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1. Maryta Sztukowska. 

 

2.  Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich   

    uzyskania oraz tytuł rozprawy doktorskiej. 

 

2015 – Master in Clinical Investigations Sciences, School of Public Health and Information 

Sciences, Louisville, KY, USA; 

 

2004 – doktor nauk biologicznych, specjalizacja: biochemia, Wydział Biotechnologii, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków; promotor: Prof. dr hab. Jan Potempa; 

Tytuł rozprawy doktorskiej: “Molekularna charakterystyka gingipainy K, proteinazy kluczowej dla 

wirulencji Porphyromonas gingivalis” ( “Molecular characterization of gingipain K, the proteinase 

crucial for Porphyromonas gingivalis virulence”). 

 

1999 – magister biologii, specjalizacja: biologia molekularna, Instytut Biologii Molekularnej, 

Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; promotor: Prof. dr hab. Jan Potempa; 

Tytuł pracy magisterskiej: “Degradacja białek osocza ludzkiego przez oczyszczone proteinazy z 

Porphyromonas gingivalis”. 

 

3. Historia zatrudnienia. 

 

2013 – obecnie – Wydział Stomatologii Uniwersytetu  Louisville w Louisville, Kentucky, USA; 

stanowisko: Senior Research Associate; 

2012 – Wydział Medyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; adiunkt; 

2009 – 20012 – Wydział Stomatologii Uniwersytetu Louisville w Louisville, Kentucky, USA; 

stanowisko Post-doctoral Scholar; 

2007 – 2009 – Katedra Biochemii i Biotechnologii, Wydział Chemiczny Politechniki 

Rzeszowskiej, Rzeszów; Adiunkt; 

2005 – 2007 – Wydział Nauk Medycznych i Chirurgicznych Uniwersytetu Medycznego w 

Padwie, Włochy; stanowisko: Postoctoral fellow; 

2003 – 2005 – Wydział Eksperymentalnych Nauk Biomedycznych Uniwersytetu w Padwie, 

Wlochy; stanowisko: Research fellow; 

1999 – 2002 – Wydział Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Georgii w Athens, GA, 

USA; doktorant i praktyka zawodowa; 
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4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, pz.595 ze zm.). 

 

      Osiągnięcie naukowe stanowi cykl publikacji składający się z 6 oryginalnych artykułów o 

      łącznej punktacji: IF = 26.085 i KBN/MNiSW = 205. 

 

4.1 Tytuł osiągnięcia naukowego. 

 

    Nowe cechy patogenu jamy ustnej Porphyromonas gingivalis i molekularne podstawy 

    dla nowych strategii jego atenuacji. 

 

4.2  Wykaz publikacji bedących przedmiotem osiągnięcia naukowego (autor/autorzy, tytuł  

       publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa). 

        

 1.  Sztukowska M*, Veillard F, Potempa B, Bogyo M, Enghild JJ, Thogersen IB, Nguyen  

                 KA, Potempa J. 

      Disruption of gingipain oligomerization into non-coavlent cell-surface attached  

                 complexes.       

     Biol Chem. 2012, 393(9): 971-977.   (IF= 2.683) 

     * Pierwszy autor z Florian Veillard. 

      Indywidualny wkład habilitantki: 50%  

  

 2.  Veillard F, Sztukowska M*, Mizgalska D, Ksiazek M, Houston J, Potempa B, Enghild 

      JJ, Thogersen IB, Gomis-Rϋth FX, Nguyen KA, Potempa J. 

      Inhibition of gingipains by their profragment as the mechanism protecting   

                 Porphyromonas gingivalis against premature activation of secreted proteases. 

      Bioch Biophys Acta. 2013, 1830(8): 4218-28.   (IF=3.829) 

      * Pierwszy autor z Florian Veillard. 

      Indywidualny wkład habilitantki: 45% 

 

 3.  Wang Q, Sztukowska M, Ojo A, Scott DA, Wang H, Lamont RJ. 

      FOXO responses to Porphyromonas gingivalis in epithelial cells.  

      Cell Microbiol. 2015, 17(11): 1605-1617.   (IF=4.460) 
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                 Indywidualny wkład habilitantki: 35%   

 

 4.  Zhou Y, Sztukowska M, Wang Q, Inaba H, Potempa J, Scott DA, Wang H,  

       Lamont RJ. 

      Noncanonical activation of β-catenin by Porphyromonas gingivalis.  

      Infect Immun. 2015, 83(8): 3195-3203.   (IF=3.603) 

      Indywidualny wkład habilitantki: 30% 

 

 5.  Sztukowska MN, Ojo A, Ahmed S, Carenbauer AL, Wang Q, Shumway B, Jenkinson  

      HJ, Wang H, Darling DS, Lamont RJ. 

      Porphyromonas gingivalis initiates a mesenchymal-like transition through Zeb1 in  

      gingival epithelial cells.  

      Cell Microbiol. 2016, 18 (6): 844-58.   (IF=4.554) 

      Indywidualny wkład habilitantki: 80% 

 

 6.  Sztukowska MN, Dutton LC, Delaney C, Ramsdale M, Ramage G, Jenkinson HF,  

      Nobbs AH, Lamont RJ. 

      Community development between Porphyromonas gingivalis and Candida albicans is    

                 mediated by InlJ and Als3.       

      MBio. 2018, 9(2); e00202-18.   (IF=6.956) 

      Indywidualny wkład habilitantki: 80% 

 

4.3  Wskazanie celu naukowego przedstawionych publikacji wraz omówieniem rezultatów i ich   

       ewentualnego wykorzystania. 

 

Zapalenie przyzębia jest przewlekłą chorobą infekcyjną powodowaną przez bakterie płytki 

nazębnej (biofilmu), która prowadzi do niszczenia integralności dziąsłowej tkanki łącznej, 

więzadeł przyzębnych oraz kości wyrostka zębodołowego  (Darveau, 2010). Szacuje się, że 

zapalenie przyzębia dotyka 30% populacji w krajach rozwiniętych oraz ponad 70% w krajach 

rozwijających się, a 7% do 15%  osób na świecie cierpi na ciężką postać tej choroby (Gera, 

2000; Hugoson et al., 2008; Eke et al., 2012). Tylko w Stanach Zjednoczonych w latach 2009-

2010 zapalenie przyzębia obserwowano u 47.2% osób w wieku powyżej 30 lat, co przekłada się 

liczbowo na 64.7 miliony osób dotkniętych chorobą. W tych samych badaniach wykazano 

zależność pomiędzy występowaniem chorób dziąseł a wiekiem pacjentów, odpowiednio 24.4% 
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osób dotkniętych chorobą było w wieku 30 – 34 lata i 70% w wieku 65 i starszych (Eke et al., 

2012). Badania epidemiologiczne wykazały, że zapalenie przyzębia występuje statystycznie 

częściej u meżczyzn niż u kobiet, częściej dotyka osoby o niskim statusie społecznym i 

edukacyjnym oraz jest powszechne u osób palących tytoń (Eke PI et al., 2012). Biorąc pod 

uwagę powszechność występowania oraz  potencjalne koszty zapobiegania i leczenia, 

zapalenie przyzębia jawi się jako poważny problem zdrowia publicznego. Nieleczone zapalenie 

przyzębia prowadzi bezpośrednio do redukcji i zaniku podporowej tkanki kostnej, powodując w 

efekcie eksfoliację zęba (zębów). Warto podkreślić, że zarówno badania kliniczne jak  i 

epidemiologiczne wskazują na związek nieleczonego zapalenia przyzębia z chorobami 

układowymi, tj. miażdżyca naczyń krwionośnych, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów 

oraz niekorzystne zakończenia ciąży (wcześniactwo, niska waga urodzeniowa) (Humphrey et 

al., 2008; Han and Wang, 2013; Kumar 2013; Maddi and Scannapieco, 2013; Whitmore and 

Lamont, 2014). 

Przyzębie (periodontium) to zespół tkanek otaczających i utrzymujących ząb w zębodole oraz 

zapewniających integralność powierzchni błony śluzowej w jamie ustnej, składający się z 

dziąsła, ozębnej, cementu korzenia i kości wyrostka zębodołowego (Cho and Garant, 2000). 

Zdrowe periodontium jest układem w stanie homeostazy, w którym zachodzą kontrolowane 

procesy biochemiczne. Ten stan homeostazy jest naruszany poprzez akumulację bakterii na 

powierzchni zębów i tworzenie płytki nazębnej (biofilmu) (Darveau, 2010).  

Bakterie pytki nazębnej kolonizują powierzchnię zębów już kilka godzin po ich dokładnym 

wyszczotkowaniu, głównie w okolicach brzegów dziąsłowych i przestrzeni międzyzębowych. 

Nieusunięcie bakterii i tworzącej się płytki nazębnej prowadzi do lokalnej odpowiedzi 

immunologicznej gospodarza i powstania zapalenia dziąseł. Pod względem klinicznym 

zapalenie dziąseł objawia się zmianą ich barwy, z prawidłowego różowego na czerwony, czemu 

towarzyszy obrzęk i nadwrażliwość. Nie dochodzi jednak do niszczenia więzadeł przyzębnych 

oraz kości wyrostka zębodołowego (Armitage, 2003). Warto podkreślić, że nieleczone zapalenie 

dziąseł może prowadzić do zapalenie przyzębia, a każde zapalenie przyzębia zawsze jest 

poprzedzone zapaleniem dziąseł (Eke et al., 2012).  

Płytka nazębna jest złożonym ekosystemem bakteryjnym, w którego skład wchodzą liczne 

bakterie reprezentujące ponad 500 gatunków (Paster et al., 2006) . Ekosystem ten cechuje 

heterogenność strukturalna, różnorodność genetyczna i złożoność interakcji, a jego rozwój 

opiera się na kooperacji poszczególnych gatunków ze sobą poprzez kontakt bezpośredni, za 

pomocą chemicznych mediatorów i przepływ czynników odżywczych (Kolenbrander et al., 2002; 

Kolenbrander et al., 2012; Kuboniwa et al., 2017). Skład płytki nazębnej nie jest stały, zmienia 
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się w czasie (bakterie będące wczesnymi i późnymi kolonizatorami), obserwuje się różnice w jej 

składzie pomiędzy pacjentami, jednak jako całość pozostaje stanie równowagi z gospodarzem 

(Hajishengallis and Lamont, 2012). Za ten stan równowagi w zdrowym przyzębiu odpowiada 

układ immunologiczny, który ogranicza wzrost bakterii i neutralizuje ich toksyczne produkty, a 

ograniczony stan zapalny z kontrolowaną migracją neutrofili hamuje nadmierny rozwój bakterii.  

Płytka nazębna zdrowej jamy ustnej zawiera głównie bakterie należące do szczepów 

Streptococcus, Granulicatella, Gemella, Rothia, Neisseria, Haemophilus, Lautrophia i Prevotella 

(Nobbs and Jenkinson, 2015). Delikatny stan równowagi pomiędzy mikroorganizmami a 

gospodarzem zostaje zaburzony w momencie nadmiernej proliferacji kluczowych patogenów, tj. 

Porphyromonas gingivalis (Hajishengallis, Darveau and Curtis, 2012a). Kluczowy patogen to 

szczep bakterii występujący w niskim stężeniu, który inicjuje powstanie dysbiotycznych 

ekosystemów bakteryjnych wywołujących choroby oraz przyczynia się do przeżywania tych 

ekosystemów w czasie choroby (Hajishengallis, Darveau and Curtis, 2012a). W czasie przejścia 

od mikrobiomu symbiotycznego do dysbiotycznego kluczowy patogen powoduje zarówno 

zmiany ilościowe (przyrost biomasy) jak i zmiany jakościowe w ekosystemie bakteryjnym 

(Hajishengallis and Lamont, 2012). Głębokie sekwencjonowanie próbek dysbiotycznej płytki 

nazębnej pacjentów z zapaleniem przyzębia wykazało głównie obecność szczepów bakterii 

Gram-ujemnych, tj. Selenomonas, Catonella, Treponema denticola, Tannerella forsythia and 

Porphyromonas  gingivalis (Liu et.al., 2012). 

W roku 2012 Dr. Lamont i Dr. Hajishengallis na podstawie wieloletnich badania w zakresie 

chorób przyzębia zaproponowali zakwalifikowanie zapalenie przyzębia do nowego modelu 

chorób zakażnych, wielobakteryjnego modelu synergii i dysbiozy (Polimicrobial Synergy and 

Dysbiosis model, PSD) (Hajishengallis and Lamont, 2012). W modelu tym, początkowo 

wielogatunkowe ekosystemy powstałe w wyniku koadhezji i fizjologicznej kompatybilności 

bakterii prozapalnych żyją w równowadze z gospodarzem, a za stan równowagi odpowiedzialny 

jest układ immunologiczny. W takich warunkach  indywidualna charakterystyka poszczególnych 

szczepów bakteryjnych jest mniej istotna do przeżycia, istotna jest odpowiednia pula genowa 

biofilmu. Pojawienie się w ekosystemie kluczowego patogenu, Porphyromonas gingivalis, i jego 

proliferacja powodują wzrost wirulecji całego ekosystemu poprzez współpracę kluczowego 

patogenu z patogenami pomocniczymi, tj. Streptococcus gordonii. Efektem końcowym są 

zmiany ilościowe i jakościowe w składzie bakteryjnym, zwiększenie produkcji czynników 

wirulecji przez te bakterie, zmiany w odpowiedzi immunologicznej gospodarza i zaburzenie 

homeostazy tkankowej (Hajishengallis and Lamont, 2012). Założenia tego modelu oparto 

zarówno na wynikach badań in vitro jak i in vivo. W badaniach na modelu zwierzęcym (mysim), 



Autoreferat | Maryta Sztukowska 
 

7 
 

wykazano że P. gingivalis, który jest kluczowym patogenem obserwowanym  zarówno w ostrym 

jak i chronicznym zapaleniu przyzębia, sam jako pojedynczy szczep bakteryjny nie wywołuje 

stanów zapalnych u sterylnych myszy. Bakteria ta nie wywołuje zapalenia przyzębia bez 

obecności bakterii komensalnych, chociaż ma zdolność kolonizowania środowiska jamy ustnej 

gospodarza. Doświadczenia te potwierdzają, że P. gingivalis wykazuje swoje cechy patogenne 

tylko w kontekście ekosystemu bakteryjnego. Co ciekawe, te same badania wykazały, że P. 

gingivalis kolonizuje płytkę nazębną w bardzo niskim stężeniu, stanowiąc tylko 0.01% całkowitej 

ilości tegoż biofilmu (Hajishengallis et al., 2011). 

W modelu synergii i dysbiozy Porphyromonas gingivalis, Gram ujemna, beztlenowa bakteria jest 

uważana za kluczowy element patogennego biofilmu, który zaburza homeostazę tkankową oraz 

podnosi zjadliwość tegoż biofilmu jako całości w zapaleniu przyzębia (Hajishengallis et al., 

2011). Bakteria ta posiada szeroki wachlarz własności, zarówno strukturalnych (fimbrie, 

hemaglutyniny) jak i funkcjonalnych (bioaktywne produkty metabolizmu, enzymy), 

umożliwiających kolonizację naturalnej dla niej niszy ekologicznej, czyli bruzd dziąsłowych i 

kieszonek dziąsłowych (Lamont and Jenkinson, 1998; Holt et al. 1999). Asacharolityczny 

metabolizm P. gingivalis oznacza, że aminokwasy i peptydy stanowią główne zródło węgla i 

energii niezbędnych do wzrostu mikroorganizmu (Mayrand and Holt, 1988; Lamont and 

Jenkinson, 1998). Z tego też powodu patogen ten syntetyzuje wiele proteaz, wśród których 

endopeptydazy zwane gingipainami zostały najlepiej scharakteryzowane. Gingipainy są 

odpowiedzialne za przynajmniej 85% całkowitej aktywności proteolitycznej i 99% aktywności 

trypsyno-podobnej tego patogenu (Potempa, Pike and Travis, 1997). Liczne badania na 

przestrzeni lat wykazały, że gingipainy mają zdolność degradacji licznych potencjalnych 

substratów białkowych (tj. kolagen, fibronektynę, fibrynogen, lamininę, keratynę) zawartych w 

środowisku kieszonki dziąsłowej (Lamont and Jenkinson, 1998). Obok peptydów, niezbędnym 

czynnikiem wzrostu dla P. gingivalis jest żelazo i hem (Bramanti and Holt, 1991; Genco, 

Odusanya and Brown, 1994; Cutler, Kalmar and Genco, 1995). Sposobem na uzyskanie 

wolnych, przyswajalnych form żelaza i hemu jest proteolityczna degradacja białek osocza 

kompleksujących żelazo, hemoglobiny, haptoglobiny i hemopeksyny, przez gingipainy (Sroka et 

al., 2001). Ponieważ w czasie zaspokajania wymagań odżywczych P. gingivalis dochodzi do 

uszkodzenia licznych białek i tkanek gospodarza przyjmuje się powszechnie, że wysoka 

aktywność proteaz jest głównym czynnikiem wirulencji tego patogenu (Tokuda, 1998; O`Brien-

Simpson et al., 2001).   

Gingipainy zostały po raz pierwszy wyizolowane i opisane przez Prof. Jana Potempę. 
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Gingipainy to proteinazy cysteinowe, dwie o specyficzności względem wiązań peptydowych 

typu Arg-Xaa (gingipainy R, RgpA i RgpA) i jedna o specyficzności względem wiązań 

peptydowych typu Lys-Xaa (gingipaina K, Kgp). Enzymy te są związane głównie błonami i 

pęcherzykami błon zewnętrzych bakterii, z wyjątkiem szczepu HG66 który sekrecjonuje 

rozpuszczalne formy gingipain do środowiska (Potempa, Pike and Travis, 1995).  

Homologiczne gingipainy R (RgpA i RgpB) są produktami dwóch podobnych genów rgpA i rgpB, 

podczas gdy gingipaina K jest kodowana przez gen kgp (Curtis et al., 1999; Fitzpatrick, 

Wiyeyewikrema and Pike, 2009). Wszystkie trzy geny występują w genomach różnych 

szczepów P. gingivalis, zarówno laboratoryjnych jak i klinicznych (Curtis et al., 1999). RgpB, 

produkt genu rgpB,  jest sekrecjonowana do periplazmy w postaci probiałka zbudowanego z N-

końcowej prodomeny (NPD), domeny katalitycznej i C-końcowej domeny CTD (Nguyen, Travis 

and Potempa, 2007). RgpA i Kgp, oprócz N-końcowej prodomeny (NPD), domeny katalitycznej 

oraz C-końcowej domeny CTD, zawierają dodatkowo dużą domenę hemaglutynacyjmo-

adhezyjną (HA) zlokalizowaną pomiędzy domeną katalityczną a domeną CTD (Pavloff et al. 

1995). Zarówno w periplazmie, jak i w czasie transportu przez błonę wewnętrzną i zewnetrzną, 

gingipainy podlegają intensywnej obróbce proteolitycznej. Przy przejściu przez błonę 

wewnętrzną, które odbywa się za pomocą systemu SEC zostaje odcięty peptyd sygnalny. W 

periplazmie i w czasie przejścia przez błonę zewnętrzną N-końcowa prodomena (NPD) i C-

końcowa domena CTD są odcinane, a w RgpA i Kgp dodatkowo zachodzi fragmentacja domeny 

hemaglutynacyjno-adhezyjnej (HA)  w subdomeny (Bhogal , Slakeski and Reynolds, 1997, Veith 

et al., 2002, Sztukowska et al., 2012). Dojrzałe enzymy są sekrecjonowane, za pomocą 

systemu sekrecji Typu IX (TSS9) (Lasica et. al., 2016; Veith et. al., 2017). Na powierzchni 

komórki bakteryjnej RgpB występuje w postaci glikozylowanego monomeru (Mikolajczyk-

Pawlinska et al., 1998) , a RgpA i Kgp tworzą duże wielodomenowe i wielofunkcyjne kompleksy 

białkowe (Pathirana et al., 2006; Pathirana et al., 2008; Tam et al., 2008, Tam et al., 2009; 

O`Brien-Simpson et al., 2009). 

