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Streszczenie: Peptydy antydrobnoustrojowe są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i występują 
zarówno u Procariota, jak i Eucariota. Ze względu na właściwości, budowę, funkcje oraz mechanizm 
działania zostały podzielone na kilka grup. Jedynym peptydem występującym u człowieka jest ka-
telicydyna – LL-37, produkowana w postaci nieczynnego propeptydu hCAP18, którego C-końcowy 
fragment po enzymatycznym odczepieniu staje się dojrzałym peptydem. LL-37 zawiera 37-reszt ami-
nokwasowych, ma strukturę α-helisy i właściwości amfipatyczne. Mechanizm działania katelicydyny 
polega na łączeniu się peptydu z fosfolipidową błoną bakteryjną aż do osiągnięcia progu stężenia, po 
którym następuje dezintegracja i wyciekanie cytoplazmy, a w rezultacie śmierć komórki. Występuje 
m.in. w nabłonku komórkowym jąder, keratynocytach w skórze, leukocytach, monocytach, granulo-
cytach, komórkach T, B, i NK. Katelicydyna odgrywa wielofunkcyjną rolę: jako mediator w procesach 
zapalnych i/lub naturalny antybiotyk przeciwko wnikającym patogenom. Wykazuje szerokie spektrum 
działania przeciw bakteriom Gram-ujemnym, Gram-dodatnim, wirusom i grzybom. Jest zaangażowa-
na w takie procesy, jak: bezpośrednia chemotaksja komórek jednojądrzastych, neutrofili, eozynofili, 
komórek tucznych i limfocytów T. Indukuje ekspresję chemokin, bierze udział w neutralizacji en-
dotoksyn, stymulacji angiogenezy, apoptozie, degranulacji komórek tucznych i procesie gojenia ran. 
Dużą rolę przypisuje się ostatnio LL-37 w patogenezie tocznia rumieniowatego układowego wskutek 
zaburzonej degradacji składników formowanej przez neutrofile zewnątrzkomórkowej „pułapki” dla 
różnego rodzaju patogenów.

Słowa kluczowe: katelicydyna, budowa, funkcje, NEToza, toczeń rumieniowaty układowy

Summary: Antimicrobial peptides are widely distributed in nature and they are found in both Prokary-
otes and Eukaryotes. Due to the characteristics, structure, functions and mode of action they are divid-
ed into several groups. The only member of this family occurring in humans is cathelicidin – LL-37. 
It is produced as inactive propeptide hCAP18, which undergoes enzymatic cleavage of the C-terminal 
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fragment that becomes mature peptide. LL-37 contains 37-amino acid residues, α-helical structure and 
amphipathic properties. The mode of action involves binding of LL-37 with the bacterial phospholipid 
membrane until a threshold concentration is reached, followed by disintegration and leakage of the 
cytoplasm, and finally cell death. It is expressed in several cells, among others inn epithelial cells of 
testis, keratinocytes in the skin, leukocytes, monocytes, neutrophils, T, B, and NK cells. Cathelicidin 
is a multifunctional molecule. It can serve as a mediator in inflammatory processes and/or natural 
antibiotic against Gram-negative and Gram-positive bacteria, viruses, and fungi. It is chemotactic for 
mononuclear cells, neutrophils, eosinophils, mast cells and lymphocytes T. LL-37 induces expression 
of chemokines, neutralizes endotoxins, stimulates angiogenesis and apoptosis, as well as promotes 
wound healing. Recent data revealed an important role of LL-37 in the pathogenesis of systemic lupus 
erythematosus. It is the result of impaired degradation of constituents of neutrophil extracellular traps.

Key words: cathelicidin, structure, function, NETosis, systemic lupus erythematosus

