
STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

Wstęp 

Neutrofile uwalniają neutrofilowe sieci zewnątrzkomórkowe (ang. neutrophil extracellular 

traps, NETs) jako strategiczny czynnik obronny w odpowiedzi na szeroko-spektralne 

zakażenia, jak również w celu wyzwolenia reakcji spustowej organizmu w odpowiedzi na 

dany bodziec. Sieci NET składają się ze szkieletu DNA udekorowanego 

przeciwdrobnoustrojowymi peptydami (ang. antimicrobial peptides, AMPs), w tym 

katelicydyną LL-37 oraz α-defensynami (HNP1-3), a także enzymatycznie aktywnymi 

proteazami, takimi jak deiminaza peptydyloargininiowa 4 (ang. peptidyl arginine deiminase 

type 4, PAD4). Komponenty sieci NET wykazują plejotropowy immunomodulujący 

potencjał. Stymulowanie sieci NET jest możliwe dzięki działaniu alarmin wzorców 

molekularnych związanych z uszkodzeniem, DAMPs, do których należy białko HMGB1 

(ang. high mobility group box 1). Głównymi cechami alkoholowej choroby wątroby (ang. 

alcoholic liver disease, ALD) są predyspozycje do zakażeń oraz dysregulacja układu 

odpornościowego w odpowiedzi na zapalenie. 

Cele i metody 

Oznaczono stężenia we krwi obwodowej poszczególnych remnantów sieci NET, takich jak: 

LL-37, HNP1-3, PAD4 oraz promotora NETozy HMGB1 u pacjentów z ALD oraz 

określono ich wpływ na przebieg choroby. Do badania prospektywnego włączono 62 

pacjentów z ALD /51 mężczyzn, 11 kobiet, w średnim wieku 48,94 ± 10,29/, którzy zostali 

podzieleni na podgrupy zależnie od ich 1/ płci, 2/ ciężkości dysfunkcji wątroby zależnie od 

wyniku uzyskanego w skali Child-Pugh, skali MELD (ang. Model of End-Stage Liver 

Disease) oraz wskaźnika mDF (modified Maddrey's Discriminant Function), 3/ obecności 

cech dekompensacji ALD oraz powikłań choroby i obserwowano ich przez 90 dni. Grupę 



kontrolną utworzyło 24 ochotników dobranych odpowiednio do płci i wieku osób z grupy 

badanej. Wybrane komponenty sieci NET oraz HMGB1 z surowicy krwi zostały oznaczone 

w oparciu o immunoenzymatyczną metodę ELISA. Dokonano oceny korelacji pomiędzy 

wynikami stężeń powyższych remnantów oraz markerów zapalenia, stężenia białka                        

C-reaktywnego (CRP), wskaźnika neutrofilowo-limfocytowego (NLR), poziomu 

leukocytów (WBC) i poziomu neutrofilów (NEUT); stopnia ciężkości dysfunkcji wątroby 

w oparciu o punktację w skali Child-Pugh, MELD i wskaźnik mDF; a także powikłań ALD. 

W celu określenia czułości i specyficzności diagnostycznej wykorzystanych remnantów 

NETozy wykorzystano krzywe ROC (ang. receiver operating characteristic) oraz wartości 

AUCs (ang. area under the curve), które posłużyły do określenia predykcyjnej wartości 

remnantów NETozy w ocenie niewydolności wątroby i rozwoju powikłań w przebiegu 

ALD. 

Wyniki 

Stężenia remnantów HNP1-3, PAD4 i HMGB1 we krwi obwodowej były istotnie 

statystycznie wyższe u pacjentów z ALD w porównaniu z pacjentami z grupy kontrolnej. 

Jednakże, stężenie remnantu LL-37 było wyraźnie wyższe jedynie w podgrupie pacjentów 

z ALD, u których leukocytoza wynosiła więcej niż 15 komórek/µL w porównaniu z grupą 

zdrowych ochotników oraz pacjentów z ALD i poziomem leukocytów równym lub 

mniejszym niż 15 komórek/µL. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w 

stężeniach remnantów NETozy i HMGB1 zależnie od płci. Poziomy HNP1-3 korelowały z 

punktacją w skali MELD oraz z wynikiem wskaźnika mDF. Podgrupa pacjentów z ALD, 

która uzyskała wynik w skali MELD>20 oraz mDF>32 prezentowała wyraźnie wyższe 

wyniki stężeń HNP1-3. Stężenia remnantów HNP1-3 wykazywały dodatnią wartość 

predykcyjną AUC dla rozwoju encefalopatii wątrobowej i wodobrzusza (odpowiednio 0.81 

i 0.74) oraz przeżywalności (0.87) u pacjentów w grupie wiekowej powyżej 40. roku życia. 



