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Úvod  

Diabetes mellitus (DM) predstavuje jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov 
rozvoja kardio-vaskulárnych ochorení. Patrí k najrozšírenejším voľnoradikálovým 
ochoreniam (1). Vznik DM je podmienený poruchou v tvorbe, sekrécii alebo účinku inzulínu. 
Jeho patogenéza zahŕňa zvýšenú tvorbu reaktívnych metabolitov, čo znamená zvýšený 
oxidačný stres. Voľné radikály sa svojim pôsobením podieľajú na vzniku DM 
pri imunogenetickej deštrukcii beta buniek pankreasu. Okrem zvýšenia oxidačného stresu 
zohrávajú v patogenéze DM významnú úlohu aj zápalové procesy, ktoré sú dôsledkom 
hyperglykémie a ktoré sa zúčastňujú vzniku a rozvoja chronických komplikácií tohto 
ochorenia. Pacienti s DM sú najviac postihnutí práve komplikáciami, ktoré ochorenie 
sprevádzajú. Chronická hyperglykémia môže viesť k dysfunkcii alebo k celkovému zlyhaniu 
dôležitých orgánov (2,3). 

Matrixové metaloproteinázy (MMP) sú proteolytické enzýmy dôležité pri degradácii 
a remodelácii extracelulárneho matrixu (ECM). Ich úloha by sa dala popísať takmer 
pri každom fyziologickom aj patologickom procese. V dospelom organizme je aktivita MMP 
všeobecne veľmi nízka. K zvýšenej aktivácii dochádza väčšinou lokálne a za špecifických 
okolností, zväčša pri patologických a reparačných procesoch v rôznych orgánoch. U ľudí je 
známych vyše 20 MMP, rozdelených do šiestich skupín, na základe ich štruktúry 
a substrátovej špecificity (4). V našej práci sa zameriavame na skupinu želatináz, do ktorej 
patria MMP-2 a MMP-9. 

Hlavným cieľom našej štúdie je popísanie aktivít MMP-2 a MMP-9 v animálnom modeli 
DM v rôznych štádiách rozvoja tohto ochorenia, ako aj u zdravých kontrol, v plazme 
a myokarde. Je známe, že pri zvýšenom oxidačnom strese dochádza k priamej aktivácii MMP, 
preto sme vo všetkých vzorkách súčasne sledovali vybrané parametre oxidačného stresu. 
Skúmanie MMP je klinicky zaujímavé z pohľadu ich využitia ako potenciálnych biomarkerov 
rozvoja kardio-vaskulárnych komplikácií DM ako aj možných prediktorov účinnosti liečby 
tohto ochorenia (5,6). 

 
Materiál a metódy 

V experimente sme pracovali so vzorkami plazmy samcov potkanov 4 fenotypov: Wistar 
(W, absolútna kontrola, n=14), Zucker Lean (chudá kontrola, n=15), Zucker Diabetic Fatty 
(ZDF) s hyperglykémiou (DIA, n=9) a ZDF bez hyperglykémie (FAT, n=7). Počas celého 
života boli zvieratá vo všetkých experimentálnych skupinách bez akejkoľvek intervencie. 



Pravidelne sa im zaznamenávala hmotnosť tela, hladina inzulínu a hladina glukózy v krvi. 
Usmrtené boli medzi 38.-39. týždňom života. Vzorky krvi boli odobraté do skúmaviek 
s K3EDTA, centrifugované (850 g, 10 min, 4 °C) a plazma ako aj ľavá komora srdca boli až 
po ich analýzu uchované pri -80 °C. 

Stanovenie aktivít MMP-2 a MMP-9 7 
Aktivitu MMP-2 a MMP-9 sme stanovili metódou želatínovej zymografie. Táto metóda 

zahŕňa elektroforetickú separáciu proteínov za denaturujúcich, ale neredukujúcich podmienok 
v polyakrylamidovom géli, ktorý obsahuje želatínu ako vhodný substrát pre MMP-2 a MMP-9. 
Proteíny sú po elektroforéze renaturované a gél je inkubovaný cez noc vo vhodnom tlmivom 
roztoku na skúmanie aktivít konkrétnych proteináz. Gél je farbený Coomassie Blue 
a proteolytické aktivity MMP-2 a MMP-9 sú detegované ako jasné pásy na modrom pozadí. 
Stanovenie parametrov oxidačného stresu 8 

Stanovili sme vybrané parametre oxidačného poškodenia (AOPP – pokročilé produkty 
oxidácie proteínov, fruktozamín – glykovaný plazmatický proteín a TBARs – marker 
peroxidácie lipidov) a tiol-disulfidovej redoxnej rovnováhy (GSH/GSSG – pomer 
oxidovaného a redukovaného glutatiónu). 