Aktywność gingipain, zarówno bezpośrednia jak i pośrednia, jest niezbędna na każdym etapie 

infekcji, począwszy od wiązania bakterii do komórek gospodarza, kolonizacji i inwazji, poprzez 

unikanie i manipulowanie odpowiedzią układu immunologiczną organizmu gospodarza 

(degradacja peptydów antybakteryjnych i elementów układu komplementu, deregulacja szlaków 

sygnałowych cytokin), destrukcję tkanek (degradacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej) i 

śmierć komórek (Guo, Nguyen and Potempa, 2010). Enzymy te zaangażowane są w 

degradację białek gospodarza, aktywację płytek krwi, aglutynację erytrocytów, hemolizę , oraz 

adhezję bakterii do macierzy zewnątrzkomórkowej. Aktywność proteolityczna gingipain wpływa 
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lokalnie na kaskadę krzepnięcia krwi, układ dopełniacza, uwalnianie kinin, aktywność 

immunoglobulin oraz aktywność antybakteryjną neutrofili (Guo, Nguyen and Potempa, 2010).   

Równocześnie, ginpainy zaangażowane są w proteolityczną obróbkę własnych białek P. 

gingivalis, m.in. adhezyjnych białek powierzchniowych tzw. fimbrii, będących również istotnym 

czynnikiem wirulencji tej bakterii pozwalającym na kolonizację dziąsłowych komórek 

nabłonkowych (Nakayama et. al., 1996; Potempa et al., 2003).    

 

Molekularne podstawy nowych strategii atenuacji P. gingivalis 

Biorąc pod uwagę rolę gingipain w patogenności P. gingivalis, inhibicja ich aktywności 

proteolitycznej może być jedną z kluczowych strategii in vivo w prewencji oraz spowolnieniu 

występujących już objawów klinicznych zapalenia przyzębia. W optymalnej sytuacji, aktywność 

Kgp i Rgp powinna być zahamowana równocześnie. Zaprojektowanie specyficznych inhibitorów 

wymaga szczegółowej wiedzy o czynniku wirulencji, zarówno na poziomie molekularnym 

(struktura) jak i funkcjonalnym. Moje badania zaprezentowane poniżej (prace numer 1 i 2) 

pozwoliły na poznanie nowych aspektów molekularnej obróbki, sekrecji oraz szczegółów 

strukturalnych gingipain. Ta wiedza może posłużyć do zaprojektowania specyficznych 

inhibitorów, które obniżą przeżywalność patogenu i  wpłyną na przeżywalność P. gingivalis w 

kieszonce dziąsłowej. W szczególności znajomość struktury gingipain ułatwi stworzenie nowego 

inhibitora w ramach metody „racjonalnego projektowania leków” (Mittl and Grutter, 2006).  

 

1.  Sztukowska M*, Veillard F, Potempa B, Bogyo M, Enghild JJ, Thogersen IB, Nguyen KA,  

     Potempa J.  

     Disruption of gingipain oligomerization into non-coavlent cell-surface attached complexes.         

     Biol Chem. 2012, 393(9): 971-977.   (IF = 2.683)       

     * Pierwszy autor z Florian Veillard. 

     Indywidualny wkład habilitantki: 50%  

 

Cysteinowe proteinazy P. gingivalis stanowią główny czynnik wirulecji tego patogenu. Jak 

wspomniano powyżej, z wyjątkiem szczepu laboratoryjnego HG66, który sekrecjonuje 

rozpuszczalne formy gingipain, we wszystkich innych szczepach P. gingivalis gingipainy 

związane są z błoną zewnętrzną komórki bakteryjnej (Potempa, Pike and Travis, 1995). RgpB 

występuje w postaci pojedynczego łańcuchca aminokwasowego (Mikołajczyk-Pawlińska et al., 

1998), natomiast związane z błonami Kgp i RgpA tworzą duże , niekowalencyjne kompleksy 

zbudowane z dwóch indywidualnych domen katalitycznych, RgpAcat  i Kgpcat oraz wielu domen 
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hemaglutynacyjni-adhezyjnych (Bhogal, Slakeski and Reynolds, 1997; Pathirana et al., 2006).  

Wszystkie domeny powstają poprzez ograniczoną proteolizę pojedynczego łańcucha 

białkowego kodowanego przez gen rgpA lub kgp z domenami hemaglutynacyjno-adhezyjnymi 

(HA) zlokalizowanymi na C-końcach produktów translacji tych dwóch genów (Pike et al., 1994; 

Pavloff et al., 1995; Pavloff et al.,1997). Dodatkowo, część domen hemaglutynacyjno-

adhezyjnych w tym komplesie pochodzi z HagA, dużego białka zawierającego w swojej 

sekwencji cztery motywy hemaglutynacyjno-adhezyjne (Kozarov et al., 1998). Początkowo 

obróbka proteolityczna poszczególnych domen zachodzi w obrębie wiązań peptydowych typu 

Arg-Xaa i jednego wiązania peptydowego typu Lys-Pro pomiędzy HA2 i HA3, następnie C-

końcowe fragmenty domen są dodatkowo modyfikowane w obrębie wiązań peptydowych Lys-

Xaa  przez Kgp i karboksypeptydazę na powierzchni komórki bakteryjnej (Veith et. al., 2002; 

2004). Indywidualne domeny powstające w wyniku obróbki proteolitycznej są ściśle związane ze 

sobą poprzez niekowalencyjne wiązania białkowe.  

Adhezyjno-wiążący motyw (adhesion-binding motif, ABM) jest zakonserwowaną sekwencją 

PVxNLT występującą w domenach katalitycznej, HA1 i HA3 (Slakeski et. al., 1998). Analiza 

sekwencji tego motywu sugerowała udział ABM procesie składania wielodomenowych 

kompleksów białkowych gingipain w błonie bakteryjnej, ale hipoteza ta nie została potwierdzona 

eksperymentalnie. W związku z tym, celem moich badań było określenie roli motywu adhezyjno-

wiążcego w procesie tworzenia wielodomenowych kompleksów gingipain na przykładzie 

gingipainy K. W celu zweryfikowania funkcji motywu adhezyjno-wiążącego (ABM) w 

oligomeryzacji poszczególnych domen w gingipainach, ABM w domenie katalitycznej gingipany 

K (Kgpcat) został zmodyfikowany metodą mutacji punktowych poprzez dołączenie sześciu reszt 

histydynowych (6xHis) do tegoż motywu, lub zastąpienie poszczegónych aminokwasów w tym 

motywie resztami histydynowymi. W dwóch konstruktach do mutagenezy, zbudowanych na 

bazie wektora pUC19 z sekwecją genu kgp, sześć reszt histydynowych zostało włączonych do 

sekwencji genu kgp odpowiednio po Pro683 (pKGP/ABM1) i Pro685 (pKGP/ABM2). W 

konstrukcie pKGP/ABM3, sekwencja V689SNLTA została zastąpiona 6xHis. Następnie, 

konstrukty pKGP/ABM1, pKGP/ABM2 i pKGP/ABM3 zostały użyte do otrzymania izogenicznych 

mutantów P. gingivalis ABM1, ABM2 i ABM3 w wyniku procesu homologicznej rekombinacji. 

Prawidłowość procesu rekombinacji i właściwej integracji reszt histydynowych w sekwecji genu 

kgp została potwierdzona metodą sekwencjonowania DNA, a fenotyp poszczególnych 

mutantów P. gingivalis został scharakteryzowany poprzez porównanie do szczepu wyjściowego 

(dzikiego). 



Autoreferat | Maryta Sztukowska 
 

11 
 

W pierwszej kolejności zanalizowano aktywność enzymatyczną gingipain w poszczególnych 

szczepach mutantowych. Mutacje w genie kgp nie miały wpływu na aktywność gingipain R 

(RgpA i RgpB) oraz ich lokalizację komórkową, większość aktywności była związana z komórką 

tak jak w przypadku szczepu dzikiego. Obserwowana aktywność Kgp była natomiast znacząco 

zredukowana (1/3 aktywności enzymu produkowanego przez szczep dziki), a enzym wydzielany 

był w formie rozpuszczalnej całkowicie poza komórkę do medium hodowlanego. Obniżona 

produkcja białka Kgp mogła być wynikem zaburzonej ekspresji genu lub nieprawidłowej obróbki 

potranslacyjnej białka. Analiza qRT-PCR wykazała jednakową ekpresję genu kgp w mutantach i 

szczepie dzikim. Analiza Western blot wykazała natomiast pojedyczny prążek reprezentujący 

domenę katalityczną Kgpcat o masie cząsteczkowej 50 kDa zlokalizowaną we frakcji medium 

hodowlanego i brak białka w ekstracie komórkowym we wszystkich trzech zmodyfikowanych 

szczepach. Równocześnie ta sama analiza ekstraktów komórkowych zmutowanych szczepów 

P. gingivalis pokazała obecność dodatkowych prążków o masie cząsteczkowej wyższej niż 

Kgpcat, w tym prążka o masie 200 kDa reprezentującego pro-Kgp w mutancie ABM2. Obecność 

przejściowych niedojrzałych form Kgp w komórce świadczy o nieprawidłowym pofałdowaniu 

białka i jego nieprawidłowej obróbce postranslacyjnej, co w konsekwecji powoduje redukcję 

aktywności proteolotycznej Kgp. Dodatkowo, analiza Western blot wykazała obecność prążków 

o wysokiej masie cząsteczkowej w medium hodowlanym szczepu ABM3. Jak wspomniano 

powyżej, we wszyskich analizowanych szczepach (ABM1, ABM2 i ABM3) gen kgp został 

zmodyfikowany poprzez sekwencji sześciu histydyn (6xHis), co w dalszym etapie doświadczeń 

pozwoliło na wyizolowanie białka Kgp zawierającego domenę polihistydynową przy użyciu 

metody chromatografii powinowactwa. Białko Kgp wyizolowane z mutanta ABM1 (insercja 6xHis  

po Pro683) i z mutanta ABM3 (sekwencja 6xHis zastąpiła sekwencję V689SNLTA), zawierało 

pełną domenę sześciu histydyn, co sugeruje że obróbka proteolityczna pro-Kgp zachodzi 

poniżej analizowanych sekwecji w obu zmodyfikowanych szczepach. Równocześnie nie udało 

się wyizolować białka Kgp ze szczepu ABM2, co z kolei wskazuje na miejsce obróbki 

proteolitycznej łańcucha Kgp powyżej Pro685. Równocześnie, tylko małą frakcję Kgp z domeną 

polihistydynową wyizolowano z medium hodowlanego pomimo wysokiej aktywności tego 

enzymu w tym medium. Białko Kgp, które pomimo insercji sekwencji sześciu histydyn nie udało 

się wyizolować w procesie chromatografii powinowactwa i pozostało we frakcji przesączu (flow-

through), poddano analizie zarówno Western blot jak i spektrometrii mas (nano-L-ESI-MS/MS). 

Obie analizy potwierdziły brak reszt histydynowych w białku lub niepełną ich sekwencję. Dalsza 

analiza z użyciem specyficznych syntetycznych substratów Ac-Lys-pNA i Z-Lys-pNA pokazała, 

że wyizolowana domena katalityczna Kgpcat o masie cząsteczkowej 50 kDa  posiada pełną 
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aktywność enzymatyczną identyczną jak natywne białko Kgp o masie cząsteczkowej 110 kDa 

izolowane z medium hodowlanego szczepu P. gingivalis HG66, o pełnej strukturze zawierającej 

oprócz domeny katalitycznej również domeny hemaglutynacyjno-adhezyjne. Dodatkowo, 

analiza przy użyciu spektrometrii mas (MS) potwierdziła, że wyizolowane białko zawiera tylko 

domenę katalityczną bez aminokwasów pochodzących z profragmentu.  

Jak wspomniano powyżej, szczep ABM3, w którym sekwencję V689SNLTA zastąpiono 

sekwencją sześciu histydyn (6xHis), wydziela do medium hodowlanego dwie izoformy Kgp o 

masach cząsteczkowych wyższych niż 50 kDa. Analiza tych białek metodą spektrometrii mas 

wykazało obecność profragmentu i domeny katalitycznej w przypadku izoformy o masie 

cząsteczkowej 70 kDa, oraz niekompletnego profragmentu i domeny katalitycznej w przypadku 

izoformy o masie cząsteczkowej 60 kDa. Warty podkreślenia jest fakt, że obeność profragmentu 

w izoformie o masie cząsteczkowej 70 kDa skutkuje brakiem aktywności katalitycznej Kgp. 

Obserwacja ta stanowiła podstawę dalszych badań, które mogłyby doprowadzić do 

zaproponowania nowej metody hamowania aktywności gingipain i tym samym osłabienia 

właściwości patogennych P. gingivalis, a ich wyniki przedstawiono poniżej.  

Podsumowując, potwierdziłam eksperymentalnie, że motyw adhezyjno-wiążący (ABM) bierze 

udział w powstawaniu niekowalencyjnego kompleksu  domeny katalitycznej Kgp (Kgpcat) z 

domenami hemaglutynacyjno-adhezyjnymi (HA). Moje badania pokazały, że zmiany w ABM 

prowadzą do nieprawidłowej proteolizy w obrębie połączenia pomiędzy pro-Kgp i domeną HA1, 

co skutkuje brakiem kompleksu domeny katalitycznej z domenami hemaglutynacyjno-

adhezyjnymi i sekrecją przez komórkę rozpuszczalnej domeny katalitycznej.  

Otrzymanie metodami biologii molekularnej rozpuszczalnej domeny katalitycznej Kgp z komórki 

P.gingivalis stworzyło możliowść rozwiązania struktury tego białka poprzez krystalizację. 

Biorąc pod uwagę fakt, że aktywność proteoliytyczna gingipain jest istotnym czynnikiem 

wirulencki P. gingivalis i aktywność ta jest obserwowana na wszystkich etapach infekcji 

sugeruje się, zahamowanie działania tych enzymów może spowolnić lub zahamować rozwój 

zapalenia przyzębia. Poznanie szczegółów struktury enzymu, jak i mechanizmu jego działania 

jest niezbędne do zaprojektowania specyficznych i skutecznych inhibitorów. W roku 1999 

rozwiązana została struktura domeny katalitycznej RgpB (Eichinger et al., 1999), natomiast do 

tej pory nie udawało się poznać struktury Kgp, głównie ze względu na problemy z uzyskaniem 

rozpuszczalnej formy domeny katalitycznej tego enzymu, która pozwalałaby na uzyskanie 

kryształu białka w procesie krystalizacji. Zmutowany szczep ABM1, który został uzyskany 

przeze mnie metodami biologii molekularnej, oraz którego charakterystykę przedstawiłam 

powyżej, sekrecjonuje funkcjonalną i rozpuszczalną domenę katalityczną Kgp wraz z domeną 
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immunoglobulinową, i ta forma białka tworzyła kryształy w procesie krystalizacji. Uzyskane 

kryształy poddano analizie dyfrakcyjnej. Struktura domeny katalitycznej gingipainy Kgp została 

przedstawiona w szczegółach w pracy, której jestem współautorem: de Diego I, Veillard F, 

Sztukowska MN, Guevara T, Potempa B, Pomowski A, Huntington JA, Potempa J, Gomis-Rϋth 

FX. Structure and mechanism of cysteine peptidase gingipain K (Kgp), a major virulence factor 

of Porphyromonas gingivalis in periodontitis. J Biol Chem. 2014, 289(46):32291-302 (IF= 

4.573). Analiza struktury tej gingipainy pozwoliła na poznanie molekularnych podstaw działania i 

specyficzności tego enzymu. Szczegóły struktury enzymu, jak i mechanizm jego działania mogą 

prowadzić do zaprojektowania specyficznych inhibitorów które ograniczałyby rozwój P. 

gingivalis w miejscu infekcji, a pośrednio leków do selektywnego leczenia paradontozy. 

 

2.  Veillard F, Sztukowska M*, Mizgalska D, Ksiazek M, Houston J, Potempa B, Enghild JJ, 

     Thogersen IB, Gomis-Rϋth FX, Nguyen KA, Potempa J. 

     Inhibition of gingipains by their profragment as the mechanism protecting Porphyromonas 

     gingivalis against premature activation of secreted proteases. 

     Bioch Biophys Acta. 2013. Aug 1830(8): 4218-28. (IF=3.829) 

     * Pierwszy autor z Florian Veillard. 

     Indywidualny wkład habilitantki: 45%  

 

Jak wspomniano powyżej, znajomość szczegółów budowy ginpipain na poziomie molekularnym 

pozwala na zaprojektowanie nowego syntetycznego inhbitora o określonej aktywności 

chemicznej i biologicznej. Metoda projektowania molekularnego jest jedną z metod 

poszukiwania wysoko wydajnych inhibitorów gingipain (Mittl et al., 2006). Badając obróbkę 

proteolityczną gingipainy K  zachodzącą w  bakterii (doświadczenia opisane powyżej) 

zaobserwowałam, że obecność profragmentu w izoformie enzymu  o masie cząsteczkowej 70-

kDa powoduje zahamowanie aktywności tego enzymu. Zjawisko hamowania aktywności 

proteolitycznej enzymu przez N-końcowy profragment, który musi być proteolitycznie usunięty w 

momencie aktywacji tego enzymu jest powszechnie znane w enzymologii, ale nie było opisane 

wcześniej w przypadku proteinaz cysteinowych P. gingivalis (Filipek et al., 2004; Huang et al., 

2008; Mallorqui-Fernandez et al., 2008; Nickerson et al., 2008; O`Neil et al., 2009). 

Gingipainy są niezbędne do życia i przeżycia P. gingivalis, jak również stanowią podstawowy 

czynnik wirulencji tej bakterii. Jednakże, występujące w wysokim stężeniu, aktywne i mające 

zdolność proteolitycznej obróbki białek gingipainy mogą stanowić zagrożenie dla samej bakterii.  
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Wszystkie trzy gingipainy, RgpA, RgpB i Kgp, posiadają peptyd sygnałowy i są transportowane 

przez błonę wewnętrzną do periplazmy poprzez system Sec. Transport przez błonę zewnętrzną 

na powierzchnię komórki odbywa sie przy udziale sekrecyjnego systemu typu IX (T9SS, system 

sekrecji Por). Białka transportowane poprzez T9SS, tj. gingipainy posiadają zakonserwowaną 

domenę C-terminalną (CTD). W szczepach ze zinaktywowanym systemem transportu 

błonowego  Por, progingipainy występują z periplazmie w formie nieaktywnych zymogenów 

(Sato et al., 2010). Obserwacja ta, jak również moje doświadczenia z Kgp, pozwoliły na 

postawienie hipotezy, że N-końcowe prodomeny odpowiadają za utrzymanie progingipain w 

formie nieaktywnych zymogenów poprzez bezpośrednie blokowanie steryczne miejsca 

wiążącego substrat, lub poprzez oddziaływanie z resztami aminokwasowymi w miejscu 

aktywnym enzymu, lub poprzez hamowanie prawidłowego fałdowania domeny katalitycznej. 

Tak więc celem mojej pracy było zbadanie mechanizmu hamowanie aktywności gingipain przez 

ich N-końcowe prodomeny i analiza interakcji tych prodomen z dojrzałymi formami enzymów. W 

doświadczeniach mających na celu wyjaśnienie funkcji prodomen w hamowaniu aktywności 

enzymatycznej gingipain użyto rekombinowane i oczyszczone prodomeny (PD) RgpA , RgpB i 

Kgp o masie cząsteczkowej ~ 23 kDA, zbudowanych z 204-209 reszt aminokwasowych. 

Prodomeny RgpA (PDRgpA) i RgpB (PDRgpB) wykazują 75% podobieństwa na poziomie sekwencji 

aminokwasowej i tylko 20% do sekwekcji prodomeny enzymu Kgp (PDKgp), co ma wpływ na 

różnice w ich punkcie izoelektrycznym, odpowiednio pI=9.47 dla PDRgpA, pI=8.06 dla  PDRgpB  

oraz pI=5.95 dla PDKgp. 

