamont, “Breaking bad: Manipulation of the host response by Porphyromonas
gingivalis.”

[141]

T. Fujiwara, S. Morishima, I. Takahashi, and S. Hamada, “Molecular Cloning and Sequencing of the
Fimbrilin Gene of Porphyromonas gingivalis Strains and Characterization of Recombinant Proteins,”
Biochem. Biophys. Res. Commun., vol. 197, no. 1, pp. 241–247, Nov. 1993.

[142]

A. Amano, I. Nakagawa, N. Okahashi, and N. Hamada, “Variations of Porphyromonas gingivalis fimbriae
in relation to microbial pathogenesis,” J. Periodontal Res., vol. 39, no. 2, pp. 136–142, Apr. 2004.

[143]

A. Amano, “Bacterial adhesins to host components in periodontitis,” Periodontol. 2000, vol. 52, no. 1, pp.
12–37, Feb. 2010.

[144]

C. Zenobia and G. Hajishengallis, “Porphyromonas gingivalis virulence factors involved in subversion of
leukocytes and microbial dysbiosis,” Virulence, vol. 6, no. 3, pp. 236–243, Apr. 2015.

[145]

K. Ozaki and S. Hanazawa, “Porphyromonas gingivalis fimbriae inhibit caspase-3-mediated apoptosis of
monocytic THP-1 cells under growth factor deprivation via extracellular signal-regulated kinasedependent expression of p21 Cip/WAF1.,” Infect. Immun., vol. 69, no. 8, pp. 4944–50, Aug. 2001.

[146]

G. Hajishengallis et al., “Differential interactions of fimbriae and lipopolysaccharide from Porphyromonas
gingivalis with the Toll-like receptor 2-centred pattern recognition apparatus,” Cell. Microbiol., vol. 8, no.
10, pp. 1557–1570, Oct. 2006.

[147]

Y. Asai, Y. Ohyama, K. Gen, and T. Ogawa, “Bacterial Fimbriae and Their Peptides Activate Human
Gingival Epithelial Cells through Toll-Like Receptor 2,” Infect. Immun., vol. 69, no. 12, pp. 7387–7395,
Dec. 2001.

[148]

T. Ogawa, Y. Asai, M. Hashimoto, and H. Uchida, “Bacterial fimbriae activate human peripheral blood
monocytes utilizing TLR2, CD14 and CD11a/CD18 as cellular receptors,” Eur. J. Immunol., vol. 32, no.
9, pp. 2543–2550, Sep. 2002.

162

[149]

M. A. Eskan, G. Hajishengallis, and D. F. Kinane, “Differential activation of human gingival epithelial
cells and monocytes by Porphyromonas gingivalis fimbriae.,” Infect. Immun., vol. 75, no. 2, pp. 892–8,
Feb. 2007.

[150]

Y. Takahashi, M. Davey, H. Yumoto, F. C. Gibson III, and C. A. Genco, “Fimbria-dependent activation
of pro-inflammatory molecules in Porphyromonas gingivalis infected human aortic endothelial cells,”
Cell. Microbiol., vol. 8, no. 5, pp. 738–757, May 2006.

[151]

X. Lin, J. Wu, and H. Xie, “Porphyromonas gingivalis minor fimbriae are required for cell-cell
interactions.,” Infect. Immun., vol. 74, no. 10, pp. 6011–5, Oct. 2006.

[152]

H. Hiramine, K. Watanabe, N. Hamada, and T. Umemoto, “Porphyromonas gingivalis 67-kDa fimbriae
induced cytokine production and osteoclast differentiation utilizing TLR2,” FEMS Microbiol. Lett., vol.
229, no. 1, pp. 49–55, Dec. 2003.

[153]

N. Hamada, K. Watanabe, M. Arai, H. Hiramine, and T. Umemoto, “Cytokine production induced by a
67-kDa fimbrial protein from Porphyromonas gingivalis,” Oral Microbiol. Immunol., vol. 17, no. 3, pp.
197–200, Jun. 2002.

[154]

D. R. Dixon and R. P. Darveau, “Lipopolysaccharide Heterogeneity: Innate Host Responses to Bacterial
Modification of Lipid A Structure,” J. Dent. Res., vol. 84, no. 7, pp. 584–595, Jul. 2005.

[155]

S. Saitoh et al., “Ligand-dependent Toll-like receptor 4 (TLR4)-oligomerization is directly linked with
TLR4-signaling,” J. Endotoxin Res., vol. 10, no. 4, pp. 257–260, Aug. 2004.

