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SANTRUMPOS 

ADJ – aktyvūs deguonies junginiai 
ADP – adenozino 5'-difosfatas 
AMPA – α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolo propijono rūgščiai jautrūs 

receptoriai 
ANT – adenino nukleotidų nešiklis 
ATP – adenozino 5'-trifosfatas 
ATPazė – adenozinė trifosfatazė 
ATR – atraktilozidas 
BAPTA – 1,2-bis(o-aminofenoksi)etano-N,N,N',N'-tetraacto rūgštis 
CypD – ciklofilinas D 
CsA – ciklosporinas A 
DCPIP – 2,6-dichlorfenolio indofenolis 
EDTA – etilendiaminotetraacto rūgštis 
EGTA – etilenglikol-bis-(β-amino-etileterio)-N,N,N',N'-tetraacto rūgštis 
FMN – flavino mononukleotidas, oksiduota forma 
FMNH2 – flavino mononukleotidas, redukuota forma 
GABA – γ-aminosviesto rūgšties receptorius 
HEPES – 4-(2-hydroksietil)-1-piperazinoetanosulfoninė rūgštis 
KoQ – kofermentas Q, oksiduota forma (Ubichinonas) 
KoQH2 – kofermento Q, redukuota forma (Ubichinolis) 
MNPP – mitochondrijų nespecifinio laidumo pora (angl. mitochondrial permeability 

transition pore, MPTP) 
NAD+ – nikotinamido adenino dinukleotidas, oksiduota forma 
NADH – nikotinamido adenino dinukleotidas, redukuota forma 
NMDA – N-metil-d-aspartatui jautrūs receptoriai 
OSCP – oligomicinui jautrumą suteikiantis baltymas (angl. oligomycin sensitivity-

conferring protein) 
PI – propidžio jodidas 
Pn – neorganinis fosfatas 
RET – atgalinė elektronų permaša (angl. reverse electron transport) 
RIPK – su receptoriais sąveikaujanti baltymų kinazė (angl. receptor-interacting 

protein kinase) 
s.f.v.  – santykiniai fluorescencijos vienetai 
SDH – sukcinato dehidrogenazė 
TNF – auglių nekrozės veiksnys (angl. tumor necrosis factor) 
TTC – 2,3,5-trifeniltetrazolio chloridas 
VADP – izoliuotų mitochondrijų kvėpavimo greitis, dar vadinamas fosforilinimo 

greičiu, registruojamas papildomai pridėjus ADP 
VATR – izoliuotų mitochondrijų kvėpavimo greitis, nulemtas nespecifinės protonų 

pernašos per mitochondrijų vidinę membraną, registruojamas pridėjus 
atraktilozido – adenino nukleotidų nešiklio slopiklio  

VL – izoliuotų mitochondrijų kvėpavimo greitis, kurį lemia vidinės 
mitochondrijų membranos laidumas protonams 
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ĮVADAS 

Insultas yra viena svarbiausių priežasčių, sukeliančių suaugusiųjų neįga-
lumą ir trečioji pagal mirties dažnumą pasaulyje ir Lietuvoje [1, 2]. Pagal 
kraujotakos sutrikimo pobūdį skiriami du pagrindiniai insulto tipai: hemora-
ginis ir išeminis. Pastarasis sudaro apie 80 proc. visų insultų kilmės. Išeminis 
insultas apibūdinamas kaip ūminis galvos smegenų kraujotakos nepakanka-
mumas, dėl ko sutrinka smegenų ląstelių aprūpinimas deguonimi ir maistinė-
mis medžiagomis. Ligos pasekmės priklauso nuo paveiktos galvos smegenų 
srities ir pažeidimo dydžio, tačiau bet kokiu atveju sukelia dalies smegenų 
ląstelių žūtį. Sergamumas smegenų išemija ir mirtingumo rodikliai pastarai-
siais metais vis auga, o ligos gydymas kol kas yra labai ribotas. Klinikoje 
ūmaus galvos smegenų insulto gydymui naudojami tik smegenų kraujotaką 
gerinantį poveikį turintys vaistai, o jų taikymas dėl siauro terapinio lango ir 
padidėjusios kraujavimų rizikos yra labai nedidelis – tik 5 proc. ligonių atlie-
kama intraveninė trombolizė [3]. Ieškant naujų efektyvių terapinių priemonių 
insulto gydymui gyvūnų modeliuose buvo ištirta daug neuroapsauginį povei-
kį turinčių medžiagų, tačiau klinikiniuose tyrimuose jie buvo mažai efekty-
vūs. Tai gali būti dėl to, kad smegenų išemijos metu aktyvuojami daugybiniai 
ląstelių žūtį sąlygojantys mechanizmai, kurie iki šiol nėra pilnai ištirti. Mito-
chondrijos yra laikomos ypatingai svarbiomis išeminių pažeidimų vystymesi, 
o jų funkcijų sutrikimai, mitochondrijų nespecifinio laidumo poros (MNPP) 
atsidarymas, ATP trūkumas, Ca2+ perkrova ir oksidacinis stresas yra pagrin-
diniai veiksniai inicijuojantys smegenų ląstelių žūtį. Tyrimuose su gyvūnais 
yra parodyta, kad MNPP slopinimas selektyviu poros slopikliu ciklosporinu 
A (CsA) ar jo analogais smegenų išemijos metu sumažina neuronų žūtį ir 
išeminio pažeidimo dydį [4–6]. MNPP svarbą smegenų išemijos patofiziolo-
gijoje patvirtina tyrimai su pelėmis, kai geno, koduojančio MNPP struktūroje 
esantį baltymą ciklofiliną D (CypD), raiškos nuslopinimas ženkliai sumažina 
išeminio pažeidimo laipsnį [7, 8]. Todėl šiuo metu skiriamas didelis dėmesys 
patologinių mechanizmų siejamų su MNPP sužadinimu tyrimams bei porą 
reguliuojančių junginių išaiškinimui. Tyrimuose in vitro parodyta, kad 
kvėpavimo grandinės I komplekso slopikliai rotenonas ir metforminas suma-
žina kai kurių žmogaus ir gyvūnų vėžinių ląstelių linijų, pelės kardiomiocitų 
bei kepenų MNPP jautrumą Ca2+ ir apsaugo ląsteles nuo žūties [9–12]. Tačiau 
kol kas literatūroje yra mažai duomenų apie mitochondrijų kvėpavimo 
grandinės I komplekso vaidmenį reguliuojant nespecifinį laidumą smegenyse 
bei I kompleksą moduliuojančių junginių sisteminį poveikį, specifiškumą, 
mechanizmus smegenų mitochondrijų funkcijoms ir ląstelių gyvybingumui 
išemijos sąlygomis. 
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Mokslinio darbo tikslas yra ištirti įvairių kvėpavimo grandinės I komp-
lekso slopiklių poveikį žiurkės smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų 
nespecifinio laidumo poros reguliavimui bei mitochondrijų funkcijoms ir 
ląstelių gyvybingumui globalios smegenų išemijos sąlygomis. 

Uždaviniai: 
1. Įvertinti tiesioginį kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių (rote-

nono, amobarbitalio, pentobarbitalio, metformino, fenformino) ir 
ciklosporino A poveikį izoliuotų smegenų žievės ir smegenėlių mito-
chondrijų funkcijoms: Ca2+ sąlygotam nespecifinio laidumo poros 
atsidarymui ir kvėpavimo greičiui su I ir II komplekso substratais. 

2. Ištirti tiesioginį I komplekso slopiklių (rotenono, amobarbitalio) ir 
ciklosporino A poveikį smegenų žievės mitochondrijų, izoliuotų iš 
skirtingo amžiaus žiurkių (5–7 d., 2–3 mėn., 7–10 mėn., 24 mėn.), 
Ca2+ sąlygotam nespecifinio laidumo reguliavimui. 

3. Ištirti I komplekso slopiklių rotenono ir pentobarbitalio (kartu su 
ketaminu) infuzijos poveikį smegenų žievės ir smegenėlių mito-
chondrijų funkcijoms ir ląstelių gyvybingumui globalios išemijos 
sąlygomis. 

Darbo aktualumas ir mokslinis naujumas 
Šiame darbe pirmą kartą parodyta, kad įvairių grupių farmakologiniai 

junginiai, tokie kaip barbitūratai, biguanidai, rotenonas, kurie slopina mito-
chondrijų kvėpavimo grandinės I kompleksą, tyrimuose in vitro sumažina 
izoliuotų smegenų žievės ir smegenėlių MNPP jautrumą Ca2+, kas rodo, kad 
I kompleksas dalyvauja reguliuojant smegenų mitochondrijų nespecifinį 
laidumą, o šio proceso sustabdymas gali turėti ryškų terapinį poveikį. Tyri-
muose in vivo atskleidėme, kad I komplekso slopikliai – rotenonas ir pento-
barbitalis – suleisti į kraujotaką prieš išemiją, smegenų žievės ir smegenėlių 
zonose apsaugo nuo Ca2+ sąlygoto MNPP atsidarymo, padidina mitochon-
drijų kvėpavimo greitį, sumažina ADJ susidarymą ir ląstelių žūties laipsnį. 
Tai parodo, kad I kompleksas yra potencialus farmakologinis taikinys, apsau-
gant smegenų ląsteles nuo išemijos sukeltos žūties. Rezultatai, kad barbi-
tūratai gali reguliuoti MNPP, paaiškina jų neuroprotekcinio poveikio, 
pastebėto prieš kelis dešimtmečius, detalų mechanizmą. Taip pat atskleidėme, 
kad metforminas turi ne tik palankų poveikį gliukozės apykaitai, bet ir MNPP 
slopinantį poveikį. Taip pat – kad CsA ir I komplekso slopikliai turi ryškų 
sinergistinį poveikį reguliuojant MNPP smegenyse, todėl farmakologinių 
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medžiagų, reguliuojančių I komplekso aktyvumą ir MNPP, deriniai turi 
efektyvaus insulto gydymo potencialą perspektyvoje. 

