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Úvod  
 

Neutrofily sú najpočetnejšímí leukocytmi v ľudskom krvnom obehu. Na prítomnosť 
infekčného ale aj sterilného zápalu odpovedajú rýchlo a po lokalizácii poškodeného miesta 
využívajú na boj s patogénmi množstvo stratégií akými sú fagocytóza, produkcia reaktívnych 
foriem kyslíka a antimikrobiálnych proteínov, či tvorba neutrofilových extracelulárnych pascí 
(NETs). NETs sú tvorené jadrovou a mitochondriálnou DNA neutrofilu, ktorá je posiata 
antimikrobiálnymi peptidmi (katelicidín), enzýmami (neutrofilová elastáza, myeloperoxidáza) 
a citrulinizovanými histónmi a ich hlavnou úlohou je patogén zachytiť, znehybniť a zneškodniť 
(1). NETs samotné však môžu aktivovať ďalšie neutrofily, čo vedie k tvorbe nových NETs. 
V prípade, že v cirkulácii pretrvávajú príliš dlho a nie sú z nej odstránené, môžu poškodiť 
endotel, indukovať koaguláciu alebo podporovať udržanie zápalu a ich prítomnosť je 
významnou súčasťou patogenézy chorôb ako napríklad reumatoidná artritída či sepsa (2). 
Poznanie mechanizmu tvorby NETs a možnosti ich odstránenia je preto kľúčové pre aplikáciu 
vhodnej terapeutickej intervencie. 

Organizmus však na prítomnosť zápalu nereaguje len iniciáciou bunkovej zložky 
vrodenej imunitnej odpovede, ale aj aktiváciou podporných reakcií ako napríklad zvýšením 
telesnej teploty. Horúčka je jednou zo základných, evolučne konzervovaných odpovedí 
organizmu na infekciu a schopnosť rapídne zvýšiť teplotu tela je asociovaná s rýchlejším 
prekonaním infekcie a lepším prežívaním (3). Zvýšenie telesnej teploty v rozsahu od 38-41°C 
zvýši priepustnosť cievneho endotelu, čo uľahčuje neutrofilom preniknúť do miesta zápalu 
a zlepšuje ich antimikrobiálny účinok cez podporu produkcie reaktívnych foriem kyslíka (4). 
Doposiaľ existuje len jediná práca, ktorá ukázala zvýšenú tvorbu NETs ako reakciu na 
prítomnosť bakteriálnej infekcie pri horúčke, avšak dynamika ich tvorby v závislosti od teploty 
nebola zatiaľ popísaná (5). V tejto práci sme sa preto rozhodli skúmať nielen dynamiku tvorby, 
ale aj odstraňovania NETs pri teplotách siahajúcich od hypotermie až po vysokú horúčku. 
A keďže neutrofily odpovedajú tvorbou NETs nielen na infekčný, ale aj sterilný zápal, zamerali 
sa aj na porovnanie reakcie neutrofilov na prítomnosť Gram-pozitívnych (S. Aureus), Gram-
negatívnych (E. Coli) baktérií a mitochondrií. 
 
Materiál a metódy 
 

Na izoláciu neutrofilov z krvi dobrovoľných darcov bol použitý protokol gradientovej 
centrifugácie pomocou roztoku Polymorphprep™, po ktorej nasledovala lýza erytrocytov 
a kvantifikácia izolovaných buniek.  

Tvorba NETs bola sledovaná fluorometricky pomocou DNA-viažúcej, cez bunkovú 
membránu nepermeabilnej sondy SYTOX Green po dobu 3h. Testovanými stimulmi boli 
mitochondrie a baktérie E. coli a S. aureus, ktoré boli v pomere k neutrofilom aplikované 
pri násobku infekcie (MOI) 80. Ako pozitívna kontrola bol použitý známy induktor tvorby 



NETs, forbol-12 myristát 13-acetát (PMA) a % podiel neutrofilov ktoré tvorili NETs bol 
vypočítaný normalizáciou na signál buniek permeabilizovaných 0,05% Tritonom X-100. 