Wyniki moich doświadczeń pokazazują, że aktywność proteolityczna RgpA i RgpB w stężeniu 

10 nM była efektywnie hamowana przez ich prodomeny z 50% inhibicją aktywności katalitycznej 

w zakresie stężeń od 4.5 nM do 23.7 nM. Równocześnie, nie zaobserwowano efektu 

hamowania aktywności gingipain R oraz gingipainy K  przez prodomenę Kgp (PDKgp) w żadnym 

z testowanych stężeń, nawet w przypadku zastosowania 1000-krotnego nadmiaru inhibitora. 

Obserwacja ta sugeruje, że prodomeny gingipain R i gingipainy K mogą pełnić różne role w 

procesie dojrzewania tych enzymów i koreluje z różnicami w puktach izoelektrycznych tych 

prodomen. W celu dalszej charakterystyki interakcji prodomen PDRgpA, PDRgpB i PDKgp z 

gingipainami R badano stabilność kompleksu białkowego oraz reakcję stechiometryczną w 

warunkach natywnych używając metody elektroforezy natywnej. Analiza ta wykazała 

formowanie kompleksu domeny katalitycznej RgpB i  prodomeny PDRgpB w stosunku 

stechimetrycznym 1:1. Tworzenie tego kompleksu zostało potwierdzone metodą sączenia 

molekularnego oraz poprzez inkubację powstałego kompleksu w temperaturze pokojowej przez 

okres 96 h. Wyniki tych doświadczeń pokazują, że prodomeny RgpA i RgpB tworzą stabilne 
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kompleksy z dojrzałymi gingipainami i blokują aktywność proteolityczną tych eznymów w 

periplazmie P. gingivalis. Hamowanie aktywności proteolitycznej gingpain R przez prodomeny 

było zgodne z modelem Michaelisa-Menten. Zależność inhibicji od stężenia prodomen i 

substratu wskazuje na inhibicję odwracalną. Przekształcenie wyników analizy kinetycznej 

używając równiania Lineweaver-Burk potwierdziło, że prodomeny PDRgpA i PDRgpB  hamują 

aktywność RgpA i RgpB w sposób niekompetycyjny i odwracalny, a aktywność proteolityczna 

RgpA jest hamowana bardziej efektywnie przez  prodomeny PDRgpA, PDRgpB  niż aktywność 

RgpB. Jak wspomniano powyżej, prodomeny RgpA (PDRgpA) i RgpB (PDRgpB) wykazują 75% 

podobieństwa na poziomie sekwencji aminokwasowej i tylko 20% do sekwencji prodomeny 

enzymu Kgp (PDKgp), jednakże to porównanie wykazało obecność wysoce zakonserwowanych 

reszt aminokwasowych argininy (Arg) i lizyny (Lys) w pozycjach 66, 102 i 159, odpowiednio 

prodomen Rgp i prodomeny Kgp. Według naszej hipotezy, biorąc pod uwagę specyficzność 

gingipain, jedna z tych reszt może stanowić inhibitorowe miejsce P1 prodomen. W celu 

zweryfikowania tej hipotezy, używając metody ukierunkowanej mutagenezy, wprowadzono do 

białek rekombinowanych  reszty lizyny lub alaniny w pozycjach 66, 102 i 159 w prodomenie 

RgpB. Analiza kinetyki oddziaływań gingipain ze zmutowanymi prodomenami wykazała, że 

inhibicja aktywności gingipain R przez prodomeny zależy od reszty aminokwasowej argininy w 

pozycji 102 (Arg-102), a wprowadzenie w miejsce argininy neutralnej reszty alaninowej (Ala) 

powoduje zanik właściwości hamujących PDRgpB. Ten wynik sugeruje, że arginina w pozycji 102 

(Arg-102) funkcjonuje jako miejsce P1 w interakcjach pomiędzy PD a gingipainami R. 

Prodomena gingipainy R bardzo słabo hamuje aktywność Kgp (IC50 ~ 10 µM), a zastąpienie 

reszty argininy Arg-102 resztą lizyny (Arg102Lys) w prodomenie nie zmieniło jej oddziaływania z 

Kgp. Dodatkowo, rekombinowana prodomena Kgp (PDKGP) w pozycji trans w ogóle nie hamuje 

gingipainy R, pomimo że obecność prodomeny w Kgp skutkuje całkowitym brakiem aktywności 

tegoż enzymu. Obserwacja ta pozwala sugerować, że prodomena Kgp pełni inną funkcję niż 

inhibitorową, np. funkcjonuje jako białko opiekuńcze, podobnie jak w przypadku innych 

proteinaz cysteinowych i serynowych. Bardziej szczegółowa analiza interakcji prodomeny RgpB 

(PDRgp) z RgpB pokazuje, że reszta cysteiny w pozycji 449 (Cys-449) domeny katalitycznej nie 

jest zaangażowana w to oddziaływanie, oraz że PDRgp hamuje aktywność proteolityczną RgpB 

poprzez interakcje z innymi resztami domeny katalitycznej.  

Moje badania pokazują, że aktywność proteolityczna progingipain R  jest hamowana przez ich  

N-końcowe prodomeny. Mechanizm ten pozwala na ochronę białek periplazmy przed 

niszczącym działaniem przedwcześnie aktywnych proteolitycznie gingipain. Jednak w szerszym 
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ujęciu hamowanie aktywacji proenzymu lub wykorzystanie N- końcowych prodomen może być 

jedną z metod atenuacji zjadliwości P. gingivalis. 

Do chwili obecnej zidentyfikowano wiele inhibitorów hamujących aktywność proteolityczną 

gingipain, jednakże inhibitory te charakteryzują się brakiem specyficzności (hamują również 

proteazy organizmu gospodarza) oraz toksycznością. Ten „idealny” inhibitor, charakteryzujący 

się zarówno wysoką specyficznością oraz niską toksycznością nie został jeszcze wyizolowany 

(inhibitor naturalny) oraz nie został zsyntetyzowany. Szczegółowa wiedza na temat struktury 

gingipain, sposobu ich działania oraz specyficzności jest niezbędna do zaprojektowania 

skutecznego inhibitora. Wyniki moich badań przyczyniają się do lepszego rozumienia procesów 

obróbki potranslacyjnej Kgp i tworzenia przez ten enzym polimerów białkowych. Ekspresja 

rozpuszczalnej i aktywnej domeny katalitycznej gingipainy K pozwoliła na uzyskanie kryształu 

tego białka i analizę strukturalną, co umożliwi w przyszłości  zaprojektowanie specyficznego 

inhibitora hamującego działanie tego enzymu i zastosowanie tegoż inhibitora w celach 

terapeutycznych. W moich badaniach wykazałam również hamujące działanie N-terminalnych 

prodomen gingipain na aktywność tych enzymów, co pozwala myśleć o użyciu  w przyszłości 

tych prodomen jako środka terapeutycznego bezpośrednio w miejscu infekcji. 

 

P. gingivalis i powstawanie nowotworów (onkogeneza). 

Rozważając zapalenie jako chorobę infekcyjną powodowaną przez bakterie, należy pamiętać 

płytka nazębna będąca złożonym ekosystemem bakteryjnym pozostaje w bezpośrednim 

kontakcie z epitelialnymi komórkami dziąsłowymi (GECs) gospodarza. Epitelialne komórki 

dziąsłowe odbierają sygnały od organizmów bytujących na ich powierzchni i przekazują je do 

komórek układu immunologicznego. Wiele bakterii wywołujących zapalenie przyzębia ma 

zdolność aktywnego zasiedlania komórek nabłonkowych i korzystania z bogatego w substancje 

odżywcze środowiska komórki, obniżowej ekspozycji na tlen i częściowej ochrony przed 

efektorowymi cząsteczkami układu immunologicznego (Tribble and Lamont, 2010).  

Doświadczalnie wykazano, że wśród periopatogenów aktywnie wnikających do GEC są 

Porphyromonas gingivalis, Streptococcus gordonii, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia i Filifactor alocis (Lamont 

et al., 1995; Dorn et al., 1998; Han et al., 2000, Li et al., 2004; Inagaki et al., 2006; Aruni et al., 

2015). Bakterie te mogą ze sobą współpracować przez co zwiększają efektywność inwazji, a 

dzieje się tak, np. w czasie synergistycznej infekcji P. gingivalis i F. nucleatum oraz P. gingivalis 

i F. alocis (Saito et al., 2008; Aruni et al., 2011). Jednakże, w komórce w odpowiedzi na 

obecność bakterii, na poziomie ekspresji genów dominuje specyficzna reakcja dla 
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pojedynczego szczepu bakterii. Badania wykazały, że w czasie pojedynczej infekcji, F. 

nucleatum i S. gordonii mają znacznie mniejszy wpływ na ekpresję genów dziąsłowych komórek 

nabłonkowych niż P. gingivalis (Handfield et al., 2005). Obserwacja te wzmacnia pozycję P. 

gingivalis jako kluczowego patogenu, który nie tylko oddziałuje na ekosystem bakteryjny płytki 

nazębnej, ale również wpływa na fizjologię komórek nabłonkowych gospodarza (Hajishengallis, 

2014). P. gingivalis i dziąsłowe komórki nabłonkowe prowadzą skomplikowany molekularny 

dialog, któtego konsekwencją jest wejście bakterii do cytoplazmy komórkowej. 

Proces internalizacji P. gingivalis rozpoczyna się aktywacją receptorów β1-integryny na 

powierzchni komórek epitelialnych, które rozpoznają i wiążą specyficznie bakteryjne fimbrie 

FimA (Yilmaz, Wanatabe, and Lamont, 2002). Zależny od integryny szlak sygnałowy kinazy 

ogniskowo-adhezyjnej (FAK) i paksyliny (PXN) poprzez GTPazę Rho (Rac1) prowadzi do 

zaburzenia struktury aktyny i mikrotubul, i umożliwia wniknięcie bakterii do cytoplazmy (Yilmaz, 

Watanabe, and Lamont, 2002; Yilmaz et al., 2003). Równocześnie, w procesie niezależnym od 

FimA, P. gingivalis wydziela serynową fosfatazę SerB, która wnika do komórek gospodarza i 

aktywuje kofilinę, białko biorące udział w depolimeryzacji aktyny (Tribble et al., 2006; Moffat et 

al., 2012). 

Środowisko wewnątrzkomórkowe gospodarza znacznie różni się dla bakterii od środowiska 

kieszonki dziąsłowej. Badania ekspresji genów P. gingivalis znajdującego się wewnątrz 

epitelialnych komórek dziąsłowych wykazała, że bakteria zmienia regulację szlaków 

sygnałowych związanych  z metabolizmem, produkcją białek oraz transportem błonowym 

(Rodrigues and Progulske-Fox, 2005). Co ciekawe, ekspresja genów klasycznych czynników 

wirulencji, w tym adhezyny FimA i gingipain zostaje zmiejszona po wniknięciu P. gingivalis do 

komórki (Xia et al., 2007). Adhezyna FimA biorąca udział w procesie adhezji do komórek i 

inicjacji inwazji nie jest kluczowym elementem dla przeżycia bakterii wewnątrz komórki. 

Natomiast ściślejsza kontrola produkcji enzymów proteolitycznych zapobiega zniszczeniu 

komórek gospodarza. Jest to szczególnie ważne, biorąc po uwagę, że w komórce gospodarza 

P. gingivalis przeżywa, nadal funkcjonuje, może replikować i powoduje zaburzenia w 

komórkowych szlakach sygnałowych i ekspresji genów, bezpośrednio wpływając na jej 

aktywność immunologiczną oraz fenotyp (Hanfield et al., 2005; Tribble and Lamont, 2010; 

Lamont and Hajishengallis, 2015).  

Najogólniej, strategia P. gingivalis polega na wywoływaniu zmian, które przedłużą życie 

komórek nabłonkowych  w których funcjonują. Równocześnie, bakteria modyfikuje elementy 

odpowiedzi immunologicznej gospodarza, tak aby z jednej strony zachować prozapalną  

odpowiedź, która dostarcza składniki odżywcze w formie produktów zniszczonych tkanek, a z 
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drugiej wyciszyć odpowiedź która prowadziłaby do zabicia i wyeliminowania tego patogenu 

(Lamont and Hajishengallis, 2015). Przykładem może tu być wpływ P. gingivalis na wrodzoną 

odpowiedź immunologiczną (Bostanci and Belibasakis, 2012). Pierwszą reakcją nabłonkowych 

komórek dziąsłowych na obecność bakterii jest produkcja i wydzialanie cytokin. Regulowana 

obecność neutrofili jest normalną cechą zdrowego przyzębia i utrzymywania stanu równowagi 

pomiędzy komórkami gospodarza i bakteryjnym biofilmem. Natomiast zaburzenia ilości 

wydzielanych cytokin i szlakach sygnałowych przez nie kontrolowanych prowadzą do wzrostu 

ekosystemu bakteryjnego. P. gingivalis wykazuje „podwójną osobowość” oddziałując na 

wrodzoną odpowiedź immunologiczną gospoadarza, aktywując zarówno pro- jak i anty-zapalną 

odpowiedź. P. gingivalis ma zdolność degradowania cytokiny bezpośrednio w przestrzeni 

kieszonki dziąsłowej przez działanie gingipain. Równocześnie, bakteria ta ma zdolność 

hamowania produkcji chemokin i cytokin. Produkcja neutrofilowej chemokiny CXCL8 

[interleukina (IL)-8] jest hamowana przez bakteryjną fosfatazę serynową SerB, która 

specyficznie defosforyluje S536 w podjednostce p63 nuklearnego czynnika NF-κB, co 

zapobiega przejściu NF-κB do jądra komórkowego, samym hamuje transkrypcję genu IL-8 

(Takeuchi et al., 2013). Badania pokazały również, że hamowanie syntezy Il-8 przez P. 

gingivalis zachodzi nawet w obecności innych prozapalnych bakterii płytki nazębnej, np. w 

obecności F. nucleatum (Takeuchi et al., 2013). P. gingivalis hamuje również produkcję przez 

GEC chemokin IL-10 (CXCL10), Mig (CXCL9) i ITAC (CXCL11) poprzez oddzaływanie na 

ścieżkę sygnałową związaną z IRF-1 i STAT1 (Jauregui et al., 2013). Z drugiej strony, patogen 

ten stymuluje produkcję i wydzielanie prozapalnych cytokin IL-1β i IL-6. Zwiększona produkcja 

obu cytokin zależy częściowo od indukcji przez bakterię reaktywnych form tlenu (reactive 

oxygen species, ROS), które indukują fosforylację kinazy JAK2 i aktywację regulatora 

transkrypcji c-Jun (Wang et al., 2014).  

Odpowiedzią dziąsłowych komórek nabłonkowych na obecność P. gingivalis są również zmiany 

w cyklu komórkowym i apoptozie. Wniknięcie patogenu przyspiesza przejście komórki przez 

fazę S cyklu komórkowego i zwiększenie proliferacji poprzez manipulację aktywnością cyklin 

(cyklina A i D) oraz zależnych od cyklin kinaz (Cdk2, Cdk4, Cdk6), oraz poprzez obniżenie 

poziomu czynnika transkrypcyjnego p53 i regulujących jego aktywność kinaz (Chk2, Aurora A, 

CK1 delta, CK1 epsilon) (Kuboniwa et al., 2008). Zwiększenie proliferacji komórki jest zależne 

od głównej adhezyny patogenu, fimbrii FimA (Kuboniwa et al., 2008). 

Pierwotne kultury dziąsłowych komórek nabłonkowych zawierające P. gingivalis nie ulegają 

procesowi apoptozy, a procesy apoptotyczne są blokowane poprzez wpływ na kilka szlaków 

sygnałowych. P. gingivalis aktywuje proprzeżyciową ścieżkę sygnałową Jak1/Akt/Stat3, która 
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kontroluje wewnętrzny szlak mitochondrialny apoptozy (Yilmaz et al., 2004; Mao et al., 2007). 

Aktywność proapoptycznego BAD jest hamowana w błonie mitochondrium, wzrasta ilość 

antyapoptotycznego Bcl2 w stosunku do proapoptotycznego Bax, skutkując brakiem 

wydzielania cytochromu c do cytoplazmy (Yao L et al., 2010). Brak uwolnionego z 

mitochondrium cytochromu c zapobiega aktywacji kaspazy 9 i kaspazy 3, tym samym 

zapobiega działaniu kaspaz wykonawczych prowadzących do proteolizy białek i zmian 

morfologicznych komórki charakterystycznych dla procesu programowanej śmierci. P. gingivalis 

prowadzi do zmian w ekspresji miRNA, w tym do wzrostu poziomu miRNA-203  i w 

konsekwencji inhibicji SOC3, a w dalszej kolejności do aktywacji  STAT3 i jego białek 

docelowych, tj. antyapoptotycznego Bcl2 i Bcl-XL (Moffatt and Lamont, 2011). Dodatkowo, 

wydzielana przez patogen nukleozydowa kinaza NDK  może funkcjonować jako ATPaza i 

zapobiega aktywacji proapoptotycznego receptora P2X7 (Yilmaz et al., 2008). Poprzez 

deregulację cyklu komórkowego jak i procesów apoptozy P. gingivalis zapewnia sobie 

możliwość nieograniczonego w czasie przeżycia w komórkach gospodarza oraz 

rozprzestrzeniania się, ale równocześnie zmienia fenotyp nabłonkowych komórek dziąsłowych. 

Warto również podkreślić, że  P. gingivalis kolonizuje zarówno pierwotne dziąsłowe komórki 

nabłonkowe,  jak i komórki w płaskonabłonkowym raku jaku ustnej. W obu typach komórek 

patogen indukuje ekspresję receptorów B7-H1 i B7-DC, których produkcję obserwuje się w 

stanach chronicznego zapalenia i w komórkach nowotworowych (Groeger et al., 2011). P. 

gingivalis aktywuje również ścieżki sygnałowe ERK1/2-Ets1, p38/HSP27 i PAR2/NF- κB 

regulujące ekspresje metaloproteinazy MMP-9. MMP-9 degraduje białka błony podstawowej i 

macierzy zewnątrzkomórkowej przez co umożliwia migrację i inwazję komórek nowotworowych 

oraz przyczynia się do powstawania przerzutów (Inaba et al., 2014).  

Powszechnie przyjmuje się, że chroniczne i niekontrolowane procesy zapalne przyczyniają się 

do rozwoju nowotworów (Rakoff-Nahoum, 2006). Z definicji, komórki nowotworowe cechują się 

zaburzonymi szlakami apoptotycznymi oraz nieograniczoną proliferacją. 

P. gingivalis powoduje stan chronicznego zapalenia tkanek przyzębia, wnika do komórek 

nabłonkowych i w nich przeżywa, może rozprzestrzeniać się w organizmie powodując stan 

zapalny poza jamą ustną oraz zaburza lokalną odpowiedź układu immunologicznego (Han and 

Wang, 2013). Dodatkowo, P. gingivalis wpływa na regulację cyklu komórkowego i hamuje 

proces apoptozy. Wszystkie, opisane powyżej, cechy P. gingivalis, pozwalają obecnie łączyć 

ten patogen z procesami nowotworzenia w jamie ustnej. 