[156]

T. Ogawa, Y. Asai, Y. Makimura, and R. Tamai, “Chemical structure and immunobiological activity of
Porphyromonas gingivalis lipid A.,” Front. Biosci., vol. 12, pp. 3795–812, May 2007.

[157]

T. D. K. Herath, R. P. Darveau, C. J. Seneviratne, C.-Y. Wang, Y. Wang, and L. Jin, “Tetra- and PentaAcylated Lipid A Structures of Porphyromonas gingivalis LPS Differentially Activate TLR4-Mediated
NF-κB Signal Transduction Cascade and Immuno-Inflammatory Response in Human Gingival
Fibroblasts,” PLoS One, vol. 8, no. 3, 2013.

[158]

T. Kirikae et al., “Lipopolysaccharides (LPS) of oral black-pigmented bacteria induce tumor necrosis
factor production by LPS-refractory C3H/HeJ macrophages in a way different from that of Salmonella
LPS.,” Infect. Immun., vol. 67, no. 4, pp. 1736–42, Apr. 1999.

[159]

M. Hirschfeld et al., “Signaling by Toll-Like Receptor 2 and 4 Agonists Results in Differential Gene
Expression in Murine Macrophages,” Infect. Immun., vol. 69, no. 3, pp. 1477–1482, Mar. 2001.

[160]

B. Nativel et al., “Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharides act exclusively through TLR4 with a
resilience between mouse and human.,” Sci. Rep., vol. 7, no. 1, p. 15789, Nov. 2017.

[161]

M. Gokyu et al., “Thrombospondin-1 Production Is Enhanced by Porphyromonas gingivalis
Lipopolysaccharide in THP-1 Cells,” PLoS One, vol. 9, no. 12, p. e115107, Dec. 2014.

[162]

H. S. Na, E. J. Lim, S. Y. Jeong, M. H. Ryu, M. H. Park, and J. Chung, “Plasminogen activator inhibitor
type 1 expression induced by lipopolysaccharide of Porphyromonas gingivalis in human gingival
fibroblast,” J. Microbiol., vol. 52, no. 2, pp. 154–160, Feb. 2014.

[163]

T. Nagasawa et al., “LPS-stimulated human gingival fibroblasts inhibit the differentiation of monocytes
into osteoclasts through the production of osteoprotegerin.,” Clin. Exp. Immunol., vol. 130, no. 2, pp. 338–
44, Nov. 2002.

163

[164]

L. Díaz et al., “Changes in lipopolysaccharide profile of Porphyromonas gingivalis clinical isolates
correlate with changes in colony morphology and polymyxin B resistance,” Anaerobe, vol. 33, pp. 25–32,
Jun. 2015.

[165]

J. Potempa, A. Sroka, T. Imamura, and J. Travis, “Gingipains, the major cysteine proteinases and virulence
factors of Porphyromonas gingivalis: structure, function and assembly of multidomain protein
complexes.,” Curr. Protein Pept. Sci., vol. 4, no. 6, pp. 397–407, Dec. 2003.

[166]

J. Potempa, R. Pike, and J. Travis, “Titration and mapping of the active site of cysteine proteinases from
Porphyromonas gingivalis (gingipains) using peptidyl chloromethanes.,” Biol. Chem., vol. 378, no. 3–4,
pp. 223–30.

[167]

K. Okamoto, T. Kadowaki, K. Nakayama, and K. Yamamoto, “Cloning and sequencing of the gene
encoding a novel lysine-specific cysteine proteinase (Lys-Gingipain) in porphyromonas gingivalis:
Structural relationship with the arginine-specific cysteine proteinase (Arg-Gingipain),” J. Biochem., vol.
120, no. 2, pp. 398–406, 1996.

[168]

N. Pavloff et al., “Molecular cloning and structural characterization of the Arg-gingipain proteinase of
Porphyromonas gingivalis. Biosynthesis as a proteinase-adhesin polyprotein.,” J. Biol. Chem., vol. 270,
no. 3, pp. 1007–10, Jan. 1995.

[169]

K. Nakayama, “Domain-specific rearrangement between the two Arg-gingipain-encoding genes in
Porphyromonas gingivalis: possible involvement of nonreciprocal recombination.,” Microbiol. Immunol.,
vol. 41, no. 3, pp. 185–96, 1997.

[170]

J. Mikolajczyk et al., “Sequential autolytic processing activates the zymogen of Arg-gingipain.,” J. Biol.
Chem., vol. 278, no. 12, pp. 10458–64, Mar. 2003.