Yra žinoma, kad organizmui senstant mitochondrijose vyksta pokyčiai, 
lemiantys su senėjimu susijusius procesus bei įvairias ligas [13], didesnį 
išemijos pažeidimą, taip pat sunkesnį neurologinių funkcijų atsistatymą, 
lyginant su jaunesnio amžiaus gyvūnais [14, 15]. Kita problema, kad 
dauguma eksperimentinių išemijos tyrimų yra atlikta su jaunais gyvūnais arba 
pirminėmis iš naujagimių išskirtomis ląstelių kultūromis, o duomenų, kas 
lemia išemijos sąlygotus smegenų ląstelių pažeidimų skirtumus, yra mažai. 
Šiame darbe, tyrinėdami keturias skirtingas amžiaus grupes (5–7 d., 2–3 mėn., 
7–10 mėn., 24 mėn.), parodėme, kad mitochondrijų, izoliuotų iš senų 
(24 mėn.) gyvūnų, MNPP yra ženkliai jautresnė Ca2+, lyginant su jaunesnio 
amžiaus grupėmis. Taip pat pirmą kartą parodėme, kad farmakologinių jun-
ginių, galinčių slopinti MNPP atsidarymą, poveikis priklauso nuo amžiaus, 
kas labai svarbu neuroapsauginių medžiagų paieškai ir pritaikomumui 
klinikinėje praktikoje, nes vaistas gali turėti ryškų apsauginį efektą hipok-
sijos/išemijos sąlygotiems naujagimių smegenų pažeidimams, bet neturėti 
poveikio seno individo atveju. 

Per pastaruosius dešimtmečius, atliekant eksperimentinius tyrimus su 
gyvūnais, buvo parodyta, kad sutrikus galvos smegenų kraujotakai, skirtingai 
pažeidžiamos įvairios smegenų zonos [16–19] galimai dėl nevienodo sme-
genų ląstelių tipų [20–25], jų funkcijų [26, 27] bei skirtingo MNPP jautrumo 
Ca2+ [28–30] skirtinguose smegenų regionuose. Mes nustatėme, kad globalios 
išemijos sąlygomis smegenėlės yra labiau pažeidžiamos, lyginant su smegenų 
žieve, tačiau nei kontrolinių, nei išemijos pažeistų žievės ir smegenėlių 
mitochondrijų funkcijos – sukauptas Ca2+ kiekis iki MNPP sužadinimo ir 
substratų oksidacijos greičiai, tarpusavyje nesiskiria. Tyrinėjant junginių, 
galinčių reguliuoti MNPP mechanizmus in vitro, pirmą kartą parodėme, kad 
slopinant izoliuotų smegenų MNPP atsidarymą, smegenėlių mitochondrijoms 
reikalinga ženkliai didesnė CsA koncentracija, lyginant su žievės mitochon-
drijomis, kas parodo CsA apsauginio poveikio selektyvumą smegenų re-
gionui. 

Darbo praktinė reikšmė 
Mokslinio darbo metu gauti duomenys pagilina žinias apie kvėpavimo 

grandinės I komplekso svarbą, reguliuojant mitochondrijų nespecifinį laidu-
mą, kas gali prisidėti prie tolimesnių tyrimų, ieškant naujų pažangių vaistų 
ląstelių gyvybingumui išsaugoti ir stabdant išeminės ligos progresavimą, 
sumažinant komplikacijų riziką, prailginant gyvenimo trukmę ir kokybę. 



11 
 

Apsauginis pentobarbitalio ir metformino poveikis smegenų mitochon-
drijoms ir ląstelėms po išemijos suteikia naujų žinių, ieškant efektyvių insulto 
gydymo būdų, pritaikant klinikoje kitų ligų gydymui jau naudojamus vaistus, 
kurie grįžtamai, nedideliu laipsniu slopina I kompleksą. Amžiaus įtakos 
MNPP reguliacijai smegenyse duomenys gali praplėsti tokių ligų, kaip insul-
tas, Alzheimerio, Parkinsono bei kitos demencijos, patologinių mechanizmų 
siejamų su MNPP inicijavimu tyrimus bei siekiant įvertinti apsauginių 
medžiagų, galinčių reguliuoti MNPP smegenyse, skirtumus skirtinguose 
raidos etapuose. 
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Išeminio galvos smegenų pažeidimo pasekmės 

Dėl mitochondrijų pažeidimų ir ATP stygiaus išemijos metu sutrikdoma 
nuo ATP priklausomų Na+/K+ nešiklių veikla ir ląstelės Na+ bei K+ srautas, 
kas suardo plazminės membranos potencialą [31–33]. Membranos potencialo 
pokyčiai sąlygoja glutamato atpalaidavimą iš neuronų. Glutamatas yra vienas 
pagrindinių neuromediatorių centrinėje nervų sistemoje. Fiziologinėmis 
sąlygomis mažą glutamato koncentraciją smegenyse palaiko smegenų ląstelių 
presinapsinėse ir postsinapsinėse membranose esantys nuo Na+ valdomi 
nešikliai (GLT-1, GLAST, EAAC1, EAAT4, EAAT5) [34]. Tačiau smegenų 
išemijos metu, jonų disbalansas ir membranos depoliarizacija sukelia nekont-
roliuojamą glutamato atpalaidavimą ir kaupimąsi užląsteliniame skystyje 
[35–37]. Tai sukelia ilgalaikį glutamato jonotropinių (NMDA, AMPA, 
kainato) ir metabotropinių receptorių aktyvinimą bei Ca2+ ir Na+ įtekėjimą į 
ląstelę, kas dar labiau padidina jonų disbalansą ląstelėje [38]. Glutamato 
žalingas poveikis lemiantis ląstelių žūtį smegenų išemijos metu dar vadina-
mas glutamato toksiškumu (angl. excitotoxity) [39–42]. 

Išemijos metu aktyvinami ir kiti plazminės membranos kanalai – nuo 
membranos potencialo priklausomi katijonų kanalai TRPM ir rūgštinės pH 
aktyvuojami Ca2+ kanalai ASIC1a, kurie sukelia dar didesnį Ca2+ srautą į 
ląstelę [40, 43]. Ca2+ kaip antrinė signalinė molekulė dalyvauja signalo 
perdavime reguliuojant neuromediatorių sekreciją sinapsiniame plyšyje [44]. 
Fiziologinėmis sąlygomis Ca2+ balansą ląstelėje palaiko Na+/Ca2+ nešikliai ir 
organelės (endoplazminis tinklas ir mitochondrijos), kas svarbu ląstelės 
vystymosi, išgyvenamumo ir žūties procesams. Tačiau išemijos metu vidu-
ląstelinio Ca2+ koncentracijos padidėjimas yra pagrindinis veiksnys inicijuo-
jantis negrįžtamas pažaidas [45–47]. Tai patvirtino šių jonų surišimas chelatu 
BAPTA, dėl ko neuronai buvo apsaugoti nuo žūties in vitro ir in vivo 
įvairiuose smegenų regionuose gyvūnų išemijos modelyje [46]. Gyvūnų 
hipoksijos modelyje parodyta, kad Amonio rage esančiose CA1 ląstelėse 
viduląstelinio Ca2+ koncentracija išauga šimtus kartų [48, 49]. 

Ca2+ koncentracijos padidėjimas kartu su mitochondrijų funkcijų pažei-
dimais ir padidėjusia aktyvių deguonies junginių (ADJ) gamyba sužadina 
mitochondrijų nespecifinio laidumo poros (MNPP) atsivėrimą. Atsidarius 
MNPP mitochondrijų užpilde esantys baltymai, elektrolitai ir vanduo patenka 
į tarpmembraninę ertmę ir sukelia mitochondrijų brinkimą. Esant dideliam 
osmotiniam-koloidiniam spaudimui suardoma išorinė mitochondrijų mem-
brana, į citozolį atpalaiduojami ląstelės žūtį inicijuojantys baltymai ir 
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sukeliama mitochondrijų vidinės membranos depoliarizacija [50, 51]. ATP 
sintazė tam, kad išlaikytų šios membranos potencialą, pradeda veikti priešin-
ga kryptimi – katalizuoja ATP molekulių hidrolizę, ir taip dar labiau didina 
ATP trūkumą [52]. Išemijos sąlygomis ATP išsekimas sukelia įvairių 
ląstelėje vykdomų procesų sutrikimus ir ląstelių žūtį [7, 53–55].  