Badania kliniczne jak i epidemiologiczne pozwoliły na wyodrębnienie wielu czynników ryzyka w 

procesie nowotworzenia, tj. wiek, dieta, palenie tytoniu, chroniczne infekcje wirusowe i procesy 
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zapalne. Przez długi okres czasu infekcje bakteryjne nie były zaliczane do czynników ryzyka lub 

czynników przyczyniających się do postawania nowotworów. Dopiero w 1994 roku, na 

podstawie wielu badań, po raz pierwszy, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie 

uznała bakterię Helicobacter pylori jako czynnik przyczyniający się do powstania raka żołądka u 

ludzi (Kim SS et al., 2011). W przeszłości uważana za mało prawdopodobną, koncepcja udziału 

bakterii w procesie nowotworzenia zaczęła być powszechnie akceptowana, a badania naukowe 

dostarczają coraz więcej wiedzy na temat powiązania specyficznych szczepów bakteryjnych z 

poszczególnymi typami nowotworów. Przykładem jest patogen jamy ustnej Fusobacterium 

nucleatum. F. nucleatum zlokalizowano w komórkach raka jelita grubego (Castellarin et al., 

2012; Kostic et al., 2012), a sama bakteria  powoduje procesy nowotworzenia w obrębie 

komórek jelita grubego poprzez aktywację szlaku sygnałowego E-kadheryny/β-kateniny 

(Rubinstein et al.,  2013).  

Nowotwór płaskonabłonkowy jamy ustnej jest najczęściej rozpoznawanym rakiem w obrębie 

jamy ustnej i charakteryzuje się wysoką śmiertelnością i bardzo złym rokowaniem  w leczeniu 

(Jemal et al., 2008). Nowotwór ten jest inwazyjny i agresywny. Pomimo możliwości stosowania 

wielu metod leczenia  w tym typie nowotworu, poprzez chirurgiczne usunięcie chorej tkanki, 

chemioterapię i radioterapię, średni 5-cioletni okres przeżywalności pozostaje na poziomie 50-

55%, a w przypadku obecności przerzutów do węzłów chłonnych, poniżej 20% (Wikner et al.,  

2014). Badania wskazują na silny związek raka płaskonabłonkowego jamy ustnej z bakteriami 

tworzącymi płytkę nazębną, w szczgólności z P. gingivalis. Jak opisano powyżej, patogen ten 

posiada wiele czynników wirulencji, które odpowiedzialne są za postawanie zapalenia dziąseł i 

przekształcenie tego zapalenie w chroniczne zapalenie przyzębia. W badaniach pacjentów z 

chorobami przyzębia wykazano, że poszczególne etapy zapalenia, od zapalenia dziąseł do 

chronicznego zapalenia dziąseł mogą być skorelowane z ilością bakterii P. gingivalis 

występującej w płytce nazębnej (Nagy et.al., 1998). Zmienione nowotworowo tkanki jamy ustnej 

w raku płaskonabłonkowym kumulują znacząco więcej P. gingivalis niż tkanki zdrowe (Nagy et 

al., 1998), a dziąsłowe komórki nabłonkowe reagują na infekcję przez ten patogen na poziomie 

molekularnym poprzez zmiany w cyklu komórkowym i apoptozie. Obserwacje te pozwalają na 

wysunięcie hipotezy o współudziale P. gingivalis w procesie zmian nowotworowych w obrębie 

jamy ustnej. Równocześnie, obserwacje innych typów komórek i nowotworów wskazują na 

szlak sygnałowy Wnt/ β-katenina, czynniki transkrypcyjne FOXO i czynniki transkrypcyjne z 

rodziny Zeb (Zeb1/Zeb2) jako nowe i istotne elementy onkogenezy (Lo Muzio, 2001, Sanchez-

Tillo et al., 2012; Eijkelenboom and Burgering, 2013). Badania, których wyniki przedstawiono w 

publikacjach 3 i 4 pokazują wpływ P. gingivalis na wyżej wymienione szlaki sygnałowe. Wyniki 
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moich badań przedstawione w publikacji nr 5, po raz pierwszy, pokazują udział P. gingivalis w 

patogenezie przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) warunkowanego przez czynnik 

transkrypcyjny Zeb1 w nabłonkowych komórkach dziąsłowych. 
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Czynniki transkrypcyjne z rodziny FOXO (Forkhead Box-containing) charakteryzują się wysoką 

ewolucyjną konserwatywnością i kontrolują na poziomie transkrypcji procesy tak istotne dla 

przeżycia komórki jak metabolizm, proliferację, wzrost, odporność na stres i długość życia (van 

der Horst, 2007). U ssaków opisano i scharakteryzowano cztery czynniki FOXO, FOXO1, 

FOXO3a, FOXO4 i FOXO6 (Fu and Tindall, 2008). Aktywność białek FOXO jest regulowana 

poprzez modyfikacje potranslacyjne, głównie ich fosforylację przez kinazę Akt należącą do 

ścieżki synałowej kinazy 3-fosfatydyloinozytolu (PI3K)  (Burgering and Kops, 2002; Tran et al. 

2003). Zaktywowane czynniki FOXO zwiększają odporność komórki na stres oksydacyjny 

poprzez indukcję genów chroniących przed jego skutkami, tj. manganowa dysmutaza 

ponadtlenkowa (MnSOD2) oraz katalaza (Storz, 2011). W ten sposób FOXO mogą sprzyjać 

przeżyciu komórek w warunkach stresu i kontrolować konsekwencje wytwarzania reaktywnych 

form tlenu (ROS, reactive oxygen species). Czynniki FOXO kontrolują również ekspresję genów 

regulujących proces apoptozy zatrzymanie cyklu komórkowego w wielu typach komórek 

(Eijkelenboom and Burgering, 2013; Wang, Zhou and Graves, 2014). Pomimo, że poprzednie 

badania wykazały, że ekspresja FOXO1 i FOXO3 jest indukowana przez P. gingivalis w 

komórkach nabłonkowych, oraz że aktywność FOXO jest skorelowana z ekspresją TLR i 

proliferacją komórek, wciąż niewiele wiadomo o zarówno o aktywacji tych czynników jak i ich roli 

w komórkach epitelialnych w odpowiedzi na infekcję przez P. gingivalis (Li et al., 2013). Dlatego 

też, przedmiotem naszych badań był udział czynników FOXO w odpowiedzi dziąsłowych 

komórek epitelialnych na inwazję P. gingivalis. Rodzina czynników transkrypcyjnych FOXO jest 

zaangażowana w regulację wielu genów i szlaków sygnalizacyjnych, jednak nasze 

doświadczenia ograniczone zostały do procesów istotnych w odpowiedzi na infekcję bakteryjną, 

tj. stres oksydacyjny, apoptoza i produkcja cytokin oraz analizy aktywności i funkcji czynnika 

FOXO1. Wyniki naszych badań pokazują, że P. gingivalis stymuluje ekspresję genów 

związanych z odpowiedzią komórki na stres oksydacyjny, katalazy (Cat), dysmutazy 
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ponadtlenkowej (Sod2) i peroksyredoksyny 3 (Prdx3), anty-apoptycznego genu Bcl-2 i 

prozapalnej interleukiny 1β (IL-1β). Równocześnie, P. gingivalis indukuje defosforylację reszt 

serynowych (Ser256 w FOXO1, Ser253 w FOXO3 i Ser193 w FOXO4) w domenie 

odpowiadającej za eksport do jądra komórkowego FOXO1, FOXO3 i FOXO4. Proces ten zależy 

zarówno od szczepu P. gingivalis, jak i od ilości bakterii w komórce (MOI, multiplicity of 

infection), a defosforylacja reszt serynowych powoduje akumulację czynnika FOXO i wzrost 

jego aktywności w jądrze komórkowym. Inaktywacja genu FOXO1 przy użyciu małego 

interferencyjnego RNA (siRNA) pozwoliła na wykazanie udziału FOXO1 w regulacji ekspresji 

genów katalazy (Cat), dysmutazy ponadtlenkowej (Sod2) i peroksyredoksyny 3 (Prdx3), anty-

apoptycznego genu Bcl-2 i prozapalnej interleukiny 1β (IL-1β). Analiza qRT-PCR i Western blot 

potwierdziła, że transfekcja nabłonkowych komórek epitelialnych małym interferencyjnym RNA 

(siRNA) specyficznym dla FOXO1 powoduje redukcję ekspresji genów Cat, Sod2 i Prdx3, genu 

Bcl-2 i genu IL-1β na poziomie mRNA i białka. Dodatkowo, udział czynnika FOXO1 w kontroli 

procesu apoptozy w nabłonkowych komórkach dziąsłowych został potwierdzony metodą 

cytometrii przepływowej, przy użyciu Annexin V i Sytox Green odpowiednio znakujących 

komórki apoptotyczne (Annexin V) i nekrotyczne (Sytox Green). Analiza sekrecjonawanej przez 

komórki  IL-1β metodą ELISA również potwierdziła wyniki qRT-PCR, wskazując na 

zmniejszenie poziomu sekrecjonowanej interlekiny w komórkach z wyciszonym genem FOXO1. 

Wyniki naszych doświadczeń jednoznacznie  pokazują, że FOXO1 jest głównym elementem 

ścieżki sygnałowej, która kontroluje odpowiedź transkrypcyjną komórek nabłonkowych na stres 

oksydacyjny wywołany przez wniknięcie P. gingivalis. 

Poprzednie badania dowiodły, że czynniki transkrypcyjne FOXO biorą udział w odpowiedzi 

komórki na stres oksydacyjny, a ich aktywność jest regulowana przez nadtlenek wodoru (H2O2). 

P. gingivalis stymuluje gwałtowną produkcję reaktywnych form tlenu po wniknięciu do komórek 

dziąsłowych. Doświadczalnie wykazaliśmy, że zahamowanie reaktywnych form tlenu w 

komórkach TIGK osłabia zdolność P. gingivalis do indukcji transkrycji genów katalazy (Cat), 

dysmutazy ponadtlenkowej (Sod2) oraz peroksyredoksyny 3 (Prdx3), jak również anty-

apoptotycznej Bcl-2 i prozapalnej cytokiny 1β (IL-1β). Nasze doświadczenia wykazały również, 

że aktywność FOXO stymulowana przez P. gingivalis jest zależna od JNK. JNK jest 

aktywowany w komórkach dziąsłowych w odpowiedzi na stres oksydacyjny oraz w odpowiedzi 

na inwazję P. gingvalis. Dezaktywacja JNK, zarówno przez chemiczny inhibitor, jak i przez małe 

interferencyjne RNA (siRNA) specyficzne dla JNK, zapobiega ekspresji genów katalazy (Cat), 

dysmutazy ponadtlenkowej (Sod2) oraz peroksyredoksyny 3 (Prdx3), jak również anty-

apoptotycznej Bcl-2 i prozapalnej cytokiny 1β (IL-1β) przez P. gingivalis. Ścieżka sygnałowa 
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JNK stanowi kluczowy element łaczący produkcję reaktywnych form tlenu (ROS) indukowaną 

przez P. gingivalis i aktywację FOXO, a w konsekwencji transkrypcję genów odpowiedzi 

komórki na stres oksydacyjny, apoptozy i odpowiedzi na stan zapalny. Aktywacja czynników 

FOXO jest uniwersalną cechą wszystkich szczepów P. gingivalis. Dla porównania, nie 

zaobserwowaliśmy aktywacji FOXO przy infekcji komórek nabłonkowych patogenem 

pomocniczym S. gordonii. 

Na podstawie wyników naszych badań proponujemy model, w którym produkcja reaktywnych 

form tlenu (ROS), które pojawiają się w odpowiedzi na obecność P. gingivalis w epitelialnych 

komórkach dziąsłowych jest regulowana przez czynnik transkrypcyjny FOXO i ścieżkę 

sygnałową JNK. Aktywność czynnika FOXO i jego translokacja do jądra komórkowego jest 

powodowana przez defosforylację reszt serynowych. Aktywne czynniki FOXO, a w 

szczególności FOXO1, pośredniczą w odpowiedzi sa stres oksydacyjny oraz biorą udział w 

hamowaniu apoptozy komórek poprzez regulację ekspresji genu Bcl-2. FOXO1 reguluje również 

produkcję i sekrecję przez komórki prozapalnej IL-1β. Wyniki badań wskazują czynniki FOXO 

jako ważny element przekazu sygnałów w nabłonkowych komórkach dziąsłowych podczas 

infekcji P. gingivalis.  

  

5.  Zhou Y, Sztukowska M, Wang Q, Inaba H, Scott DA, Wang H, Lamont RJ 

     Noncanonical activation of β-catenin by Porphyromonas gingivalis.  

     Infect Immun. 2015, 83(8): 3195-3203.    (IF=3.603) 

     Indywidualny wkład habilitantki: 35%  

 

Szlak sygnałowy Wnt stanowi jedną z dróg wewnątrzkomórkowego przekazywania sygnałów i 

obejmuje 19 sekrecyjnych glikoprotein zaangażowanych w procesy różnicowania i proliferacji 

komórek, morfogenezy, migracji i polaryzacji oraz apoptozy (Clevers, 2012). Dysfunkcje szlaku 

sygnałowego Wnt obserwuje się w chorobach neurodegeneracyjnych, metabolicznych oraz w  

różnych typach nowotworów (Clevers, 2012). Obecnie szlak Wnt dzielony jest na ścieżkę 

klasyczną (kanoniczną) oraz wiele ścieżek nieklasycznych (Dierick and Bejsovec, 1999). 

Ścieżka klasyczna zależna jest od białka β-kateniny, będącego centralnym białkiem tego 

szlaku. W sytuacji braku zewnętrznego sygnału aktywującego szlak, ilość β-kateniny jest 

utrzymywana na bardzo niskim poziomie poprzez tzw. kompleks degradacyjny (Dierick and 

Bejsovec, 1999). Kompleks degradacyjny to grupa białek zawierająca aksynę i supresor 

nowotworowy APC (adenomatous polyposis coli) oraz dwie kinazy serynowo-treoninowe, CKIα i 

GSK3β, które to kinazy fosforylują β-kateninę. Fosforylacja β-kateniny pozwala na jej 
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rozpoznanie przez białko TrCP (β-transducing repeat-containing protein), ubikwitynację i 

degradację w proteosomie 26S (Kikuchi, Kishida and Yamamoto, 2006). Równocześnie, 

połączenie białek Wnt ze specyficznymi receptorami zlokalizowanymi w błonie komórkowej typu 

Frizzled prowadzi do fosforylacji koreceptorów z rodziny LRP (LRP5/6) i związania przez nie 

aksyny, heterodimeryzację z bialkiem Dvl (Dishevelled) i tym samym do rozpadu kompleksu 

degradacyjnego (Fang et al., 2007; Clevers, 2012). Procesy te prowadzą do akumulacji 

aktywnej (ufosforylowanej) β-kateniny w cytoplazmie i jej przejścia do jądra komórkowego, w 

którym wiąże się ona z czynnikami transkrypcyjnymi TCF/LEF (T-cell transcription 

factor/lymphocyte enhancer factor). TCF/LEF aktywują ekspresję genów docelowych, m. in. 

regulatorów cyklu komórkowego c-myc i cyklinyD1 (Huang and He, 2008). Aktywacja szlaku 

Wnt/β-katenina zapobiega apoptozie, przedłuża żywotność komórek i jest obserwowana w 

przejścu epitelialno-mezenchymalnym (Brembeck, Rosario and Birchmeier, 2006).  Akumulacja 

β-kateniny i jej translokacja do jądra komórkowego związana jest z procesem nowotworzenia w 

wielu typach nowotworów, w tym w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej (Fracalossi et al., 

2010).  

Badania wskazują na udział P. gingivalis w deregulacji wielu szlaków sygnałowych w 

dziąsłowych komórkach nabłonkowych, które współdziałają z szlakiem Wnt, jednak wciąż 

niewiele wiadomo o bezpośrednim wpływie czynników wirulecji tej bakterii na ścieżkę 

sygnałową zależną od β-kateniny. Stąd też celem naszych badań było okresnie wpływu P. 

gingivalis na aktywację β-kateniny. Doświadczenia pokazują, że P. gingivalis nie wywołuje 

fosforylacji reszty serynowej S532, która prowadzi do stabilizacji β-kateniny. Jednakże, infekcja 

P. gingivalis prowadziła da zależnej od czasu degradacji β-kateniny. Częściowa degradacja 

kinazy GSK3β zależna od P. gingivalis również została zaobserwowana, sugerując rozpad 

kompleksu degradacyjnego. Dotychczas wykazono, że deaktywacja GSK3β następuje poprzez 

fosforylację reszty serynowej w pozycji 9 tego białka, jednak w naszych badaniach nie 

zaobserwowaliśmy zmian w fosforylacji po inkubacji z P. gingivalis, co pokazuje że w tym 

przypadku P. gingivalis nie reguluje poziomu β-kateniny poprzez działanie ufosforylowanej 

kinazy GSK3β. Degradacja β-kateniny i GSK3β była obserwowana w doświadczeniach z 

użyciem różnych szczepów P. gingivalis (33277, W83), a w dalszych doświadczeniach 

wykazaliśmy, że proteolityczna degradacja β-kateniny, jak i GSK3β jest wynikiem działania 

proteinaz cysteinowych (gingipain) tej bakterii, a nie konsekwencją wzmożonej aktywności 

proteolitycznej komórek gospodarza. Badania z użyciem P. gingivalis z zinaktywanymi genami 

proteinaz cysteinowych, zarówno o o specyficzności Arg-Xaa (RgpA i RgpB) jak i Lys-Xaa 

(Kgp), pokazały znaczące ograniczenie degradacji β-kateniny i GSK3β, co wskazuje na 
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bezpośredni udział gingipain w regulacji poziomu tych białek w komórkach gospodarza w czasie 

infekcji P. gingivalis. Równocześnie, inny czynnik wirulecji P. gingivalis, fimbria FimA, białko 

biorące udział w inwazji tej bakterii do komórek gospodarza, nie ma wpływu na regulację szlaku 

β-kateniny. Podobnie, dwa inne szczepy bakterii, S. gordonii i F. nucleatum, które nie produkują 

gingipain, nie mają zdolności aktywacji β-kateniny. Nasze badania pokazują, że P. gingivalis 

powoduje deregulację szlaku sygnałowego β-kateniny poprzez jej bezpośrednią degradację 

proteolityczną przy udziale proteinaz cysteinowych.  Analiza β-kateniny wskazuje na istnienie w 

jej sekwencji aminokwasowej reszty argininy (w pozycji 39) i reszty lizyny (w pozycji 26), które 

to reszty pozwalają być temu białku substratem zarówno dla gingipain R (Arg-specyficznych) jak 

i ginpipainy K (Lys-specyficznej).  Jednakże, fragmenty β-kateniny nadal są rozpoznawane 

przez białka transportujące do jądra komórkowego. Równocześnie wykazaliśmy, że proteinazy 

cysteinowe P. gingivalis mają zdolność degradacji proteolitycznej białek kompleksu 

degradacyjnego, Axin1 i APC, co powoduje zniszczenie tego kompleksu, a w konsekwencji 

uwalnianie β-kateniny do cytoplazmy. Zarówno uwolniona ze zniszczonego kompleksu 

degracyjnego β-katenina, jak i fragmenty β-kateniny są transportowane do jądra komórkowego, 

w którym prowadzą do aktywacji ekspresji genów docelowych. Nasze doświadczenia pokazały 

również, że inne bakterie wchodzące w skład płytki nazębnej, tj. S. gordonii i F. nucleatum, 

które nie syntetyzują gingipain, nie aktywują β-kateniny.  

Zarówno wpływ bakterii patogennych na szlak Wnt/β-katenina, jak i mechanizm tych interakcji 

został poznany wcześniej, jednak do tej pory nie wykazano bezpośredniego oddziaływania 

bakterii na stabilność białka β-kateniny. Wyniki naszych badań pozwalają na zaproponowanie 

nowego nie-klasycznego (nie-kanonicznego) mechanizmu aktywacji szlaku β-kateniny poprzez 

jej proteolityczną obróbkę. Wykazaliśmy, że infekcja dziąsłowych komórek nabłonkowych przez  

P. gingivalis nie wpływa na proces fosforylacji β-kateniny, ale skutkuje jej proteolityczną 

degradacją. β-katenina jest proteolitycznie procesowana przez gingipainy, a obecność 

wszystkich trzech gingipain, RgpA, RgpB i Kgp jest wymagana w tym procesie. Również GSK3β 

ulega degradacji przez gingipainy. 