[171]

R. Nakao et al., “Effect of Porphyromonas gingivalis outer membrane vesicles on gingipain-mediated
detachment of cultured oral epithelial cells and immune responses,” Microbes Infect., vol. 16, no. 1, pp.
6–16, Jan. 2014.

[172]

Y. Guo, K.-A. Nguyen, and J. Potempa, “Dichotomy of gingipains action as virulence factors: from
cleaving substrates with the precision of a surgeon’s knife to a meat chopper-like brutal degradation of
proteins,” Periodontol. 2000, vol. 54, no. 1, pp. 15–44, Aug. 2010.

[173]

I. B. LAMSTER and J. K. AHLO, “Analysis of Gingival Crevicular Fluid as Applied to the Diagnosis of
Oral and Systemic Diseases,” Ann. N. Y. Acad. Sci., vol. 1098, no. 1, pp. 216–229, Mar. 2007.

[174]

M. A. Curtis, J. M. Slaney, R. J. Carman, and P. A. Pemberton, “Interaction of a trypsin-like enzyme of
Porphyromonas gingivalis W83 with antithrombin III,” FEMS Microbiol. Lett., vol. 108, no. 2, pp. 169–
174, Apr. 1993.

[175]

H. Grøn et al., “The potential role of alpha 2-macroglobulin in the control of cysteine proteinases
(gingipains) from Porphyromonas gingivalis.,” J. Periodontal Res., vol. 32, no. 1 Pt 1, pp. 61–8, Jan. 1997.

[176]

P. I. Diaz and A. H. Rogers, “The effect of oxygen on the growth and physiology of Porphyromonas
gingivalis,” Oral Microbiol. Immunol., vol. 19, no. 2, pp. 88–94, Apr. 2004.

[177]

L. Chu, T. E. Bramanti, J. L. Ebersole, and S. C. Holt, “Hemolytic activity in the periodontopathogen
Porphyromonas gingivalis: kinetics of enzyme release and localization.,” Infect. Immun., vol. 59, no. 6,
pp. 1932–40, Jun. 1991.

164

[178]

S. Shizukuishi, K. Tazaki, E. Inoshita, K. Kataoka, T. Hanioka, and A. Amano, “Effect of concentration
of compounds containing iron on the growth of Porphyromonas gingivalis,” FEMS Microbiol. Lett., vol.
131, no. 3, pp. 313–317, Sep. 1995.

[179]

N. Li and C. A. Collyer, “Gingipains from Porphyromonas gingivalis — complex domain structures confer
diverse functions,” Eur. J. Microbiol. Immunol., vol. 1, no. 1, pp. 41–58, Mar. 2011.

[180]

J. Potempa, A. Banbula, and J. Travis, “Role of bacterial proteinases in matrix destruction and modulation
of host responses.,” Periodontol. 2000, vol. 24, pp. 153–92, Oct. 2000.

[181]

I.-M. Frick, L. Björck, and H. Herwald, “The dual role of the contact system in bacterial infectious
disease.,” Thromb. Haemost., vol. 98, no. 3, pp. 497–502, Sep. 2007.

[182]

A. Lourbakos et al., “Cleavage and activation of proteinase-activated receptor-2 on human neutrophils by
gingipain-R from Porphyromonas gingivalis,” FEBS Lett., vol. 435, no. 1, pp. 45–48, Sep. 1998.

[183]

A. Lourbakos et al., “Arginine-specific protease from Porphyromonas gingivalis activates proteaseactivated receptors on human oral epithelial cells and induces interleukin-6 secretion.,” Infect. Immun.,
vol. 69, no. 8, pp. 5121–30, Aug. 2001.

[184]

Y. Kitamura, S. Matono, Y. Aida, T. Hirofuji, and K. Maeda, “Gingipains in the culture supernatant of
Porphyromonas gingivalis cleave CD4 and CD8 on human T cells.,” J. Periodontal Res., vol. 37, no. 6,
pp. 464–8, Dec. 2002.

[185]

A. Lala, A. Amano, H. T. Sojar, S. J. Radel, and E. De Nardin, “Porphyromonas gingivalis trypsin-like
protease: a possible natural ligand for the neutrophil formyl peptide receptor.,” Biochem. Biophys. Res.
Commun., vol. 199, no. 3, pp. 1489–96, Mar. 1994.

