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Úvod 

Extracelulárna DNA (ecDNA) je DNA nachádzajúca sa mimo buniek. Prvýkrát ju popísali 
Mandel a Metais (1).  EcDNA môže byť jadrového (ncDNA) alebo mitochondriálneho 
pôvodu (mtDNA). Nachádza sa v mnohých telesných tekutinách, vrátane krvnej plazmy. 
EcDNA môže byť do cirkulácie uvoľnená prostredníctvom rôznych procesov ako napríklad v 
procesoch apoptózy, nekrózy, onkózy, pyroptózy alebo NETózy (2 – 4). Za fyziologických 
okolností je väčšina ecDNA v cirkulácii degradovaná deoxyribonukleázami, ale taktiež môže 
byť pred nukleázami chránená väzbou s proteínmi či môže byť viazaná vo vezikulách (4,5).  
EcDNA má imunomodulačný efekt (5), prozápalový účinok (5,6) a môže byť zapojená v 
rozvoji rozličných chorôb, ako napríklad autoimunitných chorobách (7), zápalových črevných 
chorobách (8) alebo kardiovaskulárnych chorobách (9). V cirkulácii sa nachádza vo viacerých 
formách, či už voľná alebo viazaná v nukleozómoch, virtozómoch, neutrofilových 
extracelulárnych pasciach alebo v extracelulárnych vezikulách (EV)(4). Exozómy sú jedným 
z typov EV. Majú sférický tvar a ich veľkosť je 30 – 150 nm. Sú uvoľňované in vivo takmer 
všetkými bunkami v tele (10) a in vitro bunkovými kultúrami (11). Nachádzajú sa vo 
všetkých telesných tekutinách, vrátane krvi, slín, moča, bronchoalveolárnej tekutiny alebo 
materského mlieka (12). Sú zložené z fosfolipidovej dvojvrstvy a obsahujú špecifické 
proteíny, pričom niektoré z nich slúžia ako ich markery (napríklad CD9, CD81, TSG101), 
enzými, lipidy, metabolity a nukleové kyseliny (RNA a DNA) (13). 

Rozličné štúdie preukázali rozdielne výsledky, čo sa týka množstva DNA asociovanej  
s exozómami. Fernando a kol. (2017) demonštrovali, že približne 90% ecDNA v ľudskej 
plazme je v exozómoch (14). Naopak Jeppesen a kol. (2019) publikovali, že exozómy 
neobsahujú ecDNA a autori navrhujú prehodnotiť zloženie exozómov (15). Navrhujú nový 
model aktívnej sekrécie ecDNA mechanizmom závislým na autofágii a multivezikulárnom 
teliesku, ktoré je súčasťou biogenézy exozómov. Tento model je nezávislý na transporte DNA 
exozómami. Keďže môže byť ecDNA prozápalová, pričom mtDNA je viac prozápalová, je 
dôležité zistiť, či je ecDNA v exozómoch chránená pred degradáciou v cirkulácii a ktorý typ 
DNA sa v exozómoch nachádza vo vyšších koncentráciách.   

Cieľom tejto štúdie je zistiť pôvod ecDNA asociovanej s exozómami izolovanými z ľudskej 
plazmy metódou izolácie, ktorá vylučuje falošne pozitívne výsledky spôsobené ko-izoláciou 
neexozomálnych kompartmentov. Spôsob izolácie bol inšpirovaný článkom Jeppesen a kol. 
(2019). Prínosom tejto štúdie je zistenie lokalizácie a subcelulárneho pôvodu ecDNA 
asociovanej s exozómami, ako aj objasnenie jej lokalizácie vzhľadom na exozómy a odhad 
približnej koncentrácie ecDNA.  



Materiál a metódy 

Izolácia plazmy z ľudskej krvi 

Krv bola odobratá od zdravých dobrovoľníkov (n = 3) z Ústavu molekulárnej biomedicíny do 
heparínových odberiek (Greiner Bio-One GmBH, Kremsmünster, Austria). Od jedného 
človeka boli odobraté tri heparínové odberky spolu v objeme približne 30 ml krvi. Krvná 
plazma bola izolovaná diferenciálnou centrifugáciou – 10 minút, 1 600g pri 4°C, následne bol 
získaný supernatant opäť centrifugovaný – 10 minút, 16 000g pri 4°C. Aby mohla byť plazma 
použitá na izoláciu exozómov bola ešte raz centrifugovaná – 20 minút,  16 000g pri 4°C. Po 
centrifugácii bola plazma rozdelená na dve skupiny s rovnakým objemom. Do prvej skupiny 
bola pridaná DNáza - TURBO™ DNase (TURBO DNA-free™ Kit, Thermo Fisher Scientific, 
USA) podľa manuálu. Do druhej skupiny DNáza pridaná nebola.  