Pre stanovenie DNázovej aktivity ľudskej heparinizovanej plazmy bola použitá 
komerčne dostupná fluorescenčne značená DNA sonda so zhášačom, ktorej degradácia pri 
jednotlivých teplotách bola vyjadrená pomocou cT hodnôt. 

Pri oboch metódach bol na odčítanie fluorescencie použitý RT-PCR cyklér s teplotným 
gradientom od 35,3-42,2 °C. 
 
Výsledky 
 

Naše výsledky ukazujú, že tvorba NETs je závislá od teploty nielen v prítomnosti 
patogénov a mitochondrií, ale aj pri chemickom ovplyvnení pomocou PMA (Graf 1). 
Neutrofily vystavené nízkym teplotám od ~35-36°C vytvárali v porovnaní s podmienkami 
normálnej telesnej teploty 37°C pri všetkých testovaných stimuloch v priemere o 20% menej 
NETs. S rastúcou teplotou sa tvorba NETs následne zvyšovala a maximum bolo pozorované 
pri teplotách od 39-40°C, pričom u všetkých stimulov bol po prekročení teploty 40°C viditeľný 
výrazný pokles ich tvorby na úroveň hodnôt získaných za hypotermických podmienok. 
Kontrolná skupina neutrofilov vytvárala spontánne NETs na úrovni pod 10% buniek. Analýza 
tvorby NETs v čase ukázala, že NETs sa s rastúcou teplotou tvorili skôr a po prekročení 40°C 
dochádzalo k spomaleniu ich tvorby. Pri stanovení DNázovej aktivity ľudskej plazmy sme 
pozorovali zvýšenie, ktoré bolo priamo úmerné rastúcej teplote bez pozorovaného plateau. 
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Graf 1.  Tvorba NETs pri teplotách od 35,3-42,2°C po dobu 3h. Testovanými stimulmi boli 
mitochondrie (MOI 80), E. coli (MOI 80) S. aureus (MOI 80) a 100 nM PMA. 
 
Diskusia a záver 
 

V tejto práci sme sa zamerali na analýzu tvorby NETs za rôznych teplotných podmienok 
siahajúcich od hypotermie až po vysokú horúčku. Podarilo sa nám ukázať, že nezávisle na 
testovanom stimule bolo zvyšovanie teploty od 35°C až na 40°C pozitívne asociované s tvorbou 
NETs, pričom po dosiahnutí vyšších teplôt dochádzalo naopak k poklesu ich tvorby. Pri 
porovnaní infekčných a sterilných stimulov indukujúcich tvorbu NETs sme medzi jednotlivými 
stimulmi pozorovali rozdiely v množstve buniek ktoré NETs tvorili, avšak trend ich tvorby 
v závislosti od teploty zostal nezmenený, čo skôr poukazuje na univerzálnosť mechanizmu, 



akým zmena teploty vplýva na aktivitu neutrofilov. Napriek tomu, že sme priamo neskúmali, 
či sa molekulárny mechanizmus tvorby NETs líši v závislosti od teploty je pozorovaný 
výsledok možné vysvetliť práve analýzou nástupu ich tvorby v čase. Keďže s rastúcou teplotou 
bol pozorovaný skorší nástup ich tvorby a po dosiahnutí 40°C došlo k jej spomaleniu je možné 
predpokladať, že rozdiely pozorované po 3h inkubácie sú výsledkom akumulácie NETs počas 
kratšieho alebo dlhšieho časového intervalu.  

S rastúcou teplotou sme pozorovali nielen skorší nástup tvorby NETs, ale aj zvýšenie 
DNázovej aktivity plazmy. Predpokladáme preto fyziologický mechanizmus, pri ktorom by po 
preniknutí patogénu do organizmu zvýšenie teploty spôsobilo aktiváciu neutrofilov a rýchlejšie 
vytvorenie antimikrobiálnych NETs, no zároveň by vďaka zvýšenej DNázovej aktivite 
dochádzalo k ich skoršiemu odstráneniu, ktoré je nevyhnutné pre reguláciu zápalovej odpovede 
a potlačenie pro-koagulačných vlastností NETs. Overenie tejto hypotézy však vyžaduje ďalšie 
skúmanie. 
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