WSTĘP

Ponieważ w otaczającym nas środowisku występuje duża liczba bakterii, wśród 
których znajdują się patogeny, u wszystkich organizmów ewolucyjnie rozwinął się 
rodzaj układu immunologicznego. U prymitywnych Eukariota układ ten składa się 
z fizjologicznej bariery i/lub cząstek zdolnych do zabicia lub zahamowania wzrostu 
drobnoustrojów [51]. Cząsteczkami efektorowymi bezpośredniej obrony w ukła-
dzie immunologicznym człowieka i zwierząt są między innymi peptydy antydrob-
noustrojowe (PAD). Są one szeroko rozpowszechnione w przyrodzie; produkowane 
przez ssaki, ptaki, płazy, gady , owady, rośliny i mikroorganizmy [3]. Ich przetrwa-
nie w wyniku ewolucji sugeruje przydatność w układzie immunologicznym [51]. 
Niezależnie od miejsca ich występowania, zakresu działania, czy struktury, są one 
zbudowane z około 60 reszt aminokwasowych (przeważnie L-aminokwasów), do-
datnio naładowane, hydrofobowe i/lub amfipatyczne oraz działają w obrębie błon 
komórkowych [32, 50]. Po raz pierwszy opisane zostały na początku lat osiem-
dziesiątych u zranionych żab i ropuch [32]. Bezpośrednio po zranieniu zauważo-
no wydzielanie substancji, którą nazwano margininą. Substancja ta po połączeniu 
się z błoną komórkową drobnoustrojów niszczyła ją, jednocześnie zabijając drob-
noustroje. PAD to przeważnie małe polipeptydy kationowe, zdolne do zabicia lub 
zahamowania wzrostu mikroorganizmów oraz aktywacji mechanizmów komórko-
wych i odpornościowych. Stanowią barierę ochronną w nabłonku, gdzie ich eks-
presja może być indukowana podczas infekcji lub zapalenia. Do podstawowych 
funkcji PAD należą: eliminacja drobnoustrojów chorobotwórczych [31, 44, 48], 
stymulacja sekrecji cytokin [16, 40, 48] i angiogenezy [7], hamowanie apoptozy 
[8, 23, 30], aktywacja komórek chemotaktycznych [34, 50, 55], dendrytycznych 
[12, 15, 32] i tucznych [37] oraz udział w dojrzewaniu i aktywacji autofagów [22]. 
Biorą one także udział w procesie gojenia ran [51]. Ich niedobór jest jedną z przy-
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czyn powstawania chorób, m.in. chorób atopowych skóry [1, 10], choroby Kost-
mana [32], mukowiscydozy [50], czy chorób autoimmunologicznych, jak toczeń 
rumieniowaty układowy (TRU) [26]. Zrozumienie mechanizmu ich działania może 
pomóc w opracowaniu leków przeciwbakteryjnych imitujących układ odpornościo-
wy człowieka. Są one szybko syntetyzowane i dostępne krótko po infekcji, celem 
natychmiastowej neutralizacji drobnoustrojów [29]. Ponieważ bakterie dzielą się 
średnio co 20 minut, pożądanym jest, aby organizm gospodarza posiadał mechani-
zmy obronne wyprzedzające wdrożenie celowanej odpowiedzi immunologicznej, 
która może pojawić się zbyt późno w stosunku do potencjalnej kinetyki proliferacji 
drobnoustrojów [32, 50]. Mechanizm działania PAD polega na łączeniu się peptydu 
z fosfolipidową błoną bakteryjną do osiągnięcia progu stężenia, po którym następu-
je przeciekanie, depolaryzacja i dezintegracja błony bakterii, powodująca w konse-
kwencji śmierć komórki [2, 14, 46].

Ze względu na budowę, strukturę, właściwości, spektrum i sposób działania 
PAD, zostały one sklasyfikowane w 3 grupy [2, 9, 48] :
• Liniowe α-helikalne peptydy wolne od cysteiny, o właściwościach amfipatycz-

nych, np. margininy, cerkopiny, katelicydyny;
• Peptydy z trzema dwusiarczkowymi wiązaniami, strukturą β-płaszczyznową, 

np. defensyny i protegryny; 
• Peptydy z dużą zawartością jednego lub kilku aminokwasów np. proliny, argi-

niny, tryptofanu lub histydyny. 
Później wyodrębniono dwie dodatkowe grupy: peptydy z jednym mostkiem 

dwusiarczkowym oraz peptydy będące fragmentami większych białek [32, 40, 47]. 
Do tej pory opisano ponad 1500 różnych PAD [31]. Jedyną formą spotykaną u lu-
dzi, należącą do peptydów α-helikalnych jest katelicydyna-LL37, odgrywająca zna-
czącą rolę w pierwszej linii obrony przeciw infekcjom oraz układowym inwazjom 
patogenów w miejscu zapalenia, lub rany [32, 34]. 