Spracovanie nameraných dát  

Namerané dáta boli analyzované pomocou štatistického softvéru GraphPad Prism 7. 
Pre zistenie rozdielov v hmotnosti tela, hladine glukózy, inzulínu a parametrov oxidačného 
stresu sme použili dvojcestnú analýzu variancie, pre zistenie rozdielov v aktivitách MMP t-test 
(z metodických dôvodov).  
 
Výsledky 

Všetky sledované parametre oxidačného stresu – produkty oxidačného poškodenia 
a prítomnosť antioxidantov, telesnej hmotnosti, hladiny glukózy a inzulínu v krvi uvádzame 
v Tabuľke 1. 
Tabuľka 1 Hmotnosť tela, hladina inzulínu, glukózy, parametre oxidačného stresu 

  Wistar Lean DIA FAT 
Hmotnosť tela priemer 498 417 538 630 
(g) SD 87,1 31,5 52,8 25,1 
  signif.   ** xxx xxx 
        *** 
          • 
Glukóza priemer 6,21 6,91 24,31 11,13 
(mmol/L) SD 0,592 0,675 2,53 3,646 
  signif.     xxx xxx 
       *** *** 
          ••• 
Inzulín priemer 3,73 3,24 11,52 26,21 
(ng/mL) SD 1,028 0,371 2,311 4,315 
  signif.     xxx xxx 
       *** *** 
          ••• 
AOPP priemer 128 287 3427 2457 
(μmol/L) SD 36,9 124,4 1633 1010 



  signif.     xxx xxx 
        *** *** 
Fruktozamín priemer 1,11 1,42 14,08 8,08 
(mmol/L) SD 0,192 0,315 6,884 2,487 
  signif.     xxx xxx 
       *** *** 
          ••• 
GSH/GSSG priemer 11,25 11,13 9,65 9,32 
  SD 2,114 1,709 0,923 0,668 
  signif.       * 
TBARs priemer 10 10,95 14,45 20,36 
(μmol/L) SD 0,728 0,91 3,206 3,085 
  signif.     xx xxx 
       *** *** 
          ••• 

xx reprezentuje p<0,01 a xxx p<0,001 vs. Lean; * reprezentuje p<0,05, ** p<0,01 a *** p<0,001 vs. 
Wistar; ••• reprezentuje p<0,001 vs. DIA 
 

Aktivita MMP-2 v plazme bola vyššia (p=0,0193) v skupine Lean a naopak aktivita MMP-
9 bola nižšia (p<0,0001) v tejto skupine v porovnaní so skupinou DIA. Lean mali tiež vyššiu 
aktivitu MMP-2 (p<0,0001) v porovnaní s FAT. Porovnaním DIA s FAT sme zistili 
signifikantne nižšie aktivity MMP-2 (0,0062) aj MMP-9 (p<0,0001) v skupine bez 
hyperglykémie – FAT (Obrázok 1). V aktivitách MMP-2 medzi kontrolnými skupinami W 
a Lean rozdiely neboli. 

 
Obrázok 1 Aktivita MMP-2 a MMP-9 v plazme. A: Zucker Lean vs. Zucker Diabetic Fatty bez 
hyperglykémie, B: Zucker Lean vs. Zucker Diabetic Fatty s hyperglykémiou, C: Zucker Diabetic Fatty 



bez hyperglykémie vs. Zucker Diabetic Fatty s hyperglykémiou, D: Wistar vs. Zucker Lean, E: Zucker 
Lean vs. Zucker Diabetic Fatty s hyperglykémiou, F: Zucker Diabetic Fatty bez hyperglykémie vs. 
Zucker Diabetic Fatty s hyperglykémiou. * reprezentuje p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 

V ľavej srdcovej komore bola aktivita MMP-2 vyššia v skupine FAT (p=0,0080) aj v 
skupine DIA (p=0,0190), v oboch prípadoch v porovnaní s kontrolnou skupinou Lean. 
Skupina Lean mala vyššie aktivity MMP-2 v srdci v porovnaní s absolútnou kontrolou W 
(p=0,0346) (Obrázok 2). Aktivita MMP-9 v ľavej komore srdca nebola detegovateľná. 

