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Úvod  
Akútne zlyhanie pečene predstavuje život ohrozujúci stav, počas ktorého dochádza 
k odumieraniu hepatocytov, infiltrácií neutrofilov do miesta zápalu a rapídnemu uvoľňovaniu 
DNA do extracelulárneho priestoru. Takáto extracelulárna DNA (ecDNA), jadrového i 
mitochondriálneho pôvodu, môže pochádzať aj z aktivovaných neutrofilov vytvárajúcich 
neutrofilové extracelulárne pasce (NETy) ako výsledok špecifickej bunkovej smrti – NETózy 
(1). Okrem imunoprotektívnych funkcií NETov, v súčasnosti prevládajú dôkazy o ich 
prozápalovom charaktere. Spolu s ecDNA, ktorá i keď je telu vlastná, vo vysokom množstve 
dokážu stimulovať vrodenú imunitu vyvolaním sterilného zápalu, amplifikovať zápalové 
kaskády a napomáhať k progresií poškodenia pečene, prípadne až k smrti (2). Jednu z 
potenciálnych terapeutických možností predstavujú enzýmy deoxyribonukleázy (DNázy) so 
schopnosťou degradovať DNA. Ich terapeuticky potenciál bol preukázaný v 
experimentálnych štúdiách zameraných na liečbu chorôb asociovaných s vysokou 
koncentráciou cirkulujúcej ecDNA ako napríklad sepsa či hepatorenálne poškodenie (3) (4). 
 
Doteraz nebolo dostatočne objasnené či vysoké množstvá cirkulujúcej ecDNA pochádzajú 
z odumierajúcich hepatocytov alebo z NETov. Cieľom tejto práce bolo popísať dynamiku 
a pôvod plazmatickej ecDNA, NETov a DNázovej aktivity v animálnych modeloch akútneho 
zlyhania pečene indukovaných paracetamolom (APAP) a tioacetamidom (TAA). Využitím 
myší s deficitom tvorby PAD4 (peptidyl arginín deimináza 4 ako regulátor tvorby NETov) 
a CRAMP (katelicidín ako kľúčový komponent NETov) sme chceli overiť význam NETov v 
akútnom zlyhaní pečene. Testovaný bol aj terapeutický efekt exogénne dodanej DNázy I. 
 
 
Materiál a metódy 
Zlyhanie pečene bolo indukované dospelým C57BL/6J myšiam, myšiam s deficitom PAD4 a 
CRAMP pomocou intraperitoneálnej aplikácie APAP (300 mg/kg, n=80) alebo TAA (200 
mg/kg, n=60). V rámci APAP modelu zlyhania pečene sa myšiam odobrala potrava 16 hodín 
pred podaním induktora. V tomto modeli zlyhania pečene sa sledoval aj účinok exogénne 
dodanej DNázy I (10 mg/kg), ktorá sa intraperitoneálne aplikovala v polovici trvania 12 
hodinového aj 24 hodinového zlyhania pečene.  
Po 12, 24 alebo 48 hodinách sa odobrala krv z retro-orbitálneho plexusu myší do heparínovej 
skúmavky, ktorá bola scentrifugovaná na 1600 g, 10 min a následne 16000 g, 10 min pri 4 °C. 
Nasledovala izolácia ecDNA pomocou QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, Hilden, Nemecko), 
koncentrácia celkovej ecDNA v plazme sa stanovovala fluorometricky (Qubit 3.0, Thermo 
Fisher Scientific, Waltham, MA, USA)) a jej subcelulárny pôvod pomocou real-time PCR. 
Pomocou prietokovej cytometrie sa sledoval počet neutrofilov a % NETov v krvi, v ktorej 
najprv nastala osmolýza erytrocytov a následne boli použité fluorescenčné protilátky – PE-
Cy7-Ly6G; TO-PRO-3, anti-citrullinated histone H3 primárna protilátka a sekundárna anti-
rabbit Alexa488 protilátka (Biolegend, San Diego, CA, USA). DNázová aktivita bola meraná 



v plazme pomocou modifikovanej gélovej single-radiálnej difúznej metódy (SRED) 
a prepočítaná pomocou softvéru ImageJ (NIH, Bethesda, MD, USA). 
Štatistická analýza bola vykonaná pomocou GraphPad Prism 9.1.2 (GraphPad Software, San 
Diego, CA, USA) s využitím one-way ANOVA a dáta sú prezentované ako aritmetický 
priemer s kladnou štandardnou odchýlkou.  
  