BUDOWA CZĄSTECZKI KATELICYDYNY

Cząsteczka katelicydyny została odkryta w 1995 roku [37, 40, 50]. Po izola-
cji z neutrofili bydlęcego peptydu Bac5, stwierdzono, że pochodzi on z nieaktyw-
nych prekursorów. Klonowanie cDNA kodującego prekursor wykazało, że białka te 
związane są ze sobą i stanowią dojrzały peptyd [37]. Katelicydyna została po raz 
pierwszy opisana w leukocytach i jądrze, a wkrótce wykryta w innych komórkach 
i tkankach: granulocytach, keratynocytach, monocytach [48, 50], nabłonku jelit 
i skóry oraz płuc [32, 51]. Katelicydyna zawiera wysoko konserwatywną N-końco-
wą domenę złożoną z ok. 100 reszt aminokwasowych. Ta 14 kDa domena katelino-
wa zawiera N-końcowy peptyd sygnałowy zbudowany z ok. 30 reszt aminokwaso-
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wych, natomiast C-końcowy fragment koduje kationowy peptyd antybakteryjny 
[32, 40]. Geny odpowiedzialne za syntezę katelicydyn zawierają cztery eksony 
o długości 1963 par zasad (pz). Wysoko konserwatywne eksony 1, 2 i 3 kodują 
sekwencję sygnałową i domenę katelinową, natomiast zmienny ekson 4 koduje 
dojrzały peptyd [10, 47]. Katelicydyna przechowywana jest w ziarnistościach 
neutrofili. Ma dodatnio naładowaną cząsteczkę (+6, pH ok. 7,4) i zawiera podsta-
wowe i hydrofobowe aminokwasy. Struktura LL-37 przybiera postać amfipatycz-
nej alfa-helisy, zawierajacej 37 aminokwasów, w tym dwie leucyny. Cząsteczka 
nie zawiera cysteiny (ryc. 1) [32, 40, 44, 48]. Początkowo wykazano 39 reszt ami-
nokwasowych w C-końcowym fragmencie katelicydyny i nazwano go FALL-39 
(Phe-Ala-Leu-Leu) [40, 47], ale w późniejszych badaniach, po izolacji peptydu 
z neutrofili zauważono, że peptyd ten jest krótszy o 2 aminokwasy i rozpoczyna 
się od dwóch leucyn [47]. Wielu autorów skupiało się na zidentyfikowaniu zasad-
niczego regionu peptydu, zdolnego do wywołania odpowiedzi przeciwbakteryjnej, 
jak również określeniu rdzenia peptydu z najkrótszą sekwencją aminokwasów, 
który zdolny jest jeszcze do antybakteryjnej aktywności. Badania nad LL-37 wy-
kazały, że N-końcowa helisa uczestniczy w chemotaksji, oligomeryzacji białek, 
oporności proteolitycznej i aktywności hemolitycznej. Helisa C-końcowa odpo-
wiedzialna jest za efekt przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy i przeciwnowotwo-
rowy, natomiast C-końcowy ogon bierze udział w formowaniu tetramerów białek 
katelicydyny. Sekwencja LL-37 określana jako FK-13 (17-19 aminokwasów) oraz 
KR-12 (18-29 aminokwasów) stanowi rdzeń peptydu, zdolny do antybakteryjnej 
aktywności i pokrywa się on z C-końcową helisą [51]. 

Katelicydyna wykrywana jest w postaci nie wykazującego właściwości prze-
ciwbakteryjnej 18 kDa propeptydu hCAP-18, w skład którego wchodzi liczący 
30 aminokwasów peptyd sygnałowy, 99-144 aminokwasowa domena katelinowa 
oraz zawierający 12-100 aminokwasów PAD [37, 40, 50]. Propeptyd hCAP-18 

RYCINA 1. Schemat budowy cząsteczki ludzkiej katelicydyny hCAP-18 (zmodyfikowano w oparciu 
o [50])
FIGURE 1. Schematic diagram of the human hCAP-18 molecule (modification based on Witkowska 
D. et al. [50]
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syntetyzowany jest w szpiku kostnym, a przechowywany w dojrzałych neutrofi-
lach, w subpopulacji limfocytów i monocytów. Peptyd ma dwa mostki dwusiarcz-
kowe między resztami Cystyny C85-C96 oraz C107-C124. Po enzymatycznym 
uwolnieniu przez proteazę 3 C-końcowego fragmentu kationowego z propeptydu 
hCAP-18, przekształca się on w LL-37 [32, 34]. Następnie wykazano alterna-
tywny do proteazy 3 proces odszczepiania hCAP-18 od ALL-38, nieaktywnego 
prekursora hCAP-18, przez pochodzącą z prostaty proteazę gastryksynę w od-
powiednim pH [11]. LL-37 wykrywany w pocie może ulegać degradacji przez 
mechanizm zależny od proteazy serynowej na KR-20, RK-31, KS-30. Fragmenty 
te wykazywały wzrost aktywności antybakteryjnej [10]. Zsyntetyzowano także 
krótsze o 5 aminokwasów peptydy z C-końcowego fragmentu, co również po-
wodowało wzrost antybakteryjnej aktywności [10]. Na powierzchni skóry LL-37 
może ulegać przetworzeniu przez proteazę serynową, lub proteazę bakteryjną, np. 
aureolizynę, pochodząca ze szczepu Staphylococcus aureus, na małe fragmenty 
zachowujące antybakteryjną aktywność, tracąc jednocześnie immunomodulują-
co/stymulujące właściwości [10, 51].

Sugeruje się, że w osoczu wiązanie propeptydu hCAP18 z lipoproteinami po-
przez domenę antybakteryjną może stanowić rodzaj ochrony przed potencjalnie 
cytotoksycznym efektem dojrzałych LL-37 [11]. Ponadto , domena katelinowa 
może chronić peptyd przed proteolityczną degradacją [48]. Centralna część LL-37 
(reszty 11-32) przybiera formę amfipatycznej α-helisy, charakterystycznej dla bia-
łek przenikających przez błony, co sugeruje, że region ten odgrywa znacząca rolę 
w toksycznej aktywności peptydu [32, 51]. W roztworach wodnych, przy bardzo 
małym stężeniu może występować w postaci monomeru, dimeru lub tetrameru [48]. 
Zdolność LL-37 do tworzenia oligomerów ze względu na dodatni ładunek siecio-
wy jest zaskakująca. Autorzy tłumaczą to tym, że N-końcowa część LL-37 zawiera 
30% hydrofobowych aminokwasów i w związku z tym może służyć za hydrofobo-
wy rdzeń oligomeru. Jako, że zawiera 5 ładunków ujemnych, które rozmieszczone 
są wzdłuż łańcucha peptydu, może tworzyć mostki solne z ładunkami dodatnimi 
i na tej zasadzie stabilizować oligomer. Właśnie zdolność do tworzenia oligomerów 
w roztworach wodnych chroni LL-37 przed proteolitycznym trawieniem [48]. 

