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Úvod  

Zucker Diabetic Fatty (ZDF) potkany sú široko používaným animálnym modelom pre 
štúdium diabetes mellitus (DM) 2. typu, ktorého dôsledkom sú rôzne makro- 
a mikrovaskulárne komplikácie, vrátane nefropatií (1). Vznik DM je podmienený poruchou 
v tvorbe, sekrécii alebo účinku inzulínu a patogenéza zahŕňa zvýšenú tvorbu reaktívnych 
metabolitov, čo znamená aj zvýšený oxidačný stres. DM patrí k najrozšírenejším 
voľnoradikálovým ochoreniam (1). V patogenéze DM zohrávajú významnú úlohu aj 
zápalové procesy, ktoré sú dôsledkom hyperglykémie a zúčastňujú sa vzniku a rozvoja 
chronických komplikácií DM, ktoré sú príčinou zníženej kvality života u týchto pacientov. 
Chronická hyperglykémia môže viesť k dysfunkcii alebo k celkovému zlyhaniu viacerých 
dôležitých orgánov (2,3). V patogenéze DM 2. typu pribúdajú aj poznatky o zapojení 
matrixových metaloproteináz (MMP). MMP sú multifunkčné proteolytické enzýmy, dôležité 
napr. pri degradácii a remodelácii extracelulárneho matrixu. K ich zvýšenej aktivácii 
dochádza väčšinou lokálne a za špecifických okolností, zväčša pri patologických 
a reparačných procesoch (4). V našej práci sa zameriavame na skupinu želatináz, do ktorej 
patria MMP-2 a MMP-9. Úlohou želatináz je prednostné štiepenie denaturovaného kolagénu 
typu IV v oblasti bazálnej membrány buniek (5). 

Hlavným cieľom našej štúdie bolo sledovanie vybraných biometrických a biochemických 
parametrov u ZDF potkanov počas vývoja DM a ich porovnanie s dvomi kontrolnými 
animálnymi modelmi – potkanmi kmeňa Wistar (absolútna kontrola) a Zucker Lean (chudá 
kontrola). Okrem toho sme sa zamerali na sledovanie parametrov oxidačného stresu 
a antioxidačného stavu a popísanie aktivít MMP-2 a MMP-9 v kôre ako aj v dreni obličky. 
Skúmanie MMP je klinicky zaujímavé z pohľadu ich využitia ako potenciálnych biomarkerov 
rozvoja mikrovaskulárnych komplikácií DM, ku ktorým patrí aj poškodenie obličiek, ako 
aj možných prediktorov účinnosti liečby tohto ochorenia (6,7). 
 
Materiál a metódy 

Animálny model 

V experimente sme primárne pracovali so vzorkami tkaniva obličky (kôra a dreň, 10% 
homogenát v PBS) od samcov 3 kmeňov potkanov: Wistar (WIS, absolútna kontrola, n=14), 
Zucker Lean (LEAN, chudá kontrola, n=15) a Zucker Diabetic Fatty (ZDF) (n=16). Zvieratá 
boli usmrtené medzi 38.-39. týždňom života dekapitáciou po sevofluoranovej anestézii. 



Vzorky obličkového tkaniva boli homogenizované a uchované pri -80 °C. Podľa hodnoty 
glykémie meranej nalačno na konci experimentu sme skupinu ZDF následne rozdelili na dva 
fenotypy - obézny (FAT, n=8) a diabetický (DIA, glykémia >10 mmol/l, n=8), takže sme 
pracovali so 4 skupinami: WIS, LEAN, FAT a DIA. 