Výsledky 
Koncentrácia plazmatickej ecDNA v oboch modeloch akútneho zlyhania pečene bola 
najvyššia 24 hodín po indukcii u wild-type myší (Obr. 1A, B). V prípade APAP to bolo 9x 
viac (p<0.001, F=6.48) a v prípade TAA induktora až 17x viac (p<0.001, F=13.77) 
v porovnaní s kontrolnou skupinou bez zlyhania pečene. Endogénna DNázová aktivita bola 
najvyššia po 12 hodinách od indukcie v oboch modeloch zlyhania pečene (APAP: p<0.001, 
F=6.60; TAA: p<0.001, F=6.70) (Obr. 1C, D). Deficit tvorby PAD4 alebo CRAMP u myší 
v prípade APAP modelu zlyhania pečene zásadne neovplyvnil koncentráciu ecDNA (PAD4: 
p<0.01, F=7.77; CRAMP: p=0.23, F=1.72) (Obr. 1E, F).  
 

 
Obr. 1: Koncentrácia celkovej plazmatickej extracelulárnej DNA (A,C) a DNázová aktivita 
(C,D) C57BL/6J myší v oboch modeloch zlyhania pečene (APAP – paracetamol, TAA – 
tioacetamid) v časových bodoch 12, 24 a 48 hodín od indukcie. Koncentrácia celkovej 
extracelulárnej DNA v plazme myší s deficitom tvorby peptidyl arginín deiminázy 4 (PAD4) 
a katelicidínu (CRAMP) (E, F). * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 
 
Počet neutrofilov v periférnej krvi v APAP modeli zlyhania pečene nebol rozdielny medzi 
skupinami (p=0.32, F= 1.20) (Obr. 2A). V prípade TAA modelu bolo pozorované 
signifikantne nižšie množstvo neutrofilov už po 12 hodinách v porovnaní s 24 hodinami (Ob. 
2B) (p<0.05, F=5.14). Percentuálne zastúpenie NETov ani v jednom modeli zlyhania pečene 
nebolo vyššie ako u kontrolnej skupiny bez zlyhania pečene (APAP: p= 0.09, F=2,66; TAA: 
p=0.26 , F=1.59) (Obr. 2D, E). Aplikácia exogénnej DNázy I viedla k zníženiu nukleárnej 
frakcie ecDNA, ale nie celkovej koncentrácií ecDNA (18x a 10x) v plazme (nukleárna 
ecDNA: p<0.001, F=9.30; celková ecDNA: p<0.01, F=5.99) (Obr. 2C, F).  
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Obr. 2: Počet neutrofilov (A, B) a percentuálne zastúpenie neutrofilových extracelulárnych 
pascí (NETov) (D, E) v periférnej krvi po 12 alebo 24 hodinovom APAP (paracetamol) 
a TAA (tioacetamid) modeli zlyhania pečene. (C) Koncentrácia plazmatickej celkovej 
extracelulárnej DNA a (F) množstvo genomických ekvivalentov nukleárnej ecDNA v 
paracetamolovom (APAP) modeli zlyhania pečene po 12 a 24 hodinách aj po aplikácií DNázy 
I v polovici trvania zlyhania (APAP 12h + DNáza, APAP 24h + DNáza).  
* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 
 