MECHANIZM DZIAŁANIA PAD

PAD stanowią niezwykle różnorodną grupę, syntetyzowaną przez komórki 
i tkanki bezkręgowców, zwierząt i roślin. Amfipatyczna struktura, kationowy ła-
dunek i wielkość pozwalają im dołączać się i wbudowywać w błonę komórkową 
na zasadzie różnych mechanizmów: „klepek beczki”, „dywanowego” lub „toro-
idalnego” [2, 7, 14, 20].
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W mechanizmie „klepek beczki”, białka gromadzą się na powierzchni drobno-
ustroju na kształt klepek beczki, tworzą międzybłonowe kanały, gdzie hydrofobowa 
powierzchnia peptydu oddziałuje z lipidowym rdzeniem na powierzchni błony, na-
tomiast hydrofilowa, wewnętrzna , tworzy szczeliny wodne [20]. W mechanizmie 
tym wyróżniono 4 podstawowe etapy:
• wiązanie monomerów białek do błony, 
• rozpoznanie cząsteczek monomerów związanych z błoną, które prowadzi do 

tworzenia zespołu peptydów na powierzchni,
• wbudowanie w błonę co najmniej dwóch monomerów i tworzenie szczelin,
• stopniowe pozyskiwanie dodatkowych monomerów i zwiększanie wielkości 

szczelin.
Przechodzenie amfipatycznych α-helis przez błony w postaci monomerów jest 

procesem niekorzystnym energetycznie, dlatego w mechanizmie „klepek beczki” pod-
stawowym warunkiem przed wbudowaniem w peptyd jest tworzenie na powierzchni 
błony zespołu monomerów. W końcowym procesie niski ładunek wiązań wodoro-
wych nie pozwala tłuszczowym, acylowym regionom błony lipidowej na bezpośred-
nie połączenie z polarną powierzchnią pojedynczej amfipatycznej α-helisy [14]. 

W późniejszych badaniach wyodrębniono nowy mechanizm, zwany „dywa-
nowym”, który po raz pierwszy opisano dla dermaseptyny S [2], cecropiny [20] 
oraz LL-37 [8, 29, 32]. W mechanizmie tym peptydy łączą się z fosfolipidową po-
wierzchnią błony drobnoustroju, pokrywając całą jej powierzchnię. W pierwszej 
fazie następuje elektrostatyczne oddziaływanie ujemnie naładowanej błony bakterii 
z dodatnią cząsteczką peptydu. Po osiągnięciu stężenia progowego, peptydy prze-
nikają przez błonę bakterii (ryc. 2). Przez cały proces przeciekania błony pepty-
dy połączone są z fosfolipidami. W odróżnieniu do mechanizmu „klepek beczki”, 
w modelu „dywanowym” dodatnio naładowane peptydy rozmieszczone wzdłuż ca-
łego łańcucha peptydu, nie są włączane do hydrofobowego rdzenia błony, ani nie 
przylegają do powierzchni hydrofilowej.

W modelu ”dywanowym” muszą być spełnione 3 warunki [29]:
• połączenie monomeru białka z główką fosfolipidu,
• ułożenie monomerów peptydu na powierzchni błony tak, że powierzchnia hy-

drofilowa dodatnio naładowanych aminokwasów pokrywa ujemnie naładowaną 
powierzchnię fosfolipidową, lub cząsteczkę wody,

• obrót cząsteczki prowadzący do zmiany kierunku reszt hydrofobowych w kie-
runku hydrofobowego rdzenia błony.
Niezależnie od mechanizmu, za pomocą którego peptydy atakują błony bakterii, 

następuje jej uszkodzenie, dezintegracja i depolaryzacja, powodująca nieodwracal-
ne zmiany, załamanie konstrukcji, wyciekanie składników cytoplazmy i w konse-
kwencji śmierć drobnoustroju. 