Smegenų išemijos metu gali būti aktyvuojami keli skirtingų tipų signa-
liniai keliai, inicijuojantys ląstelės mirtį – apoptozę ir nekrozę/nekroptozę 
[42]. Ilgą laiką nekrozės terminas buvo naudojamas apibūdinti išemijos 
sąlygotą ląstelių žūties mechanizmą, kuriam būdingi tokie požymiai, kaip 
ląstelės brinkimas ir plazminės membranos suardymas bei ląstelės turinio 
išsiliejimas, pažeidžiant gretimas ląsteles ir sukeliant uždegiminį imuninės 
sistemos atsaką [17, 56, 57]. Tačiau pastarųjų metų tyrimai parodė, kad 
nekrozinė ląstelių mirtis smegenų išemijos metu yra reguliuojama [42, 54, 55, 
58]. Nekroptozė inicijuojama Fas ligandams, TNF-  ar kitiems 
uždegiminiams mediatoriams jungiantis prie auglių nekrozės veiksnių (angl. 
tumor necrosis factor, TNF) šeimos receptorių. Dalyvaujant ligandui-
receptoriui kartu su baltymų kinaze 1 (angl. receptor-interaciting protein 
kinase 1, RIPK1) bei žūties domenu TNF-R1 sudaromas žūtį sukeliantis 
signalinis kompleksas (angl. death-inducing signalling complex, DISC), kuris 
fosforilina ir aktyvuoja kinazes RIPK1 ir RIPK3 [59–61]. Joms sąveikaujant 
tarpusavyje kartu su mišriu kinazėms giminingu domenu (angl. mixed lineage 
kinase domain like, MLKL) susidaro mikrofilamentinis kompleksas, dar 
vadinamas nekrosoma [54, 62, 63]. Fosforilintas MLKL jungiasi prie 
membranų struktūroje esančių lipidų, tokių kaip fosfotidilinozitolio fosfatas 
[64] arba kardiolipinas, dėl ko suardomas membranos vientisumas ir vystosi 
nekrozinė ląstelės žūtis [42, 65]. Tyrimuose in vivo nekroptozės slopiklis 
nekrostatinas-1 sumažino smegenų pažeidimo laipsnį ir apsaugojo 
hipokampo CA1 neuronus nuo nekrozinės žūties gyvūnų išemijos modelyje 
[66, 67]. Tačiau yra duomenų, kur nustatyta, kad esant RIPK3 ar MLKL 
trūkumui nekroptozė nutrūksta ir ląstelės žūsta apoptozės būdu [59]. 

Apoptozė yra žinoma, kaip reguliuojamas ir energijos reikalaujantis 
žūties mechanizmas, kuris apima pavienes ląsteles ar jų klasterius, nesuke-
liant uždegimo. Hipoksijos/išemijos sąlygota ląstelių ir jų branduolių frag-
mentacija į apoptotinius kūnelius buvo parodyta žiurkės smegenų išemijos 
tyrimuose [68–72]. Apoptozę inicijuojantys signaliniai keliai skirstomi į 
vidinį, kai žūtį sužadina mitochondrijos, ir išorinį, kai apoptozė aktyvinama 
mirties receptoriais. Vidinis signalo perdavimo kelias inicijuojamas, dalyvau-
jant mitochondriniams Bcl-2 šeimos baltymams. Proapoptotiniai, Bax ir Bak, 
baltymai sukelia išorinės mitochondrijų membranos pokyčius – suardomas 
jos vientisumas [73, 74]. Padidėjus mitochondrijų membranos laidumui į 
citozolį atpalaiduojami proapoptotiniai baltymai, tokie kaip citochromas c, 
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Smac/DIABLO, kurie aktyvuoja nuo kaspazių priklausomą apoptozinę ląs-
telės žūtį. Citozolyje jie jungiasi su d-ATP, apoptozės proteazes aktyvininčiu 
faktoriumi Apaf-1 ir kaspaze-9 suformuojant apoptosomą ir inicijuoja nuo 
kaspazių priklausomą ląstelių mirtį [73, 75]. Taip pat smegenų išemijos metu 
į citozolį atpalaiduojami apoptozę inicijuojantis veiksnys (angl. apoptosis 
inducing factor, AIF) ir endonukleazė G, kurie pažeidžia ląsteles nuo kaspa-
zių nepriklausomu būdu [76, 77]. Po 24–48 val. trukmės smegenų išemijos 
stebima apoptozinė neuronų žūtis dėl padidėjusios Fas, FasL ir TNF-  užde-
giminių baltymų raiškos, kas aktyvina TNF šeimos receptorius ir inicijuoja 
išorinius apoptozės mechanizmus [78, 79]. Tyrimuose su gyvūnų modeliais 
yra parodyta, kad apoptozės procesų slopinimas, padidinus Bcl-2 ar Bcl-xL 
baltymų [80, 81] ar su Apaf-1 susijungiančių baltymų [82] raišką, ar inhi-
buojant kaspazes [83, 84], turi neuroapsauginį poveikį ir sumažina išeminį 
pažeidimą. Daugėjantis eksperimentinių ir klinikinių duomenų skaičius apie 
procesus vykstančius smegenų išemijos metu atskleidžia, kad vyksta daugy-
biniai audinius, ląsteles ir mitochondrijas pažeidžiantys procesai, kas lemia 
skirtingų ląstelių žūties mechanizmų tarpusavio sąveiką. O šių molekulinių 
mechanizmų išaiškinimas svarbus ieškant naujų ir efektyvių terapinių 
priemonių insulto gydymui. 

1.2. Mitochondrijų nespecifinio laidumo pora (MNPP) 

1.2.1. MNPP smegenų išemijos sąlygomis. 
Literatūros duomenimis MNPP yra viena pagrindinių priežasčių lemianti 

smegenų ląstelių žūtį gyvūnų modeliuose įvairiomis patofiziologinėmis sąly-
gomis, įskaitant išemiją/reperfuziją, neurodegeneracines ligas, trauminius 
smegenų sužalojimus [32, 85–87], o poros slopinimas farmokologiniais 
junginiais galėtų būti perspektyvi terapija šių sutrikimų gydymui [88–90]. 
Gyvūnų smegenų išemijos modeliuose parodyta, kad ciklosporinas A (CsA) 
specifiškai slopindamas MNPP sumažina išeminius pažeidimus ir ląstelių žūtį 
[4–7, 91–95]. MNPP atsidarymas, jautrus CsA poveikiui, stebimas jau 
pirmomis išemijos minutėmis in vivo pelių smegenyse [32]. Tačiau nepaisant 
neuroapsauginio CsA poveikio, yra parodyta, kad jo protekcija in vitro sme-
genų mitochondrijoms priklauso nuo koncentracijos [96], o dideliais kiekiais 
CsA gali būti toksiškas ir sukelti neuronų žūtį [97]. Taip pat yra prieštaringų 
tyrimų, kuriuose CsA tik esant tam tikroms tyrimo sąlygoms turėjo poveikį 
MNPP hipokampo neuronų ir nesinaptosinėms mitochondrijoms [96, 98] arba 
neturėjo poveikio sinaptosominėms mitochondrijoms ir smegenėlių granuli-
niams neuronams [99, 100], arba buvo neefektyvus [95, 101]. Klinikiniame 
tyrime su pacientais vienkartinė CsA injekcija neapsaugojo nuo smegenų 
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išemijos sukeltų pažaidų [102]. Todėl toliau tęsiami tyrimai ieškant naujų 
potencialų slopiklių, galinčių reguliuoti MNPP ir apsaugoti smegenis nuo 
išemijos sąlygotų pažeidimų ir ląstelių žūties. 

1.2.2. MNPP struktūra 
MNPP yra vidinėje mitochondrijų membranoje susidaranti pora, kuriai 

atsidarius praeina vanduo, jonai ir ne didesnės kaip 1,5 kDa dydžio mole-
kulės. Pirmieji darbai apie MNPP ir jos vaidmenį ląstelių žūties procesuose 
išemijos metu pasirodė dar 1987 m. [103]. Tuomet buvo parodyta, kad Ca2+ 
koncentracijos padidėjimas ir oksidacinis stresas sužadina poros atsidarymą, 
dėl ko sutrikdoma pagrindinė mitochondrijų funkcija – membranos 
potencialo susidarymas ir ATP gamyba [104]. Nepaisant 30 metų trukusių 
mokslinių tyrimų iki šiol nėra pilnai žinoma poros struktūra. Mokslinėje 
literatūroje plačiai tyrinėjami tokie baltymai, kaip ciklofilinas D (CypD), 
adenino nukleotidų translokazė (ANT), fosfato (Pn) nešiklis, ATP sintazė 
(ATPazė) ir kvėpavimo grandinės I kompleksas, kaip galintys dalyvauti 
formuojant ir reguliuojant MNPP [50, 51, 105]. Baltymas peptidyl-prolyl cis-
trans izomerazė (PPIazė) [106], kuris vėliau buvo atpažintas kaip CypD 
[107], įvardijamas kaip vienas pagrindinių reguliacinių ir struktūrinių kompo-
nentų. Yra manoma, kad poros susiformavimo metu, CypD jungiasi prie trijų 
vidinės mitochondrijų membranos baltymų: ANT, Pn nešiklio ir ATP sintazės 
baltymo, suteikiančio jautrumą oligomicinui (angl. oligomycin sensitivity-
conferring protein, OSCP). Tyrimuose su pelių mitochondrijomis, kurioms 
nuslopinta Ppif geno, koduojančio CypD baltymą, raiška, parodyta, kad 
MNPP yra mažiau jautri Ca2+ [7, 8, 108]. CsA yra žinomas kaip specifinis 
MNPP slopiklis: jis jungiasi prie užpilde esančio CypD, slopina jo fermentinį 
aktyvumą ir reguliuoja MNPP atsidarymą [109, 110]. O mitochondrijų, 
neturinčių CypD, CsA nespecifinio laidumo neveikia [111]. 