Podsumowując w naszych doświadczeniach wykazaliśmy, że P. gingivalis powoduje degradację 

białek kompleksu degradacyjnego Axin1 i APC, uwalnianie β-kateniny do cytoplazmy, a 

uwolniona β-kateniny oraz jej fragmenty powstałe w wyniku działania gingipain są 

transportowane do jądra komórkowego. Jak już wspomniano powyżej zmiany w ścieżce 

sygnałowej Wnt zależnej od  β-kateniny związane są z procesami nowotworzenia, w tym z 

rozwojem płaskonabłonkowego nowotworu jamy ustnej. Nie-klasyczna aktywacja szlaku β-

kateniny opisana w naszej pracy wskazuje na możliwy udział P. gingivalis w procesach 
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nowotworzenia poprzez wpływ na komórkowe ścieżki przekazu sygnału istotne m.in. w 

procesach apoptozy. 

 

5.  Sztukowska MN, Ojo A, Ahmed A, Carenbauer AL, Wang Q, Shumway B, Jenkinson HJ,   

     Wang H, Darling DS, Lamont RJ. 

     Porphyromonas gingivalis initiates a mesenchymal-like transition through Zeb1 in gingival 

     epithelial cells.  

     Cell Microbiol. 2016, 18(6): 844-58.   (IF= 4.554)                           

     Indywidualny wkład habilitantki: 80%  

 

P. gingivalis jest kluczowym patogenem w dysbiotycznym ekosystemie płytki nazębnej, który 

ma zdolność rozprzestrzeniania sie w komórkach gospodarza, wpływa na przeżywalność tych 

komórek i ich zdolność do proliferacji poprzez hamowanie apoptozy i pobudzanie proliferacji 

komórkowej. Te dwie cechy mogą wiązać bakterię z procesami nowotworzenia. Jednak do tej 

pory nie był badany wpływ P. gingivalis na przejście epitelialno-mezenchymalne komórek 

gospodarza. Przejście nabłonkowo-mezenchymalne (EMT, epithelial-mesenchymal transition) 

jest biologicznym procesem, polegającym na przekształceniu się nieruchomych i 

spolaryzowanych komórek o fenotypie nabłonkowym w komórki o fenotypie mezenchymalnym  

(Lamouille, Xu and Derynk, 2014). Podstawowymi cechami charakterystycznymi tego przejścia 

jest apolarność komórek, utrata adhezji komórkowej, zmniejszona ekspresja E-kadheryny oraz 

zwiększona zdolność ruchu i inwazji. Proces ten jest procesem fizjologicznym i niezbędnym w 

prawidłowym rozwoju embrionalnym organizmu, zachodzącym m.in. w trakcie nefrogenezy, 

powstawaniu mięśni, formowaniu podnienienia, jak również w życiu postembrionalnym w 

procesie leczenia ran (Zeisberg and Neilson, 2014). Chociaż EMT jest procesem fizjologicznym, 

niezbędnym do prawidłowego rozwoju embrionalnego, jego aktywacja występuje również w 

niektórych stanach patologicznych, tj. włóknienie tkanek, inwazja i przerzutowanie komórek raka 

(Lamouille, Xu and Derynk, 2014). W świetle obecnej wiedzy proces przejścia nabłonkowo-

mezenchymalnego uznaje się za jeden z odgrywających główną rolę w procesie progresji raka i 

nabywaniu przez komórki zdolności przerzutowania (Zeisberg and Neilson, 2014). Zmiany 

fenotypowe w przejściu nabłonkowo-mezenchymalnym powodowane są zmienioną ekspresją i 

represją genów ujawniających się w komórce (Scanlon et al., 2013). Dotychczasowe badania 

wykazały, że rodzina czynnika transkrypcyjnych Zeb (Zeb1/Zeb2) odgrywa główną rolę w 

regulacji zarówno fizjologicznego jak i patologicznego przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego 

(Vandevalle et al., 2009). Wyniki moich badań pokazują, że P. gingivalis indukuje częściowe 
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przejście nabłonkowo-mezenchymalne w nabłonkowych komórkach dziąsłowych poprzez 

zmienioną ekspresję czynnika transkrypcyjnego Zeb1. Wykazałam, że P. gingivalis zwiększa 

aktywność transkrypcyjną genu Zeb1 w czasie, zmiana ta zależy zarówno od szczepu P. 

gingivalis, jak i od ilości bakterii w komórce (MOI, multiplicity of infection), a białko Zeb1 

kumuluje się w jądrze komórkowym. Podczas infekcji P. gingivalis zaobserowowałam  wzrost 

ekpresji genów białek odpowiadających za fenotyp mezenchymalny, tj. wimentyna, N-

kadheryna, metaloproteinaza 9 (MMP9). Wzrost ekspresji jest zależny od Zeb1, gdyż 

wyciszenie tego genu hamuje nadekspresję wymienionych powyżej genów. Obserwacja ta 

pozwala na uznanie Zeb1 jako głównego czynnnika transkrypcyjnego w częściowym przejściu 

nabłonkowo-mezenchymalnym indukowanym przez P. gingivalis. W poprzednich badaniach 

wykazano, zwiększoną ekspresję N-kadheryny, zależnego od wapnia białka połączeń 

przylegających komórki, w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej (Zhao et al., 2012). Również 

nadmierna produkcja przez komórki wimentyny, białka cytoszkieletu zaangażowanego w 

utrzymanie prawidłowego kształtu komórek jest markerem obecności zmian rakowych i 

czynnikiem prognostycznym w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej (Sawant et al., 2014; Lee 

et al., 2015). Metaloproteinaza 9 (MMP9), której ekpresja jest regulowana przez Zeb1, 

degraduje kolagen typu IV-ego w błonie podstawnej komórek i białka macierzy 

zewnątrzkomórkowej co umożliwia przebudowę tkanek oraz przemieszczenie się komórek, 

ułatwiając wzrost, inwazję i metastazę komórek nowotworowych (Westermarck and Kahari, 

1999; Kruger et al., 2005; Bedal et al., 2014). Zmiany w ekspresji genów, powodują, że komórki 

wykazują fenotyp mezenchymalny, nabierają zdolności penetracji błony podstawnej i macierzy 

zewnątrzkomórkowej oraz uzyskują zdolność migracji zarówno in vivo jak i in vitro. W moich 

doświadczeniach pokazałam (test migracji komórek w matriżelu), że P. gingivalis indukuje 

zdolność migracji komórek nabłonkowych, a fenotyp ten był zależny od Zeb1. Równocześnie, 

wzrostowi ekspresji markerów mezenchymalnym towarzyszyło obniżenie znaczników 

nabłokowych, tj. kolagen 1 (COL1A1) i cytokeratyna 19 (KRT19).    

Z moich doświadczeń z różnymi szczepami P. gingivalis, zarówno laboratoryjnymi jak i 

izolowanymi od pacjentów, wynika, że ze strony bakterii białkiem odpowiedzialnym za wzrost 

ekspresji Zeb1 jest adhezyna P. gingivalis FimA. Równocześnie, wykazałam eksperymentalnie, 

że kontakt pomiędzy bakterią a komórką gospodarza jest niezbędny do aktywacji ekspresji 

Zeb1, co wzmacnia argument o funkcji FimA w procesie ekspresji Zeb1. Poprzednie badania 

wskazują na adhezynę FimA jako głównym antygen powierzchiowy P. gingivalis, wywołujący 

odpowiedź nabłonkowych  komórek gospodarza w postaci produkcji cytokin oraz deregulacji 

cyklu komórkowego (Lamont and Jenkinson, 1998; Kuboniwa et al., 2008; Bostanci and 
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Belibasakis, 2012). W połączeniu z moimi obserwacjami pozwala to na sugestię, że szczepy P. 

gingivalis z ekspresją białka FimA biorą udział w deregulacji procesów komórkowych i 

komórkowych szlaków sygnałowych odpowiedzialnych za procesy nowotworzenia. Jak już 

wspomniałam powyżej, na błonie śluzowej P. gingivalis jest częścią wielobakteryjnego 

ekosystemu, a poprzednie badania pokazały, że Fusobacterium nucleatum i Streptococcus 

gordonii mają znacznie mniejszy wpływ na ekpresję genów dziąsłowych komórek nabłonkowych 

niż P. gingivalis. Moje wyniki pokazują, że również w przypadku genu Zeb1, zarówno F. 

nucleatum i S. gordonii nie mają wpływu na ekspresję tego genu oraz że wśród powszechnie 

występujących w płytce nazębnej bakterii tylko P. gingivalis ma zdolność indukcji zmian 

przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego. Koinfekcja komórek P. gingivalis z S. gordonii lub F. 

nucleatum powoduje nadekspresję genu Zeb1, co pozostaje w zgodzie z ostatnio 

opublikowanymi wynikami, wskazującymi na współpracę P. gingivalis z F. nucleatum w 

powstawaniu zmian nowotworowych w modelach zwierzęcych (Binder Gallimidi et al., 2015). 

Oznacza to również, że w warunkach in vivo P. gingivalis dominuje wśród organizmów 

kolonizujących komórki nabłonkowe. Na poziomie molekularnym, ekspresja Zeb1 jest 

regulowana zarówno w czasie transkrypcji, jak i w procesach potranslacyjnych poprzez rodzinę 

miRNA-200 (Brabletz and Brabletz, 2010). W komórkach nabłonkowych miRNA-200 hamuje 

ekspresję Zeb1 i utrzymuje fenotyp nabłonkowy komórek (Brabletz and Brabletz, 2010). W 

komórkach o fenotypie mezenchymalnym zwiększony poziom Zeb1 powoduje hamowanie 

ekspresji miRNA-200 (Brabletz and Brabletz, 2010). Moje doświadczenia pokazują, że 

podwyższony poziom Zeb1 jest skorelowany z obniżoną ekspresją miRNA-200, co ułatwia 

przejście do częściowego fenotypu mezenchymalnego. Wszystkie przedstawione powyżej 

wyniki pochodzą z badań in vitro.  

W następnym etapie moich prac, przeprowadziłam eksperyment w warunkach in vivo na 

modelu mysim. Chociaż  P. gingivalis nie występuje naturalnie w płytce nazębnej myszy, ma 

zdolność do krótkotrwałej kolonizacji jamy ustnej myszy i powoduje zębowy zanik kości u tych 

zwierząt (Hajishengallis, Lamont and Graves, 2015). Wyniki moich doświadczeń pokazują, po 

raz pierwszy, że kolonizacja komórek dziąsłowych przez P. gingivalis powoduje in vivo wzrost 

ekspresji genu Zeb1 w tych komórkach. Dodatkowo, przeanalizowałam wycinki tkanki 

dziąsłowej pacjentów. Używając przeciwciał specyficznych dla P. gingivalis zlokalizowałam 

antygeny tej bakterii w badanych próbkach, co zgadza się z poprzednimi obserwacjami o 

obecności P. gingivalis w tkankach izolowanych od pacjentów z płaskonabłonkowym 

nowotworem jamy ustnej o różnym stopniu zaawansowania (Katz et al., 2011). Przedstawione 

powyżej wyniki moich badań pokazują, że obecność P. gingivalis w tkankach umożliwia tej 
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bakterii bezpośredni udział w procesach przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego in vivo. 

Równocześnie pokazują, że zależny od adhezyny FimA proces proces indukcji genu Zeb1 

przez bakterię P. gingivalis może być jednym z elementów tłumaczących udział tej bakterii w 

inicjacji i progresji choroby nowotworowej jamy ustnej.  

W ciągu ostatnich lat badania naukowe były skoncetrowane na przejściu nabłonkowo-

mezenchymalny w procesach patologicznych, w szczególności w progresji nowotworów 

złośliwych. Badania te wykazały, że rodzina czynników transkrypcyjnych Zeb, zarówno Zeb1 jak 

i Zeb2, stanowi główny element regulacji procesu EMT (Vandewalle et al., 2009). Zeb1 jest 

dużym czynnikiem transkrypcyjnym (124 kDa) zawierającycm dwie domeny palców cynkowych, 

który reguluje ekspresje genów docelowych na wiele sposobów (Sanchez-Tillo et al., 2012).  

Domeny palców cynkowych umożliwiają wiązanie czynnika Zeb1 (Zeb2) bezpośrednio z 

sekwencją  E-box w obrębie promotora regulowanego genu. Zeb1 może regulować ekspresję 

genu pośrednio poprzez feedback loop z miRNA z rodziny miRNA-200 (Brabletz and Brabletz, 

2010). Zeb1 może aktywować ekspresję docelowego genu lub hamować jego aktywność w 

zależności od promotora i obecności koaktywatora p300 i korepresora CtBP (Postigo and Dean, 

1999; Postigo et al., 2003). Badania grupy dr. Fruman (Chen et al., 2006) pokazują, że w 

limfocytach B jednym z koaktywatorów czynnika Zeb1 jest czynnik transkrypcyjny FOXO, 

regulując wspólnie ekspresję genów hamujących cykl komórkowy, odpowiednio mysiego genu 

Ccng2 (koduje cyklinę G2) i ludzkiego Rbl2 (koduje białko p130/Rb2). Zarówno czynnik FOXO 

jak i Zeb1 mają zdolność wiązania elementów IRS promotorów obu genów zwiększając ilość 

mRNA w komórce i oba te czynniki działają synergistycznie. W wyniku wspólnego działania 

Zeb1 i FOXO następuje zatrzymanie cyklu komórkowego w limfocytach B i przejście ich w stan 

spoczynku. Czynniki transkrypcyjne FOXO mogą tworzyć kompleksy regulujące z innymi 

czynnikami, m.in. z koaktywatorem p300. Obserwacje te sugerują, że czynniki FOXO1, Zeb1 i 

p300 mogą tworzyć w komórkach funkcjonalne kompleksy. Warto podkreślić, że Zeb1 jest 

również powiązany ze szlakiem sygnałowym Wnt (TCF4/β-katenina) (Sanchez-Tillo et al., 

2012). W moich doświadczeniach wykazałam, że w dziąsłowych komórkach nabłonkowych 

Zeb1 inicjując przejście nabłonkowo-mezenchymalne wpływa na ekspresję genów znaczników 

mezenchymalnych, tj. wimentyna i fibronektyna. Oba geny są również regulowane przez szlak 

sygnałowy Wnt. Chociaż sam dokładny mechanizm molekularny regulacji wimentyny jak i 

fibronektyny przez Zeb1 nie jest dokładnie poznany, można zakładać współpracę Zeb1 i Wnt w 

aktywacji obu genów (Gradl, Kuhl, and Wedlich, 1999; Gilles et al., 2003). Rola 

wewnątrzkomórkowych sieci transdukcji sygnałów z udziałem Zeb1/Zeb2, FOXO1 i TCF4/ β-
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katenina w dziąsłowych komórkach nabłonkowych jest nadal  przedmiotem moich 

zainteresowań badawczych. 

W chwili obecnej, wyniki moich doświadczeń pozwalają na lepsze zrozumienie wpływu bakterii 

P. gingivalis na szlaki sygnałowe w dziąsłowych komórkach nabłonkowych, szlaki które regulują 

cykl komórkowy, proces apoptozy i przejście nabłonkowo-mezenchymalne (EMT). Dokładne 

poznanie tych procesów nie tylko przyczyni się zrozumienia biologii nowotworów, ale może 

mieć również istotne znaczenie kliniczne w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. EMT 

może być elementem terapii celowanej, która mogłaby hamować lub zapobiegać procesowi 

przerzutowania z działaniem swoiście ukierunkowanym na komórki raka, bez uszkadzania 

prawidłowego nabłonka niewykazującego patologicznej ekspresji biomarkerów EMT. 

 

P. gingivalis i C. albicans w płytce nazębnej – nowe aspekty biofilmu bakteryjnego 

kolonizowanego przez grzyby. 

C. albicans jest grzybem pasożytniczym z rodziny drożdżaków kolonizującym błony śluzowe, 

mającym zdolność do tworzenia biofilmu z bakteriami jamy ustnej w obrębie kieszonek 

dziąsłowych. U osób z przewlekłą paradontozą obserwuje się znaczny wzrost udziału C. 

albicans w biofilmie wraz ze zmieniającą się liczbą bakteryjnych patogenów, tj. Porphyromonas 

gingivalis. C. albicans jest również obecny u 20% pacjentów z przewlekłym 

przywierzchołkowym zapaleniem ozębnej. Obserwacje te sugerują, że P. gingivalis i C. albicans 

współdziałają w kolonizacji przestrzeni poddziąsłowej i mąją wpływ na postęp choroby. Wyniki 

moich doświadczeń pokazują, że P. gingivalis oddziałuje z C. albicans w warunkach in vitro, i 

zostały one przedstawione w publikacji numer 6, opisanej poniżej. 

 

6. Sztukowska MN, Dutton LC, Delaney C, Ramsdale M, Ramage G, Jenkinson HF, Nobbs  

    AH, Lamont RJ. 

    Community development between Porphyromonas gingivalis and Candida albicans is   

    mediated by InlJ and Als3.       

    MBio. 2018, 9(2). e00202-18.   (IF= 6.956) 

    Indywidualny wkład habilitantki: 80% 

       

Na przestrzeni lat, większość badań w zakresie biofilmu dotyczyło bakterii i interakcji 

zachodzących pomiędzy poszczególnymi szczepami bakterii w obrębie tego biofilmu. Znacznie 

mniej uwagi w badaniach poświęcano biofilmom tworzonym samodzielnie przez grzyby lub 

zawierającym grzyby. W przypadku biofilmu jamy ustnej, grzyby są stosunkowo małym pod 
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względem ilości szczepów, ale istotnym elementem mikrobiomu jamy ustnej (Ghannoum et al., 

2010). Najnowsze badania z użyciem metody sekwecjonowania Multitag Pyrosequencing 

(MTPS) wykazały obecność średnio od 9 do 23 szczepów grzybów w płytce nazębnej zdrowego 

człowieka (Ghannoum et al., 2010). Wśród tych grzybów szczep Candida albicans z rodzaju 

drożdżaków jest najczęściej izolowanym szczepem z płytki nazębnej (Lalla, Patton and Dongari-

Bagtzoglou, 2014). C. albicans występuje w płytce nazębnej 25 – 60% osób ze zdrowym 

przyzębiem (Silverman et al., 2010). W biofilmie jamy ustnej C. albicans wchodzi w interakcje z 

kilkoma szczepami bakterii, głównie z rodzaju Pseudomonas, Staphylococcus i Streptococcus 

(Dongari-Bagtzoglou et al., 2009; Shirtliff, Peters and Jabra-Rizk, 2009; Xu, Jenkinson and 

Dongari-Bagtzoglou, 2014; Nair et. al., 2014). Badania wskazują, że oddziaływania C.albicans a 

bakteriami są szczególnie istotne w procesach zapalnych, mogą wpływać zarówno na obraz 

kliniczny zapalenia jak i proces leczenia, osłabiając działanie leków przezciwzapalnych (Harriott 

and Noverr, 2009; 2010; 2011;Rajendran et al., 2016). W obrębie jamy ustnej zwiększoną 

zdolność kolonizacji biofilmu bakteryjnego przed C. albicans obserwuje się szczególnie w 

przypadku stomatopatii protetycznych (Campos et al., 2008)  i w chronicznym zapaleniu 

przyzębia (Waltimo et al., 2003; Urzua et al., 2008; Sardi et al., 2010). C. albicans jest również 

obecny u 20% pacjentów z przewlekłym przywierzchołkowym zapaleniem ozębnej (Egan et. al., 

2002). U osób z przewlekłą paradontozą obserwuje się znaczny wzrost udziału C. albicans w 

biofilmie wraz ze zmieniająca się (wzrastającą) liczbą bakteryjnych patogenów, tj. 

