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Úvod 

Reumatoidná artritída (RA) je zápalová, chronická autoimunitná choroba. Aj keď sa jedná o pomerne 
častú chorobu, etiopatogenéza tejto choroby nie je úplne známa. Charakteristickými znakmi pre RA je 
prítomnosť protilátok voči imunoglobulínu G a voči citrulinovaným proteínom [1]. Prítomnosť 
citrulinovaných proteínov zvyšuje imunogenicitu a ich prítomnosť v kĺboch koreluje so závažnosťou 
choroby  [2]. Z tohto dôvodu sa v posledných rokoch výskum upriamuje na štúdium neutrofilov, 
najpočetnejších, efektorových buniek vrodenej imunity, nakoľko ich funkcie môžu viesť k zvýšenému 
výskytu citrulinovaných proteínov  [3]. 

Neutrofily vo svojej imunitnej reakcii môžu využívať tri typy ciest a to fagocytózu, degranuláciu a 
uvoľňovanie neutrofilových, extracelulárnych sietí (NETov) v procese nazývajúcom som sa NETóza 
[3]. NETy sú štruktúry pripomínajúce siete, ktoré sú pri imunitnej odpovedi vylúčené do 
extracelulárneho priestoru s cieľom zneškodniť pôvodcu zápalu. NETy tvorí viacero zložiek a pre 
väčšinu z nich sú charakteristické antimikrobiálne vlastnosti. K zložkám NETov patrí DNA a proteíny 
ako napríklad históny, neutrofilová elastáza, myeloperoxidáza, kalprotektín, katelicidín, aktín a 
defenzíny [4]. Jedným z kľúčových komponentov NETov sú práve históny a proces ich citrulinácie. 
Citrulinované históny tak vytvárajú ďalší podnet pre produkciu nových protilátok, čo vedie k zhoršeniu 
stavu. Okrem toho samotná prítomnosť protilátok podmieňuje tvorbu nových NETov [5]. Takáto 
imunitná odpoveď vytvára začarovaný kruh, kde prítomnosť komponentov v samotných NEToch 
podmieňuje tvorbu protilátok,  ktoré sú sami o sebe príčinou/spúšťačom NETózy. Práve takáto reakcia 
môže teda viesť k zhoršeniu zápalu a stavu [6].  

Z tohto dôvodu sa náš experiment zameral na funkčnú analýzu neutrofilov, fokusovanú na tvorbu 
NETov. Naším cieľom bolo zistiť či tvorba NETov je zvýšená v prípade RA a taktiež objasniť či 
hyperreaktivita neutrofilov, ktorá vedie k zvýšenej tvorbe NETov pri RA, je spôsobená endogénne, čo 
znamená, že za zvýšenou tvorbou NETov stoja samotné neutrofily, alebo činnosť neutrofilov 
ovplyvňujú exogénne faktory ako imunogénne častice, ktorých príkladom sú mitochondrie alebo 
baktérie. Z tohto dôvodu boli do tejto štúdie zaradené tri skupiny pacientov. Pacienti s RA, ktorí boli 
rozdelení do dvoch podskupín a to pacienti s nasadenou biologickou, imunosupresívnou liečbou a RA 
pacienti bez liečby. Kontrolnou skupinou boli pacienti s artrózou.  

Materiál a metódy 

Pacienti: 

V tejto štúdii boli použité krvné vzorky od 37 pacientov. Pacienti na základe diagnózy a liečby boli 
zaradení do troch skupín. Pacienti s reumatoidnou artritídou liečení imunosupresívnou, biologickou 
liečbou (22), pacienti s diagnostikovanou RA bez imunosupresívnej liečby (5), kontrolnou skupinou 
boli pacienti s artrózou (10). Krvné vzorky, ktoré boli pacientom odobraté, boli využité na izoláciu 
neutrofilov. 

Izolácia neutrofilov: 

Krvné vzorky boli získané od všetkých skupín zahrnutých v tomto projekte. Pacientská krv sa navrstvila 
v pomere 1:1 na polymorf (AN221725, Accurate Chemical & Scientific Corp). Ďalším krokom bola 



centrifugácia (30 min., 550g pri 24 °C). Po gradientovej centrifugácii sa odobrala len vrstva, ktorá 
obsahovala neutrofily. Odobraté neutrofily sa inkubovali počas 5 min s 0,45 % NaCl. Po 5 min sa objem 
doplnil s RPMI-1640. Nasledovala ďalšia centrifugácia (10 min., 220g pri izbovej teplote). Po 
centrifugácii sa odstránil supernatant  a pelet sa rozsuspendoval v 20 ml 0,2 % NaCl a po 20 s sa pridal 
rovnaký objem 1,6 % NaCl z dôvodu potrebnej lýzy erytrocytov.  Po lýze nasledovala posledná 
centrifugácia (10 min., 220g pri izbovej teplote).  Po centrifugácii sa supernatant odstránil a pelet 
obsahujúci neutrofily  sa rozsuspendoval v 1 ml RPMI-1640 s 10% FBS. 