[186]

S. Sugawara, E. Nemoto, H. Tada, K. Miyake, T. Imamura, and H. Takada, “Proteolysis of human
monocyte CD14 by cysteine proteinases (gingipains) from Porphyromonas gingivalis leading to
lipopolysaccharide hyporesponsiveness.,” J. Immunol., vol. 165, no. 1, pp. 411–8, Jul. 2000.

[187]

H. Tada et al., “Proteolysis of CD14 on human gingival fibroblasts by arginine-specific cysteine
proteinases from Porphyromonas gingivalis leading to down-regulation of lipopolysaccharide-induced
interleukin-8 production.,” Infect. Immun., vol. 70, no. 6, pp. 3304–7, Jun. 2002.

[188]

N. Bostanci, T. Thurnheer, J. Aduse-Opoku, M. A. Curtis, A. S. Zinkernagel, and G. N. Belibasakis,
“Porphyromonas gingivalis regulates TREM-1 in human polymorphonuclear neutrophils via its
gingipains.,” PLoS One, vol. 8, no. 10, p. e75784, 2013.

[189]

J. Sandros, P. Papapanou, and G. Dahlén, “Porphyromonas gingivalis invades oral epithelial cells in
vitro.,” J. Periodontal Res., vol. 28, no. 3, pp. 219–26, May 1993.

[190]

M. Nakayama, T. Inoue, M. Naito, K. Nakayama, and N. Ohara, “Attenuation of the phosphatidylinositol
3-Kinase/Akt signaling pathway by porphyromonas gingivalis gingipains RgpA, RgpB, and Kgp,” J. Biol.
Chem., vol. 290, no. 8, pp. 5190–5202, 2015.

[191]

P. Stafford et al., “ Gingipain-dependent degradation of mTOR pathway proteins by the periodontal
pathogen Porphyromonas gingivalis during invasion ,” Mol. Oral Microbiol., vol. 28, no. 5, p. n/a-n/a,
2013.

[192]

A. G. Madrigal, K. Barth, G. Papadopoulos, and C. A. Genco, “Pathogen-mediated proteolysis of the cell
death regulator RIPK1 and the host defense modulator RIPK2 in human aortic endothelial cells,” PLoS
Pathog., vol. 8, no. 6, 2012.

165

[193]

R. E. Fitzpatrick et al., “High molecular weight gingipains from Porphyromonas gingivalis induce
cytokine responses from human macrophage-like cells via a nonproteolytic mechanism.,” J. Innate
Immun., vol. 1, no. 2, pp. 109–17, 2009.

[194]

D. Grenier and S.-I. Tanabe, “Porphyromonas gingivalis Gingipains Trigger a Proinflammatory Response
in Human Monocyte-derived Macrophages Through the p38

Porphyromonas gingivalis Gingipains

Trigger a Proinflammatory Response in Human Monocyte-derived Macrophages Through the p38α Mi,”
Toxins (Basel)., vol. 2, pp. 341–352, 2010.
[195]

K. J. Livak and T. D. Schmittgen, “Analysis of Relative Gene Expression Data Using Real-Time
Quantitative PCR and the 2 C T Method,” METHODS, vol. 25, pp. 402–408, 2001.

[196]

H. Schägger and G. von Jagow, “Tricine-sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis for
the separation of proteins in the range from 1 to 100 kDa.,” Anal. Biochem., vol. 166, no. 2, pp. 368–79,
Nov. 1987.

[197]

D. C. Porter et al., “Cyclin-dependent kinase 8 mediates chemotherapy-induced tumor-promoting
paracrine activities.,” Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., vol. 109, no. 34, pp. 13799–804, Aug. 2012.

[198]

T. Kambayashi and T. M. Laufer, “Atypical MHC class II-expressing antigen-presenting cells: can
anything replace a dendritic cell?,” Nat. Rev. Immunol., vol. 14, no. 11, pp. 719–730, Nov. 2014.

[199]

B. S. Kim, F. Miyagawa, Y.-H. Cho, C. L. Bennett, B. E. Clausen, and S. I. Katz, “Keratinocytes function
as accessory cells for presentation of endogenous antigen expressed in the epidermis.,” J. Invest.
Dermatol., vol. 129, no. 12, pp. 2805–17, Dec. 2009.

[200]

G. Banerjee, A. Damodaran, N. Devi, K. Dharmalingam, and G. Raman, “Role of Keratinocytes in Antigen
Presentation and Polarization of Human T Lymphocytes,” Scand. J. Immunol., vol. 59, no. 4, pp. 385–394,
Apr. 2004.