Stanovenie aktivít MMP-2 a MMP-9 8 
Koncentrácie proteínov vo vzorkách sme stanovili pomocou komerčnej súpravy 

Bicinchoninic Acid Kit podľa pokynov výrobcu. Všetky použité chemikálie boli obstarané 
zo Sigma-Aldrich (Nemecko). Aktivitu MMP-2 a MMP-9 sme stanovili pomocou metódy 
želatínovej zymografie, ktorá zahŕňa elektroforetickú separáciu proteínov za denaturujúcich 
podmienok v polyakrylamidovom géli, v ktorom je inkorporovaná želatína (2 mg/mL) ako 
vhodný substrát pre MMP-2 a MMP-9. Proteíny (50 g/L) sú po elektroforéze renaturované 
a gél je inkubovaný cez noc vo vhodnom tlmivom roztoku na skúmanie aktivít konkrétnych 
proteináz. Po inkubácii je gél farbený Coomassie Blue, odfarbený a proteolytické aktivity 
MMP-2 a MMP-9 sú detegované ako jasné pásy na modrom pozadí. Aktivity sú vyhodnotené 
semikvantitatívne v programe ImageJ, na základe intenzity jednotlivých pásov, a prezentované 
v relatívnych jednotkách. 

Stanovenie parametrov oxidačného stresu 9 

Markery oxidačného stresu, antioxidačnej kapacity a karbonylového stresu boli 
analyzované v 10% homogenátoch tkaniva. Stanovili sme: produkty pokročilej oxidácie 
proteínov (AOPP) a peroxidáciu lipidov na základe merania substancií reagujúcich s kyselinou 
tiobarbitúrovou (TBARS). Tiol-disulfidovú redoxnú rovnováhu sme stanovili na základe 
pomeru redukovaného a oxidovaného glutatiónu (GSH/GSSG). Na hodnotenie antioxidačného 
stavu sme využili celkovú antioxidačnú kapacitu (TAC) a schopnosť redukovať železité 
katióny (FRAP). Karbonylový stres sme určili na základe koncentrácie konečných produktov 
pokročilej glykácie (AGES) a fruktozamínu ako markera pokročilej glykácie proteínov. 
Spektrofotometrické a fluorometrické merania sme uskutočnili pomocou detektora Synergy 
BioTek (Santa Clara, Spojené Štáty Americké).  

Spracovanie nameraných dát  

Namerané dáta boli analyzované pomocou štatistického softvéru GraphPad Prism 7. 
Odľahlé hodnoty boli určené Grubbsovým testom, normalita dát bola určená D'Agostino-
Pearsonovým testom. Pre analýzu rozdielov na konci experimentu v  hladine glukózy 
a inzulínu a v parametroch oxidačného stresu bola použitá jednocestná analýza variancie 
(Holm-Sidak post hoc test), resp. neparametrický Kruskal-Wallisov (Dunn post hoc) test. 
Pre zistenie rozdielov v aktivitách MMP bol použitý t-test (z  dôvodov použitej metodiky - 
želatínovej zymografie, sa porovnávali vždy dve skupiny navzájom). Za štatisticky významnú 
bola považovaná hodnota p<0,05. 
 
Výsledky 

Biometrické parametre a koncentrácia glukózy a inzulínu sú uvedené v Tabuľke 1. Obe 
skupiny ZDF potkanov mali vyššiu hmotnosť tela v porovnaní s LEAN. LEAN boli 
signifikantne chudšie v porovnaní s WIS. FAT mali signifikantne vyššiu váhu oproti WIS, 
LEAN aj DIA. Rozdiely medzi skupinami sa po štandardnom prerátaní hmotnosti tela na 
dĺžku tíbie nezmenili. Najvyššie hmotnosti obličky signifikantne dosahovali potkany DIA 
skupiny v porovnaní so skupinami WIS, LEAN aj FAT. FAT mali signifikantne ťažšie 
obličky v porovnaní s WIS aj LEAN. LEAN mali obličky signifikantne ľahšie v porovnaní 
s WIS. Po prerátaní hmotnosti obličky na dĺžku tíbie sa signifikancie nezmenili. 



Glykémia a inzulinémia ukazujú signifikantné zvýšenie u DIA aj FAT potkanov 
v porovnaní s LEAN. U DIA je glykémia vyššia aj v porovnaní s WIS. FAT mali glykémiu 
signifikantne nižšiu v porovnaní s DIA a bez rozdielu v porovnaní s WIS a mali signifikantne 
vyššie koncentrácie inzulínu v porovnaní s DIA. 