Kitas galimas poros komponentas yra adenino nukleotidų translokazė 
(ANT) [112–114], nes oksidacinio streso ir tiolinių reagentų poveikyje yra 
nustatyta, kad vyksta ANT erdviniai pokyčiai, dėl kurių nebeprijungiami 
adenino nukleotidai, o jungiasi CypD [115]. Tyrimuose su kepenų mitochon-
drijomis, izoliuotomis iš pelių su nuslopinta ANT1/ANT2 genų raiška, yra 
stebimas mažesnis MNPP jautrumas Ca2+ [116], o nuslopinta ANT3 geno 
raiška QGY7703 ląstelėse apsaugo nuo citotoksinio alkaloido kamptothecino 
poveikio sukeliant mitochondrijų membranos depoliarizaciją ir apoptozę 
[117]. 

Tyrinėjant mitochondrijų nespecifinį laidumą sąlygojančius veiksnius 
pastebėta, kad fosfato (Pn) jonai skatina poros atsidarymą žiurkės kepenų ir 
širdies mitochondrijose [104, 112], o N-etilmaleimido slopinantis poveikis 
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susijęs su poveikiu Pn pernašai [115]. Bernardi su mokslininkų grupe nustatė, 
kad Pn poveikis MNPP atsidarymui priklauso nuo CypD: jei CypD nėra arba 
jis užslopintas CsA, tada Pn slopina poros atsidarymą [118], o tokie veiksniai 
kaip Ca2+, oksidacinis stresas ir karboksiatraktilozidas skatina jų sąveiką ir 
poros atsivėrimą [119]. Todėl buvo iškelta hipotezė, kad fosfato (Pn) nešiklis, 
kaip MNPP komponentas, kartu su ANT dalyvauja susidarant porai [51, 119]. 
Tačiau genetiniuose tyrimuose keičiant Pn nešiklio genų raišką – ją didinant 
žiurkės širdies ir kepenų mitochondrijose ar 65–80 proc. slopinant HeLa 
ląstelėse – nespecifinis laidumas nesikeičia [120, 121]. 

Tiriant mitochondrijose esančius baltymus nustatyta, kad CypD kartu su 
ATP sintazės OSCP baltymu jungiasi prie ATP sintazės komplekso perife-
rinio stiebelio b ir d subvienetų, o tam yra būtinas Pn, kad dalinai užslopintų 
ATP sintazės aktyvumą. CsA poveikyje CypD yra pakeičiamas ir vėl atnauji-
nama fermento ATP sintazės veikla, o mitochondrijų, izoliuotų iš pelių 
kepenų su nuslopinta Ppif geno raiška, ATP sintazės kataliziniam aktyvumui 
CsA poveikio neturi [122]. Taip pat tyrimuose su izoliuotomis pelės kepenų 
mitochondrijomis yra parodyta, kad ATP sintazės aktyvumo būsena turi 
įtakos Ca2+ sąlygotam nespecifiniam laidumui [123]. Buvo iškelta hipotezė, 
kad sąveikoje tarp dviejų ATP sintazių, susidarant jų dimerams dalyvauja 
komplekso c-žiedo subvienetai – a, e, f, g ir A6L, kurie galimai pakeičia savo 
struktūrą tam, kad suformuotų MNPP [50, 124]. Kadangi atskira ATP sintazių 
dimerų frakcija proteoliposomose nejautri nei Ca2+, nei CsA [125], buvo 
pasiūlyta, kad ATP sintazės F1 subvieneto komponentai moduliuoja c subvie-
neto kanalo aktyvumą [125–127], o prie ATPazės F1 dalies prisijungus Ca2+ 
ir CypD c subvieneto žiedas atsiskiria ir išsiskleidžia taip, kad būtų 
suformuotas nespecifinio laidumo kanalas [51, 127]. 

1.2.3. Ca2+ vaidmuo MNPP atsidarymui 
Viduląstelinio Ca2+ koncentracijos padidėjimas yra vienas pagrindinių 

veiksnių, inicijuojančių MNPP atsidarymą [128]. Mitochondrijos palaiko 
Ca2+ pusiausvyrą citozolyje ir dalį jų suriša. Jie yra pernešami į mitochondrijų 
užpildą Ca2+ nešiklio (angl. mitochondrial calcium uniporter, MCU), kur 
prijungiami prie Ca2+ surišančių baltymų, o nesujungti jonai pernešami 
Na+/Ca2+ nešiklio atgal į citozolį [129–131]. Išemijos metu dėl ATP trūkumo 
vidinėje mitochondrijų membranoje esantis Na+/Ca2+ nešiklis neišstumia 
Ca2+, o padidėjęs jų kiekis užpilde sąlygoja funkcinius ir morfologinius 
pokyčius mitochondrijose: mažėja membranos potencialas, slopinamas oksi-
dacinis fosforilinimas ir ATP sintezė, sužadinamas ADJ susidarymas [132–
134], suardomas membranos integralumas, kas sąlygoja MNPP atsidarymą. 
Tuo tarpu kiti dvivalenčiai katijonai, tokie kaip Mg2+, Mn2+, Ba2+ ir Sr2+, 
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padidina mitochondrijų atsparumą ir apsaugo nuo MNPP atsidarymo [135]. 
MNPP jautrumas Ca2+ ir kitiems efektoriams taip pat priklauso nuo pačių 
organelių energetinės būsenos. Mitochondrijų užpildo pH pokyčiai ir vidinės 
membranos depoliarizacija sužadina poros atsidarymą izoliuotose žiurkės 
kepenų mitochondrijose [136, 137]. 

Mitochondrijų geba kaupti Ca2+ iki MNPP atsidarymo skiriasi įvairiuose 
organuose ir audiniuose. Tyrimuose su izoliuotomis gyvūnų mitochondri-
jomis yra parodyta, kad smegenų mitochondrijos sugeria daugiau Ca2+ ir 
ilgiau nesužadinamas MNPP atsidarymas, lyginant su kepenų ar širdies 
mitochondrijomis [138–140]. O smegenų mitochondrijos, izoliuotos iš įvairių 
smegenų zonų, pasižymi skirtingu jautrumu Ca2+: tyrimuose su skirtingų sme-
genų regionų – hipokampo, žievės, smegenėlių, dryžuotojo kūno – mitochon-
drijomis, buvo palygintas Ca2+ kiekis, reikalingas sužadinti morfologinius jų 
pokyčius ir MNPP atsidarymą. Hipokampo ir dryžuotojo kūno 
mitochondrijoms reikėjo mažesnės Ca2+ koncentracijos sukelti brinkimą bei 
MNPP atsidarymą lyginant su žievės ar smegenėlių mitochondrijomis [141, 
142]. Nevienodas mitochondrijų atsakas į Ca2+ koncentracijos padidėjimą 
galimai yra dėl smegenų audinio heterogeniškumo ir nevienodos mitochon-
drijų populiacijos. Parodyta, kad nesinapsinės mitochondrijos, esančios glijos 
ląstelėse, yra labiau atsparios Ca2+ poveikiui, lyginant su sinapsinėmis 
neuronų mitochondrijomis [29, 99, 101]. Tai gali paaiškinti skirtingą smege-
nų zonų jautrumą išemijos sąlygotiems pažeidimams. Tačiau veiksniai, 
lemiantys mitochondrijų talpos kaupiant Ca2+ skirtumus, kol kas nėra pilnai 
ištirti. Manoma, kad tai galėtų būti dėl struktūros ir funkcijų nevienodumo 
įvairių tipų ląstelių mitochondrijose, kas lemia MNPP susidarymą patologinių 
procesų metu. Didžioji dauguma mokslinių darbų apie MNPP struktūros ir 
aktyvumo reguliavimo ryšį yra padaryta su kepenų ir širdies mitochondri-
jomis, todėl MNPP valdymo ypatumai smegenų hipoksijos/išemijos sąlygo-
mis yra viena aktualiausių problemų, siekiant įvertinti tas grandis, kurios 
galėtų būti jautrios farmakologiniams junginiams. 