[201]

S. E. Groeger and J. Meyle, “Epithelial barrier and oral bacterial infection,” Periodontol. 2000, vol. 69,
no. 1, pp. 46–67, Oct. 2015.

[202]

C. E. Moffatt-Jauregui et al., “Establishment and characterization of a telomerase immortalized human
gingival epithelial cell line.”

[203]

P. Varshney, V. Yadav, and N. Saini, “Lipid rafts in immune signalling: current progress and future
perspective.,” Immunology, vol. 149, no. 1, pp. 13–24, 2016.

[204]

P. J. Goadsby, T. Kurth, and A. Pressman, “HHS Public Access,” vol. 35, no. 14, pp. 1252–1260, 2016.

[205]

M. Wang and G. Hajishengallis, “Lipid raft-dependent uptake, signalling and intracellular fate of
Porphyromonas gingivalis in mouse macrophages,” Cell. Microbiol., vol. 10, no. 10, pp. 2029–2042, 2008.

[206]

A. Lourbakos et al., “Activation of protease-activated receptors by gingipains from Porphyromonas
gingivalis leads to platelet aggregation: A new trait in microbial pathogenicity,” Blood, vol. 97, no. 12, pp.
3790–3797, 2001.

[207]

M. Mihara, M. Hashizume, H. Yoshida, M. Suzuki, and M. Shiina, “IL-6/IL-6 receptor system and its role
in physiological and pathological conditions.,” Clin. Sci. (Lond)., vol. 122, no. 4, pp. 143–59, Feb. 2012.

[208]

G. Song, G. Ouyang, and S. Bao, “The activation of Akt/PKB signaling pathway and cell survival.,” J.
Cell. Mol. Med., vol. 9, no. 1, pp. 59–71.

166

[209]

O. Zlem Yilmaz, T. Jungas, P. Verbeke, and D. M. Ojcius, “Activation of the Phosphatidylinositol 3Kinase/Akt Pathway Contributes to Survival of Primary Epithelial Cells Infected with the Periodontal
Pathogen Porphyromonas gingivalis,” Infect. Immun., vol. 72, no. 7, pp. 3743–3751, 2004.

[210]

M. Gómez-Suárez et al., “14-3-3 Proteins regulate Akt Thr308 phosphorylation in intestinal epithelial
cells,” Cell Death Differ., vol. 23, no. 6, pp. 1060–1072, 2016.

[211]

T. Liu, L. Zhang, D. Joo, and S. Sun, “NF- κ B signaling in in fl ammation,” no. April, 2017.

[212]

P. Stashenko, R. B. Gonc, B. Lipkin, A. Ficarelli, H. Sasaki, and A. Campos-neto, “Th1 Immune Response
Promotes Severe Bone Resorption Caused by Porphyromonas gingivalis,” vol. 170, no. 1, pp. 203–213,
2007.

[213]

M. Czesnikiewicz-guzik et al., “Th1-type immune responses to Porphyromonas gingivalis antigens
exacerbate angiotensin II-dependent hypertension and vascular dysfunction,” pp. 1–10, 2018.

[214]

E. Palm, H. Khalaf, and T. Bengtsson, “Porphyromonas gingivalis downregulates the immune response of
fibroblasts.,” BMC Microbiol., vol. 13, p. 155, Jul. 2013.

[215]

P. G. Stathopoulou, M. R. Benakanakere, J. C. Galicia, and D. F. Kinane, “The host cytokine response to
Porphyromonas gingivalis is modified by gingipains,” Oral Microbiol. Immunol., vol. 24, no. 1, pp. 11–
17, Feb. 2009.

[216]

D. H. E. W. Huberts and I. J. van der Klei, “Moonlighting proteins: An intriguing mode of multitasking,”
Biochim. Biophys. Acta - Mol. Cell Res., vol. 1803, no. 4, pp. 520–525, Apr. 2010.

[217]

E. S. Arnér and A. Holmgren, “Physiological functions of thioredoxin and thioredoxin reductase.,” Eur. J.
Biochem., vol. 267, no. 20, pp. 6102–9, Oct. 2000.

[218]

S. Sengupta, S. Ghosh, and V. Nagaraja, “Moonlighting function of glutamate racemase from
Mycobacterium tuberculosis: racemization and DNA gyrase inhibition are two independent activities of
the enzyme,” Microbiology, vol. 154, no. 9, pp. 2796–2803, Sep. 2008.