Stężenia remnantu PAD4 korelowały ze stężeniami markerów zapalnych (CRP, WBC, 

NEUT) i wykazywały wysoką wartość predykcyjną AUC (0.76) pod względem 

przeżywalności dla pacjentów z ALD. Nie wykazano korelacji pomiędzy stężeniami 

HMGB1 a markerami zapalenia, parametrami wątrobowymi, czy powikłaniami ALD. 

Wnioski 

Wyniki badania wykazały, że stężenia remnantów NETozy oraz promotora NETozy 

HMGB1 były istotnie statystycznie wyższe u pacjentów z ALD. Ponadto, remnanty HNP1-

3 i PAD4 mogą posłużyć jako biomarkery w przebiegu ALD. PAD4 może być mediatorem 

zapalenia, podczas gdy HNP1-3 wskaźnikiem ciężkości choroby. HNP1-3 i PAD4 mogą 

być potencjalnie określane jako predyktory w przeżywalności pacjentów z ALD. Natomiast 

znaczenie remnantów LL-37 i HMGB1 u pacjentów z ALD wymaga dalszych badań w tym 

kierunku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

Introduction 

Neutrophils release neutrophil extracellular traps (NETs) as a defense strategy in response 

to broad-spectrum infections, but also to sterile triggers. NETs consist of a DNA scaffold 

decorated with antimicrobial peptides (AMPs) including cathelicidin (LL-37) and α-

defensins (HNP1-3), and enzymatically active proteases including peptidyl arginine 

deiminase type 4 (PAD4). NET components possess pleiotropic immunomodulating 

potential. Damage-associated molecular patterns (DAMPs), such as high mobility group 

box 1 (HMGB1), stimulate NET formation. Susceptibility to infections and inflammatory 

dysregulation are hallmarks of alcoholic liver disease (ALD).  

Aims and Methods 

To investigate the systemic concentrations of NET components such as LL-37, HNP1-3, 

and PAD4, and the NET promoter HMGB1 in patients with ALD and assess their 

implications in the disease course.  

62 patients with ALD /51 males, 11 females, aged 48,94 ± 10,29/ were prospectively 

recruited and assigned to subgroups based on their 1/ gender, 2/ severity of liver dysfunction 

according to Child-Pugh and Model of End-Stage Liver Disease (MELD) scores, and 

modified Maddrey's Discriminant Function (mDF) 3/ presence of ALD complications, and 

followed for 90 days. 24 age- and sex-matched healthy volunteers served as the control 

group. Selected plasma components of NETs and HMGB1were quantified using 

immunoenzymatic ELISAs. Correlation coefficients between their blood concentrations 

and (i) markers of systemic inflammation [the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), C-

reactive protein (CRP), white blood cell (WBC) and neutrophil (NEUT) counts], (ii) liver 



dysfunction severity scores (Child-Pugh, MELD, mDF), and (iii) ALD complications were 

calculated. The receiver operating curves (ROC) and their areas under the curve (AUCs) 

were checked in order to assess the accuracy of the NET component expression in predicting 

the degree of liver failure and the development of ALD complications.  

Results 

Systemic concentrations of HNP1-3, PAD4, and HMGB1 were significantly increased in 

patients with ALD in comparison with controls. However, LL-37 was significantly elevated 

only in the subgroup of ALD patients with WBC count above 15 cells/µL compared with 

controls and ALD patients with WBC count equal or below 15 cells/µL. No gender-related 

differences in NET components and HMGB1 concentrations were found. HNP1-3 levels 

correlated with MELD and mDF scores. ALD subgroups with MELD>20 and mDF>32 

presented with significantly higher HNP1-3 concentrations. HNP1-3 levels revealed a good 

predictive AUC for the hepatic encephalopathy and ascites development (0.81 and 0.74, 

respectively), and for the survival (0.87) in patients of above 40 years of age. PAD4 levels 

correlated with standard markers of inflammation (CRP, WBC, NEUT) and revealed a good 

predictive AUC (0.76) for the survival in the whole ALD group. No correlations of HMGB1 

concentrations with markers of systemic inflammation, liver parameters, and ALD 

complications were found.  

Conclusions 

The results reveal that systemic blood levels of NET components and the NET promoter 

are elevated in ALD patients and support the value of HNP1-3 and PAD4 as biomarkers in 

the ALD assessment. PAD4 seems to be an inflammatory mediator, while HNP1-3 the 

disease severity indicator. HNP1-3 and PAD4 may be potentially applied as predictors of 



the patients' survival in ALD. The significance of LL-37 and HMGB1 concentrations in 

patients with ALD requires further investigation. 

 