1.2.4. Amžiaus įtaka mitochondrijų nespecifiniam laidumui 
Keleto dešimtmečių tyrimų rezultatai parodė, kad senėjimo procesas gali 

būti siejamas su mitochondrijų funkcijų sutrikimais [143–145]. Senėjimas yra 
sudėtingas, daug veiksnių apimantis procesas, todėl tikslus mechanizmas, kas 
sąlygoja su amžiumi susijusius struktūrinius ir funkcinius pokyčius ląstelėse, 
kol kas nėra pilnai išaiškintas. Manoma, kad oksidacinio fosforilinimo metu 
susidarę ADJ kaupiasi ląstelėse, pažeisdami mitochondrijų DNR [144, 146, 
147] ir taip sukeldami mitochondrijų funkcijų sutrikimus. Sumažėjęs oksida-
cinis fosforilinimas ir ATP gamyba, ženkliai padidėjęs ADJ susidarymas ir 
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susilpnėjusios antioksidacinės sistemos aktyvumas yra veiksniai galimai 
lemiantys natūralius senėjimo procesus [143, 148–150]. Literatūros duome-
nų, kuriuose tyrinėjama, kaip individo amžius koreliuoja su mitochondrijų 
geba kaupti Ca2+ iki MNPP atsidarymo, yra labai nedaug. Tyrime su 
bezdžionėmis, kaip evoliuciškai artimesniais žmogui primatais, parodyta, kad 
senyvo amžiaus (20–25 metų lyginant su 6 metų) bezdžionių smegenų 
mitochondrijų talpa sugeriant Ca2+ buvo ženkliai mažesnė [151]. Tyrimuose 
su skirtingo amžiaus griaužikais taip pat buvo nustatyta, kad mitochondrijos, 
izoliuotos iš vyresnio amžiaus gyvūno smegenų žievės ar hipokampo, 
pasižymi didesniu jautrumu Ca2+ ir MNPP atsidarymui [152–155]. Panašūs 
rezultatai vertinant amžiaus įtaką MNPP stebimi ir su kitų audinių: širdies, 
kepenų, skeleto raumenų mitochondrijomis [13, 145, 156, 157]. Tačiau duo-
menų apie veiksnius, galinčius sąlygoti greitesnį smegenų MNPP atsidarymą 
amžiaus poveikyje, kol kas nepakanka. Apibendrinant tyrimus su gyvūnų 
modeliais, galima daryti prielaidą, kad vyresnių nei 24 mėn. amžiaus 
griaužikų, kurie galėtų atspindėti 60 metų žmogaus amžių [158], neuronai 
išsiskyrė mitochondrijų kvėpavimo ir ATP sintezės bei Ca2+ homeostazės 
funkcijų sutrikimais [159–161], kas galimai ir lemia didesnį MNPP jautrumą 
Ca2+. O amžiaus sąlygoti MNPP skirtumai gali turėti įtakos atsakui į 
deguonies trūkumą smegenyse išemijos metu [162, 163]. Todėl, siekiant 
geriau suprasti amžiaus sąlygotus procesus bei būtent senatvėje padažnėjusias 
ligas, tokias kaip insultas, Alzheimerio, Parkinsono bei kitos demencijos, 
kuriose vienas iš požymių yra MNPP [157, 164], tikslinga ištirti MNPP 
reikšmę bei jos reguliaciją įvairiais farmakologiniais junginiais smegenyse 
skirtinguose raidos etapuose. 

1.3. Mitochondrijų kvėpavimo grandinės I kompleksas 

1.3.1. I komplekso vaidmuo reguliuojant MNPP 
Yra manoma, kad I kompleksas gali dalyvauti reguliuojant MNPP atsida-

rymą. Tyrimuose su griaučių raumenų mitochondrijomis buvo parodyta, kad 
nespecifiniam laidumui sukelti reikalinga mažesnė Ca2+ koncentracija su 
I komplekso substratais (glutamatu, piruvatu ir malatu), nei su II ar IV komp-
lekso substratais (sukcinatu ar askorbatu, atitinkamai) [165]. Elektronų 
pernašos slopinimas per I kompleksą ubichinonu ir decilubichinonu, mažina 
kepenų MNPP jautrumą Ca2+ [166, 167]. Tolesni tyrimai parodė, kad I 
komplekso slopiklis rotenonas gali dalyvauti reguliuojant MNPP ir taip su-
mažinti išemijos sąlygotą ląstelių žūtį keliose skirtingose ląstelių linijose, 
pelės kepenų ir širdies mitochondrijose [10, 11]. Rotenono poveikis mito-
chondrijų nespecifiniam laidumui koreliuoja su CypD raiška skirtinguose 
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audiniuose: esant mažai CypD raiškai rotenono apsauginis poveikis yra 
stipresnis nei CsA, o audiniuose, kur didelė CypD raiška, rotenonas poveikio 
poros atsidarymui neturi [10, 11]. Pelės kepenų mitochondrijose ir ląstelių 
linijose, kur tiek rotenonas, tiek CsA sumažina nespecifinį laidumą, abu 
slopikliai kartu pasižymi sinergistiniu apsauginiu poveikiu [10]. MNPP 
atsidarymą reguliuoja ir kiti I komplekso slopikliai: piridabenas sumažina 
naujagimių pelių smegenų išeminį pažeidimą ir oksidacinio streso žalą [168], 
metforminas apsaugo žmogaus ir jaučių kraujagyslių endotelines ląsteles ir 
kardiomiocitus nuo MNPP atsidarymo ir ląstelių žūties bei sumažina širdies 
audinio pažeidimo laipsnį po išemijos [12, 169, 170]. Tačiau mechanizmai, 
kaip I kompleksas reguliuoja MNPP, vis dar lieka neaiškūs. Vienų moksli-
ninkų yra siūlomas modelis, pagal kurį MNPP apsaugantis poveikis yra dėl 
sumažėjusių per I kompleksą gaminamų ADJ [168, 171, 172]. O kitų pateik-
tas modelis yra nepriklausomas nuo ADJ susidarymo, kai galimai neaktyvus 
I kompleksas sąveikauja su MNPP ir ją stabilizuoja, kas sąlygoja jos vėlesnį 
atsidarymą [9–11, 167]. Nepaisant daugėjančių įrodymų, kad farmakologiniai 
junginiai, turintys poveikį elektronų pernašai per I kompleksą ir mažinantys 
fermento aktyvumą, gali reguliuoti MNPP atsivėrimą bei tokiu būdu apsau-
goti ląsteles ir mitochondrijas nuo MNPP sąlygotų pažaidų, vis dar lieka daug 
neišspręstų klausimų, įskaitant I komplekso vaidmenį bei veiksnius, lemian-
čius skirtingų slopiklių specifiškumą MNPP įvairiuose audiniuose, tame tarpe 
ir smegenyse. 

1.3.2. I komplekso struktūros ir aktyvumo ypatumai 
I kompleksas, arba NADH-ubichinono oksidoreduktazė, yra didžiausias 

mitochondrijų kvėpavimo grandinėje esantis baltymų kompleksas, sudarytas 
iš mažiausiai 45 skirtingų polipeptidų, kurio bendra molekulinė masė yra 
1000 kDa [173, 174]. Kompleksas turi būdingą L formos struktūrą, kurios 
viena šaka panardinta į fosfolipidinę vidinę mitochondrijų membraną, o kita – 
nukreipta į užpildą [175]. Hidrofilinėje fermento dalyje išsidėstę oksidacijos 
redukcijos centrai: flavino mononukleotidas (FMN), 7–8 geležies-sieros 
centrai ir ubichinonas (kofermentas Q, KoQ). Kompleksas katalizuoja NADH 
oksidacijos ir KoQ redukcijos reakciją – du elektronai nuo NADH perduo-
dami per FMN ir geležies-sieros centrus link KoQ. Fe-S centrų ir KoQ 
redukcijos metu komplekse galimai vyksta konformaciniai pokyčiai ir keturi 
protonai pernešami į tarpmembraninę ertmę [175–178], sukuriant membranos 
potencialą, reikalingą ATP gamybai [179]. Nustatyta, kad NADH ubichinono 
oksidoreduktazės katalizuojama reakcija gali būti grįžtama (angl. reverse 
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electron transport, RET): in vitro modelyje elektronams pereinant nuo ubi-
chinolio, vyksta NAD+ redukcija, mažinant elektrocheminį protonų gradientą 
[180, 181]. 