 
Obrázok 2 Aktivita MMP-2 v ľavej komore srdca. A: Wistar vs. Zucker Lean, B: Zucker Lean vs. 
Zucker Diabetic Fatty bez hyperglykémie, C: Zucker Lean vs. Zucker Diabetic Fatty 
s hyperglykémiou. * reprezentuje p<0,05; ** p<0,01. 
 
Diskusia 

Naša práca monitoruje aktivity MMP-2 a MMP-9 v plazme a aktiváciu MMP-2 v tkanive 
ľavej komory srdca 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 (9). 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 (10). Vo viacerých štúdiách 
sa sledovala aktivita MMP-2 v sline v súvislosti s parodontitídou u diabetických pacientov. 
Zistilo sa, že nekontrolovaná hladina glukózy môže viesť u pacientov s DM 2. typu k 
nerovnováhe aktivity salivárnej MMP-2, čo vedie k vývoju parodontitídy (11). V štúdii 
Arreguin-Cano a kol. (2019) zistili pozitívnu koreláciu aktivít MMP-2 a TIMP-1 (tkanivový 
inhibítor MMP typu 1) so závažnosťou parodontitídy u pacientov s DM 2. typu (12).  

Ako je známe, poškodenie ciev v dôsledku DM vedie k zápalu a spúšťa produkciu 
reaktívnych foriem kyslíka, čo poškodzuje ECM a zabraňuje hojeniu rán. Analýza expresie 
MMP-2 a MMP-9 v ľavej komore srdca diabetických zvierat odhalila zníženú reguláciu 
MMP-2 a významne zvýšenú reguláciu MMP-9 (6). Podľa Kaminari a kol. (2018) by práve 
MMP-9 mohla byť terapeutickým cieľom pri liečbe pacientov s DM (13). 

Hmotnosť tela aj hladina glukózy našich experimentálnych zvierat zodpovedali 
animálnemu modelu. AOPP, fruktozamín aj TBARs vykazovali v skupinách FAT a DIA 
signifikantne vyššie hodnoty v porovnaní s kontrolnými skupinami. TBARs boli signifikantne 
vyššie v skupine FAT v porovnaní s DIA a fruktozamín naopak, signifikantne nižší v skupine 
FAT v porovnaní s DIA. Produkty oxidačného poškodenia vykazovali teda zvýšené 
koncentrácie ako u diabetických tak aj u obéznych potkanov. 



Čo sa týka želatináz, aktivita MMP-2 bola v plazme u DIA aj FAT nižšia v porovnaní 
s chudou kontrolou. Aktivita MMP-9 bola naopak signifikantne vyššia u DIA v porovnaní 
s chudou kontrolou. V tkanive ľavej komory srdca bola aktivita MMP-2 signifikantne vyššia 
ako u DIA tak aj u FAT v porovnaní s chudou kontrolou. Aktivitu MMP-9 sa nám použitím 
želatínovej zymografie nepodarilo detegovať a to aj napriek rôznym metodickým obmenám. 

Obézne potkany s genetickou záťažou DM, u ktorých sa ešte nerozvinula hyperglykémia, 
majú teda nižšiu plazmatickú aktivitu MMP-2 a MMP-9 v porovnaní s hyperglykemickými. 
Zvýšená aktivita srdcovej MMP-2 poukazuje na remodeláciu ľavej komory ako obéznych tak 
aj hyperglykemických zvierat. Získané poznatky by mohli pomôcť k poznaniu úlohy MMP 
ako v patogenéze, tak aj v rozvoji komplikácií DM typu 2. 
 
Tento výskum bol čiastočne podporený z grantu VEGA 1/0314/19. 
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