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Доксорубіцин – базовий препарат лікування новоутворень, головним побічним ефектом якого є кардіотоксичність. Патогенез виникнення ускладнення пов’язаний із порушеннями енергетичного обміну, прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, впливом на
генетичний апарат. Мета дослідження – встановити порівняльний вплив сукциновмісних сполук яктону та мексикору на показники
гліколізу, глюконеогенезу та енергопродукуючої функції мітохондрій. У міокарді щурів із доксорубіциновою кардіоміопатією понижувались вміст пірувату, малату, ізоцитрату, глікогену, глюкозо-6-фосфату, активність малатдегідрогeнази та підвищувався рівень
лактату. Введення одночасно з доксорубіцином сукциновмісних сполук яктону та мексикору запобігало змінам показників гліколізу,
глюконеогенезу, енергопродукуючої функції мітохондрій у міокарді щурів.

Влияние яктона и мексикора на показатели гликолиза, глюконеогенеза и энергопродуцирующей функции
митохондрий в миокарде крыс в условиях доксорубициновой кардиомиопатии
Е. А. Ракетская, И. С. Чекман, Н. А. Горчакова
Доксорубицин – базовый препарат лечения новообразований, главным побочным эффектом которого является кардиотоксичность.
Патогенез возникновения осложнения связан с нарушениями энергетического обмена, прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза,
влиянием на генетический аппарат. Цель исследования – установить сравнительное влияние сукцинсодержащих соединений - яктона
и мексикора, на показатели гликолиза, глюконеогенеза и энергопродуцирующей функции митохондрий. В миокарде крыс с доксорубициновой кардиомиопатией понизились содержание пирувата, малата, изоцитрата, гликогена, глюкозо-6-фосфата, активность
малатдегидрогeназы и повысился уровень лактата. Введение одновременно с доксорубицином сукцинсодержащих соединений – яктона и мексикора, предупреждало изменения показателей гликолиза, глюконеогенеза, энергопродуцирующей функции митохондрий
в миокарде крыс.
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Yakton and mexicor influence on the indicators of glycolysis, glyconeogenesis and energoproduct function of mitochondria
in the rats’ myocardium in the conditions of doxorubicin cardiomyopathy
E. A. Raketskaya, I. S. Chekman, N. A. Gorchakova
Doxorubicin – basic drug for the neoplastic diseases treatment, it’s main adverse effect is cardiotoxicity. The development of this complication
is connected with the energy metabolism, prooxidant-antioxidant homeostasis, disturbances and influence on the genetic apparatus.
The aim of the study – to state the succin acid’ derivatives – yakton and mexicor influence on indicators of glycolysis, glyconeogenesis and
energoproduct function of mitochondria in the rats’ myocardium in the conditions of doxorubicin cardiomyopathy.
Results. In was found that myocardial pyruvate, malate, isocitrate, glycogen, glucose-6-phosphate level and malatdegidrogenase activity
were decreased in rats with doxorubicin cardiomyopathy. In comparison lactate lactate level increased.
Conclusion. Succin acid’ derivatives – yakton and mexicor, administering with doxorubicin, protect glycolysis, glyconeogenesis and
energoproduct function of mitochondria in the rats’ myocardium.
Key words: Yakton, Mexicor, Glycolysis, Gluconeogenesis, Heart Mitochondria.
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А

нтрациклінові антибіотики залишаються базисними
препаратами в лікуванні багатьох злоякісних новоутворень, включаючи лімфоми, лейкози та саркоми, широко
призначаються на ранніх і пізніх стадіях раку молочної
залози [3]. Поряд з тим при застосуванні цих препаратів
розвивається антрациклінасоційоване пошкодження серця
внаслідок вивільнення тропоніну-1, що призводить до серцевої недостатності [11]. Проявам кардіотоксичності здатні
запобігти нікотинамід і тіотриазолін [5]. Для зменшення
кардіотоксичності антрациклінів можна застосовувати
івабрaдин [1]. У зв’язку з тим, що механізм розвитку кардіотоксичності антрациклінів впливає на різні показники
обміну речовин і структури кардіоміоциту, пошук кар-

діопротекторів продовжується. Для запобігання проявів
кардіотоксичності сполук фтору, зокрема фторурацилу,
експериментально доведена ефективність сукциновмісної
сполуки яктону [7].
Мета роботи
Встановити порівняльний вплив сукциновмісних сполук
яктону та мексикору на показники гліколізу, глюконеогенезу
та енергопродукуючої функції мітохондрій.
Матеріали і методи дослідження
Експерименти проводили на щурах лінії Вістар масою
180–200 г. Утримання тварин і дослідження виконали згідно
з Методичними рекомендаціями ДЕЦ МОЗ України. Тварин
декапітували під легким ефірним наркозом. Тканини серця
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Таблиця 1
Вплив яктону та мексикору на показники гліколізу, глюконеогенезу, енергетичного забезпечення мітохондрій
у міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії
Досліджувані
показники
Піруват, мкм/г
Ізоцитрат, мкм/г
Малат, мкм/г
Лактат, мкм/г
Активність
малатдегідрогенази, мкм/г/хв
Глюкоза-6-фосфат, мкм/г
Глікоген, мг/г

Інтактні тварини

Доксорубіцинова
кардіоміопатія

Яктон+доксорубіцинова
кардіоміопатія

Мексикор+доксорубіцинова
кардіоміопатія

0,16±0,03
0,61±0,04
0,77±0,023
2,58±0,21

0,09±0,005*
0,38±0,02*
0,41±0,01*
7,7±0,1*

0,14±0,05**
0,53±0,04**
0,65±0,03**
3,6±0,01**

0,13±0,04**
0,55±0,06**
0,64±0,02**
3,5±0,02**

7,9±0,07

5,5±0,03*

6,4±0,02**

6,6±0,05**

0,85±0,05
10,2±0,8

0,4±0,04*
2,2±0,02*

0,7±0,03**
4,1±0,01**

0,69±0,04**
4,2±0,03**

Примітки: * – p<0,05 у порівнянні з інтактними тваринами; ** – p<0,05 у порівнянні з тваринами при доксорубіциновій кардіоміопатії.

