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Úvod 

Zápalové črevné choroby (z angl. inflammatory bowel disease – IBD) sú skupinou chorôb 
gastrointestinálneho traktu vyznačujúcich sa chronickým zápalom. Medzi hlavných zástupcov 
IBD sa radí ulcerózna kolitída a Crohnova choroba. Napriek intenzívnemu výskumu 
v minulosti aj súčasnosti sa doteraz nepodarilo uspokojivo objasniť patogenézu IBD. Liečba 
je zameraná na potlačenie zápalu na systémovej úrovni. Vzhľadom na to, že sa terapia 
zameriava na znaky a príznaky namiesto príčin vzniku zápalu, býva neraz neefektívna či 
dokonca neúčinná. Z tohto dôvodu je nutné pokračovať v objasňovaní príčin vzniku IBD ako 
aj hľadať nové potenciálne markery nápomocné pri diagnóze a prognóze tejto skupiny chorôb. 

Jedným z takýchto markerov by mohli byť práve neutrofilové extracelulárne pasce (z angl. 
neutrophil extracellular traps – NETs). Neutrofily majú okrem fagocytózy a produkcie 
reaktívnych foriem kyslíka možnosť neutralizácie patogénov aj formou NETs v procese 
zvanom NETóza [1]. NETs možno chápať ako siete, ktoré slúžia na zachytenie a usmrtenie 
patogénov a skladajú sa z dekondenzovanej DNA neutrofilu, histónov a antimikrobiálnych 
proteínov. Počas NETózy dochádza k vypudeniu vlákien DNA z jadra do extracelulárneho 
priestoru, čím sa vypudená DNA stáva extracelulárnou. Hoci je NETóza považovaná za 
fyziologický proces, nadmerná tvorba NETs bola dokázaná u mnohých chorôb vrátane IBD 
[2,3]. V súčasnosti sa NETs považujú za jeden z hlavných prispievateľov chronického zápalu 
gastrointestinálneho traktu a to hneď dvoma spôsobmi. Extracelulárna DNA, ktorá je hlavnou 
zložkou NETs, môže v závislosti na forme a podmienkach stimulovať imunitnú odpoveď 
aktiváciou rôznych bunkových signálnych dráh ako TLR9 či STING [4]. Druhý spôsob sa 
týka inhibície hojenia rán. Bolo zistené, že NETs spomaľovali hojenie rán v myšacom modeli 
diabetu [5,6], vďaka čomu je možné sa domnievať, že NETs budú mať podobný účinok aj pri 
IBD. 

Naším cieľom bolo overiť hypotézu, či NETs získané z neutrofilov z krvi IBD pacientov 
negatívne ovplyvňujú hojenie rán a ak áno, či je možné tento inhibičný účinok zmierniť ich 
odstránením. Model hojenia rán sme skúmali na bunkách rakoviny hrubého čreva línie DLD-
1. NETs sme degradovali pomocou enzýmu deoxyribonukleáza I (DNáza). Je to enzým, ktorý 
je v organizme fyziologicky prítomný a jeho úloha spočíva v štiepení prebytočnej DNA. 
Vzhľadom na to, že sa zistilo, že aktivita tohto enzýmu môže byť u IBD pacientov nižšia 
v porovnaní so zdravými ľuďmi [7], mohlo by terapeutické podanie DNázy viesť 
k zmierneniu IBD. Okrem DNázy sme NETs inhibovali aj streptonigrínom, čo je inhibítor 
vzniku NETs. 

Metódy 

Komentár od [MM1]: Toto je forma príspevku už 
upravená podľa pokynov (aj to škaredo vyzerajúce 
zarovnanie vľavo). Rozsah príspevku som prispôsobil podľa 
toho, ktorý som posielal naposledy ešte v druhom ročníku. 
Do výsledkov som sa rozhodol dať len DNázu a streptonigrín 
(NEi nie), lebo to podľa mňa vzhľadom na rozsah príspevku 
stačí. 

Komentár od [MM2]: Koho mám dať ako spoluautorov, 
Talianov, keďže som tie experimenty robil s nimi? 

Komentár od [MM3]: Je nutné nejako vysvetľovať tieto 
skratky alebo tie signálne dráhy? 

Komentár od [MM4]: Nie je toto povedané príliš laicky? 

