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Úvod a ciele práce
Patologická záťaž myokardu asociovaná depriváciou kyslíka analyzovaná v podmienkach experimentálneho akútneho diabetes mellitus (D) je sprevádzaná zníženou
produkciou ATP. Zabezpečenie bioenergetických požiadaviek myokardu je do značnej miery závislé od funkčnej mitochondriálnej respirácie a potenciálu
mitochondriálnej membrány (Δψm), ktorý spolu s impermeabilitou vnútornej mitochondriálnej membrány (IMM) predstavuje esenciálny parameter fungujúcich
mitochondrií. Významnú súčasť týchto procesov tvorí regulácia otvárania mitochondriálnych pórov prechodnej permeability (mPTP). Krátkodobé prechodné otvorenie
mPTP pozorované za fyziologických podmienok, vedie za patologických podmienok s nedostatkom kyslíka k celkovému otvoreniu mPTP, čo spôsobuje depolarizáciu
Δψm, odpojenie dýchacieho reťazca a iniciuje signálne dráhy smerujúce k bunkovej smrti.
Cieľom tejto štúdie bolo prispieť k charakterizácii adaptačných mechanizmov smerujúcich ku kardioprotekcii z hľadiska bioenergetiky srdcových mitochondrií v
podmienkach kyslíkovej deprivácie na úrovni regulačných procesov otvárania mPTP a Δψm.

Experimentálne metódy a výsledky
Animálne modely
Experimentálny model akútneho D
 samce potkanov kmeňa Wistar (11 – 14 týždňov s hmotnosťou 323 ± 28 g)
 indukcia D jednorazovou dávkou streptozotocínu (65 mg/kg, i.p.) 8 dní pred
experimentom
Expozícia diabetických potkanov dichlóroacetátu sodnému (DCA)
 DCA sa aplikoval v dvoch dávkach (150 mg/kg a 75 mg/kg, i.p.) 60 a 15 minút
pred excíziou srdca
 DCA
inhibíciou
pyruvátdehydrogenázovej
kinázy
(PDK)
aktivuje
pyruvátdehydrogenázu (PDH)

Experimentálny postup
1. Izolácia srdcových mitochondrií, v každej skupine n = 6 (K - zdravá kontrolná
skupina; K+DCA - kontrolná nediabetická skupina s DCA; D - diabetická
skupina; D+DCA - diabetická skupina s DCA)
2. Stanovenie mitochondriálnej retenčnej kapacity pre vápnik (CRC) a zmeny
Δψm metódou fluorescenčnej spektrometrie, pomocou fluorescenčnej farbičky
Calcium Green™-5N a JC-1

Obr. 2: Mechanizmus pôsobenia metabolického regulátora DCA. PDH je regulovaná PDH kinázou, ktorá PDH fosforyluje
a inaktivuje. DCA pôsobí na PDH kinázu inhibične, v dôsledku čoho zvyšuje aktívnu formu PDH, ktorá následne zvyšuje
premenu pyruvátu na acetyl-CoA. Výsledkom tejto metabolickej regulácie je zvýšená oxidácia glukózy (upravené podľa
Bennett et al. 2020. Molecular Genetics and Metabolism Reports.).
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Graf 1: Zmeny retenčnej kapacity pre Ca2+ (CRC)
pozorované na vyizolovaných srdcových mitochondriách
vyvolané expozíciou DCA a experimentálnym modelom D.
K - zdravá kontrolná skupina; K+DCA - kontrolná
nediabetická skupina s DCA; D - diabetická skupina;
D+DCA - diabetická skupina s DCA. Údaje sa uvádzajú ako
priemery ± SEM; n = 6 pre každú skupinu; * - p < 0,05; ** p < 0,01.

Graf 2: Vplyv metabolického regulátora DCA
a
experimentálneho
modelu
D
na
potenciál
mitochondriálnej membrány (Δψm) v srdci potkana. K zdravá kontrolná skupina; K+DCA - kontrolná
nediabetická skupina s DCA; D - diabetická skupina;
D+DCA - diabetická skupina s DCA. Namerané hodnoty
sa uvádzajú ako priemery ± SEM; n = 6 pre každú
skupinu; * - p < 0,05; ** - p < 0,01.

Zhrnutie
Na základe výsledkov možno konštatovať, že patologická záťaž sprevádzaná depriváciou
kyslíka do značnej miery vplýva na polaritu Δψm o čom svedčí pokles Δψm v skupine D,
pravdepodobne v dôsledku stavu pseudohypoxie a s tým spojeným spomaleným tokom
elektrónov. V prípade CRC bola u skupiny D+DCA pozorovaná výrazne vyššia citlivosť
mPTP na preťaženie Ca2+, pravdepodobne v dôsledku výlučne glukózového metabolizmu
čo môže mať za následok zníženie metabolizmu mastných kyselín β-oxidáciou.
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Obr. 1: Schéma zobrazujúca stratégiu metodických postupov použitých v rámci experimentu.
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