 

Izolácia exozómov z ľudskej plazmy 

Plazma s alebo bez pridania DNázy bola použitá na izoláciu exozómov diferenciálnou 
ultracentrifugáciou (UC). Plazma bola rozdelená na 2,5 ml alikvóty do taviteľných 
ultracentrifugačných túb (Beckman Coulter, Inc., Brea, CA, USA). Do celkového objemu boli 
tuby doplnené fosfátovým tlmivým roztokom (PBS). Plazma spolu s roztokom PBS bola 
ultracentrifugovaná – 100 000g, 90 minút pri 4°C v uhlovom rotore 70.1 Ti Fixed-Angle 
Titanium Rotor (Beckman Coulter, Inc., Brea, CA, USA). Po UC bol supernatant vyliaty a 
výsledný pelet bol rozsuspendovaný v 90 μl PBS. Zozbierané pelety boli umiestnené na dno 
ultracentrifugačnej tuby Open-Top Thinwall Ultra-Clear Tube (Beckman Coulter, Inc., USA). 
Na vzorku bol napipetovaný vopred pripravený iodixanolový hustotný gradient (12%, 18%, 
24%, 30% a 36% vrstvy) s použitím komerčného roztoku OptitPrep (Sigma-Aldrich, USA). 
Pripravené vzorky boli následne ultracentrifugované – 120 000g, 15 hodín pri 4°C (Jeppesen 
et al. 2019). Po UC boli horné frakcie gradientu v objeme 8 ml odobraté a ultracentrifugované 
– 120 000g, 4 hodiny pri 4°C. Výsledný pelet bol zozbieraný rozsuspendovaním v 90 μl PBS.  

 

Charakterizácia exozómov 

Exozómy boli charakterizované veľkosťou, tvarom a prítomnosťou exozomálnych markerov. 
Veľkostná distribúcia bola zmeraná prostredníctvom prístroja Nanosight NS500 (Malvern 
Panalytical Ltd., Spojené kráľovstvo), ktorý funguje na princípe analýzy sledovania pohybu 
nanočastíc v suspenzii. Častice boli pred meraním 1000x zriedené v PBS. Prístroj 
zaznamenával 30 sekundové videá každého merania prostredníctvom CCD kamery, ktoré 
následne vyhodnotil.  

Tvar exozómov bol vizualizovaný transmisným elektrónovým mikroskopom Morgagni 268D 
(FEI, Brno, CZ) pri zväčšení 56 000 – 71 000x. Toto meranie sa uskutočnilo na Ústave 
histológie a embryológie, Lekárskej fakulty, Masarykovej univerzity v Brne. Rozmrazené 
exozómy boli umiestnené na medenú mriežku potiahnutú formvarom/uhlíkom (HF35Cu, 
PyserSGI Limited, Kent, UK). Exozómy nasadali na mriežku 2 minúty pri izbovej teplote. 
Následne bola mriežka opláchnutá redestilovanou vodou a ofarbená 2% molybdénanom 
amónnym v pomere 1:1 pri izbovej teplote po dobu 20 – 30 sekúnd. Farbivo bolo odsaté 
filtračným papierom a vzorka bola hneď pozorovaná pod mikroskopom.  

Exozomálne markery boli detegované metódou western blot. Na detekciu sa ako primárne 
protilátky použili 25 kDa anti-CD9, 45 kDa anti-TSG101  



a 91 kDa anti-Calnexin (ako negatívna kontrola) (Abcam, Inc., Cambridge, UK). Všetky 
protilátky boli riedené v pomere 1: 1000 v 5% roztoku hovädzieho sérového albumínu.  

 

Analýza extracelulárnej DNA 

EcDNA bola izolovaná z 200 μl plazmy a 90 μl exozómov komerčným kitom QIAamp DNA 
Mini Kit (Qiagen, Germany). Na izoláciu boli použité tri typy exozómov: exozómy izolované 
z plazmy bez pridania TURBO™ DNázy (Exo), exozómy izolované z plazmy s pridaním 
TURBO™ DNázy (PExoD) a exozómy, do ktorých bola pridaná TURBO™ DNáza po 
finálnej UC (ExoD). Koncentrácia ecDNA bola fluorometricky zmeraná prostredníctvom kitu 
Qubit® 1X dsDNA HS Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, USA) a prístroja Qubit® 3.0 
fluorometer (Thermo Fisher Scientific, USA).   