Komentár od [MM5]: Mám tu zachádzať do podrobností 
a spomínať napr. PAD4? Lebo hoci je to celkom podstatné, 
koncentráciu toho enzýmu sme nemerali a neukazujem tam 
o tom žiadne výsledky, tak aby som zbytočne nehovoril o 
niečom, čo vo výsledkoch nespomínam. 

Komentár od [MM6]: Stačí takto alebo sa mám venovať 
podrobnejšie napr. tej izolácii neutrofilov a tvorbe NETov? 



Model hojenia rán je založený na poznatku, že dva zhluky buniek migrujú oproti sebe, kým 
nevyplnia prázdny priestor. Pohyb je kľúčovou vlastnosťou buniek pri hojení rán. Rýchlosť 
pohybu buniek za určitú jednotku času je možné kvantifikovať a vďaka tomu určiť, či daná 
látka mala na pohyb buniek vplyv. Bunky línie DLD-1 (ATCC, Manassas, Virginia, USA) 
sme rozdelili do piatich skupín: kontrolná skupina (Kontrola), bunky kultivované 
s neutrofilmi (Neu), bunky kultivované s NETs (NETs), bunky kultivované s NETs a DNázou 
(NETs + DNáza; 5 μg/ml, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA) alebo streptonigrínom 
(NETs + streptonigrín; 1,5 ng/ml, Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA) a bunky 
kultivované len s DNázou alebo streptonigrínom (DNáza, streptonigrín). Dizajn experimentu 
bol nasledovný: v prvý deň (deň 0) boli bunky nariedené na 500 000/ml. Z takejto kultúry bol 
odobratý objem 100 μl a pipetou vnesený do IBIDI kociek (IBIDI GmbH, Mníchov, 
Nemecko) prichytených v kultivačnej platničke. IBIDI kocky fungujú ako forma, v rámci 
ktorej bunky prisadnú na podklad (dno kultivačnej platničky) a ktorá zároveň od seba 
oddeľuje dve strany buniek. Po odobratí IBIDI kociek po 24 hodinách (deň 1, v grafoch T0) 
preto vzniknú dva zhluky buniek s medzerou v strede medzi nimi. Tieto dva vzniknuté zhluky 
boli vizualizované pod svetelným mikroskopom a následne inkubované s neutrofilmi, NETs, 
DNázou alebo streptonigrínom (podľa jednotlivých skupín) po dobu 24 hodín. V deň 1 boli 
z 10 ml venóznej krvi IBD pacientov izolované neutrofily a časť z nich bola vystavená účinku 
50 nM PMA (forbol-12-myristát-13-acetát; Thermo Fisher Scientific, Waltham, 
Massachusetts, USA), čo je látka schopná indukcie NETózy v neutrofiloch. Po prebehnutí 
NETózy boli bunky inkubované s neutrofilmi a/alebo NETs na 24 hodín. Po tomto čase (deň 
2, v grafoch T24) boli bunky vizualizované opäť. Vzdialenosti medzi bunkami na obrázkoch 
z dňa 1 a dňa 2 boli zmerané programom ImageJ (NIH, Bethesda, Maryland, USA) a 
vyhodnotené ako tri merania jedného obrázka danej skupiny. Tri merania boli robené 
z dôvodu nerovnakosti rýchlosti pohybu buniek po celom okraji, čím boli dosiahnuté hodnoty 
bližšie skutočnému priemeru zostávajúcej (neuzatvorenej) vzdialenosti na deň 2. Číselné 
hodnoty meraní boli porovnané a štatisticky vyhodnotené použitím jednofaktorovej ANOVA 
programom GraphPad 6 (GraphPad Software, La Jolla, California, USA). 

Výsledky 

Inkubácia buniek s neutrofilmi (Obr. 1G) nemala výrazný vplyv na vzdialenosť, a teda pohyb 
buniek v porovnaní s kontrolou (Obr. 1F). Naopak, po pridaní NETs sa pohyb buniek takmer 
úplne zastavil (Obr. 1H). V skupine, v ktorej sme inkubovali bunky okrem NETs aj s DNázou 
(Obr. 1I), nastalo zmiernenie negatívneho účinku NETs do takej miery, že výsledná 
vzdialenosť medzi bunkami v časovom bode T24 bola podobná vzdialenosti s kontrolnou 
skupinou. Podobný prípad bol pozorovaný aj po inkubácii buniek so samotnou DNázou (Obr. 
1J), kde sa miera uzatvorenej vzdialenosti výrazne nelíšila od kontroly. 