W procesie „toroidalnym”, agregacja peptydów na powierzchni błony powodu-
je zwężenie jej ścian oraz formowanie otworów („toroidal pores”) [2], które przed 
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RYCINA 2. Mechanizmy działania peptydów antydrobnoustrojowych (zmodyfikowano w oparciu o [2]
A – przyciąganie elektrostatyczne do anionowej powierzchni bakteryjnej;
B – przejście przez błonę zewnętrzną i/lub peptydoglikan;
C – przyciąganie elektrostatyczne do anionowych fosfolipidów w błonie cytoplazmatycznej;
D – kształtowanie, wbudowanie w błonę i gromadzenie;
E – formowanie toroidalnych porów;
F – mechanizm „dywanowy” powodujący przepuszczalność błon;
G – formowanie porów w mechanizmie „klepek beczki”;
H – efekty wtórne (DNA/wiązanie białek, zmiana właściwości błony komórkowej, zaburzenia w jej 
strukturze)
FIGURE 2. Modes of action of AMPs (modification based on Bahar A. A. et al. [2]
A – electrostatic attraction to anionic microbial surface;
B – passage across the outer membrane and/or peptidoglican layer;
C – electrostatic attraction to anionic phospholipids in the cytoplasmic membrane;
D – structuring, membrane insertion and accumulation;
E – toroidal pore formation;
F – carpet mechanism for membrane permeabilization;
G – barrel stave pores formation;
H – secondary effects (DNA/protein binding, membrane compositional rearrangements, interference 
with essential cellular machinery)
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całkowitą lizą błony komórkowej umożliwiają przechodzenie cząsteczek białek o ni-
skiej masie do błony wewnętrznej. Jest to tzw. samo promujący się wychwyt („self
-promoting uptake”). W mechanizmie „toroidalnym”, w odróżnieniu od mechanizmu 
„klepek beczki”, lipidy wyginają się do tyłu na siebie, jak i do wewnątrz [14].

