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Úvod  
Neutrofily zohrávajú kľúčovú úlohu v prvej línií antimikrobiálnej obrany. Ich aktivácia 
a infiltrácia do miesta zápalu môže vyústiť do tvorby neutrofilových extracelulárnych pascí 
(NETov) ako výsledok špecifickej bunkovej smrti – NETózy (1). Okrem imunoprotektívnych 
funkcií NETov, v súčasnosti prevládajú dôkazy o ich prozápalovom charaktere. Z dostupnej 
literatúry je známe, že NETy tvorené majoritne DNA sa v rôznych patologických stavoch 
zapájajú do amplifikácie zápalových kaskád (2, 3, 4). Odstraňovanie NETov inhibítormi 
neutrofilových proteínov kľúčových v ich formovaní či štiepenie prítomnej DNA DNázami 
bolo pozorované zmiernenie zápalu v reumatoidnej artritíde, sepse alebo ulceróznej kolitíde 
(5, 6, 7). Zatiaľ čo eliminácia NETózy je do značnej miery účinná, prípadná prevencia jej 
vzniku by mohla byť rozhodujúca pre budúcu terapiu chorôb asociovaných s prozápalovým 
charakterom NETov. Uvoľňovanie veľkého množstva reaktívnych foriem kyslíka (ROS) 
generovaných pri NETóze (8), ako nevyhnutnej súčasti tvorby NETov, sa vynára ako 
potenciálny cieľ terapie zameranej na prerušenie nežiadúcej zápalovej kaskády.  
 
Nekonjugovaný bilirubín je produkt katabolizmu hému. Vysoké systémové koncentrácie v 
určitých chorobných stavoch vedú k poškodeniu bazálnych ganglií a neurónom (9). Naopak, 
fyziologické koncentrácie tohto metabolitu majú imunomodulačné účinky, ako napríklad 
imunitné odpovede regulačných alebo pomocných Th-17 lymfocytov cez arylhydrokarbónovú 
signalizáciu (10) alebo antioxidačná kapacita vychytávania voľných radikálov vznikajúcich 
pri ROS. Práve bilirubín ako antioxidant predstavuje potenciálny inhibítor procesu ROS-
závislej NETózy, čím môže redukovať tvorbu NETov a prispievať k zmierneniu zápalu. 
Cieľom tejto práce bolo popísať modulačný účinok bilirubínu na tvorbu NETov na 
neutrofiloch izolovaných od zdravých jedincov. 
 
Materiál a metódy 
 
Izolácia neutrofilov 
Zdravé ľudské neutrofily boli izolované z čerstvej krvi od šiestich zdravých probandov 
pomocou gradientovej centrifugácie (30min, 550g pri 22°C) v 1-Step Polymorphs 1:1 
(Accurate Chemical & Scientific Corp, USA). Odobraná fáza neutrofilov sa inkubovala 
v 0,45% NaCl počas 5min a následne sa objem doplnil RPMI-1640. Po nasledovnej 
centrifugácií (10min, 400g pri 22°C) sa pelet rozsuspendoval 20s v 20ml 0,2% NaCl, doplnilo 
sa 20ml 1,6% NaCl a scentrifugovalo (10min, 400g pri 22°C) za účelom lýzy erytrocytov. 
Získaný pelet sa rozsuspendoval v 1ml RPMI-1640 + 10% FBS.  
 
Detekcia tvorby NETov 
Detekcia tvorby NETov v prítomnosti stimulov bola pozorovaná a vyhodnotená analýzou Life 
Cell Technology s využitím Sytox Green dye (ThermoFisher, Nemecko) a Hoechst dye 
(ThermoFisher, Nemecko). K stanoveným stimulom - 100nM forbol-12-myristát-13-acetát 
(PMA) a Escherichia coli s MOI 20 bolo pridávaných 20 000 neutrofilov na jamku, ktoré boli 



predinkubované s farbičkami a troma rôznymi koncentráciami bilirubínu (600µM, 60µM, 
6µM) 30min a 37°C. Neutrofily so stimulmi boli inkubované 3 hodiny pri 5% CO2 a 37°C. 
NETóza neutrofilov bola stanovená ako suma plochy vzniknutých NETov počas 3 hodín 
predelená počtom žijúcich neutrofilov v 90min merania.  
 
Antimikrobiálna aktivita 
Na stanovenie antimikrobiálnej aktivity sa použili všetky jamky s E.coli s MOI 20 z platne na 
detekciu NETov po skončení merania a vysievali sa Petriho misky s LB médiom v 
desiatkovom riedení a boli inkubované pri 37°C cez noc. Na druhý deň ráno sa spočítali 
kolónie a vypočítala sa antimikriobiálna aktivita. 
 
Produkcia ROS 
V prítomnosti rovnakých stimulov ako pri detekcií tvorby NETov (PMA, E.coli s MOI 20) 
bola stanovená ROS produkcia pomocou DHR 123 dye (ThermoFisher, Nemecko). Neutrofily 
boli predinkubované s tromi koncentráciami bilirubínu (600µM, 60µM, 6µM) 30min a 37°C, 
na posledných 15 minút sa pridával roztok s DHR123 dye (1:10000). Nasledovala 
centrifugácia (300g, 10min pri 4°C), pelet bol rozsuspendovaný opäť v jednotlivých 
koncentráciách bilirubínu a pridaný do čiernej platne k stimulom (PMA, E.coli s MOI 20). 
Flourescencia bola meraná pri 488/525nm v 15 minútových intervaloch počas 2 hodín.  
 