[219]

S. Zhang et al., “Plasminogen activator Pla of Yersinia pestis utilizes murine DEC-205 (CD205) as a
receptor to promote dissemination.,” J. Biol. Chem., vol. 283, no. 46, pp. 31511–21, Nov. 2008.

[220]

M. A. Scragg et al., “Nuclear Targeting of Porphyromonas gingivalis W50 Protease in Epithelial Nuclear
Targeting of Porphyromonas gingivalis W50 Protease in Epithelial Cells,” no. November, 2002.

[221]

M. Wang and G. Hajishengallis, “Lipid raft-dependent uptake, signaling, and intracellular fate of
Porphyromonas gingivalis in mouse macrophages.”

[222]

N. Furuta, K. Tsuda, H. Omori, T. Yoshimori, F. Yoshimura, and A. Amano, “Porphyromonas gingivalis
outer membrane vesicles enter human epithelial cells via an endocytic pathway and are sorted to lysosomal
compartments.,” Infect. Immun., vol. 77, no. 10, pp. 4187–96, Oct. 2009.

[223]

K. Simons and E. Ikonen, “Functional rafts in cell membranes,” Nature, vol. 387, no. 6633, pp. 569–572,
Jun. 1997.

[224]

J. Holmgren, “Comparison of the tissue receptors for Vibrio cholerae and Escherichia coli enterotoxins by
means of gangliosides and natural cholera toxoid.,” Infect. Immun., vol. 8, no. 6, pp. 851–9, Dec. 1973.

[225]

S. Mahammad and I. Parmryd, “Cholesterol Depletion Using Methyl-β-cyclodextrin,” in Methods in
molecular biology (Clifton, N.J.), vol. 1232, 2015, pp. 91–102.

[226]

H. Fukushima et al., “PAR-2 expression in the gingival crevicular fluid reflects chronic periodontitis
severity.,” Braz. Oral Res., vol. 31, p. e16, 2017.

167

[227]

A. Uehara, K. Muramoto, H. Takada, and S. Sugawara, “Neutrophil serine proteinases activate human
nonepithelial cells to produce inflammatory cytokines through protease-activated receptor 2.,” J.
Immunol., vol. 170, no. 11, pp. 5690–6, Jun. 2003.

[228]

L. Napolitano, M. Scalise, M. Galluccio, L. Pochini, L. M. Albanese, and C. Indiveri, “LAT1 is the
transport competent unit of the LAT1/CD98 heterodimeric amino acid transporter,” Int. J. Biochem. Cell
Biol., vol. 67, pp. 25–33, Oct. 2015.

[229]

C. A. Fenczik, T. Sethi, J. W. Ramos, P. E. Hughes, and M. H. Ginsberg, “Complementation of dominant
suppression implicates CD98 in integrin activation,” Nature, vol. 390, no. 6655, pp. 81–85, Nov. 1997.

[230]

M. H. Ginsberg, C. C. Feral, H. Stuhlmann, N. Nishiya, C. A. Fenczik, and M. Slepak, “CD98hc (SLC3A2)
mediates integrin signaling,” Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 102, no. 2, pp. 355–360, 2005.

[231]

R. Zent, C. A. Fenczik, D. A. Calderwood, S. Liu, M. Dellos, and M. H. Ginsberg, “Class- and splice
variant-specific association of CD98 with integrin beta cytoplasmic domains.,” J. Biol. Chem., vol. 275,
no. 7, pp. 5059–64, Feb. 2000.

[232]

C.-L. Liao, N. Schroeder, C.-S. Chung, W. Chang, and C.-H. Chen, “The Lipid Raft-Associated Protein
CD98 Is Required for Vaccinia Virus Endocytosis,” J. Virol., vol. 86, no. 9, pp. 4868–4882, 2012.

[233]

S. Ernst, C. Lange, A. Wilbers, V. Goebeler, V. Gerke, and U. Rescher, “An annexin 1 N-terminal peptide
activates leukocytes by triggering different members of the formyl peptide receptor family.,” J. Immunol.,
vol. 172, no. 12, pp. 7669–76, Jun. 2004.

[234]

C. E. Tagoe et al., “Annexin-1 mediates TNF-alpha-stimulated matrix metalloproteinase secretion from
rheumatoid arthritis synovial fibroblasts.,” J. Immunol., vol. 181, no. 4, pp. 2813–20, Aug. 2008.