Subcelulárny pôvod ecDNA bol stanovený kvantitatívnou polymerázovou reakciou. Ako 
supermix bol použitý SsoAdvanced universal SYBR Green Supermix (Bio-Rad, USA).  
Na kvantifikáciu ncDNA bol použitý primer B-globín (F: GCT TCT GAC ACA ACT GTG 
TTC, R: CAC CAA CTT CAT CCA CGT TCA). Na kvantifikáciu mtDNA bol použitý 
primer D-loop (F: CAT AAA AAC CCA ATC CAC ATC A, R: GAG GGG TGG CTT TGG 
AGT). 

 

Lokalizácia ecDNA v exozómoch 

Na určenie lokalizácie ecDNA boli exozómy rozdelené do dvoch skupín a napipetované  
do čiernej 96-jamkovej platne. Prvá skupina exozómov bola ošetrená 0,05% Tritonom X-100 
(Sigma-Aldrich, USA), ktorý narušil exozomálnu membránu, čím sa uvoľnila DNA  
do extracelulárneho priestoru. Druhá skupina exozómov zostala neporušená. K obom 
vzorkám sa pridalo fluorescenčné farbivo Sytox Green Nucleic Acid Stain (0,05 μM) 
(Thermo Fisher Scientific, USA). Pripravené vzorky boli inkubované 30 minút pri 37 °C. Po 
inkubácii sa fluorescencia merala na spektrofotometri Synergy 4 (BioTek, USA) pri 
excitačnej vlnovej dĺžke 488 nm a emisnej vlnovej dĺžke 525 nm. Namerané jednotky 
relatívnej fluorescencie boli normalizované na percentá, kde 100 % bol najvyšší nameraný 
fluorescenčný signál vo vzorkách ošetrených Tritonom X – 100. 

 

Štatistika 

Získané výsledky boli štatisticky spracované programom GraphPad Prism (verzia 8.0.1). 
Výsledne dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná chyba priemeru.  

 

Výsledky 

Prítomnosť exozómov bola potvrdená transmisnou elektrónovou mikroskopiou, western 
blotom a analýzou sledovania nanočastíc. Tvar izolovaných vezikúl bol charakteristický  
pre exozómy a ich veľkosť sa pohybovala od 97 do 130 nm. Prítomnosť 44 kDa 
exozomálneho markera TSG101 a 21 kDa exozomálneho markera CD9 bola potvrdená 
western blotom. Prítomnosť 90 kDa Calnexinu ako negatívnej kontroly potvrdená nebola. 

 

 



Koncentrácia a lokalizácia ecDNA v exozómoch 

Koncentrácie ecDNA boli merané v plazme a v exozómoch. Koncentrácia ecDNA v plazme 
bola 23,11 ± 6,96 ng/ml plazmy. Koncentrácia ecDNA v Exo bola 0,47 ± 0,09 ng/ml plazmy. 
Koncentrácia ecDNA v PExoD bola 0,67 ± 0,16 ng/ml plazmy a koncentrácia ecDNA v ExoD 
bola 0,21 ± 0,07 ng/ml plazmy. Výsledné koncentrácie sú aritmetickým priemerom 
nameraných výsledkov ± SEM. Na porovnanie pomeru nechránenej DNA na povrchu 
exozómu k jeho celkovému obsahu DNA boli exozómy zafarbené fluorescenčným DNA 
farbivom a buď boli ošetrené Tritonom X-100, čím sa permeabilizovala ich membrána alebo 
ostali neporušené. Po porovnaní fluorescenčného signálu vo vzorkách sa zistilo, že približne 
60 – 75 % ecDNA sa nachádza na povrchu exozómov. Hodnoty sú percentá relatívnych 
fluorescenčných jednotiek ± SEM. Jadrová DNA bola detegovaná vo všetkých vzorkách 
plazmy, ale nebola detegovaná v niektorých vzorkách exozómov s alebo bez pridania 
TURBO™ DNázy. MtDNA bola detegovaná vo všetkých vzorkách plazmy  
a vo všetkých vzorkách exozómov s alebo bez použitia TURBO™ DNázy.  

 

 

Obrázok 1: EcDNA v plazme a exozómoch. 

A: Kvantifikácia ecDNA v plazme a exozómoch. Údaje sú uvedené ako priemer ± SEM. Exo 
– exozómy izolované z neošetrenej plazmy. PExoD - exozómy izolované z plazmy ošetrenej 
TURBO™ DNázou. ExoD - exozómy ošetrené TURBO™ DNázou. 

B: Lokalizácia ecDNA v exozómoch. Percento ukazuje, že priemerná koncentrácia DNA je 
mimo vezikúl. 