Analizuojant mitochondrijų I komplekso struktūrą ir katalitines savybes, 
buvo nustatyta, kad fermentiniam kompleksui būdingos dvi būsenos: akty-
vi (A) ir neaktyvi (D) [182]. Audiniuose ir organuose, tokiuose kaip širdis, 
raumenys ir smegenys, esant normaliai deguonies koncentracijai, I komplek-
sas paprastai yra aktyvios būsenos. Aktyvios būsenos perėjimas į neaktyvią 
yra grįžtamas procesas, vykstantis dėl vieno iš komplekso substratų (NADH 
ar ubichinono) trūkumo [183]. Tokiu būdu, fiziologinių procesų metu yra 
reguliuojamas mitochondrijų kvėpavimo grandinės aktyvumas [179]. 
Patologinėmis sąlygomis, tokiomis kaip išemija, hipoksija, komplekso 
aktyvios formos perėjimas į neaktyvią buvo aprašytas in vitro tyrimuose 
[182], žiurkės širdies modelyje ex vivo [184] ir kultivuojamų ląstelių tyri-
muose [185]. Neaktyvi I komplekso būsena galimai užtikrina žemą fermentinį 
aktyvumą iki tol, kol atsistato normalus deguonies lygis išemijos pažeistuose 
audiniuose. Kol kas tikslus komplekso aktyvios būsenos perėjimas į 
neaktyvią yra nepilnai ištirtas. Nustatyta, kad mitochondrijose, izoliuotose iš 
nepažeistos ir išemijos pažeistos pelės širdies, skiriasi I komplekso tiolinių 
grupių modifikacija [186]. Širdies išemijos/reperfuzijos modelyje I komplek-
so ND3 subvieneto cisteino 39 (Cys-39) nitrozinimas po išemijos slopina 
fermentinį aktyvumą ir apsaugo širdį nuo oksidacinio streso ir audinių ne-
krozės [187]. O pridėtas vandenilio peroksidas (H2O2) ir superoksidas (O2

-) 
negrįžtamai užslopina I komplekso aktyvumą ir jų poveikyje keičiasi būtent 
Cys-39 [186]. Apsauginis poveikis nustatytas ir su azoto oksidu, kuris 
nitrozina Cys-39 tiolines grupes ir taip mažina I komplekso aktyvumą [188–
190]. Taigi, I komplekso aktyvumo reguliacija farmakologiniais junginiais 
gali būti reikšminga siekiant apsaugoti audinius nuo pažeidimų, sukeltų 
įvairių patologinių procesų metu, tokių kaip išemija/reperfuzija, lėtinis užde-
gimas, neurodegeneracija [181, 191]. 

Taip pat I kompleksas yra žinomas kaip vienas pagrindinių ADJ šaltinių 
mitochondrijose: superoksido ir vandenilio peroksido [192], ir tuo pat metu 
gali būti jų taikiniu. I komplekso generuojamų ADJ kiekio pokyčiai ir jų 
sąlygoti pažeidimai siejami su neurodegeneracinėmis ligomis [193], oksida-
ciniu stresu, išemija/reperfuzija [194] ir senėjimo procesais [195]. Fiziolo-
ginėmis sąlygomis susidarę ADJ kiekiai yra labai maži ir dalyvauja perduo-
dant signalus bei reguliuojant genų raišką [195, 196]. In vitro modelyje su 
izoliuotu I kompleksu buvo parodyta, kad ADJ susidarymas priklauso nuo 
NADH/NAD+ santykio ir elektronų pernašos, redukuojant FMN bei perduo-
dant KoQ [197–199]. Išemijos metu, dėl užslopinto I komplekso [26, 200] ir 
padidėjusio membranos potencialo, substratai kvėpavimo grandinėje 
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oksiduojami, vykstant atgalinei elektronų pernašai (RET) [201–203]. Tuomet 
susidaro daug didesni kiekiai superoksido, lyginant su tiesiogine elektronų 
pernaša [196, 198, 204–207]. Nors tiksli I komplekso vieta, kurioje dėl RET 
susidaro ADJ, yra nežinoma, tačiau manoma, kad tai vyksta kofermento Q 
prisijungimo vietoje dėl semichinonų susidarymo, kur, tiesiogiai sąveikaujant 
deguonies molekulei, susidaro superoksidas [199]. Po išemijos sekančios 
reperfuzijos metu ADJ susidarymas suaktyvėja ir tai sąlygoja antrinius 
radikalų sukeltus pažeidimus [208]. Kadangi yra žinoma, kad I komplekso 
slopinimas in vitro apsaugo nuo ADJ, vykstant RET mitochondrijose, buvo 
pradėta tyrinėti I komplekso slopiklių poveikis išemijos sąlygotam ADJ 
susidarymui. Tyrimuose in vitro su smegenų nuopjovomis ir in vivo gyvūnų 
smegenų išemijos modelyje parodyta, kad I komplekso slopinimas su skir-
tingų klasių farmakologiniais junginiais sumažina ADJ gamybą ir apsaugo 
smegenų ląsteles nuo nekrozinės žūties [168, 209–211]. 

1.3.3. I komplekso vaidmuo mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms 
išemijos metu 
Smegenų išemijos metu dėl deguonies ir maistinių medžiagų trūkumo 

ląstelėse vyksta įvairūs struktūriniai ir funkciniai pakitimai. Pirmiausia, iše-
mijos metu sumažėja ATP kiekis: jau po 15 min. stebimas 85 proc. sumažė-
jimas žiurkės smegenų žievėje ir hipokampe [212]. 90 proc. ATP, reikalingos 
normaliai smegenų veiklai, susidaro mitochondrijose oksidacinio fosforili-
nimo metu [213], o esant deguonies ir energinių substratų trūkumui, sutrikdo-
ma jų oksidacija bei ATP gamyba, dėl ko aktyvuojami ląstelių žūties 
mechanizmai. Po 30 min. trukmės išemijos stebimas 25–30 proc. sumažėjęs 
smegenų mitochondrijų kvėpavimo greitis, oksiduojant I komplekso substra-
tus piruvatą/malatą arba glutamatą/malatą [214–216]. Po 60 min. išemijos 
smegenų mitochondrijų deguonies sunaudojimo greitis mažėja iki 50 proc., o 
90–120 min. sukelia net 57–76 proc. slopinimą [216, 217]. Smegenų 
mitochondrijų fosforilinimo greitis su II komplekso substratu sukcinatu po 
30–60 min. išemijos nesikeičia, lyginant su kontrole, o ilgėjant išemijos 
trukmei iki 90–120 min. – sumažėja 36–64 proc. [26, 216], kas parodo, kad 
smegenų išemijos metu stipriausiai pažeidžiamas kvėpavimo grandinės 
I kompleksas. Tiriant išemijos poveikį skirtingoms smegenų zonoms, buvo 
pastebėta, kad skiriasi mitochondrijų oksidacinio fosforilinimo sistemos 
jautrumas išeminiams pažeidimams: po 30 min. trukmės išemijos 
mitochondrijų, izoliuotų iš dryžuotojo kūno (lot. striatum) ir naujosios žievės 
(lot. neocortex), fosforilinimo greitis, oksiduojant I komplekso substratus 
sumažėjo 32 proc. ir 16 proc., atitinkamai [26]. Ilginant išemijos laiką iki 2 ir 
3 val., žievės mitochondrijų kvėpavimo greitis sumažėja dar labiau – 44–
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48 proc., o mitochondrijų, izoliuotų iš dryžuotojo kūno, kvėpavimo greitis 
lieka praktiškai nepakitęs [218]. Manoma, kad smegenų audinių išemijos 
sąlygotų pažeidimų skirtumus galėtų lemti smegenų ląstelių heterogenišku-
mas ir jų nevienodas deguonies poreikis bei metabolizmas [219], bet tokių 
tyrimų yra mažai ir jie nepaaiškina skirtumų priežasčių. Todėl oksidacinio 
fosforilinimo sistemos pažeidimų mechanizmų išaiškinimas ir palyginimas 
įvairiose smegenų zonose yra svarbus, siekiant išsiaiškinti veiksnius, lemian-
čius skirtingą smegenų regionų atsaką deguonies trūkumui. 

1.4. Mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių klasės  
ir veikimo mechanizmai 

Šiuo metu yra žinoma daugiau nei 60 skirtingų junginių grupių, kurie 
sutrikdo elektronų srautą tarp Fe-S centrų ir KoQ, bei tokiu būdu mažina 
fermento NADH oksidoreduktazės (I komplekso) aktyvumą. Tiriant įvairių 
I komplekso slopiklių struktūrą ir veikimo mechanizmą, jie suskirstyti į tris 
klases: klasė I/A tipas, kurių pagrindiniai atstovai yra piericidinas A ir idebe-
nonas, klasė II/B tipas (rotenonas, amitalis) ir klasė III/C tipas (kapsaicinas) 
[220–222]. Atsižvelgiant į veikimo principą, A tipo slopikliams priskiriami 
junginiai, kurie savo struktūroje turi hidroksilinių grupių tiek cikle, tiek 
šoninėje grandinėje bei konkurentiškai slopina substrato KoQ jungimąsi prie 
fermento. B tipo slopikliai veikia stabilizuojant komplekse susidariusį semi-
chinoną, todėl nesusidaro ubichinolis (KoQH2). C tipo slopikliai, dar kitaip 
chinolių antagonistai, veikia didindami membranos potencialą ir redukcijos-
oksidacijos aktyvumą, dėl ko skatinama neefektyvi protonų pernaša per 
fermentą [222]. Ištyrus visų trijų klasių atstovus, yra parodyta, kad, nepaisant 
skirtingos cheminės struktūros, visi I komplekso slopikliai veikia KoQ reduk-
ciją, jungdamiesi prie I komplekso hidrofobinės dalies. Taip pat yra nustatyta, 
kad piericidino A ir rotenono tipo slopikliai vieni kitų neveikia konkuren-
tiškai, dėl to yra daroma prielaida, kad slopikliai galimai jungiasi daugiau nei 
prie vienos fermento vietos [223]. 