Štatistická analýza bola vykonaná pomocou GraphPad Prism 8.(GraphPad Software, USA) 
využitím one-way alebo two-way ANOVA.   
  
Výsledky 
Najväčšia tvorba NETov bola zaznamenaná v prítomnosti induktora PMA v porovnaní 
s nestimulovanými neutrofilmi a neutrofilmi stimulovanými E.coli (Obr. 1.A), čomu 
nasvedčuje aj grafická dokumentácia pomocou Live Cell Imageru v poslednom bode merania 
(180. minúta) (Obr. 2). Prítomnosť všetkých troch koncentrácií bilirubínu v skupinách 
neutrofilov vystavených stimulom PMA spôsobila signifikantný pokles v tvorbe NETov 
v závislosti od zvyšujúcej sa koncentrácie bilirubínu (p < 0,001). Tento podmienený pokles 
koncentrácie bilirubínu sme nezaznamenali v prítomnosti stimulu E.coli (obrázok 1.A), čo je 
rovnako graficky zdokumentované (Obr. 2). Antimikrobiálna aktivita neutrofilov + E.coli 
bola priamoúmerná narastajúcim koncentráciám, najvyššia bola pri použitom 600µM 
bilirubíne (Obr. 1.B) (p < 0,03).  
Dynamika produkcie ROS bola stanovená po stimule PMA a E.coli. V prípade stimulu PMA 
bola zaznamenaná signifikantne nižšia produkcia ROS u neutrofilov liečených najvyššou 
koncentráciou bilirubínu (600µM) v porovnaní s kontrolnými neutrofilmi (obrázok 1.C) (p < 
0,001). V prítomnosti E.coli neboli pozorované signifikantné rozdiely v ROS produkcií medzi 
jednotlivými skupinami rôznych koncentrácií bilirubínu (obrázok 1.D). 
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Obr.1. Odpovede neutrofilov vystavených jednotlivým stimulom v prítomnosti rôznych koncentrácií 
bilirubínu. A – priemerná tvorba NETov; B – antimikrobiálna aktivita; C – produkcia ROS po PMA 
stimule; D – produkcia ROS po E.coli s MOI 20. Neutrofily boli pred stimuláciou 30min inkubované 
s koncentráciami bilirubínu (600µM, 60µM, 6µM). *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  
 

 
Obr.2. Grafické zobrazenie neutrofilov vystavených jednotlivým stimulom v poslednom bode merania 
(180. minúta) A – kontrolná skupina neutrofily a neutrofily + 600µM bilirubín ; B – kontrolná skupina 
neutrofily s PMA a neutrofily + 600µM bilirubín; C – kontrolná skupina neutrofily s E. coli MOI 20 
a neutrofily + 600µM bilirubín. Neutrofily boli pred stimuláciou 30min inkubované s bilirubínom. 



Jadrá neutrofilov boli farbené farbičkou Hoechst (modrá) a mŕtve bunky alebo NETujúce neutrofily 
farbičkou Sytox Green (zelená). 
 
Diskusia 
 
V predloženej práci sme ukázali, že všetky použité koncentrácie bilirubínu spôsobili zostup 
NETózy stimulovanej PMA. Rovnaký pokles závislý od koncentrácie bilirubínu sme 
zaznamenali aj v dynamike produkcie ROS. Keďže PMA je induktor predovšetkým ROS-
závislej NETózy, obe zistenia simultánne poukazujú na možnosti využitia bilirubínu ako 
potenciálneho terapeutika. Naše výsledky naznačujú, že bilirubín svojou antioxidačnou 
kapacitou vychytával vznikajúce voľné radikály, ktoré môžu byť súčasťou kaskády 
spúšťajúcej tvorbu imunogénnych NETov, a tak pomôže predísť opätovnej aktivácii 
imunitného systému. 
 
V rámci výskumu sme pozorovali aj vplyv koncentrácií bilirubínu na tvorbu NETov pri 
nesterilnom zápale. Z dostupnej literatúry (11) vieme, že bilirubín prispieva k zníženiu 
neutrofilovej baktericídnej aktivity, čo bolo pozorované aj v našom prípade. Pri najvyššej 
koncentrácií bilirubínu (600µM) sme pozorovali najvyššiu antimikrobiálnu aktivitu.  
Na druhej strane, neutrofily v prítomnosti baktérie E.coli uprednostňovali eliminovanie 
patogénu iným spôsobom ako tvorbou NETov, čo potvrdzujú aj obrázky z Live Cell Imageru 
(Obr.2). Jedným z potenciálnych no zatiaľ nepotvrdených spôsobov jeho odstraňovania môže 
byť fagocytóza. Pri odbúravaní sme nepozorovali ani nárast produkcie ROS. 
 
Na základe pozorovaných výsledkov je možné vytvoriť hypotézu, že bilirubín má vo 
fyziologických koncentráciách inhibičný efekt na ROS-závislú NETózu a tak dokáže 
zmierňovať zápal. Výnimku môžu predstavovať jedinci s nadprodukciou a hromadením 
bilirubínu, keďže v týchto prípadoch bolo pozorované, že bilirubín indukoval tvorbu NETov 
prostredníctvom akumulácie mitochondriálnych ROSov, čo viedlo k hyperkoagulačnému 
a protrombotickému stavu (12). Objasnenie protektívnej úlohy bilirubínu a jeho pôsobenia na 
neutrofily si pre jeho využitie v chorobách asociovaných s prozápalovým charakterom NETov 
vyžaduje detailnejšiu analýzu ako súčasť budúcich výskumov. 
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