щурів гомогенізували в сольовому ізотонічному середовищі
(0,15 М КСl) при температурі +4ºС за допомогою скляного гомогенізатора у співвідношенні тканина – сольовий
розчин 1:40. Безбілковий екстракт отримали додаванням
гомогенатів серця до хлорної кислоти (0,6 М) із нейтралізацією (5,0 М) калію карбонатом. Уміст малату визначали за
зменшенням НАДН при 340 нм, а лактату – за збільшенням
НАДН при 340 нм за методом Хоркоста. Рівень пірувату за
методом Цоха –Ломпрехта та ізоцитрату за методом Зиберта
ідентифікували за зменшенням НАДН при 340 нм. Рівень
глікогену та глюкозо-6-фосфату визначили фотометричним
методом, а активність НАД-залежної малатдегідрогенази – спектрофотометричним методом у мітохондріальній
фракції. Мітохондріальну фракцію виділили методом диференційного центрифугування на рефрижераторній центрифузі Sigma (ФРН) у 10-разовому об’ємі середовища [6,9,12].
Доксорубіцинову кардіоміопатію викликали внутрішньочеревним уведенням доксорубіцину протягом 4 тижнів у дозі
5 мг/кг 1 раз на добу [4]. Яктон уводили в дозі 357 мг/кг
протягом 4 тижнів за 1 годину до введення доксорубіцину
[8], мексикор – у дозі 30 мг/кг [2]. Вірогідність результатів
оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента, застосовуючи стандартний пакет програм статистичного оцінювання
результатів версії Microsoft Office Exel, 2003.
Результати та їх обговорення
Розвиток доксорубіцинової кардіоміопатії супроводжувався порушеннями показників системи гліколізу: вміст пірувату понижувався на 44%, ізоцитрату – на 38%, малату – на
47%, що показує зменшення продукції енергії в міокарді щурів при цій патології. Крім того, падіння вмісту малату свідчить про порушення процесів окиснення на дикарбоновій
ділянці в циклі Кребса, а рівня ізоцитрату – про порушення
процесів окиснення на 3-карбоновій ділянці циклу Кребса.
Пониження активності НАД-залежної малатдегідрогінази
на 31% може також пояснити пригнічення активності малатаспартатного шунта, що супроводжує патологічні процеси
в кардіоміоцитах (ішемію, гіпоксію, кардіоміопатію). Разом
із пригніченням енергопродукуючої ролі гліколізу на 67%
1.

зростає вміст лактату, що підтверджує розвиток ацидозу
на тлі доксорубіцинової кардіоміопатії. При цій патології
також порушуються процеси глюконеогенезу та глікогенолізу, що доведено падінням вмісту глікогену в 4,7 раза та
глюкозо-6-фосфату в 2,1 раза в кардіоміоцитах (табл. 1).
Дані підтверджують відомості щодо порушення процесів
енергозабезпечення скоротливої функції міокарда при доксорубіциновій кардіоміопатії [10]. Поряд з тим результати
досліджень доводять: при доксорубіциновій кардіоміопатії
порушуються всі шляхи продукції енергії. Яктон і мексикор,
котрі вводять разом із доксорубіцином, запобігають змінам
вмісту пірувату, ізоцитрату, малату, що пояснює їх нормалізуючий вплив на процеси гліколізу.
Субстратна роль бурштинової кислоти пояснює вплив
сукциновмісних сполук на компоненти циклу Кребса та малатаспартатний шунт, що підтверджено нормалізацією при
введенні сукциновмісних сполук рівня малату, ізоцитрату та
активності малатдегідрогенази. Пониження вмісту лактату
показує пригнічення ацидозу, який може супроводжувати
доксорубіцинову кардіоміопатію, тобто сукциновмісні засоби – яктон і мексикор, що вводять разом із доксорубіцином,
запобігають змінам показників метаболізму кардіоміоцитів
(гліколізу, глюконеогенезу, глікогенолізу, активності малатаспартатного шунта) і у такий спосіб не допускають розвитку
кардіотоксичності антрациклінових антибіотиків.
Висновки
1. У міокарді щурів при доксорубіциновій кардіоміопатії
понижується вміст пірувату, ізоцитрату, малату, глікогену,
глюкозо-6-фосфату, активність малатдегідрогенази та
підвищується рівень лактату, що свідчить про порушення процесів гліколізу, глюконеогенезу, глікогенолізу,
енергетичної функції мітохондрій.
2. Сукциновмісні сполуки – яктон і мексикор, при сумісному
введенні з доксорубіцином запобігають порушенню в
кардіоміоцитах циклу Кребса, процесів гліколізу, глюконеогенезу, глікогенолізу, активності малатаспартатного шунта,
тобто маркерів кардіотоксичності антрациклінів.
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