Diskusia 
V predloženej práci sa nám podarilo úspešne navodiť modely akútneho zlyhania pečene, 
počas ktorých sme pozorovali rýchle zvýšenie plazmatickej ecDNA. Počet neutrofilov 
počas APAP modelu zlyhania pečene mal klesajúci trend v rámci 24 hodín, hoci v prípade 
TAA modelu bol pokles počtu neutrofilov už po 12 hodinách. Čo sa týka percentuálneho 
zastúpenia NETov v periférií, ani v jednom modeli sme nepozorovali vyššie zastúpenie 
v porovnaní s kontrolnou skupinou. Na základe pozorovaných výsledkov je možné vytvoriť 
hypotézu, že neutrofily migrujú z periférie na miesto zápalu a zotrvávajú tam počas 24 
hodinového zlyhania, fagocytujú alebo  zomrú a do cirkulácie sa dostávajú potom len ako 
fragmenty ecDNA. Avšak, NETy zrejme nie sú hlavným zdrojom ecDNA pri poškodení 
pečene pretože zablokovanie ich tvorby cez regulátor tvorby NETov PAD4 alebo katelicidín 
neviedol k zmene plazmatickej koncentrácie ecDNA. Zdrojom vysokej koncentrácie ecDNA 
nemusia byť primárne odumierajúce hepatocyty, ale aj obličky alebo svaly ako výsledok 
sprievodného poškodenia. Aplikácia DNázy I síce znížila koncentráciu subcelulárnych frakcií 
ecDNA, konkrétne nukleárnu i mitochondriálnu, ale neodstránila ju úplne, čo možno vysvetliť 
vyššou fragmentáciou, prípadne protekciou ecDNA histónonmi, ktoré môžu byť naviazané na 
ecDNA a ochraňovať ju pred odstraňovaním enzýmom DNázy I (5) alebo mikrovezikulami 
ako sú exozozómy (6). To zároveň môže byť príčinou chýbajúceho účinku na priebeh 
zlyhania. Aj napriek tomu má liečba pomocou DNáz potenciál, nakoľko napríklad DNáza1L3 
dokáže štiepiť ecDNA chránenú histónmi, ale na overenie pri zlyhaní pečene sú potrené 
ďalšie štúdie.  
Ďalšími krokmi nášho výskumu je zameranie sa na farmakologické možnosti ovplyvnenia 
tvorby a rozpoznávania ecDNA, ale aj na odlišnosti experimentálnych modelov od 
patogenézy zlyhávania pečene v klinickej medicíne. 
 



 
Podporené čiastočne grantom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR VEGA 

1/0649/21 a grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja APVV-17-0505. 

 
Zoznam použitej literatúry 
1. Brinkmann V, Reichard U, Goosmann C, Fauler B, Uhlemann Y, Weiss DS, Weinrauch Y, 

Zychlinsky A: Neutrophil extracellular traps kill bacteria. Science 2004; 303(5663):1532-
5. 

2.  Yazdani H.O., Chen H.W., Tohme S., a spol. IL-33 exacerbates liver sterile inflammation 
by amplifying neutrophil extracellular trap formation. J Hepatol 2017; S0168-8278 (17) 
32291-2. 

3.  Lauková L, Konečná B, Bábíčková J, Wagnerová A, Melišková V, Vlková B, Celec P: 
Exogenous deoxyribonuclease has a protective effect in a mouse model of sepsis. Biomed 
Pharmacother 2017; (93): 8-16.  

4.  Vokálová L, Lauková L, Čonka J, a spol. Deoxyribonuclease partially ameliorates 
thioacetamide-induced hepatorenal injury. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2017; 
312(5): G457-G463.  

5.  Staynov, D.Z.: DNase I digestion reveals alternating asymmetrical protection of the 
nucleosome by the higher order chromatin structure. Nucleic Acids Res 2000;  
28 (16): 3092-9. 

6.  Zaborowski MP, Balaj L, Breakefield XO, Lai CP: Extracellular Vesicles: Composition, 
Biological Relevance, and Methods of Study. Bioscience.2015; 65(8):783-797.  