Visi minėti slopikliai, prisijungę prie NADH oksidoreduktazės, slopina 
oksidacinį fosforilinimą ir ATP gamybą. Sutrikus elektronų pernašai kvėpa-
vimo grandine per I kompleksą, vyksta nepilna deguonies redukcija ir padi-
dėja ADJ gamyba. Atsižvelgiant į I komplekso slopiklių poveikį ADJ susida-
rymui, jie gali būti suskirstyti į dvi grupes: skatinantys ADJ gamybą ir 
apsaugantys nuo ADJ susidarymo. Pirmai grupei priklauso slopikliai (roteno-
nas, piericidinas A, roliniastatinas), kurie neleidžia KoQ prisijungti prie 
komplekso, dėl ko, vykstant tiesioginei elektronų pernašai, deguonis nepilnai 
redukuojamas. O slopikliai, tokie kaip stigmatelinas, kapsaicinas, mucidinas 
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ir kofermentas Q2, kurie tiesiogiai užkerta kelią deguonies redukcijai ir elekt-
ronų atsipalaidavimui, slopina ADJ gamybą [224]. I komplekso slopikliai 
šiuo metu yra intensyviai tyrinėjami įvairių patologinių procesų – Parkinsono 
ir Alzheimerio ligų, vystymesi, senėjimo procesuose, vėžio ar išeminės ligos 
gydymui [10, 225, 226]. 

1.4.1. Rotenonas 
Rotenonas yra klasikinis ir labiausiai ištirtas I komplekso slopiklis. Tai 

izoflavonoidų grupės junginys gaunamas iš Pupinių šeimos (Leguminosae) 
augalų [222]. Rotenonas yra sudarytas iš penkių žiedų struktūros (1.4.1.1 
pav.), o jų išsidėstymas erdvėje lemia jo poveikio stiprumą [227]. Dėl savo 
toksiškumo plačiai naudojamas kaip insekticidas ir pesticidas [228]. Dėl labai 
stiprių hidrofobinių sąvybių rotenonas lengvai praeina biologines membra-
nas, įskaitant smegenų-kraujo barjerą [229]. Smegenyse sukelia dopaminer-
ginių neuronų degeneraciją dėl mikroglijos ir astrocitų aktyvacijos [230, 231]. 
Rotenonas, negrįžtamai slopindamas KoQ redukciją [232], sužadina ADJ 
gamybą [224], dėl ko pažeidžiamos mitochondrijos ir inicijuojama apoptozi-
nė žūtis dopaminerginiuose neuronuose [233]. Pastebėta, kad Parkinsono 
ligos atveju dopaminerginių neuronų nykimas juodojoje smegenų medžiagoje 
(lot. substantia nigra) yra dėl I komplekso aktyvumo sumažėjimo, kas lemia 
oksidacinio steso vystymąsi ir mitochondrijų pažaidas. Todėl rotenonas, dėl 
savybių sukelti panašius į Parkinsono ligai būdingus simptomus gyvūnų 
modeliuose, yra naudojamas tiriant šios ligos molekulinius mechanizmus bei 
ieškant naujų efektyvių vaistų bei diagnostikos metodų ankstyvam ligos 
nustatymui ir gydymui [225, 233–235]. 

 
1.4.1.1 pav. Rotenono cheminė struktūra [227] 
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Pirmuosiuose tyrimuose su rotenonu kaip apsaugine medžiaga nuo iše-
mijos/reperfuzijos sukeltų pažaidų buvo teigiama, kad rotenonas mažomis 
dozėmis mažina ADJ susidarymą, slopinant RET mitochondrijų kvėpavimo 
grandinėje. Parodyta, kad I komplekso slopinimas prieš išemiją, mažina ADJ 
susidarymą viščiukų embrionų kardiomiocituose [236] ir apsaugo nuo 
kardiolipino bei citochromo c atpalaidavimo triušio širdies mitochondrijose 
[237]. Tęsiant tyrimus nustatyta, kad rotenonas yra stiprus MNPP slopiklis ir 
taip apsaugo ląsteles nuo žūties skirtingose ląstelių linijose, griaučių 
raumenų, kepenų ir širdies mitochondrijose [9, 10, 165, 167]. O nepriklauso-
mai nuo poveikio mitochondrijų kvėpavimo grandinei rotenonas gali stabdyti 
ląstelių proliferaciją ir mitozę dėl poveikio mikrovamzdelių agregatų 
susidarymui [238, 239]. Tyrimuose su vėžinių ląstelių linijomis parodyta, kad 
rotenonas gali veikti kaip priešvėžinis preparatas: dėl poveikio ADJ susida-
rymui inicijuoja apoptozę ir slopina ląstelių proliferaciją įvairiose žmogaus 
vėžinių ląstelių linijose [226, 240–244]. Tačiau, nepaisant apsauginių roteno-
no savybių, toksikologiniuose tyrimuose nustatyta, kad net po vienos dienos 
gydymo rotenonu pelėms stebimas ryškus glikogeno nykimas, šiurkščiojo 
endoplazminio tinklo granuliacija, citoplazmos kondensacija, morfologiniai 
pokyčiai hepatocituose, eritropoezės slopinimas ir kaulų čiulpų nykimas 
[228]. Tai gali būti aiškinama rotenono negrįžtamu poveikiu I kompleksui, 
kas gali sąlygoti ilgalaikį ATP sintezės slopinimą [245–247]. Apibendrinant, 
rotenonas yra plačiai naudojamas kaip I komplekso slopiklis įvairių tyrimų 
modeliuose, bet daugiau perspektyvos gali turėti tyrimai su grįžtamo veikimo 
I komplekso slopikliais, kurie galėtų būti panaudojami klinikinėje praktikoje. 

1.4.2. Barbitūratai 
Barbitūrinės rūgšties dariniai yra žinomi kaip vaistai slopinantys centrinę 

nervų sistemą, vartojami miego sutrikimams, epilepsijai ir traukuliams 
gydyti, narkozei sukelti [248]. Visi jie turi panašią struktūrą, bet skiriasi prie 
penkto anglies atomo prijungta šonine grandine, kas lemia vaistų veikimo 
stiprumą ir laiką (1.4.2.1 pav.). Atsižvelgiant į skirtingas farmakokinetines 
savybes, yra skirstomi į ilgo (barbitalis, mefobarbitalis, fenobarbitalis), vidu-
tinio (amobarbitalis, heksobarbitalis, butabarbitalis), trumpo (sekobarbitalis, 
pentobarbitalis) ir labai trumpo (tiopentalis, metoheksitalis) veikimo barbitū-
ratus [249]. Jų farmakologinis veikimas pagrįstas GABAA jonotropinių 
receptorių aktyvinimu, prisijungiant prie receptorių alosterinės vietos [250, 
251]. Tačiau, tiriant jų terapinio poveikio skirtumus, nustatyta, kad stiprumas 
ir efektyvumas priklauso nuo skirtingos GABA receptorių struktūros ir 
specifiškumo įvairiose smegenų zonose [252, 253]. Pentobarbitalis, plačiai 
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naudojamas kaip anestetikas, priklausomai nuo koncentracijos, slopina neu-
ronų jaudrumą ir nervinio signalo perdavimą, veikdamas GABAA receptorius 
bei mažindamas nuo įtampos priklausomų Na+ ir K+ kanalų laidumą smegenų 
gumbure ir žievėje [254]. Tyrimuose su žmogaus P/Q tipo nuo įtampos 
valdomais Ca2+ kanalais (angl. P/Q-type voltage-gated Ca2+ channels, 
PQCCs) parodyta, kad pentobarbitalis, blokuodamas jų užsidarymą, slopina 
glutamato išsiskyrimą [255, 256] bei signalo perdavimą hipokampo neuronų 
sinapsėse [257]. Tuo tarpu, amobarbitalis, dar žinomas kaip pentobarbitalio 
analogas, veikia atrankiai tik GABA receptorius [258]. 

 
Barbitūratai R1 R2 

Barbitalis CH2CH3 CH2CH3 

Amobarbitalis CH2CH3 (CH2)2CH(CH3)2 

Pentobarbitalis CH2CH3 CHCH3(CH2)2CH3 

Sekobarbitalis CH2CHCH2 CHCH3(CH2)2CH3 

Fenobarbitalis CH2CH3 C6H5 

1.4.2.1 pav. Pagrindinių barbitūratų cheminė struktūra 

Mokslinėje literatūroje yra teigiama, kad barbitūratų grupės junginiai yra 
seniausiai atrasti mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso slopikliai 
[259]. Nustatyta, kad barbitūratų klasės junginiai, tokie kaip amobarbitalis, 
pentobarbitalis, jungiasi prie tos pačios I komplekso vietos kaip ir rotenonas 
[232, 260] ir grįžtamai slopina mitochondrijų kvėpavimą, oksiduojant 
I komplekso substratą glutamatą, o II komplekso substrato sukcinato oksida-
cijai poveikio neturi [232, 259, 261]. Tuo tarpu tiobarbitūratai, pavyzdžiui 
tiopentalis, papildomai turi oksidacinį fosforilinimą atskiriantį poveikį [259, 
262]. 