FUNKCJA KATELICYDYNY – LL-37

LL-37 i jej prekursor znajdowane są w różnym stężeniu w wielu tkankach i ko-
mórkach. Dzięki amfipatycznej strukturze wykazują bezpośrednie powinowactwo 
do błon komórkowych bakterii, a także uczestniczą w mechanizmach efektorowych 
odporności nabytej poprzez rekrutację i stymulację różnych komórek, co korelu-
je z ich podwójną naturą antybiotyku peptydowego i cząsteczki sygnałowej [37, 
48, 50]. Peptyd ten wykrywany jest m.in. w skórze, nabłonku płaskim dróg od-
dechowych, ustach, języku, przełyku, jelicie, szyjce macicy i pochwie [2, 40, 51] 
najądrzach i jądrze [7, 47], a także w płynie z powierzchni dróg oddechowych [7, 
32, 51]. Katelicydyna wytwarzana jest w wysokim stężeniu w miejscu infekcji lub 
urazu skóry [40]. Wykazano także jej zdolności chemotaktyczne do przyciąga-
nia szczurzych otrzewnowych komórek tucznych (w optymalnym stężeniu 5 µg/
mL), indukcję uwalniania histaminy i wewnątrzkomórkowego Ca++, co wskazuje 
na przyciąganie komórek tucznych do miejsca zapalenia [32]. Wysoka ekspresja 
mRNA hCAP18 skojarzona była z ekspresją interleukiny (IL)-6, co wskazuje na 
udział tej cytokiny w modulowaniu ekspresji genu hCAP18. LL-37 działa chemo-
taktycznie na neutrofile, monocyty [37, 44, 48, 50] oraz komórki T, z największym 
powinowactwem do komórek CD4, które były selektywnie pozyskiwane przez 
peptyd, co może wskazywać, że komórki produkujące LL-37 w tkankach regulują 
gromadzenie specyficznych podgrup limfocytów [37]. Wzrost ekspresji genu kodu-
jącego LL-37 wykazano w limfocytach, różnych liniach komórkowych i klonach 
komórek NK, γδ, komórek T, B i monocytów. Wzrost sekrecji peptydu połączony 
był z ujemną transkrypcją genu kodującego LL-37 stymulowaną przez IL-6 i IFNγ 
[37, 48]. Katelicydyna indukuje immunomodulację przez receptor N-formylopep-
tydopodony (ang. N-Formylpeptide-Like1, FPRL-1) i białko receptorowe G (ang. 
G protein), receptor nukleotydowy (P2X7) i sygnałowy (TLR) [40, 44], a także po-
średniczy w chemotaksji, która może być hamowana przez antagonistę lub przez 
toksyny krztuśca. Bierze udział w angiogenezie, której mediatorem jest FPRL-1, 
a białkiem receptorowym na komórkach śródbłonka białko G. Dzięki interakcji 
z FPRL-1, katelicydyna bierze udział we wrodzonej i nabytej odporności przez po-
zyskiwanie neutrofili, monocytów i komórek T do miejsca infekcji bakteryjnej [44]. 
W zależności od typu komórek może być inhibitorem apoptozy lub ją stymulować. 
W komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych, neutrofilach, czy komórkach 
T, LL-37 (przez receptory związane z białkiem G) hamuje aktywność kaspazy 3 
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i promuje apoptozę, natomiast w keratynocytach czy fibroblastach działa hamująco 
[23]. Właściwości cytotoksyczne i antydrobnoustrojowe katelicydyny, które powo-
dują uszkodzenie błony, ulegają inaktywacji po dodaniu surowicy [48], użyciu stan-
dardowych pożywek bakteryjnych [31, 48], czy w środowisku o dużej zawartości 
soli, jak opisano u chorych z mukowiscydozą [32]. Cztero- do pięciokrotny spadek 
aktywności LL-37 przy wzroście stężenia chlorku sodu wiąże się z inaktywacją in-
nych czynników w nabłonku dróg oddechowych, lub defektem międzybłonowego 
regulatora ekspresji (CFTR). LL-37 indukuje degranulację komórek tucznych, któ-
re pojawiają się jako pierwsze w miejscu zapalenia lub urazu, fagocytują i zabijają 
bakterie [31, 37]. Degranulacja komórek tucznych prowadzi do uwolnienia media-
torów zapalnych i histaminy [32], a także chemotaksji neutrofili, które mogą powo-
dować wzrost przepuszczalności naczyń i przyciągać monocyty do miejsca zapa-
lenia [43]. LL-37 wykazuje szerokie spektrum aktywności immunomodulacyjnej: 
działa synergistycznie z innymi PAD, stymuluje proliferację komórek przez wiąza-
nie się z FPRL-1 i działa jako chemoatraktant dla neutrofili, monocytów i komórek 
T CD4+ [7, 31]. Katelicydyna – LL-37 wykazuje szerokie spektrum bakteriobójczej 
aktywności wobec bakterii Gram- (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) 
i Gram+ (Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis), wirusów (HIV, gry-
py) i grzybów (Candida albicans). O wysokiej selektywności peptydu w stosunku 
do Prokariota świadczy fakt, iż niektóre gatunki są oporne na działanie LL-37 [15, 
40, 51], a inne podatne [48]. Peptyd działa bakteriobójczo na bakterie Streptococ-
cus, ważny patogen noworodków [48, 51], co według autorów działa obronnie 
podczas rozwoju komórkowej odpowiedzi immunologicznej u noworodków. Ka-
telicydyna wykrywana w płynie owodniowym oraz w skórze nowo narodzonego 
dziecka działa ochronnie i stanowi wrodzoną barierę antydrobnoustrojową. Myszy 
pozbawione odpowiednika genu LL-37 (ang. Cathelicidin Related Antimicrobial 
Peptide, CRAMP) są bardziej podatne na infekcje paciorkowcem grupy A niż my-
szy dzikie [32, 50, 51]. Wzrost ekspresji katelicydyny w nabłonku, jako odpowiedź 
na uszkodzenie lub zakażenie paciorkowcem grupy A wykazano w badaniach eks-
perymentalnych na myszach, jak i w badaniach na ludziach [48, 51]. Podanie prze-
ciwciał przeciw LL-37 kojarzyło się z brakiem ekspresji peptydu i negatywną odpo-
wiedzią na leczenie przewlekłego owrzodzenia [38]. LL-37 hamuje wzrost bakterii 
Pseudomonas aeruginosa; zapobiega tworzeniu biofilmu bakteryjnego, m.in. przez 
zmniejszenie adhezji bakterii do podłoża. Transfer genu LL-37/hCAP do dróg od-
dechowych myszy zainfekowanych tym patogenem powoduje znaczący spadek 
wzrostu bakterii [31]. Badania nad LL-37 i CRAMP wykazały słabe antybakteryjne 
działanie (MIC > 64 µM) wobec Staphylococcus aureus, lepsze (MIC 4 – 16 µM) 
w stosunku do Pseudomonas aeruginosa, a najsilniejsze (MIC 5 – 16 µM) wobec 
Escherichia coli i innych gatunków, które rzadko infekują skórę [15, 32, 40, 48, 51]. 
LL-37 i propeptyd ulegają degradacji in vitro i ex vivo w wycieku z rany zawierają-
cym bakterie Pseudomonas aeruginosa, produkującymi elastazę [40, 50].
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Katelicydyny neutralizują lipopolisacharyd (LPS), endotoksynę obecną w ścia-
nach komórek bakterii Gram-, która wywołuje szok septyczny przez indukcję pro-
zapalnych cytokin. Wykazano, że LL-37 wiąże LPS indukujący ekspresję MCP-1 
i IL-6 [23] oraz IL-8 [45] i neutralizuje aktywność endotoksyny poprzez blokowa-
nie wiązania LPS do komórek CD14+ i zahamowanie wytwarzania cytokin. Zdol-
ność peptydu do hamowania produkcji cytokin zależna jest od siły jego wiązania 
z LPS [7]. LL-37 hamuje ekspresję genów IL-6, IL-8 i IL-10 [21] oraz IL-1β, IL-8 
i międzykomórkowej cząsteczki adhezyjnej (ICAM-1) indukowanych przez bakte-
ryjne LPS. Badania Parka i wsp. wykazały, że w fibroblastach LL-37 hamuje eks-
presję kolagenu poprzez indukcję fosforylacji kinazy ERK (ang. signal-regulated 
kinase-ERK) [39]. Znane jest również proapoptotyczne działanie LL-37 [8, 23, 30, 
55]. Z kolei, w keratynocytach stymulowanych LL-37 wykazano wzrost ekspresji 
cyklooksygenazy-2 (COX-2) i prostaglandyny 2 (PGE-2), odpowiedzialnych za 
ochronę przed apoptozą. Ponadto, LL-37 indukuje ekspresję inhibitora apoptozy-2 
(IAP-2), hamującego apoptozę z udziałem COX-2/PGE-2 [8]. 