[235]

V. DiGiacomo and D. Meruelo, “Looking into laminin receptor: critical discussion regarding the nonintegrin 37/67-kDa laminin receptor/RPSA protein.,” Biol. Rev. Camb. Philos. Soc., vol. 91, no. 2, pp.
288–310, May 2016.

[236]

C.-Y. Chang, J.-D. Leu, and Y.-J. Lee, “The actin depolymerizing factor (ADF)/cofilin signaling pathway
and DNA damage responses in cancer.,” Int. J. Mol. Sci., vol. 16, no. 2, pp. 4095–120, Feb. 2015.

[237]

K. Miyake and T. Takai, “TLR9-Mediated Innate Immune Responses Interacts with GRAMD4 and
Regulates Endoplasmic Protein Nogo-B (RTN4-B),” 2015.

[238]

X. Wang, N. Grammatikakis, A. Siganou, and S. K. Calderwood, “Regulation of molecular chaperone
gene transcription involves the serine phosphorylation, 14-3-3 epsilon binding, and cytoplasmic
sequestration of heat shock factor 1.,” Mol. Cell. Biol., vol. 23, no. 17, pp. 6013–26, Sep. 2003.

[239]

M. Gómez-Suárez et al., “14-3-3 Proteins regulate Akt Thr308 phosphorylation in intestinal epithelial
cells.,” Cell Death Differ., vol. 23, no. 6, pp. 1060–72, 2016.

[240]

K. P. McGuinn and M. G. Mahoney, “Lipid Rafts and Detergent-Resistant Membranes in Epithelial
Keratinocytes,” in Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), vol. 1195, 2014, pp. 133–144.

[241]

O. Klezovitch and V. Vasioukhin, “Cadherin signaling: keeping cells in touch.,” F1000Research, vol. 4,
no. F1000 Faculty Rev, p. 550, 2015.

[242]

G. Wheway, L. Nazlamova, and J. T. Hancock, “Signaling through the Primary Cilium.,” Front. cell Dev.
Biol., vol. 6, p. 8, 2018.

[243]

T. Imamura, “The Role of Gingipains in the Pathogenesis of Periodontal Disease,” J. Periodontol., vol.
74, no. 1, pp. 111–118, Jan. 2003.

168

[244]

M. Leonard, M. P. Ryan, A. J. Watson, H. Schramek, and E. Healy, “Role of MAP kinase pathways in
mediating IL-6 production in human primary mesangial and proximal tubular cells,” Kidney Int., vol. 56,
no. 4, pp. 1366–1377, Oct. 1999.

[245]

S. Xie, M. Chen, B. Yan, X. He, X. Chen, and D. Li, “Identification of a role for the PI3K/AKT/mTOR
signaling pathway in innate immune cells.,” PLoS One, vol. 9, no. 4, p. e94496, 2014.

[246]

D. Grenier and S.-I. Tanabe, “Porphyromonas gingivalis gingipains trigger a proinflammatory response in
human monocyte-derived macrophages through the p38α mitogen-activated protein kinase signal
transduction pathway.,” Toxins (Basel)., vol. 2, no. 3, pp. 341–52, 2010.

[247]

G. Song, G. Ouyang, and S. Bao, “The activation of Akt/PKB signaling pathway and cell survival.,” J.
Cell. Mol. Med., vol. 9, no. 1, pp. 59–71.

[248]

J. A. Engelman, J. Luo, and L. C. Cantley, “The evolution of phosphatidylinositol 3-kinases as regulators
of growth and metabolism,” Nat. Rev. Genet., vol. 7, no. 8, pp. 606–619, Aug. 2006.

[249]

T. J. Wiles, B. K. Dhakal, D. S. Eto, and M. A. Mulvey, “Inactivation of host Akt/protein kinase B
signaling by bacterial pore-forming toxins.,” Mol. Biol. Cell, vol. 19, no. 4, pp. 1427–38, Apr. 2008.

[250]

N. Sauvonnet, I. Lambermont, P. van der Bruggen, and G. R. Cornelis, “YopH prevents monocyte
chemoattractant protein 1 expression in macrophages and T-cell proliferation through inactivation of the
phosphatidylinositoI 3-kinase pathway,” Mol. Microbiol., vol. 45, no. 3, pp. 805–815, Jul. 2002.

[251]

C. Pendaries et al., “PtdIns5P activates the host cell PI3-kinase/Akt pathway during Shigella flexneri
infection.,” EMBO J., vol. 25, no. 5, pp. 1024–34, Mar. 2006.