Komentár od [MM7]: Zdalo sa mi užitočné dať tam 
informáciu, že deň 1 v dizajne experimentu korešponduje s 
T0 riadkom v grafoch (a podobne deň 2 s T24), lebo si viem 
predstaviť, že niekto, kto to vidí prvýkrát, by sa v tom mohol 
strácať. 

Komentár od [MM8]: Zatiaľ som dal tieto dva grafy, ale 
podľa mňa by sa tam dosť hodilo pridať aj tie grafy 
znázorňujúce tú zmeranú dĺžku, lebo takto to vychádza dosť 
abstraktne. Znamenalo by to ale dva ďalšie grafy navyše a v 
pokynoch bolo, že máme dať 1-3 grafy, nie viac. Možno by 
sme tie pokyny mohli chápať skôr orientačne ako doslova a 
môžem tam dať aj tie ďalšie dva grafy zobrazujúce ten 
zistený rozdiel? 
Čo som pozeral predošlý príspevok spred dvoch rokov, v 
texte výsledkov som neuvádzal nejaké veľmi konkrétne 
hodnoty ani p hodnoty, tak som ich zatiaľ nedal ani sem. 



 

Obr. 1 Vzdialenosti buniek (A, F) v kontrole; (B, G) po kultivácii s neutrofilmi; (C, H) NETs; (D, 
I) NETs a DNázou a (E, J) samotnou DNázou. 

Obr. 2 predstavuje grafické znázornenie kvantifikácie vzdialeností medzi jednotlivými 
skupinami buniek v časoch T0 (deň 1) a T24 (deň 2). Vzdialenosť medzi skupinou buniek 
inkubovanou s NETs bola po jednom dni signifikantne väčšia v porovnaní s kontrolou 
a skupinou buniek inkubovanou s neutrofilmi (p < 0,001 pre kontrolu a p = 0,001 pre Neu). 
Navyše, táto vzdialenosť bola signifikantne väčšia aj v porovnaní so skupinou inkubovanou 
s NETs a DNázou (p = 0,002). Vzdialenosť medzi bunkami v skupine inkubovanej so 
samotnou DNázou sa výrazne nelíšila od všetkých ostatných skupín okrem skupiny 
inkubovanej s NETs. 

 

Obr. 2 Porovnanie vzdialeností jednotlivých skupín buniek po pridaní DNázy. ** = 0.05 > p > 
0.01; *** = p < 0.001 

Z Obr. 3 vyplýva, že streptonigrín mal podobný účinok ako DNáza. Podobne ako na Obr. 1, aj 
v tomto prípade inkubácia buniek s neutrofilmi spôsobila čiastočné uzatvorenie medzery 



medzi bunkami po jednom dni (Obr. 3G) a blokovanie migrácie buniek v skupine buniek 
inkubovanej s NETs (Obr. 3H). Streptonigrín pridaný k bunkám s NETs odstránil ich 
negatívny účinok (Obr. 3I). Pridanie samotného streptonigrínu k bunkám (Obr. 3J) spôsobilo 
zdanlivo ešte rýchlejší pohyb buniek, pretože po jednom dni bunky zacelili väčšiu časť 
medzery v porovnaní s kontrolnou skupinou. 

 

Obr. 3 Vzdialenosti buniek (A, F) v kontrole; (B, G) po kultivácii s neutrofilmi; (C, H) NETs; (D, 
I) NETs a streptonigrínom a (E, J) samotným streptonigrínom. 

Podobne ako v experimente po pridaní DNázy, aj po pridaní streptonigrínu došlo k blokácii 
inhibičného účinku NETs na pohyb buniek. To sa prejavilo signifikantným rozdielom vo 
vzdialenosti buniek medzi skupinou inkubovanou s NETs a všetkými ostatnými skupinami 
(Obr. 4). Navyše je možné si tiež všimnúť, že streptonigrín nielenže zmiernil účinky NETs, 
ale po jeho podaní bunky uzatvorili väčšiu vzdialenosť v porovnaní s kontrolou (p = 0,021). 
Tento výsledok bol dosiahnutý aj v prípade, ak bol s bunkami inkubovaný samotný 
streptonigrín (p < 0,001). 