 
Tabuľka 1 Hmotnosť tela, obličky a hladina glukózy, a inzulínu v krvi 

  WIS LEAN DIA FAT 

hmotnosť tela (g) 494 ±85,6 417 ±31,5 ** 528 ±47,1 xxx 628 ±23,8 ***; xxx; ++ 

hmotnosť tela/tíbia (g/mm)  12,5 ±2,07 10,3 ±0,77 *** 13,3 ±0,59 xxx 16,0 ±0,39 ***; xxx; ++ 

hmotnosť obličky (g) 1,4 ±0,13 1,2 ±0,11 *** 1,8 ±0,11 ***; xxx 1,6 ±0,14 *; xxx; + 

hmotnosť obličky/tíbia (g/m) 35 ±1,7 30 ±2,2 *** 45 ±2,8 ***; xxx 41 ±2,8 *; xxx; + 

glykémia (mmol/L) 7,5 ±1,33 6,8 ±0,54 18,3 ±3,24 ***; xxx 8,8 ±0,61 x; +++ 

inzulín (ng/mL) 7,9 ±6,00 1,6 ±0,33 *** 8,7 ±1,95 xxx 19,3 ±6,30 xxx; +++ 

 
* vyjadruje p<0,05; ** p<0,01 a *** p<0,001 vs. WIS, xx vyjadruje p<0,01 a xxx p<0,001 vs. LEAN, + vyjadruje 
p<0,05, ++ p<0,01 a +++ p<0,001 vs. DIA. 
 
Parametre oxidačného a karbonylového stresu, antioxidačného stavu a antioxidačnej kapacity 
v kôre a dreni obličiek uvádzame v Tabuľke 2. Signifikantné zvýšenie nastalo pri TBARS a 
TAC u DIA aj FAT v porovnaní s WIS a LEAN v kôre obličky. DIA mali v kôre zvýšené aj 
AGES v porovnaní s LEAN. V dreni obličky mali LEAN signifikantne zvýšený pomer 
GSH/GSSG v porovnaní s WIS. DIA mali signifikantne vyššie TBARS v porovnaní s LEAN. 
 
Tabuľka 2 Parametre oxidačného stresu a antioxidačného statusu v obličke 

kôra 

  WIS LEAN DIA FAT 

GSH/GSSG 2,8 ±0,71 3,2 ±0,65 3,0 ±0,42 2,7 ±0,3 

FRAP (mmol/L) 0,62 ±0,075 0,62 ±0,069 0,58 ±0,047 0,55 ±0,086 

TBARS (umol/L) 2,1 ±0,92 2,9 ±1,50 4,7 ±1,41 **;x 6,2 ±1,54 ***;xxx 

TAC (mmol/L) 4,1 ±0,34 4,3 ±0,42 5,3 ±0,24 ***;xxx 5,1 ±0,23 ***;xxx 

AGES (g/L/g prot) 0,15 ±0,051 0,21 ±0,083 0,15 ±0,023 x 0,12 ±0,013 

Fructo (umol/L/g prot) 110 ±15 122 ±30 115 ±25 102 ±15 

AOPP (umol/L/g prot) 10,2 ±2,54 13,2 ±4,58 11,1 ±3,15 10,1 ±0,78 

dreň 

  WIS LEAN DIA FAT 

GSH/GSSG 3,8 ±1,37 6,6 ±2,57 * 6,4 ±2,16 6,5 ±2,46 

FRAP (mmol/L) 0,47 ±0,051 0,46 ±0,101 0,57 ±0,120 0,51 ±0,181 

TBARS (umol/L) 9,5 ±2,87 6,0 ±2,21 11,3 ±6,24 x 6,7 ±2,81 

TAC (mmol/L) 4,3 ±0,15 4,4 ±0,23 4,5 ±0,21 4,5 ±0,14 

AGES (g/L/g prot) 0,13 ±0,031 0,17 ±0,058 0,14 ±0,027 0,15 ±0,060 

Fructo (umol/L/g prot) 89 ±21 83 ±17 101 ±23 94 ±15 

AOPP (umol/L/g prot) 9,0 ±0,75 10,0 ±2,41 8,4 ±0,87 9,5 ±3,37 

 
GSH – redukovaný glutatión, GSSG – oxidovaný glutatión, FRAP – schopnosť redukovať železité katióny, 
TBARS – substancie reagujúce s kyselinou tiobarbitúrovou, TAC – totálna antioxidačná kapacita, AGES – 
produkty pokročilej glykácie, Fructo – koncentrácia fruktozmínu, AOPP – produkty pokročilej oxidácie 
proteínov. * vyjadruje p<0,05; ** p<0,01 a *** p<0,001 vs. WIS, x vyjadruje p<0,05 a xxx p<0,001 vs. LEAN. 
 