Znacznie częściej [32, 40] mamy do czynienia ze zmianami powodującymi 
wzrost aktywności LL-37, np. w łuszczycowych zmianach skórnych [10, 42], TRU 
[18, 25], kontaktowym zapaleniu skóry [28, 34], zakażeniach bakteryjnych [44, 48, 
51], zapaleniu błony maziowej [19], przewlekłej chorobie zapalnej nosa [7], aspi-
ratach tchawiczych u noworodków [7, 32], w mukowiscydozie [31], sarkoidozie 
[44, 50], czy nowotworach [7, 48]. Spadek aktywności peptydu obserwowano m.in. 
w atopowym zapaleniu skóry [42], przewlekłym owrzodzeniu nabłonka [48, 50], 
infekcjach jelitowych [7], czy ostrej białaczce szpikowej [41]. Brak ekspresji LL-37 
wykazano w granulocytach i ślinie chorych z chorobą Kostmanna [32, 50].

NET, NETOZA I JEJ ZNACZENIE  
W CHOROBACH AUTOIMMUNOLOGICZNYCH

W ostatnim dziesięcioleciu wykryto, że aktywowane neutrofile uwalniają kom-
pleks bogaty w jądrowy DNA, histony, LL-37 oraz zawartość ziarnistości cytopla-
zmatycznych do przestrzeni zewnątrzkomórkowej z formowaniem struktury zwanej 
„pułapką” (ang. Neutrophil Extracellular Trap, NET) dla zewnątrzkomórkowych pa-
togenów, w której zostają one uwięzione, a następnie niszczone. Po uwolnieniu sieci 
NET neutrofile giną (NETosis) [13, 26, 53, 54, 55]. W neutrofilach aktywowanych, 
np. LPS, mirystynianem octanu forbolu (PMA), IL-8 , dochodzi do rozpuszczenia 
błony jądrowej, dekompresji chromatyny i połączenia jej z białkami ziarnistości. Na 
skutek przerwania ciągłości błony komórkowej, kompleks ten zostaje uwolniony do 
przestrzeni pozakomórkowej. NET uwalniają również neutrofile stymulowane przez 
kompleksy immunologiczne; ich chromatyna ulega dekondensacji za pośrednictwem 
enzymów: elastazy neutrofili i mieloperoksydazy [52]. Elastaza degraduje łącznik 
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i jądro histonu H1, co prowadzi do dekondensacji chromatyny, wzmacnianej przez 
mieloperoksydazę [33]. Ponadto , podczas formowania NET histony H3 podlegają 
cytrulinacji (deiminacji), która przekształca dodatnio naładowane, boczne łańcuchy 
argininy w polarne i pozbawione ładunku reszty cytrulinowe [27, 49] Proces ten kata-
lizowany jest przez zlokalizowaną w jądrze neutrofili deiminazę 4peptydylo-argininy 
(PAD4). Przerwana zostaje ciągłość błony jądrowej, wypływająca chromatyna łączy 
się z czynnikami antybakteryjnymi i uwalnia NET [6, 53]. Według Neeli’ego i wsp. 
[35], w inicjacji zmian w cytoszkielecie neutrofili, umożliwieniu rozpadu jądra, błony 
komórkowej i uwolnieniu pułapki bierze też udział integryna MAC-1. 

Sieć NET, jako czynnik obronny przeciw patogenom, takim jak bakterie, wi-
rusy, pierwotniaki czy grzyby, eksponuje jednak jednocześnie cząsteczki immu-
nostymulujące, aktywuje plazmocytoidalne komórki dendrytyczne (pDC) do pro-
dukcji INF-α, działa toksycznie na śródbłonek, współuczestniczy w powstawaniu 
autoprzeciwciał, aktywacji dopełniacza i bierze udział w uszkodzeniu narządów [4, 
5, 13, 24, 26, 52]. Ponadto, cytrulinowane histony uszkadzają komórki endotelium 
[17] oraz przyczyniają się do powstania nowych autoantygenów [9], które aktywo-
wane są przez eksponowanie białek NET, ze względu na ochronę DNA przed degra-
dacją przez inhibitory DNAzy [26]. Działanie hamujące degradację DNA wynika 
z ochronnej funkcji LL-37, wysokiego poziomu przeciwciał przeciw składnikom 
sieci NET lub wiązania przez nią C1q [53]. Według. Lande i wsp., korelacja między 
poziomem przeciwciał przeciw LL-37 i dsDNA sugeruje, że pochodzący z neutro-
fili LL-37 w połączeniu z DNA działa jako autoantygen komórek B [26]. Jednak, 
zdaniem Kahlenberga i wsp., równoczesna aktywacja kaspazy-1, głównego enzy-
mu procesu zapalnego , wskazują, że kompleks DNA z LL-37 nie jest konieczny 
[24]. Według tych autorów, do aktywacji kaspazy-1 dochodzi dzięki zdolności do 
indukcji wycieku potasu z wykorzystaniem receptora P2X7R aktywowanego ATP. 
Jak wykazali Garcia-Romo i wsp., do NETozy dochodzi również pod wpływem 
kompleksów zawierających rybonukleoproteinę (RNP), wiązanych z receptorem 
FcyRIIa [13]. Kompleksy zawierające RNP pobudzają neutrofile do produkcji reak-
tywnych form tlenu, która wyzwala aktywację enzymów neutrofili i powoduje ich 
dyslokację do jądra komórkowego z następowym uwolnieniem sieci NET. Wzrasta 
immunogenność i wychwyt DNA przez pDC [32, 51]. 