[252]

G. Hajishengallis, M. Wang, and S. Liang, “Induction of Distinct TLR2-Mediated Proinflammatory and
Proadhesive Signaling Pathways in Response to Porphyromonas gingivalis Fimbriae,” J. Immunol., vol.
182, no. 11, pp. 6690–6696, Jun. 2009.

[253]

S. Urnowey, T. Ansai, V. Bitko, K. Nakayama, T. Takehara, and S. Barik, “Temporal activation of antiand pro-apoptotic factors in human gingival fibroblasts infected with the periodontal pathogen,
Porphyromonas gingivalis: potential role of bacterial proteases in host signalling.,” BMC Microbiol., vol.
6, p. 26, Mar. 2006.

[254]

S. Sato, N. Fujita, and T. Tsuruo, “Regulation of kinase activity of 3-phosphoinositide-dependent protein
kinase-1 by binding to 14-3-3.,” J. Biol. Chem., vol. 277, no. 42, pp. 39360–7, Oct. 2002.

[255]

T. Liu, L. Zhang, D. Joo, and S.-C. Sun, “NF-κB signaling in inflammation,” Signal Transduct. Target.
Ther., vol. 2, p. 17023, Jul. 2017.

[256]

L. P. Kane, V. S. Shapiro, D. Stokoe, and A. Weiss, “Induction of NF-kappaB by the Akt/PKB kinase.,”
Curr. Biol., vol. 9, no. 11, pp. 601–4, Jun. 1999.

[257]

M. Wang, T. Tian, S. Yu, N. He, and D. Ma, “Th17 and Treg cells in bone related diseases.,” Clin. Dev.
Immunol., vol. 2013, p. 203705, Sep. 2013.

[258]

M. A. Eskan et al., “The leukocyte integrin antagonist Del-1 inhibits IL-17-mediated inflammatory bone
loss,” Nat. Immunol., vol. 13, no. 5, pp. 465–473, May 2012.

[259]

K. Takahashi, T. Azuma, H. Motohira, D. F. Kinane, and S. Kitetsu, “The potential role of interleukin-17
in the immunopathology of periodontal disease,” J. Clin. Periodontol., vol. 32, no. 4, pp. 369–374, Apr.
2005.

169

[260]

S. Rao, V. Lavu, and M. Chitrapriya, “Interleukin-17 and interleukin-18 levels in different stages of
inflammatory periodontal disease,” J. Indian Soc. Periodontol., vol. 19, no. 1, p. 14, 2015.

[261]

S. Ruijtenberg and S. van den Heuvel, “Coordinating cell proliferation and differentiation: Antagonism
between cell cycle regulators and cell type-specific gene expression.,” Cell Cycle, vol. 15, no. 2, pp. 196–
212, 2016.

[262]

P. S. Biswas et al., “Phosphorylation of IRF4 by ROCK2 regulates IL-17 and IL-21 production and the
development of autoimmunity in mice.,” J. Clin. Invest., vol. 120, no. 9, pp. 3280–95, Sep. 2010.

[263]

A. Brüstle et al., “The development of inflammatory TH-17 cells requires interferon-regulatory factor 4,”
Nat. Immunol., vol. 8, no. 9, pp. 958–966, Sep. 2007.

[264]

A. Xiong, Z. Yang, Y. Shen, J. Zhou, and Q. Shen, “Transcription Factor STAT3 as a Novel Molecular
Target for Cancer Prevention.,” Cancers (Basel)., vol. 6, no. 2, pp. 926–57, Apr. 2014.

[265]

I. Olsen and J. Potempa, “Strategies for the inhibition of gingipains for the potential treatment of
periodontitis and associated systemic diseases,” 2014.

[266]

T. Kobayashi et al., “Interleukin-6 receptor inhibitor tocilizumab ameliorates periodontal inflammation in
patients with rheumatoid arthritis and periodontitis as well as tumor necrosis factor inhibitors,” Clin. Exp.
Dent. Res., vol. 1, no. 2, pp. 63–73, Dec. 2015.

[267]

A. Ostojic, R. Vrhovac, and S. Verstovsek, “Ruxolitinib: a new JAK1/2 inhibitor that offers promising
options for treatment of myelofibrosis,” Futur. Oncol., vol. 7, no. 9, pp. 1035–1043, Sep. 2011.

[268]

S. Parampalli Yajnanarayana et al., “JAK1/2 inhibition impairs T cell function in vitro and in patients with
myeloproliferative neoplasms,” Br. J. Haematol., vol. 169, no. 6, pp. 824–833, Jun. 2015.

170