Aktivita MMP-2 v kôre obličky bola signifikantne vyššia u LEAN v porovnaní s WIS 
(p=0,004). Medzi FAT vs. DIA, LEAN vs. DIA ani LEAN vs. FAT signifikantné rozdiely 



neboli. MMP-9 v kôre obličky nebola detekovateľná. V dreni obličky neboli signifikantné 
rozdiely v aktivite MMP-2 medzi skupinami. Aktivita MMP-9 tu bola vyššia u LEAN 
v porovnaní s WIS (p=0,004). 
 
Diskusia 

Naša práca monitoruje aktivity MMP-2 a MMP-9 v kôre a dreni obličiek v animálnom 
modeli DM typu 2 rôznej klinickej závažnosti. Keďže pri zvýšenom oxidačnom strese sa 
MMP dokážu aktivovať priamo, sledovali sme aj vybrané parametre oxidačného stresu, 
antioxidačnej kapacity a prítomnosti antioxidantov. Doteraz sú známe iba útržkové údaje 
ohľadom úloh MMP v patogenéze DM a rozvoji komplikácií tohto ochorenia. Bolo popísané, 
že MMP-2 a MMP-9 sú zapojené v rozvoji a progresii diabetickej nefropatie (10). V štúdii 
Aghadavod a kol. (2020) použili MMP-2 ako zápalový marker a zistili jej zvýšené hladiny 
u pacientov s diabetickou nefropatiou v porovnaní s pacientami s DM 2. typu bez poškodenia 
obličiek (11).  

Ako je známe, poškodenie ciev v dôsledku DM vedie k zápalu a spúšťa produkciu 
reaktívnych foriem kyslíka, čo poškodzuje extracelulárny matrix a zabraňuje hojeniu rán. Čo 
sa týka želatináz, poukázali sme na ich zvýšenú aktiváciu u LEAN v porovnaní s WIS – 
MMP-2 v kôre obličky a MMP-9 v jej dreni. Aktivitu MMP-9 sa nám použitím želatínovej 
zymografie nepodarilo vo vzorkách kôry detegovať, čo poukazuje na jej vyššiu aktivitu 
v dreni obličky v porovnaní s kôrou u všetkých kmeňov potkanov zahrnutých v experimente. 
Aj keď väčšina experimentálnych štúdií považuje ZDF potkany za homogénnu skupinu, náš 
predchádzajúci experiment poukázal na ich rastúcu nehomogenitu so stúpajúcim vekom 
experimentálnych zvierat - parametre analyzované v plazme a  oboch komorách myokardu to 
potvrdili. Zistili sme, že FAT majú nižšiu plazmatickú aktivitu MMP-2 a MMP-9 v porovnaní 
s DIA, no u oboch už dochádza k remodelácii ľavej komory srdca (Kollárová et al., 2021). 
Tento trend sa však neukázal v predloženom experimente zameranom na tkanivo obličky. 

 
Záver 

Obličky potkanov animálneho modelu DM 2.typu vo veku 39 týždňov nevykazujú znaky 
remodelácie, ako to bolo preukázané pri myokarde. Naše doterajšie zistenia ale otvárajú 
diskusiu ohľadom vhodnej kontrolnej skupiny pre ZDF potkany. Získané poznatky taktiež 
prispievajú k poznaniu komplexnej úlohy MMP ako v patogenéze, tak aj v rozvoji 
komplikácií DM 2. typu ako aj k lepšej charakterizácii animálneho modelu DM 2. typu - ZDF 
potkanov. 

Tento výskum bol podporený: Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV - VEGA 
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