Porphyromonas gingivalis (Waltimo et al., 2003; Urzua et al., 2008). Nie jest to proces 

przypadkowy, eksperymentalnie wykazano że P. gingivalis stymuluje rozwój wydłużonych form 

strzępek (strzępek prawdziwych) u C.albicans oraz bakteria ta ma zdolność wiązania się ze 

strzępkami prawdziwymi C. albicans w warunkach in vitro (Nair, Anil and Samaranayake, 2001; 

Cavalcanti et al., 2016; Thurnheer, Bostanci and Belibasakis, 2016). Eksperymentalnie 

wykazano również, że obecność C. albicans zwiększa zdolności inwazyjne P. gingivalis do 

wnikania do dziąsłowych komórek nabłonkowych (Tamai, Sugamata and Kiyoura, 2011). 

Jednak do chwili obecnej mechanizm adhezji P. gingivalis i C. albicans na poziomie 

molekularnym nie był scharakteryzowany. W związku z tym celem moich badań było 

zidentyfikowanie adhezyn P. gingivalis i C. albicans umożliwiających oddziaływanie 

mikroorganizmów, jak również wpływ oddziaływania C. albicans z P. gingivalis na aktywność 

transkrypcyjną genów P. gingivalis. 

W moich eksperymentach wykorzystałam bioeseje służące badaniom oddziaływań 

mikroorganizmów, zarówno w fazie planktonicznej (w zawiesinie), jak i w strukturze biofilmu 

tworzonego na podłożu zawierającym ślinę ludzką, oraz test immunoenzymatyczny ELISA. 
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Dodatkowo sekwencjonowanie RNA zostało użyte do badania zmian w  transkrypcji genów P. 

gingivalis w czasie interakcji z C. albicans. Moje doświadczenia wykazały, że P. gingivalis 

oddziałuje ze strzępkami prawdziwymi C. albicans, zarówno w zawiesinie jak i w strukturze 

biofilmu na podłożu. Interakcje te zależą od białka powierzchniowego InlJ P. gingivalis, 

należącego do rodziny internalin oraz białka adhezyjnego Als3 strzępek prawdziwych C. 

albicans. Do tej pory funkcję białka InlJ opisano tylko raz i wskazano na jego udział w tworzeniu 

jednogatunkowych agregatów bakterii P. gingivalis (Capestany et. al., 2006). W moich 

badaniach wskazuję na nową rolę białka InlJ jako adhezyny, białka które jest konieczne w 

wiązaniu P. gingivalis do strzępek prawdziwych tworzonych przez C. albicans. Dodatkowo, w 

doświadczeniach przy użyciu eseju immunoenzymatycznego ELISA wykazałam, że 

rozpuszczalne rekombinowane białko InlJ wiąże się z komórkami C.albicans i w warunkch 

eksperymentalnych może konkurować z P. gingivalis w wiązaniu do białka Als3 na powierzchni 

C. albicans.  Zidentyfikowałam również  białko Als3 jako receptor dla internaliny InlJ. Komórki C. 

albicans z mutacją delecyjną genu Als3 wykazują znacznie obniżoną zdolność wiązania P. 

gingivalis. Specyficzne wiązanie Als3 z internaliną InlJ zostało potwierdzone w eseju 

immunoenzymatycznym przy użyciu oczyszczonego rekombinowanego białka InlJ i 

rekombinowanego szczepu S. cerevisiae z powierzchniową ekspresją Als3.  

Wykazanie, że P. gingivalis i C. albicans oddziałują ze sobą specyficznie w zawiesinie i 

biofilmie, jak również zidentyfikowanie białka odpowiedzialnego za te interakcje pozwoliło mi na 

poprowadzenie następnej analizy i poznanie wzoru ekpresji genów P. gingivalis w czasie 

oddziaływania z C. albicans zależnego od internaliny InlJ. Sekwencjonowanie RNA (RNA-Seq) 

wykazało, że ekspresja 381 genów zawartych w genomie P. gingivalis jest zależna od InlJ, 

spośród których ekspresja 153 (79 z zmianą ekresji Log2 > 1) jest zależna od InlJ w czasie 

interakcji bakterii z C. albicans. Co ciekawe, ilość genów aktywowanych w warunkach tworzenia 

biofilmu przez P. gingivalis z C. albicans była podobna do ilości genów aktywowanych w 

genomie S. gordonii w czasie specyficznego tworzenie biofimu z C. albicans (Dutton et. al., 

2016), jednakże grupa genów  aktywowanych w P. gingivalis była funkcjonalnie całkowicie inna 

niż w genomie S. gordonii, wskazując na zależną od szczepu odpowiedź bakterii na 

oddziaływanie z C. albicans. Analiza ontologiczna GO genów P. gingivalis w warunkach 

naszego eksperymentu pokazała, że InlJ jest istotne w fazie wzrostu bakterii oraz podziału 

komórek bakterii podczas hodowli z C. albicans. Dodatkowo, zaobserwowano podwyższoną 

transkrypcję genów odpowiedzialnych za biosyntezę peptydoglikanów, co jest cechą 

charakterystyczną wielogatunkowych biofilmów bakteryjnych izolowanych od pacjentów z 

zapaleniem przyzębia (Yost et. al., 2015). Jednakże, z punktu widzenia P. gingivalis oraz 
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procesu zapalnego powodowanego przez biofilm, najbardziej istotną grupą genów, które 

ulegają podwyższonej ekpsresji w czasie wzrostu bakterii w obecności C. albicans, są geny 

systemu sekrecji Typu IX (TSS9). System sekrecji Typu IX występuje powszechnie u bakterii z 

podtypu Fibrobacteres-Chlorobi-Bacteroidetes i uczestniczy w sekrecji białek związanych ze 

ścianą bakteryjną lub posiadających C-końcową domenę o zakonserwowanej sekwencji 

aminokwasowej (Veith et. al., 2017). Większość białek sekrecjonowanych poprzez T9SS 

uważanych jest za główne czynniki wirulencji P. gingivalis, do grupy tych białek należą 

gingipainy, jak i inne proteinazy, w tym deaminaza peptydylo-argininowa (PAD), która katalizuje 

proces cytrulinacji (deaminacja reszt argininy) białek, w tym InlJ. Jak wspomniano powyżej, w 

biofilmie płytki nazębnej pojawienie się w ekosystemie kluczowego patogenu jakim jest  

Porphyromonas gingivalis, i jego proliferacja powodują wzrost wirulecji całego ekosystemu 

poprzez współpracę kluczowego patogenu z patogenami pomocniczymi. W przypadku moich 

doświadczeń patogenem pomocniczym jest C. albicans. Efektem końcowym interakcji P. 

gingivalis i C. albicans jest zwiększenie produkcji czynników wirulecji przez te bakterie, zmiany 

w odpowiedzi immunologicznej gospodarza i zaburzenie homeostazy tkankowej (Hajishengallis 

and Lamont, 2016). Podobnie, w ekosystemach P. gingivalis i S. gordonii (patogen pomocniczy) 

obserwuje się podwyższony poziom ekpresji genów kodujących białka T9SS (Daep et. al., 

2011; Hendrickson et. al., 2017). 

Podsumowując, moje badania pokazują, że P. gingivalis i C. albicans oddziałują ze sobą w 

biofilmie. Po raz pierwszy opisałam mechanizm tych oddziaływań, pokazując że są one zależne 

są od internaliny InlJ ze strony bakterii P. gingivalis i adhezyny Als3  ze strony C. albicans. 

Wyniki przeprowadzonej analizy aktywności transkrypcyjnej genów P. gingivalis wskazują, że w 

reakcjach P. gingivalis – C. albicans, C. albicans jest patogenem pomocniczym, który powoduje 

podzwyższony poziom eksprecji genów czynników wirulencji w P. gingivalis. 

 

Oddziaływania P. gingivalis – dziąsłowe komórki nabłonkowe są dynamiczne i 

wieloskładnikowe, a fenotyp zainfekowanych komórek jest wynikiem ich interakcji z wieloma 

czynnikami wirulencji tego patogenu jamy ustnej, tj. fimbrie, LPS oraz proteinazy cysteinowe 

(gingipainy). Gingipainy są głównymi czynnikami wirulencji, a ich aktywność obserwowana jest 

na każdym etapie infekcji. Równocześnie, coraz więcej badań pokazuje,  że grzyby stanowią 

istotny element ekosystemów bakteryjnych, wpływając na rozwój tegoż biofilmu jak i jego 

wirulencję poprzez bezpośrednie oddziaływanie z bakteriami tj. P. gingivalis. 

W moich badaniach wykazałam: 

I.    nowe cechy enzymu gingipainy K, a moje eksperymenty przyczyniły się do poznania 
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      struktury tego enzymu; wiedza ta może posłużyć do zaprojektowania specyficznych 

      inhibitorów, które obniżą przeżywalność P. gingivalis w środowisku kieszonki dziąsłowej; 

II.   hamujące działanie prodomen gingipan R i gingipainy K na aktywność tych trzech enzymów;  

      wykorzystanie N- końcowych prodomen enzymów może być jedną z metod  specyficznej  

      atenuacji wirulencji P. gingivalis; 

III.  udział P. gingivalis w modyfikacji szlaków sygnałowych w dziąsłowych komórkach  

      nabłonkowych, które to modyfikacje mogą być elementem procesów powstawania  

      nowotworów; 

IV. bezpośrednie interakcje pomiędzy P. gingivalis i C. albicans w tworzeniu biofilmu jamy  

      ustnej; interakcje te powodują zwiększenie wirulencji P. gingivalis poprzez podzwyższenie 

      poziomu  eksprecji genów czynników wirulencji w P. gingivalis; 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

 

5.1 Analiza bibliometryczna. 

      Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe w czasopismach z IF: 23 

      Całkowity IF:  105,558 

      Łączna punktacja KBN/MNiSW: 647,00 

      Liczba cytowań wg bazy Web of ScienceTM Core Collection (bez autocytowań): 508 

      h-index wg bazy Web of ScienceTM Core Collection: 11 

      Liczba cytowań wg bazy Scopus: 490 

      h-index wg bazy Scopus: 11 

 

5.2 Opis pozostałych osiągnięć naukowych. 

Jestem absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją 

pracę naukową rozpoczęłam na 3-im roku studiów jako studentka biologii w roku 1997 w 

zespole Prof. Jana Potempy. Profesor Potempa jest znanym w świecie naukowym 

biochemikiem i mikrobiologiem, uznanym autorytetem w badaniach molekularnych podstaw 

zapalenia tkanek przyzębia i roli bakterii w powstawaniu i rozwoju paradontozy. Profesor 

Potempa odkrył, scharakteryzował i opisał jako pierwszy gingipainy, enzymy proteolityczne, 

będące głównym czynnikiem wirulecji patogenu jamy ustnej Porphyromonas gingivalis. Mój 

pierwszy projekt badawczy dotyczył zdolności Porphyromonas gingivalis, patogenu 

odpowiedzialnego za wywoływanie przewlekłych stanów zapalnych dziąseł i ozębnej, do 

proteolitycznej degradacji białek osocza kompleksujących żelazo poprzez gingipainy. Zarówno 
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żelazo jak i hem stanowią nieodzowny czynnik wzrostu i proliferacji tej bakterii chorobotwórczej 

(Bramanti, 1991; Genco, Odusanya and Brown, 1994). Jednak mechanizm umożliwiający 

pozyskiwanie żelaza przez tę bakterię był słabo poznany. W organizmie człowieka większość 

żelaza znajduje się wewnątrz komórek w postaci hemoglobiny, białek hemowych oraz ferrytyny. 

Zarówno żelazo jak i hem w formie wolnej w osoczu są niedostępne. Po uwolnieniu z komórek, 

hem i hemoglobina są wiązane przez białka osocza, odpowiednio hemopeksynę i haptoglobinę. 

Dodatkowo, małe ilości wolnego żelaza są kompleksowane przez transferynę (Genco and 

Dixon, 2001). W moich doświadczeniach wykorzystujących metody immunoelektroforezy 

krzyżowej, elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (SDS-PAGA) i Western blot wykazałam, że 

oczyszczona proteinaza cysteinowa o specyficzności względem wiązań peptydowych Lys-Xaa 

gingipain K (Kgp) efektywnie degraduje hemoglobinę, hemopeksynę, haptoglobinę i transferynę. 

Degradacja hemopeksyny i transferyny przez Kgp była również obserwowana w osoczu 

ludzkim. Degradacja białek osocza była obserwowana w czasie wzrostu P. gingivalis w 

minimalnej pożywce z dodatkiem osocza ludzkiego jako jedynego źródła hemu.  Z doświadczeń 

wynika dodatkowo, że hemoglobina jest w bardzo małym stopniu proteolitycznie degradowana 

przez Kgp w osoczu ludzkim. Proteinazy cysteinowe o specyficzności względem wiązań 

peptydowych Arg-Xaa, gingipainy RgpA i RgpB wykazują również zdolność degradacji 

hemopeksyny i transferyny w osoczu, ale tylko w relatywnie wysokich stężeniach obu enzymów. 

Zdolność ginpipainy K (Kgp) do proteolitycznej degradacji hemoglobiny, haptoglobiny i 

hemopeksyny pozwala z jednej strony na pozyskiwanie przez bakterię niezbędnego do wzrostu 

hemu, a z drugiej na proliferację P. gingivalis wewnątrz kieszonek dziąsłowych. Rezultaty badań 

zostały zaprezentowane w mojej pracy magisterskiej („Degradacja białek osocza ludzkiego 

przez oczyszczone proteinazy z Porphyromonas gingivalis”) oraz zawarte w mojej pierwszej 

publikacji, która powstała we współpracy z Dr. Caroline Attardo Genco (Boston University 

School of Medicine): Sroka A, Sztukowska M, Potempa J, Travis J, Genco CA. “Degradation of 

host heme proteins by lysine- and arginine-specific cysteine proteinases (gingipains) of 

Porphyromonas gingivalis” J Bacteriol. 2001, 183 (19): 5609-16, (IF=3.984).  

Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończyłam obroną pracy 

magisterskiej w czerwcu 1999 roku. Pracę naukową kontynuowałam w czasie studiów 

doktoranckich na tym samym Wydziale pod kierunkiem Prof. Jana Potempy oraz równolegle na 

Wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Georgia w Athens w Stanach 

Zjednoczonych pod kierunkiem Prof. James Travis. Moje zainteresowania badawcze dotyczyły 

aspektów wirulecji patogenu jamy ustnej, Porphyromonas gingivalis, a w szczególności 
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cysteinowej proteazy gingipainy K (Kgp) oraz mechanizmów ochrony tej bakterii przed stresem 

tlenowym. 

Organizmy tlenowe produkują dwa podstawowe enzymy w odpowiedzi na stres tlenowy, 

dysmutazę ponadtlenkową (SOD) i katalazę, które katalizują reackje dysproporcjonowania 

odpowiednio anionorodnika ponadtlenkowego i nadtlenku wodoru (Lynch and Kuramitsu, 1999).  

U bakterii beztlenowych, np. Desulfovibrio vulgaris, obserwuje się alternatywne mechanizmy 

ochrony przed stresem tlenowym, polegające na redukcji a nie na dysproporcjonowaniu rodnika 

ponadtlenkowego i nadtlenku wodoru (Lynch and Kuramitsu, 1999). Jednym z elementów tego 

mechanizmu jest nie-hemowe białko zawierające żelazo, rubrerytryna (Rbr). W warunkach in 

vitro, rubrerytryna z Desulfovibrio vulgaris redukuje nadtlenek wodoru znacznie szybciej niż 

anionorodnik ponadtlenkowy (Coulter, Shenvi and Kurtz, 1999; Coulter et. al., 2000; Coulter and 

Kurtz, 2001). Jednakże, rola rubrerytryny w obronie przed stresem tlenowym nie była do tej pory 

potwierdzona in vivo poprzez inaktywację genu rubrerytryny i charakterystykę fenotypu mutanta. 

Porphyromonas gingivalis jest względną bakterią beztlenową, która walczy ze stresem 

tlenowym wynikającym z krótkotrwałą ekspozycją na tlen w jamie ustnej, ale również w trakcie 

infiltracji neutrofili do kieszonek dziąsłowych i uwolnieniem reaktywnych form tlenu przez te 

komórki w procesie wybuchu tlenowego w zaawansowanej paradontozie. Zdolność P.gingivalis 

do przeżywania w warunkach stresu oksydacyjnego, przy równoczesnym braku typowych 

enzymów do usuwania reaktywnych form tlenu, sugerowało obecność alternatywnych 

mechanizmów obrony. Stąd też, do moich doświadczeń zaproponowałam badanie białka 

rubrerytryny, wcześniej scharakteryzowanego u innych bakterii beztlenowych.  

W pierwszej kolejności zidentyfikowałam gen ruberytryny (rbr) w P. gingivalis, który koduje 192-

aminokwasowe białko (Rbr). Następnie, wykonałam mutant delecyjny genu dla tego białka i 

scharakteryzowałam fenotyp bakterii ze zinaktywowanym genem rubrerytryny. Wykazałam, że 

białko rubrerytryny jest produkowane przez tę bakterię, i jest ono nieobecne w mutancie 

delecyjnym, a ekspresja genu rubrerytryny jest indukowana w odpowiedzi na ekspozycję w 

warunkach tlenowych i w obecności nadtlenku wodoru. Dodatkowo, P. gingivalis ze 

zinaktywowanym genem ruberytryny był bardziej wrażliwy na działanie tlenu i nadtlenku wodoru 

niż szczep dziki. Moje wyniki były pierwszym opisem inaktywacji genu rubrerytryny w 

jakimkolwiek organizmie i charakterystyką fenotypu wynikającą z tej inaktywacji. Wyniki 

doświadczeń sugerują, że rubrerytryna chroni P. gingivalis przez stresem tlenowym 

funkcjonując jako peroksydaza cytoplazmatyczna redukująca nadtlenek wodoru do wody 

używając niezidentyfikowane źródło elektronów. Taki system ochrony przed stresem tlenowym 

mógłby być komplemantarny dla Fe/Mn-SOD (Fe/Mn dysmutaza ponadtlenkowa), której 
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wewnątrzkomórkowym substratem jest anionorodnik ponadtlenkowy. Szczep P. gingivalis ze 

zinaktywowanym genem rubrerytryny został również później wykorzystany do badań na modelu 

zwierzęcym, a wyniki doświadczeń opisane w pracy doktorskiej dr. Piotra Mydla. 

Badania nad rolą rubrerytryny w ochronie bakterii przed stresem tlenowym zostały nagrodzone 

grantem promotorskim na mój przewód doktorski przez Komisję Badań Naukowych w 2001 roku 

(„Molekularna analiza mechanizmów obrony bakterii beztlenowych przed stresem 

oksydacyjnym na przykładzie Porphyromonas gingivalis”, numer projektu PO4A00124). 

Badania nad rolą ruberytryny w odpowiedzi na stres tlenowy u bakterii P.  gingivalis były 

prowadzone we współpracy z Dr Donaldem Kurtzem (Wydział Chemii Uniwersytetu w Georgii, 

Athens, Stany Zjednoczone), a w oparciu o wyniki tych badań powstały dwie wartościowe 

publikacje o łącznym współczynniku IF = 11.88.  

1.  Sztukowska M, Bugno M, Potempa J, Travis J, Kurtz DM. Role of rubrerythrin in the 

oxidative stress response of  Porphyromonas gingivalis. Mol Microbiol. 2002, 44(2): 479-488. 

(IF=5.832) 

2. Mydel P, Takahashi Y, Yumoto H, Sztukowska M, Kubica M, Gibson FC, Kurtz DM, Travis J, 

Collins LV, Nguyen KA, Genco CA, Potempa J. Roles of the host immune response and 

bacterial antioxidant rubrerythrin during Porphyromonas gingivalis infection. PLOS Pathog. 

2006, 2(7): e: 76712-725). (IF=6.056) 

Mój projekt rybrerytrynowy zostal zakończony drugą z wyżej wymienionych publikacji (Mydel et 

al., 2006) oraz rozprawą doktorską dr P. Mydla pod tym samym tytułem  w 2006 roku. 