 

Diskusia 

Otázka prítomnosti DNA v exozómoch z plazmy, jej pôvod, lokalizácia a koncentrácia je 
napriek už publikovaným štúdiám stále nezodpovedaná. Aby sme čo najpresnejšie určili 
prítomnosť DNA v exozómoch, použili sme metódu izolácie exozómov, ktorá minimalizuje 
spoločnú izoláciu iných častí buniek, ktoré by mohli obsahovať DNA. Preto sme v tejto štúdii 
izolovali exozómy z ľudskej plazmy pomocou UC s hustotným iodixanolovým gradientom, 
špecifickým postupom inšpirovaným publikáciou Jeppesen a kol. (2019). Touto metódou sa 
zabráni ko-izolácii neexozomálnych kompartmentov.  

Asociácia exozómov s ecDNA nebola doposiaľ v ľudskej plazme dostatočne preskúmaná. 
Viac publikácií sa zameriava na vzťah medzi ecDNA s exozómami izolovanými z bunkových 
kultúr alebo exozómami pochádzajúcimi z rakovinových línií buniek. Fernando a kol. (2017) 
a Lazo a kol. (2021) preukázali, že exozómy získané z plazmy obsahujú ecDNA (16). My sme 
taktiež preukázali, že exozómy z plazmy môžu obsahovať DNA, aj keď dôkladný výskum 



publikovaný v Cell od Jeppesena a kol. (2019) ukázal opak. Autori ukázali, že exozómy 
neobsahujú DNA a že existujú aj iné neexozomálne častice, ktoré obsahujú DNA a dajú sa 
ľahko izolovať s exozómami. Na druhej strane boli v tejto štúdii boli na izoláciu exozómov 
použité bunkové línie DKO-1, DiFi a SW620, bunky ľudského glioblastómu Gli36 a bunky 
ľudského ženského karcinómu prsníka MDA-MB-231. Preto je ťažké dospieť k záveru, či ich 
výsledky platia aj pre exozómy v plazme. Použitie ľudskej plazmy na rozdiel od bunkových 
línií je fyziologicky relevantnejšie a zložitejšie. Podľa našich výsledkov exozómy z plazmy 
obsahujú približne 2 % ecDNA prítomnej v plazme, pričom je väčšina exozomálnej DNA 
mitochondriálneho pôvodu.  

Nedávno bol uverejnený článok Neubergera a kol. (2021), kde demonštrovali a 
charakterizovali kinetiku a lokalizáciu DNA v spojení s EV prostredníctvom fyziologického 
modelu cvičenia (17). Autori izolovali EV z plazmy zdravých ľudí pomocou vylučovacej 
chromatografie alebo imunoafinitného zachytenia, po ktorom nasledovala magnetická 
separácia pre EV markery: CD9+, CD63+ a CD81+. Množstvo DNA sa kvantifikovalo bez 
alebo s pridaním DNázy. Podobne ako my, ukázali, že iba malá časť DNA je chránená vo 
vnútri EV a viac DNA je spojenej s povrchom EV. Avšak, v porovnaní s našou metódou 
izolácie Neuberger a kol. (2021) použili inú metódu izolácie exozómov ako UC. Nie je teda 
známe, či autori analyzovali DNA v exozómoch, mikrovezikulách, veľkých časticiach alebo 
neexozomálnych kompartmentoch. My sme preukázali, že 25 – 40 % ecDNA sa nachádza  
vo vnútri exozómov. Zvyšok DNA by mal byť lokalizovaný na povrchu exozómov, čo je  
v súlade s výsledkami Neubergera a kol. (2021) a Lázaro-Ibáñez a kol. (2019). Okrem toho 
naše výsledky ukazujú, že časť zodpovedajúca ecDNA vo vnútri exozómov je chránená  
pred degradáciou DNázou. Množstvo ecDNA na jeden exozóm bolo prepočítané na základe 
koncentrácie častíc nameranej pomocou prístroja NanoSight a priemernej koncentrácie 
ecDNA v exozómoch. Výsledkom je, že na exozóm je 10– 12 ng ecDNA, čo je menej ako 
hmotnosť 1 kópie DNA. Preto sme dospeli k záveru, že ecDNA nie je prítomná v každej 
vezikule. 

V tejto práci sa nám podarilo potvrdiť prítomnosť ecDNA v exozómoch izolovaných 
z ľudskej plazmy diferenciálnou UC a UC s hustotným iodixanolovým gradientom. Naše 
výsledky potvrdzujú, že vo vyššej koncentrácii sa v exozómoch nachádza mitochondriálna 
DNA v porovnaní s jadrovou DNA. MtDNA je chránená pred DNázami v exozómoch, čím 
môže byť kvôli svojej prozápalovej funkcii pre telo prostredníctvom exozómov nebezpečná. 
Otázkou zostáva, či sa pomer chránených DNA v patologických stavoch mení a ako to 
ovplyvňuje vznik zápalových procesov. 

 

Táto štúdia bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (VEGA 1/0674/21). 
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