Netóza: 

Na detekciu tvorby NETov  v rôznych podmienkach sme využili DNA viažúce sa farbivo Sytox Green 
dye pri vlnovej dĺžke: excitácia 488 nm a emisia 525 nm (Life Technologies). Tvorba NETov bola 
pozorovaná v rôznych podmienkach/stimuloch, ktoré mali za úlohu mimikovať sterilný alebo 
bakteriálny zápal. Za týmto účelom boli využité ľudské mitochondrie, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli  s MOI 80 a MOI 8 (MOI = multiplicity of infection). Neutrofily boli k reagentom 
pridávané v počte 100 000 neutrofilov na jamku. Neutrofily boli spoločne s reagentmi inkubované 3 
hod. pri 5 % CO2 a 37 °C. Výsledná/celková DNA prítomná v neutrofiloch sa určila na základe 
fluorescenčných hodnôt z jamiek, kde boli neutrofily lyzované 0,1 % Tritonom-X-100. Na výpočet 
percenta tvorby NETov sa od každých podmienok odčítala fluorescencia negatívnej kontroly čiže jamky 
kde boli iba neutrofily s médiom. Na pozitívnu kontrolu sme využili forbol-12-myristát-13-acetát 
(PMA) s výslednou koncentráciou 100 nM. 

 Štatistická analýza: 

Získané výsledky boli spracované v programe GraphPad Prism (verzia 8.0.1). Tento program sme 
využili aj na vytvorenie grafov. Na vyhodnotenie výsledkov sme použili  Two-way ANOVA test s 
Dunn-Šidákovou korekciou. Výsledne dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka. Za 
signifikantné rozdiely boli považované tie, u ktorých bolo dosiahnuté p<0,05.          

Výsledky 

Signifikantné rozdiely v prípade pozitívnej kontroly a induktora PMA boli dosiahnuté medzi pacientmi 
s artrózou a RA pacientmi s biologickou imunosupresívnou liečbou (p=0,0079). Pri E. coli s MOI 80 
boli signifikantné rozdiely medzi skupinami artrotických pacientov a neliečených RA pacientov 
(p=0,0001) a taktiež medzi liečenými a neliečenými RA pacientmi (p=0,0001). V prípade E. coli s MOI 
8 boli signifikantné rozdiely dosiahnuté opäť medzi rovnakými skupinami (p=0,0324 a p=0,0222). Pri 
S. aureus a MOI 80 boli štatisticky významné rozdiely medzi RA pacientmi s a bez imunosupresívnej 
liečby (p=0,0027). Pri MOI 8 u S. aureus bol signifikantný rozdiel medzi rovnakými skupinami ako pri 
E. coli s MOI 8 (p=0,0004 a p=0,0007). Pri využití mitochondrií ako stimulu bol vyhodnotený iba jeden 
signifikantný rozdiel a to pri MOI 80 medzi pacientmi s artrózou a neliečenými pacientmi s RA 
(p=0,0067).  

Grafické znázornenie štatistických výsledkov je v grafe 1. 



 

Graf 1 Percento neutrofilov tvoriacich NETy v jednotlivých skupinách v závislosti od rôznych 
stimulov a ich koncentrácií. PMA- forbol-12-myristát-13-acetát, EC- E. coli, SA- S. aureus, MT- 
mitochondrie. 

Diskusia 

Tvorba NETov vykazuje signifikantné rozdiely naprieč skupinami a stimulmi. Z uvedených výsledkov 
(Graf 1) vyplýva, že najväčšia tvorba NETov bola zaznamenaná v prípade pacientov s reumatoidnou 
artritídou, ktorí ešte nedostali imunosupresívnu liečbu. V štúdii boli zahrnutí aj pacienti s RA, ktorým 
už bola podaná biologická imunosupresívna liečba. Z ich krvných vzoriek bolo zistené, že tvorba NETov 
je znížená v porovnaní so skupinou bez liečby. Kontrolná skupina pacientov s artrózou taktiež 
vykazovala nižšie percento tvorby NETov ako neliečení RA pacienti. Tieto výsledky potvrdzujú našu 
hypotézu, ktorá hovorí, že u pacientov s RA dochádza k zvýšenej tvorbe NETov. Takéto výsledky boli 
potvrdené/popísané už viacerými štúdiami [2,5,7]. Znížená tvorba NETov, ktorá nastala u liečených RA 
pacientov môže byť výsledkom biologickej, imunosupresívnej liečby, nakoľko biologická liečba znižuje 
koncentráciu zápalových cytokínov [8], čiže znižuje výskyt jedných z viacerých spúšťačov tvorby 
NETov [7]. Podobné účinky tohto typu liečby, ktoré viedli k zníženej koncentrácii NETov, boli 
preukázané aj v prípade inej autoimunitnej choroby, systémového lupusu [9]. Pri porovnaní tvorby 
NETov z neutrofilov vzhľadom na rôzne stimuly ich najväčšia produkcia bola zaznamenaná v prípade 
bakteriálnych stimulov. Na základe týchto výsledkov môžeme uvažovať, že jeden z ďalších, možných 
rizikových faktorov pre vznik RA môžu byť bakteriálne infekcie, nakoľko bakteriálna infekcia okrem 
samotnej tvorby NETov, môže podmieňovať ďalšiu citrulináciu [10]. Z doteraz dosiahnutých výsledkov 
sme nezistili či príčina zvýšenej tvorby NETov u RA pacientov je sprostredkovaná samotnými 
neutrofilmy alebo prostredím, ktorému sú neutrofily vystavené. Z tohto dôvodu ďalším prístupom k 
objasneniu zvýšenej tvorby NETov u RA bude štúdium plazmy od rovnakej skupiny pacientov. Cieľom 
ďalších krokov bude preskúmať či možné iniciačné faktory sa nachádzajú v plazme a či varírujú naprieč 
zvolenými skupinami. Taktiež ďalším cieľom bude, zvýšiť počet pacientov zaradených do kontrolnej 
skupiny, nakoľko získanie odpovedí na tieto otázky tak vytvára priestor pre nový prístup liečby pri RA.  
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