Równolegle z projektem rubrerytrynowym prowadziłam badania nad rolą C-końcowych domen 

gingipainy K (Kgp) w sekrecji tego enzymu i formowaniu wieloproteinowych kompleksów w 

błonie P. gingivalis. Jak już zostało opisane poprzedniej części  mojego autoreferatu, gingipaina 

K (Kgp) jest syntetyzowana jako duże białko składające się z sekwencji sygnalnej, 

profragmentu, domeny katalitycznej z C-końcową subdomena IgG-podobną i C-końcowych 

domen hemaglutynacyjno-adhezyjnych. W doświadczeniach, które miały na celu 

scharakteryzowanie funkcji C-końcowych domen pro-gingipainy K  wykorzystałam nowoczesne 

metody biologii molekularnej pozwalające na uzyskanie izogenicznych mutantów Kgp z 

delecjami sekwencji DNA kodującymi 3`-końcowe hemaglutynacyjno-adhezyjne domeny (HA1, 

HA2, HA3 i HA4).  

Analiza mutantów na poziomie ekspresji genu kgp, jak i białka metodą Western blot oraz 

oznaczania aktywności enzymatycznej dostarczyła wielu istotnych informacji na temat 

aktywnosci proteinazy K oraz roli C-końcowych domen hemaglutynacyjno-adhezyjnych Kgp. 

Wyniki moich badań sugerują, że 3’-końcowe hemaglutynacyjno-adhezyjne domeny Kgp są 
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niezbędne do właściwej proteolitycznej obróbki proenzymu, ale przede wszystkim odgrywają 

podstawą rolę w formowaniu wieloproteinowych kompleksów w błonie P. gingivalis. Rezultaty 

pokazują również, że subdomena IgG-podobna  Kgp jest niezbędna w procesie prawidłowego 

składania i sekrecji gingipain. Dodatkowo, wykazałam, że prawidłowo złożona proteinaza K z 

dołączonymi domenami hemaglutynacyjno-adhezyjnymi jest potrzebna do wzrostu tej bakterii w 

obecności osocza ludzkiego, jak również bierze udział w akumulacji heminy przez bakterię i tym 

samym jest odpowiedzialna za możliwość proliferacji P. gingivalis w warunkach in vivo. 

Opierając się na wynikach moich badań, sugeruję że jedną z metod zahamowania patogennego 

działania P. gingivalis może być nie tylko zahamowanie aktywności enzymu Kgp, ale również 

zaburzenie powstawania kompleksu białek zawierających C-końcowe HA domeny tego enzymu. 

Rezultaty moich badań zostały zaprezentowane w mojej rozprawie doktorskiej „Molekularna 

charakterystyka gingipany K, kluczowej proteinazy dla wirulencji Porphyromonas gingivalis” 

oraz w publikacji Sztukowska M, Sroka A, Bugno M, Banbula A, Takahashi Y, Pike RN, Genco 

CA, Travis J, Potempa J. The C-terminal domains of the gingipain K polyprotein are important 

for assembly of the active enzyme and expression of associated activities. Mol Microbiol. 2004, 

54 (5): 1393-1408, (IF=5.959). 

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskałam  w dniu 4 marca 2004 roku na podstawie 

rozprawy doktorskiej pt. „Molekularna charakterystyka gingipany K, głównego czynnika 

wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis”. Badania nad  rolą C-końcowych domen pro-

gingipainy K (Kgp) w sekrecji tego enzymu i formowaniu wieloproteinowych kompleksów w 

błonie P. gingivalis kontynuowałam w późniejszych latach, a wyniki tych badań zostały 

przedstawione powyżej w  cześci „Omówienie osiągnięcia naukowego” autoreferatu. 

W tym samym czasie (lata 2003-2004) podjęłam współpracę z prof. Emanuele Papinim z 

Uniwersytetu w Padwie  (Wydział Eksperymentalnych Nauk Biomedycznych Uniwersytetu w 

Padwie, Włochy) i byłam zaangażowana w projekt dotyczący patogenu Neisseria meningitides, 

a dokładnie w charakterystykę nowo zidentyfikowanego czynnika wirulencji tej bakterii, 

adhezyny NadA (Santini et. al., 2000). NadA jest białkiem o masie cząsteczkowej 45-kDa, które 

występuje w ~50% szczepów klinicznych N. meningitidis izolowanych od pacjentów i tylko w 

~5% szczepów występujacych u osób zdrowych (Pizza et al., 2000; Comanducci et al., 2004). 

Wykazano , że ekpresja tego białka promuje adhezję bakterii do błon śluzowych gospodarza 

oraz ułatwia inwazję tego patogenu do komórek epitelialnych (Capecchi et al., 2005). Wstępna 

charakterystyka NadA pozwoliła na zaproponowanie tego białka jako kandydata na szczepionkę 

przeciwko menigokokom. Badania prowadzone w laboratorium Dr. Papini, wykazały, że NadA 

oddziałuje w podobny sposób na monocyty/makrofagi jak na komórki epitelialne. Sugeruje to, że 
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NadA może być zaangażowane w kolonizację, ale również wywołuje odpowiedź 

immunologiczną po przekroczeniu przez szczep bakterii NadA-pozytywnych bariery 

nabłonkowej. Badania naszej grupy potwierdziły, że NadA indukuje zwiększoną produkcję 

cytokin i chemokin, które faworyzują rekrutację monocytów i niski prozapalny profil. Dodatkowo 

NadA stymuluje przejście monocytów w makrofagi, które charakteryzują się zwiększoną 

ekspresją CD14. Równocześnie, poza doświadczeniami pokazującymi rolę badanej adhezyny w 

oddziaływaniu z komórkami układu odpornościowego, badaliśmy funkcję biologiczną domen 

wchodzących w skład tego białka.  W doświadczeniach, które miały na celu scharakteryzowanie 

domen NadA odpowiedzialnych za wiązanie do komórek epitelialnych wykorzystano 

rekombinowane warianty tego białka z delecjami sekwencji DNA kodującymi poszczególne 

domeny, królicze przeciwciała oraz fragmenty Fab o specyficzności względem białka NadA. W 

przeprowadzonych doświadczeniach zidentyfikowaliśmy 2 krytyczne regiony adhezyny w 

obrębie NadA, odpowiedzialne za oddziaływanie tego białka z receptorem w modelowych 

komórkach epitelialnych wykorzystywanych w doświadczeniach (komórki Chang). 

Równocześnie wykazaliśmy doświadczalnie, że przeciwciała specyficzne dla NadA hamują 

funkcje adhezyjne badanego białka, co może być istotnym argumentem w proponowaniu tej 

adhezyny jako element szczepionki przeciw meningokokowi B.   

Rezultaty opisanych powyżej badań zostały przedstawione w dwóch publikacjach o łącznym 

IF=8.43:  

1. Franzoso S, Mazzon C, Sztukowska M, Cecchini P. Kasic T, Capecchi B, Tavano R, Papini 

E. Human monocytes/macrophages are a target of Neisseria meningitidis Adhesin A (NadA). J 

Leukoc Biol. 2008, 83 (5): 1100-10 (IF=4.605); 

2. Tavano R, Capecchi B, Montanari P, Franzoso S, Marin O, Sztukowska M, Cecchini P, 

Segat D, scarselli M, Arico B, Papini E. Mapping of Neisseria meningitidis NadA cell-binding 

site: relevance of predicted α-helices in NH2-terminal and in dimeric coiled-coil regions. J 

Bacteriol. 2011, 193 (1): 107-15 (IF=3.825) 

W latach 2005-2007 byłam czlonkiem zespołu badawczego Dr. Alessandry Casonato na 

Wydziale Nauk Medycznych i Chirurgicznych Uniwersytetu Medycznego w Padwie, Włochy. 

Współpraca z Dr. Casonato była dla mnie okazją do poznania nowych technik laboratoryjnych, 

ale przede wszystkim  do nabycia umiejętności interpretacji parametrów klinicznych i 

populacyjnych pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi, a w szczególności pacjentów z 

chorobą von Willebranda (VWD). 

Choroba Willebranda jest najczęściej występującą wrodzoną skazą krwotoczną, z symptomami 

ujawniającymi się u 1-ej osoby na 1000 (Sadler, 2006). Wyróżnia się trzy typy tej choroby, 
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charakteryzujące się nieprawidłowościami zarówno jakościowymi (struktura i funcjonowanie) jak 

i ilościowymi osoczowego czynnika  von Willebranda (VWF). Rozróżnia się trzy typy tej choroby, 

w zależności od rodzaju nieprawidłowości w czynniku Willebranda. Typ 1-wszy charakteryzuje 

się zaburzeniami ilościowymi VWF, ale białko nie wykazuje nieprawidłowości strukturalnych i 

funkcjonalnych, natomiast Typ 2-gi jest diagnozowany na podstawie zaburzeń w 

funkcjonowaniu białka i jest dzielony na podtypy na cztery podtypy (2A, 2B, 2M, 2N) (Casonato 

et al., 2003; Sadler, 2006). Typ 3-ci oznacza całkowity brak czynnika von Willebranda i 

najcięższą postać choroby (Sadler, 2006). Osoczowy czynnik krzepnięcia krwi, czynnik von 

Willebranda (VWF) jest glikoproteiną, która uczestniczy w procesie adhezji płytek krwi w 

miejscu uszkodzenia naczynia oraz stabilizuje czynnik VIII krzepnięcia, z którym tworzy 

kompleks w osoczu (Bloom, Giddings and Wilks, 1973; Nachman, Levine and Jaffe, 1977). 

VWF jest produkowany w komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych oraz megakariocytach 

szpiku kostnego w postaci pre-pro-VWF, który zawiera 22-aminokwasowy peptyd sygnalny, 

741-aminokwasowy propeptyd i 2050-aminokwasowej cząsteczki VWF, a w osoczu występuje 

w postaci różnej wielkośći multimerów o masie cząsteczkowej dochodzącej do 20,000 kDa 

(Jaffe, Hoyer and Nachman, 1974; Wagner, 1990; Voorberg et al., 1991). Struktura multimerów 

odgrywa zasadniczą rolę w funkcjonowaniu tego czynnika, biorąc pod uwagę fakt, że im 

multimer ma większą masę cząsteczkową tym większa jest jego wydajność w homeostazie 

(Gralnick, Williams and Morisato, 1981). Wielkość multimerów krążących we krwi jest 

regulowana proteolitycznie przez metaloproteinazę ADAMTS-13 (Dong et al., 2002; Bowen, 

2005). Diagnostyka choroby von Willebranda opiera się na obserwacji symptomów klinicznych 

(krwawienia z błon śluzowych), testach laboratoryjnych w kierunku oznaczenia aktywności i  

ilości czynnika von Willebranda oraz wywiadzie rodzinnym (Rydz and James, 2012, 2012a). 

Dodatkowo, w diagnostyce choroby von Willebranda wykorzystywane są badania genetyczne, 

szczególnie w przypadku typu 2-ego i jego podtypów oraz typu 3-ego (Federici 2009; Castaman 

et al., 2013). W ciągu ostatnich 10-ciu lat nastąpił ogromny postęp w molekularnej analizie 

choroby von Willebranda, zidentyfikowano i opisano wiele mutacji w genie VWF 

odpowiedzialnych za nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu (Goodeve, 2010 ). Badania grupy 

Dr. Casonato umożliwiły zidentyfikowanie nowych mutacji w genie VWF, mutacje te skutkują 

upośledzeniem funkcjonowania czynnika von Willebranda i występowaniem symptomów 

klinicznych. W publikacji Casonato A, De Marco L, Gallinaro L, Sztukowska M, Mazzuccato M, 

Battiston M, Pagnan A, Ruggeri ZM. Altered von Willebrand factor subunit proteolysis and 

multimer processing associated with the Cys2362Phe mutation in the B2 domain. Thromb 

Haemost. 2007, 97 (4): 527-33 (IF=3.501) przedstawiamy przypadek pacjenta ze 
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zdiagnozowaną chorobą von Willebranda, charakteryzującą się niskim stężeniem czynnika von 

Willebranda we krwi, zaburzeniami w strukturze multimerowej tego białka i nieprawidłowej 

obróbce proteolitycznej tego białka. Przeprowadzona przeze mnie analiza genetyczna wykazała  

nową mutację, brak na poziomie homozygoty cysteiny 2362 w domenie B VWF. Mutacja ta 

została opisana po raz pierwszy przez grupę badawczą Dr. Casonato. Analiza czynnika VWF 

wyizolowanego z krwi pacjenta, jak i badania in vitro białka rekombinowanego z mutacją 

Cys2362Phe, pokazują jednoznacznie zmiany konformacyjne w białku z mutacją oraz sugerują, 

że domena B2 jest miejscem obróbki proteolitycznej białka przez ADAMTS-13. Nasza grupa 

badawcza zidentyfikowała również nową mutację (Il372S) w domenie A1, która skutkuje 

zwiększeniem powinowactwa VWF do płytkowej GPIb, przy zachowaniu normalnego stężenia 

białka we krwi i jego prawidłowej struktury multimerowej. Analiza białka rekombinowanego z 

mutacją Il372S potwierdziło fenotyp scharakteryzowany u pacjenta i pozwoliło ma szczegółową 

diagnozę choroby von Willebranda typu 2-ego (2B). Wyniki analizy potwierdzają również, że 

mutacje w domenie A1 mogą modyfikować powinowactwo VWF do płytek krwi oraz 

potwierdzają słuszność stosowania testu RIPA (standardowe stężenie rystocetyny) w 

diagnozowaniu typów choroby von Willebranda związanych z zaburzeniami wiązania VWF do 

płytkowej GPIb (Casonato et al., 2001). Również szczegółówe badanie przypadków typu 2B 

pozwoli na lepsze zrozumienie interakcji płytek krwi ze ścianami naczyń krwionośnych we 

wczesnej fazie homeostazy. Opis przypadku i rezultaty opisanych powyżej badań zostały 

przedstawione w publikacji:  Casonato A, Sartorello F, Pontara E, Gallinaro L, Bertomoro A, 

Cattini MG, Daidone V, Sztukowska M, Pagnan A. A novel von Willebrand factor mutation 

(Il372S) associated with type 2B-like von Willebrand disease, an elusive phenotype and a 

difficult diagnosis. Thromb Haemost. 2007, 98(6): 1182-7 (IF = 3.501). 

Grupa badawcza Dr. Casonato, której byłam członkiem badała wiele aspektów związanych z 

zaburzeniem funkcjonowania czynnika von Willebranda i skutkami tych zaburzeń w postaci 

choroby von Willebranda. W badaniach przedstawionych w publikacji: Gallinaro L, Cattinii MG, 

Sztukowska M, Padrini R, Sartorello F, Pontara E, Bertomoro A, Daidone V, Pagnan A, 

Casonato A. A shorter von Willebrand factor survival in O blood group subjects explains how 

ABO determinants influence plasma von Willebrand factor, Blood. 2008, 111 (7): 3540-5 (IF= 

10.432) analizowano wpływ grup krwi ABO na czas życia VWF. W doświadczeniach 47-miu 

zdrowym pacjentom (28 osób z grupą krwi O i 19 osób z grupą krwi nie-O) podano dożylnie 

desmopresynę (DDAVP), syntetyczną pochodną hormonu wazopresyny, która powoduje 

uwalnianie czynnika von Willebranda z rezerw tkankowych (Michiels et al., 2002 ) i analizowano 

przez okres 24h stężenie tego czynnika we krwi (VWF:Ag), jego wiązanie do kolagenu 
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(VWF:CB, VWF: collagen binding) i zdolność VWF do wiązania FVIII (VWF:FVIII binding). 

Zaobserwowano, że średni czas eliminacji  (T1/2el) VWF jest znacznie krótszy u osób z grupą 

krwi O niż u osób z grupą nie-O oraz analogicznie średni czas eliminacji  VWF:CB. Odnotowano 

również liniową zależność pomiędzy wyjściowym stężeniem VWF i czasem jego eliminacji, u 

pacjentów z wyższym wyjściowym stężeniem czynnika czas jego półtrwania we krwi był 

dłuższy. Na podstawie naszych obserwacji można wnioskować, ze grupy krwi ABO wpływają na 

usuwanie VWF, a nie na syntezę czy uwalnianie z komórek śródbłonka. Rezultaty naszych 

badań mają znaczenie diagnostyczne, u osób z grupą krwi O stężenie fizjologiczne VWF jest 

niższe niż u osób z grupą krwi A i B o ok. 25-30 %  i nie oznacza choroby. Niższe stężenie 

wynika z szybkości usuwania białka z krwioobiegu, które jest prawidłowo syntetyzowane i 

uwalniane z komórek. 

Diagnostyka choroby von Willebranda nie jest prosta, głównie z uwagi na fakt, że w większości 

przypadków tej choroby wyniki podstawowych badań układu homeostazy są prawidłowe (liczba 

płytek krwi, czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, czas protrombinowy i trombinowy 

(Rydz and James, 2012, 2012a). Stąd też moje zainteresowania badawcze w laboratorium Dr. 

Casonato były ukierunkowane na nowe parametry diagnostyczne tej choroby, a takim 

parametrem jest propeptyd białka von Willebranda. Moje badania wykazały po raz pierwszy, że 

obliczenie proporcji w stężeniu propeptydu VWF (VWFpp) do VWF we krwi może być użyte jako 

metoda diagnostyczna pacjentów z chorobą Willebranda, w szczególności pomocną w 

charakteryzowaniu pacjentów z czynnikiem von Willebranda o krótkim czasie półtrwania we 

krwi. Stężenie VWF i VWFpp w osoczu zależy od ich sekrecji i usuwania z krwioobiegu. Różne 

czasy półtrwania obu białek lub zmiany w ich stężeniu mają wpływ na współczynnik 

VWFpp/VWF (VWFpp/VWF:Ag). Wykazałam, że czas życia VWF i współczynnik 

VWFpp/VWF:Ag korelują ze sobą i analizując VWFpp/VWF:Ag można zidentyfikować 

pacjentów z chorobą Willebranda i zakwalifikować do typu 1-ego. Jednakże, współczynnik 

VWFpp/VWF:Ag jest szczególnie pomocny w charakteryzowaniu i klasyfikcji przypadków z 

chorobą Willebranda typu Vicenza, u których współczynnik ten jest wysoki w porównaniu z 

kontrolą (kontrola VWFpp/VWF:Ag = 1, typ Vicenza VWFpp/VWF:Ag = 13). Do chwili obecnej 

typ Vicenza był identyfikowany na podstawie stężenia czynnika von Willebranda w osoczu i 

płytkach krwi i czasochłonnej analizy wzoru multimerów białka (Casonato et al., 2006).  Wyniki 

moich badań zostały przedstawione w publikacji: Sztukowska M, Gallinaro L, Cattini MG, 

Pontara E, Sartorello F, Daidone V, Padrini R, Pagnan A, Casonato A. Von Willebrand factor 

propeptide makes it easy to identify the shorter von Willebrand factor survival in patients with 



Autoreferat | Maryta Sztukowska 
 

43 
 

type 1 and type Vicenza von Willebrand disease. Br J Haematol. 2008, 143 (1): 107-14 (IF = 

4,478). 

W 2007 roku wróciłam do Polski i podjęłam pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Biochemii 

i Biotechnologii, Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie. Przez dwa 

lata pracy w tej Katedrze koncentrowałam sie na pracy dydaktycznej i naukowej ze studentami. 

Praca ta dała mi szerokie doświadczenie dydaktyczne (lista wykładanych przedmiotów 

załączona poniżej).  

W 2009 roku wznowiłam współpracę z Prof. Janem Potempą i dołączyłam do jego zespołu w 

Departamencie Immunologii Jamy Ustnej i Chorób Zakaźnych na Wydziale Stomotologii 

Uniwersytetu Louisville w Louisville (Kentucky, US). Była to okazja, po pierwsze do pracy z tym 

uznanym autorytetem w badaniach molekularnych podstaw zapalenia tkanek przyzębia i roli 

bakterii w powstawaniu i rozwoju paradontozy, a przede wszystkim do kontynuowania badań 

związanych z gingipainami, proteazami cysteinowymi, głównymi czynnikami wirulecji patogenu 

jamy ustnej, Porphyromonas gingivalis. Moje badania koncentrowały się na strukturze domen 

gingipainy K i gingipainy R oraz nowych mechanizmach inhibicji tych enzymów. Współpraca z 

Prof. Potempą zaowocowała kilkoma wartościowymi publikacjami o łacznym IF = 26.779. Część 

z tych publikacji jest zaprezentowana powyżej w części „Omówienie osiągnięcia naukowego” 

autoreferatu. 