W niektórych chorobach, np. przewlekłej chorobie ziarniniakowej na skutek 
mutacji w łańcuchu oksydazy NADPH (ang. Nicotinamide Adenine Dinucleotide 
Phosphate) nie ma możliwości uwalniania NET [54], ale jak wykazano w bada-
niach Nishinaka i wsp. [36] podanie H2O2 przywraca tę możliwość. W chorobach 
autoimmunologicznych jak: zapalenie małych naczyń (ang. Small Vessel Vasculi-
tis, SVV), czy TRU stwierdza się występowanie przeciwciał przeciw cytoplazmie 
neutrofili (ANCA), których głównym celem jest mieloperoksydaza (MPO) i prote-
inaza 3 (PR3). Przyłączenie ANCA do MPO i PR3 powoduje aktywację neutrofili 
i NETozę. Kompleks ANCA-MPO aktywuje też mieloidalne komórki dendrytyczne 
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(mDC). Leczenie DNAzą hamuje formowanie NET i zapobiega zapaleniom naczyń. 
LL-37 może tworzyć również kompleksy z własnym RNA i zamieniać go w silny 
stymulator mDC przez receptory TLR7 i 8 [12]. Kompleks LL-37-RNA, uwolniony 
po śmierci komórki transportowany jest do pDC i mDC, indukuje aktywację TLR7 
w pDC i wyzwala sekrecje IFN-α, natomiast w mDC indukuje sekrecję TNF-α, 
IL-6 i różnicowanie w dojrzałe komórki dendrytyczne. Dojrzewanie mDC wyzwa-
lane jest przez pobudzenie endosomalnych TLR8 i wzmocnione przez aktywacje 
pDC do produkcji IFN-α. W badaniach in vivo wykazano, że ilość kompleksów 
własnego RNA z LL-37 korelowała z liczbą dojrzałych mDC [53]. Potwierdzone 
to zostało przez Suna i wsp., którzy wykazali dodatnią korelację między aktywacją 
pDC, wyrażoną wzmożoną sekrecją IFN-α oraz ekspresją LL-37 [45]. Z kolei LL-
37 posiada zdolność aktywacji pDC do produkcji IFN-α [5, 13, 26]. 

Za degradację NET odpowiedzialna jest obecna w surowicy DNaza1. U chorych 
na TRU wykazano zwolnioną degradację NET, spowodowaną niską aktywnością 
DNAzy1, jej inhibitorami lub przeciwciałami przeciw NET, które zapobiegają wnika-
niu DNazy1 do NET [5, 18]. Wiele grup badaczy sugeruje, że brak równowagi między 
formowaniem NET, a jej klirensem u chorych na TRU może powodować spadek to-
lerancji immunologicznej i uszkadzanie tkanek [13, 18, 24, 25, 52]. Za występowanie 
NETozy u chorych na TRU i ekspozycję białek immunostymulujących odpowiedzial-
ne są przede wszystkim często wykrywane w tej grupie chorych neutrofile o niskiej 
gęstości [53]. Ponadto , jak wykazano w badaniach różnych autorów, NET stanowi 
aktywator procesu zapalnego połączonego, przynajmniej częściowo ze zwiększonym 
uwalnianiem LL-37 [24, 52]. LL-37 aktywuje zapalny receptor makrofagów NLRP3 
(szczególnie podtyp M1) poprzez P2X7R. Ponadto, produkcję NET wzmacnia uwal-
nianie IL-18, co według autorów sugeruje nowy mechanizm, dzięki któremu odpo-
wiedź zapalna ulega amplifikacji przez pętlę, w której NEToza indukowana produkcją 
IL-1β i IL-18 zwiększa uwalnianie zewnątrzkomórkowych sieci przez kolejno pobu-
dzane neutrofile [24].

PODSUMOWANIE

W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost znaczenia peptydów antybakte-
ryjnych, włącznie z LL-37. Peptydy te są szybko syntetyzowane przy niskim wydatku 
metabolicznym i dostępne w dużych ilościach bezpośrednio po infekcji. Produkowa-
ne są przez różne typy komórek: makrofagi, neutrofile, keratynocyty czy komórki na-
błonka. Stanowią pomost między wrodzoną a nabytą odpowiedzią immunologiczną. 
Cząsteczka LL-37 działa jako peptyd antybakteryjny, powodując bezpośrednio za-
hamowanie wzrostu lub zabicie drobnoustrojów. Bierze udział w odpowiedzi immu-
nologicznej, jako czynnik immunostymulujący, wywierając wpływ na zmiany w dy-
namice błony komórkowej, połączone z aktywacją receptorów błonowych. Oprócz 
jednak działań pożądanych, cząsteczka ta zaangażowana jest także w stymulację cho-
rób o charakterze autoimmunologicznym. 
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