 

Obr. 4 Porovnanie vzdialeností jednotlivých skupín buniek po pridaní streptonigrínu. * = p < 
0.05; *** = p < 0.001 

Diskusia 

Naše výsledky odhalili niekoľko zaujímavých pozorovaní. Potvrdili sme našu hypotézu, že 
NETs spomaľujú migráciu buniek a tým aj hojenie rán v in vitro modeli. Ukázalo sa, že 
DNáza má podobný účinok na zvrátenie inhibície pohybu buniek pomocou NETs ako 
streptonigrín a to napriek odlišnému mechanizmu účinku oboch skúmaných látok. Vzhľadom 
na podobnosť účinku DNázy a streptonigrínu na základe týchto výsledok nemožno určiť, 
ktorý z týchto inhibítorov NETs dosiahol vyššiu účinnosť a rovnako ani to, ktorý z nich by sa 
javil ako vhodnejší kandidát na ďalšie skúmanie v in vivo modeloch. Lokálny účinok oboch 
inhibítorov NETs je pravdepodobne daný rôznymi faktormi, napríklad vzájomným pomerom 
množstva NETs a koncentrácie daného inhibítora, pričom prevažujúci stimul sa môže prejaviť 
na výslednom pohybe buniek. Táto úvaha môže byť ilustrovaná na Obr. 3I, kde sa zdá, že 
streptonigrín nebol rovnako účinný v inhibícii NETs pozdĺž celých okrajov buniek. Hoci bolo 
počas manipulácie s bunkami dbané na to, aby bola koncentrácia inkubovaných látok rovnaká 
v celom médiu s bunkami, určité lokálne výkyvy koncentrácie NETs ako aj ich inhibítorov 
nemožno vylúčiť. V prípade streptonigrínu sa zdá, že samotné podanie bez NETs určitým 
spôsobom urýchľovalo pohyb buniek v porovnaní s kontrolnou skupinou. Využitie tohto 
pozorovania (ak sa v nasledujúcich experimentoch potvrdí) je však nateraz otázne, pretože 
jednou z charakteristických čŕt IBD je práve nadmerné množstvo NETs v gastrointestinálnom 
trakte (zvyčajne hrubom čreve). Napriek tomu je ale možné konštatovať, že potenciálny 
profylaktický účinok inhibície NETs napríklad na podporu zotrvania pacienta v remisii nie je 

Komentár od [MM9]: Ani v predošlom príspevku som v 
diskusii nemal citácie, tak som ich sem zatiaľ nedal. Ak tomu 
správne rozumiem, ide tu hlavne o zhodnotenie vlastných 
výsledkov a nie až tak o ich zasadenie do kontextu 
celosvetovej literatúry. 

Komentár od [MM10]: V tejto vete chcem povedať to, že 
keby sa ukázalo, že streptonigrín nejako pomáha rýchlejšie 
hojiť IBD rany v čreve bez prítomnosti nadbytku NETs, tak by 
to bolo viac nápomocné pacientom v remisii ako pacientom s 
aktívnou chorobou, nie? 



možné úplne vylúčiť. Na pochopenie funkcie NETs v hojení rán bude v budúcich 
experimentoch kľúčové odhaliť bunkovú signalizáciu vedúcu k inhibícii bunkového pohybu 
ako aj podmienky, ktoré tomuto negatívnemu účinku napomáhajú. 
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Komentár od [MM11]: Za diskusiou som mal v predošlom 
príspevku jednou vetou spomenutý odkaz na grant, ktorý k 
tomuto prispel. Mám tu niečo uviesť (s ohľadom na to, že do 
posledného minuloročného grantu som tiež dával výsledky z 
Talianska)? 

Komentár od [MM12]: V pokynoch sa píše, že pravidlá 
citovania sú podľa tých v Bratislavských lekárskych listoch, 
čím by som sa na ich mieste veľmi nechválil, ale chcem tým 
povedať, že BLL asi nemajú stiahnuteľný citačný formát do 
Mendeleya, že? Zatiaľ som si pomohol tak, že som tam dal 
nejaký formát, ktorý spĺňa všetko to, čo je v pokynoch 
(poradie číslovania citácií v texte). Jediné, čo tam mám teraz 
navyše, je DOI, ale keďže ho má každý článok, ktorý tam 
citujem, nemuselo by to nikomu vadiť. 