W Departamencie Immunologii i Chorób Zakaźnych Uniwersytetu w Louisville prowadzone są 

badania na wielu płaszczyznach i mają na celu nie tylko charakterystykę mikroorganizmów 

zaangażowanych w procesy zaplane jamy ustnej, ale również poznanie molekularnych podstaw 

interakcji zachodzących pomiędzy bakteriami w wieloszczepowym biofilmie w obrębie jamy 

ustnej, interakcji pomiędzy bakteriami tegoż biofilmu i gospodarzem, a w szczególności z 

układem immunologicznym gospodarza, jak również zdefiniowanie wpływu bakterii jamy ustnej 

na choroby systemowe. Biorąc pod uwagę profil badawczy Departamentu, zdecydowałam się 

na rozszerzenie moich zainteresowań badawczych i w roku 2012 dołączyłam o zespołu Dr. 

Richarda Lamonta. Dr. Richard Lamont posiada szeroką wiedzę z zakresu mikrobiologii 

molekularnej i komórkowej, jak również kompleksowe doświadczenie w badaniu molekularnych 

podstaw interakcji pomiędzy szczepami bakteryjnymi w biofilmie i oddziaływaniami patogen-

gospodarz. Dr. Lamont był jednym z pierwszych naukowców używających metody biologii 

molekularnej w pracy z Porphyromonas gingivalis i jako pierwszy pokazał doświadczalnie 

inwazję tej bakterii w dziąsłowych komórkach epitelialnych. Jego badania pozwoliły na 

identyfikację białek odpowiedzialnych za oddziaływanie P. gingivalis z komórkami gospodarza, 

jak również na scharakteryzowanie wielu komórkowych szlaków sygnałowych aktywowanych 
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przez tę bakterię. Jego zainteresowania badawcze obejmują również interakcje pomiędzy P. 

gingivalis a pasożytniczym grzybem Candida albicans. 

Współpraca z Dr. Lamont pozwoliła mi na badanie dwóch aspektów patogenności P. gingivalis. 

W moich projektach zajmowałam się skutkami oddziaływania tego patogenu na komórkowe 

szlaki sygnałowe związane z powstawaniem nowotworów oraz molekularnymi aspektami 

współdziałania P. gingivalis i C. albicans w tworzeniu biofilmu. 

C. albicans jest grzybem pasożytniczym z rodziny drożdżaków kolonizującym błony śluzowe, 

mającym zdolność do tworzenia biofilmu z bakteriami jamy ustnej w obrębie kieszonek 

dziąsłowych. U osób z przewlekłą paradontozą obserwuje się znaczny wzrost udziału C. 

albicans w biofilmie wraz ze zmieniająca się liczbą bakteryjnych patogenów, tj. Porphyromonas 

gingivalis. C. albicans jest również obecny u 20% pacjentów z przewlekłym 

przywierzchołkowym zapaleniem ozębnej. Obserwacje te sugerują, że P. gingivalis i C. albicans 

współdziałają w kolonizacji przestrzeni poddziąsłowej i mąją wpływ na postęp choroby. Wyniki 

moich doświadczeń pokazują, że P. gingivalis oddziałuje z C. albicans w warunkach in vitro, i 

zostały przedstawione w publikacji Sztukowska MN, Dutton LC, Delaney C, Ramsdale M, 

Ramage G, Jenkinson HF, Nobbs AH, Lamont RJ. Community development between 

Porphyromonas gingivalis and Candida albicans is mediated by InlJ and Als3. MBio. 2018, 9 

(2): e00202-18, (IF= 6.956), opisanej w części „Omówienie osiągnięcia naukowego” 

autoreferatu. 

Równocześnie, moje badania koncetrowały się nad odpowiedzią nabłokowych komórek 

dziąsłowych na bakteryjną inwazję. W szczególności, interesował mnie wpływ P. gingivalis na 

komórkowe szlaki sygnałowe aktywowane związane z regulacją cyklu komórkowego i 

apoptozy,oraz w jaki sposób deregulacja tych procesów przez bakterię prowadzi do zaburzenia 

homeostazy w błonie śluzowej jamy ustnej. Wyniki tych badań zostały zawarte w trzech 

publikacjach o łącznym  współczynniku IF = 12.617. Publikacje te zostały omówione powyżej w 

części „Omówienie osiągnięcia naukowego” autoreferatu. 

 

W przedstawionych powyżej projektach byłam zaangażowana we wszystkie etapy pracy, od 

określenia celu naukowego, poprzez planowanie eksperymentów, w dużej mierze wykonaniu 

eksperymentów, przygotowaniu rezultatów do publikacji oraz dyskusji nad powstającą 

publikacją. Dodatkowo, w czasie studiów na Wydziale Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w 

Louisville (Louisville, KY, US) otrzymałam solidne wykształcenie w zakresie badań klinicznych 

(Master in Clinical Investigation Sciences, School of Public Health and Information Sciences, 
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University of Louisville, Louisville, KY, US), które pomaga w prowadzeniu badań podstawowych 

we współpracy z klinicystami. 

Mam nadzieję, że moje doświadczenie, udział w różnorodnych projektach badawczych i 

umiejętność współpracy z ludźmi z różnych środowisk naukowych dały mi solidne podstawy do 

samodzielnej pracy naukowej. 

 

5.3 Udział w projekty badawczych. 

      2017-obecnie;  

      - “Specyficzne peptydy diałające jako inhibitory oddziaływań pomiędzy P.gingivalis i S. 

         gordonii w biofilmie jamy ustnej jako nowe środki terapeutyczne”. Departament  

         Immunologii Jamy Ustnej i Chorób Zakaźnych na Wydziale Stomotologii Uniwersytetu  

         Louisville w Louisville, Kentucky, USA. Wykonawca (kierownik projektu: Prof. Donald  

         Demuth); 

      2012-2017 

      - „P. gingivalis interactions with Gingival Epithelial Cells”. Departament Immunologii Jamy 

         Ustnej i Chorób Zakaźnych na Wydziale Stomotologii Uniwersytetu Louisville w Louisville,  

         Kentucky, USA. Wykonawca (kierownik projektu: Prof. Richard Lamont); 

      - „The interactions of oral bacteria with C. albicans and their impact on development of  

        denture stomatitis and periodontal disease, especially in the relation to root canal infections  

        and implant failures”. Departament Immunologii Jamy Ustnej i Chorób Zakaźnych na  

        Wydziale Stomotologii Uniwersytetu Louisville w Louisville, Kentucky, USA. Wykonawca  

        (kierownik projektu: Prof. Richard Lamont); 

     2009-2012  

      - „Investigation of the novel protein secretion pathway (T9SS) in P. gingivalis, P. intermedia  

         and T. forsythia”. Departament Immunologii Jamy Ustnej i Chorób Zakaźnych na Wydziale  

         Stomotologii Uniwersytetu Louisville w Louisville, Kentucky, USA. Wykonawca (kierownik 

         projektu: Prof. Jan Potempa); 

     2005-2007  

     - „ADAMTS-13 – a new potential modulator of coagulation cascade”. Wydział Nauk  

        Medycznych i Chirurgicznych Uniwersytetu Medycznego w Padwie, Padwa, Włochy;  

        Wykonawca (kierownik projektu: Dr. Alessandra Casonato); 

     - „Contribution of ABO blood groups in modulating VWF levels, VWF multimeric composition  

        and VWF half-life”. Wydział Nauk Medycznych i Chirurgicznych Uniwersytetu Medycznego  

        w Padwie, Padwa, Włochy; Wykonawca (kierownik projektu: Dr. Alessandra Casonato); 
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     2003-2005   

     - „Designing and using the cellular model for studying interactions of TLR and its co- 

        receptors with bacterial virulence factors (based on Neisseria meningitides)”. Wydział  

        Eksperymentalnych Nauk Biomedycznych Uniwersytetu w Padwie, Padwa, Wlochy;     

        Wykonawca (kierownik projektu: Prof. Emanuele Papini); 

     2001-2003  

     - „Molecular analysis of the mechanism of oxidative stress protection in anaerobic bacteria  

       (based on Porphyromonas gingivalis)”; Komitet Badań Naukowych (KBN), Polska; Numer  

        projektu: 3 PO4A00124; Kierownik projektu i wykonawca. 

 

5.4 Konferencje: prezentacje i udział. 

      - UT-KBRIN Bioinformatics Summit, Cadiz, KY, USA. 2016. Metzler M, Sztukowska M,  

        Kalbfleisch T, Darling DS, Lamont RJ. “Porphyromonas gingivalis and the Epithelial- 

         Mesenchymal Transition (EMT): signaling network linking infection to cancer promotion”.  

         Prezentacja posteru.  

      - 8th International Conference on Gram-Positive Microorganisms. Montecatini-Terme,  

        Włochy. 2015. Back CR, Higman-Davies V, Sztukowska M, Nobbs A, Crump MP, Lamont  

        RJ, Race P, Jenkinson HF. “Structural and functional studies of a Steptococcus fimbrillar  

        adhesion”. Prezentacja posteru. 

     - 7th General Meeting of the International Proteolysis Society. San Diego, CA, USA. 2011.   

        Veillard F, Guo Y, Sztukowska M, Potempa B, Enghild JJ, Thogersen IB, Nguyen KA,  

        Potempa J. “Mechanisms regulating post-translational processing and activity of  

        progingipains”.Prezentacja posteru. 

        Sroka A, Pilarczyk M, Sztukowska M, Byrne DP, Smalley JW, Potempa J. „PrtT protease   

        from Porphyromonas gingivalis role in periodontal infection”. Prezentacja posteru. 

     - Hinman Student Research Symposium. Memphis, TN, USA. 2011. Houston JA, Veillard F,  

       Sztukowska M, Potempa J. “Porphyromonas gingivalis glutaminyl cyclase resembles a  

       human enzyme and constitutes a novel target for treatment of periodontal diseases”.  

       Prezentacja posteru. 

     - The 54th Annual Scientific and Standardization Committee Meeting (ISTH). Wiedeń,  

       Austria. 2008. Sztukowska M, Gallinaro L, Casonato A. “Von Willebrand factor survival and 

       ABO blood group determinants”. Prezentacja posteru. 

     - XXI Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis, Genewa,  

       Szwajcaria, 2007.  Sztukowska M, Casonato A. “A type Vicenza-like Willebrand disease is 
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       not associated with VWF gene mutation nor anti-VWf antibodies”. Prezentacja posteru.  

    - 48th Annual Meeting of the American Society of Hematology, Orlando, FL, USA, 2006. De  

       Marco L, Sztukowska M, Gallinaro L, Casonato A. “Altered von Willebrand factor subunit  

       proteolysis and multimer processing associated with the Cys1599(2362)Phe mutation in the  

       B2 domain”. Prezentacja posteru. 

    - 23rd Winter School on Proteinases and Their Inhibitors – Recent Developments. Tiers,  

       Włochy. 2006. Uczestnik. 

     - XIX Conference of Italian Society of Haemostasis and Thrombosis Nazionale (SISET);  

       Mediolan, Włochy. 2006. Uczestnik. 

     - IXth International Symposium on Proteinase Inhibotors and Biological Control. Brdo,  

       Słowenia. 2005. Uczestnik. 

     - 4th International Conference on Cysteine Proteinases and Their Inhibitors. Portoroz.     

       Słowenia. 2004. Uczestnik. 

     - Gordon Conference on Proteolytic Enzymes and Their Inhibitors. New London, NH, USA.  

       2002.  Sztukowska M, Travis J, Potempa J. “The role of C-terminal non-catalytic domains  

        of progingipain K from Porphyromonas gingivalis in the formation of the active proteinase”.  

        Prezentacja posteru.  

     - 19th Winter School on Proteinases and Their Inhibotors – Recent developments. Tiers 

        Włochy. 2001. Sztukowska M. “Analysis of the role of C-terminal non-catalytic domains of  

        Kgp from Porphyromonas gingivalis “. Prezentacja ustna. 

     - Gordon Conference on Periodontal Diseases. London, Wielka Brytania. 2000. Sztukowska  

        M, Bugno M, Travis J, Potempa J. “Rubrerythrin from Porphyromonas gingivalis is involved  

        in oxygen stress protection”. Prezentacja posteru. 

 

6. Działalność dydaktyczna. 

    6.1 Prowadzone zajęcia dydaktyczne 

          Na przestrzeni lat przygotowałam i prowadziłam następujące zajęcia dyadaktyczne:  

 - Biologia komórki z genetyką dla studentów Kosmetologii, wykład i laboratorium, (WSIZ, 

              semestr letni 2011/2012); 

- Immunologia z alergologią dla studentów Kosmetologii, laboratorium (WSIZ, semestr  

              letni 2011/2012); 

 - Mikrobiologia dla studentów Kosmetologii oraz dla studentów Fizjoterapii, wykład 

              i laboratorium (WSIZ, semestr letni 2011/2012); 

 - Immunologia z alergologią dla studentów Kosmetologii, wykład (WSIZ, semestr letni  
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              2008/2009); 

 - Podstawy mikrobiologii i wirusologii dla studentów Chemii, specjalność Technologia  

              chemiczna, wykład i laboratorium Politechnika Rzeszowska, semestr letni 2008/2009); 

- Biologia molekularna dla studentów Biotechnologii, wykład i laboratorium (Politechnika  

  Rzeszowska, semestr zimowy 2008/2009); 

 - Mikrobiologia ogólna dla studentów Biotechnologii, wykład i laboratorium (Politechnika 

              Rzeszowska, semestr zimowy 2007/2008); 

 - Diagnostyka molekularna dla studentów Chemii, specjalność Biotechnologia w chemii,  

              wykład i laboratorium (Politechnika Rzeszowska, semestr letni 2007/2008); 

 - Immunologia dla studentów Biotechnologii, laboratorium (Uniwersytet w Padwie,  

              semestr zimowy i letni 2002/2003); 

- Biologia molekularna dla studentów Biotechnologii, laboratorium (Uniwersytet  

  Jagielloński, semestr letni 2002/2003); 

- Mikrobiologia dla studentów Biotechnologii, laboratorium (Uniwersytet Jagielloński, 

              semestr zimowy i letni 2002/2003); 

  

    6.2 Wykłady seminaryjne. 

           Na przestrzeni lat przygotowałam i przedstawiłam następujące wykłady: 

 - „Fusobacterium nucleatum promotes colorectal carcinogenesis by modulating E- 

    cadherin/β-catenin signaling via its FadA adhesin”, Departament Mikrobiologii i  

               Immunologii, Wydział Medyczny Uniwersytetu w Louisville Louisville, KY, USA (2015);  

               wykład dla doktorantów w ramach seminarium doktoranckiego; 

- „Helicobacter pylori initiates a mesenchymal transition through Zeb1 in gastric epithelial  

   cells” Departament Mikrobiologii i Immunologii, Wydział Medyczny Uniwersytetu w  

   Louisville, Louisville, KY, USA (2014); wykład dla doktorantów w ramach seminarium  

   doktoranckiego; 

- „Diagnostyka molekularna” – wykład dla uczniów szkół licealnych województwa    

               podkarpackiego w ramach seminarium „Wybrane Problemy Chemii i Biotechonlogii”  

               (2008); 

- „Willebrand factor profragment and diagnosis of von Willebrand disease”, Wydział  

   Nauk Medycznych i Chirurgicznych Uniwersytetu Medycznego w Padwie, Włochy  

   (2006); wykład dla doktorantów w ramach seminarium doktoranckiego oraz lekarzy  

               odbywających staż specjalizacyjny z zakresu chorób wewnętrznych; 

- „Role of ADAMTS-13 in modulation of coagulation cascade”, Wydział Nauk 
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               Medycznych i Chirurgicznych Uniwersytetu Medycznego w Padwie, Włochy (2006);  

               wykład dla doktorantów wykład dla doktorantów w ramach seminarium doktoranckiego  

               oraz lekarzy odbywających staż specjalizacyjny z zakresu chorób wewnętrznych; 

- „Antibodies anti-NadA (Neisseria adhesin A)”, Chiron Vaccines Research Center,  

              Chiron Vaccines, Siena, Włochy; 

-  „Antibody engineering” , Wydział Eksperymentalnych Nauk Biomedycznych 

              Uniwersytetu w Padwie, Włochy (2004); wykład dla doktorantów w ramach seminarium  

   doktoranckiego; 

 

     6.3 Opieka nad przebiegiem i realizacją części doświadczalnej prac magisterskich. 

- „Expression of Zeb factors in oral squamous cell carcinoma”, Saira Ahmed;  

              Departament Immunologii Jamy Ustnej i Chorób Zakaźnych na Wydziale Stomotologii  

              Uniwersytetu Louisville w Louisville, Kentucky, USA (2016); 

- „The role of Porphyromonas gingivalis in the regulation of epithelial-mesenchymal  

              transition markers in migration”, AkiTunde Ojo; Departament Immunologii Jamy Ustnej i  

              Chorób Zakaźnych na Wydziale Stomotologii Uniwersytetu Louisville w Louisville,  

              Kentucky, USA (2014) 

- „Produzione e analisi funzionale di anticorpi e frammenti Fab diretti contro epitopi 

              lineari dell’adesina NadA di Neisseria meningitidis”, Loris Bertazza; Wydział  

              Eksperymentalnych Nauk Biomedycznych Uniwersytetu w Padwie, Włochy (2005); 

            - „Purificazione e caratterizzzazione di frammenti Fab contro peptidi di NadA, una   

              proteina di Neisseria meningitidis”, Andrea Reboldi; Wydział Eksperymentalnych Nauk  

              Biomedycznych Uniwersytetu w Padwie, Włochy (2004); 

 

       6.4 Opieka nad przebiegiem i realizacją części doświadczalnej prac doktorskich. 

             - „Sopravvivenza del fattore von Willebrand e malatia di von Willebrand: ruolo delle  

                mutazioni e dei gruppi sanguigni del sistema ABO”; Doktorantka: Maria Grazia Cattini,  

                Wydział Nauk Medycznych i Chirurgicznych Uniwersytetu Medycznego w Padwie,  

                Włochy (2006); 

             - „Identification and characterization of minor fimbria (Mfa1) of Porphyromonas  

    gingivalis”; Dotorant: Mohammad Roky, Departament Mikrobiologii i Immunologii,  

    Wydział Medyczny Uniwersytetu w Louisville, Louisville, KY, USA (2018); 
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       6.5 Promotor pracy magisterskiej. 

              - „Identyfikacja fosforylacji białka natywnego i rekombinowanego syntazy  

                tymidylanowej C.elegans”, Justyna Czapor; Wydział Chemii Politechniki Rzeszowskiej   

                (2009); 

 

        6.6 Promotor pomocniczy pracy doktorskiej. 

 - Doktorantka: Blair Schneider. Departament Mikrobiologii i Immunologii, Wydział  

   Medyczny Uniwersytetu w Louisville, Louisville, KY, USA;  

   Tytuł rozprawy doktorskiej: „Structural and functional characterization of stress  

   response Type II toxin/anti-toxin systems in Aggregatibacter actinomycetemcomitans”.  

               Promotor: Prof. Donald R. Demuth. 

               Promotor pomocniczy: Dr Maryta Sztukowska. 

    Doktorat zakończony dnia 31/03/2018 

      

-  Doktorant: lek. dent. Tomasz Bąk. Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  

               Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

               Tytuł rozprawy doktorskiej: „Ocena wpływu fototerapii laserowej na stan błony 

               śluzowej jamy ustnej u pacjentów poddanych chemioterapii w procesie  

               autologicznego i allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych”. 

               Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Tomaszewski, Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii  

               Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

               Promotor pomocniczy: Dr Maryta Sztukowska. 
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