Ankstyvuosiuose tyrimuose su gyvūnų smegenų išemijos modeliu barbi-
tūratų apsauginis poveikis buvo grindžiamas jų slopinančiu poveikiu smege-
nų kraujotakai ir medžiagų apykaitai [263–265]. Tačiau vėlesniuose tyrimuo-
se nustatytas nevienodas farmakologinis – slopinantis [253] ar neuroprotek-
cinis [266], veikimas. Eksperimentai su širdies išemija/reperfuzija parodė, 
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kad grįžtamas I komplekso slopinimas amobarbitaliu sumažina p66Shc akty-
vaciją (kas lemia mažesnius oksidacinio streso sąlygotus mitochondrijų funk-
cijų sutrikimus), ADJ susidarymą [171, 237, 267–269] ir lipidų peroksidaciją 
[270, 271], apsaugo nuo išemijos sąlygotų pažaidų mitochondrijų bioenerge-
tinėms funkcijoms, membranų integralumui ir baltymų, esančių mitochon-
drijų užpilde – AIF ir citochromo c, atpalaidavimui [272] bei ląstelių žūties 
[272–275]. Širdies perfuzija amobarbitaliu sumažina pažeidimo laipsnį ir 
pagreitina žiurkės širdies funkcijų atsistatymą po išemijos [272, 276]. Kitas 
barbitūratas – pentobarbitalis, slopindamas smegenų veiklą mažina neuronų 
sužadinimą, išemijos sąlygotą ląstelių depoliarizaciją [277] ir, tokiu būdu, 
galimai dalyvauja apsaugant nuo išeminių pažeidimų [278]. Nepaisant 
žinomų faktų, kad barbitūratai veikia mitochondrijas ir kvėpavimo grandinės 
I kompleksą bei turi apsauginį poveikį įvairių audinių ląstelėms, jų vaidmuo 
reguliuojant MNPP atsidarymą ir apsaugant ląsteles nuo pažaidų smegenų 
išemijos atveju iki šiol neišaiškintas. 

1.4.3. Biguanidai 
Biguanidų grupės junginiai yra vartojami II tipo cukriniam diabetui 

(metforminas, fenforminas) ir maliarijai (proguanilis ir cikloguanilis) gydyti 
[279]. Biguanidų struktūros pagrindą sudaro dvi guanidino molekulės, o 
farmakologinio poveikio skirtumus lemia šoninė alkilinė grandinė (1.4.3.1 
pav.). Yra duomenų, kad metforminas ir fenforminas mažina gliukozės kiekį 
periferiniuose audiniuose, slopina kvėpavimo grandinės I kompleksą ir ATP 
gamybą [280, 281]. Stingant energinių rezervų kepenyse aktyvuojama nuo 
AMP priklausoma baltymų kinazė (AMPK) [282, 283] ir slopinama 
adenilatciklazė [284], dėl ko sumažėja gliukozės kiekis kraujyje ir padidėja 
jautrumas insulinui. Šie junginiai taip pat slopina gliukoneogenezę kepenyse 
dėl poveikio oksidaciniam fosforilinimui ir ATP hidrolizei [280]. Tyrimuose 
su izoliuotomis jaučio ir pelės širdies mitochondrijomis, fenforminas įvardi-
jamas kaip ženkliai stipresnis I komplekso slopiklis nei metforminas galimai 
dėl hidrofobinių savybių ir lengvesnės pernašos į mitochondrijų užpildą 
[283]. Taip pat yra parodyta, kad fenforminas didelėmis koncentracijomis 
slopina ne tik kvėpavimo grandinės I kompleksą, bet ir II bei IV [285]. Šiuo 
metu cukrinio diabeto terapijoje dėl toksinio šalutinio poveikio sukeliant 
pieno rūgšties acidozę yra nebevartojamas. 
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Biguanidai R1 R2 

Metforminas CH3 CH3 
Fenforminas C6H5CH2CH2 H 

1.4.3.1 pav. Pagrindinių biguanidų cheminė struktūra 

Metforminas ir fenforminas, nekonkurentiškai slopindami ubichinono 
redukciją, inicijuoja ADJ susidarymą, vykstant tiesioginei elektronų pernašai 
per kvėpavimo grandinę [286]. Tyrimuose in vitro ir in vivo su vėžinėmis 
ląstelėmis parodyta, kad metforminas sumažina neoplazminių ląstelių 
proliferaciją galimai dėl poveikio AMPK aktyvumui ir ADJ susidarymui 
[287]. Įdomu tai, kad išemijos/reperfuzijos atveju metforminas gali slopinti 
RET sąlygotą endogeninės kilmės ADJ susidarymą bei oksidacinį stresą [288, 
289] ir apsaugo kardiomiocitus nuo apoptozinės ląstelės žūties bei sumažina 
širdies pažeidimo laipsnį po išemijos [290]. Taip pat parodyta, kad metfor-
minas, kaip I komplekso slopiklis, sumažina mitochondrijų nespecifinį laidu-
mą ir apsaugo žmogaus endotelio [170] ir burnos epitelio vėžines [12] ląsteles 
nuo apoptozės. Tai parodo, kad biguanidai gali turėti apsauginį poveikį įvairių 
patologinių procesų, įskaitant insultą, atveju dėl poveikio mitochondrijų 
I komplekso aktyvumui ir MNPP, tačiau šios hipotezės patvirtinimui sme-
genų audinyje reikalingi nauji ir detalūs tyrimai. 
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2. METODIKA 

2.1. Tyrimų pobūdis 

Moksliniame darbe buvo tiriamas mitochondrijų kvėpavimo grandinės 
I komplekso vaidmuo, reguliuojant mitochondrijų nespecifinį laidumą ir ląs-
telių žūties laipsnį žiurkės smegenyse išemijos sąlygomis. Buvo atlikti 
tyrimai su kvėpavimo grandinės I komplekso slopikliais – izoflavonoidų gru-
pės rotenonu ir barbitūratų grupės anestetiku pentobarbitaliu (kartu su keta-
minu), įvertinant jų infuzijų poveikį 2 val. trukmės globalios išemijos pa-
žeistų skirtingų smegenų zonų (žievės, smegenėlių) mitochondrijų oksida-
cinio fosforilinimo funkcijoms, MNPP sužadinimui, izoliuotų mitochondrijų 
redokso būsenai, kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumui ir smegenų 
ląstelių gyvybingumui smegenų nuopjovose. 

Taip pat buvo tiriamas tiesioginis įvairių grupių mitochondrijų kvėpavi-
mo grandinės I komplekso slopiklių – rotenono, barbitūratų (amobarbitalio ir 
pentobarbitalio) ir biguanidų (metformino ir fenformino), poveikis izoliuotų 
žiurkės smegenų (žievės ir smegenėlių) mitochondrijų nespecifinio laidumo 
stimuliavimui bei oksidacinio fosforilinimo funkcijoms. 

Eksperimentiniuose tyrimuose buvo naudojami 2–3 mėn. amžiaus Wistar 
veislės žiurkių patinai, kurie veisiami LSMU veterinarijos akademijos viva-
riume. Tiriant slopiklių poveikio smegenų MNPP reguliavimui priklausomy-
bę nuo gyvūnų amžiaus, buvo naudojami keturių skirtingų amžiaus – 5–7 d., 
2–3 mėn., 7–10 mėn. ir 24 mėn., Wistar veislės žiurkių patinai. Tyrimai 
atlikti, atsižvelgiant į Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojan-
čius teisės aktus, reglamentuojančius procedūras su laboratoriniais gyvūnais 
(Valstybinės Veterinarijos tarnybos leidimas atlikti laboratorinius bandymus 
su gyvūnais, Nr. 0217, Nr. 0228). Mokslinis darbas atliktas Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto Neuromokslų instituto Biochemijos laboratorijoje ir 
„Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre. 

Visų tyrimų metu, jei nenurodyta kitaip, buvo naudoti Sigma-Aldrich 
firmos reagentai. 

2.2. Eksperimentinis modelis ir smegenų išemijos sukėlimas 

Eksperimentiniai gyvūnai buvo prislopinami anglies dioksido dujomis, 
numarinami pertraukiant stuburo kanalą kaklo srityje ir atsargiai išimamos 
smegenys. Audinys buvo dedamas į Petri lėkštelę, padėtą ant ledų, su 
izoliavimo terpe (75 mM sacharozės, 225 mM manitolio, 5 mM HEPES, 
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1 mM EGTA (pH 7,4) 2–4 °C temperatūroje). Buvo pašalinami galvos sme-
genų dangalai ir kraujagyslės, atskiriamos smegenų zonos – žievė ir 
smegenėlės, ir perkeliamos į 1 ml izoliavimo terpės. Smegenų išemija buvo 
sukeliama, laikant audinį 2 val. hipoksinėje kameroje 37 °C temperatūroje ir 
leidžiant dujų mišinį (93 proc. N2, 2 proc. O2, 5 proc. CO2). 

Tyrimo metu eksperimentiniai gyvūnai buvo suskirstyti į šešias tiria-
mąsias grupes. Kontrolinės grupės smegenų audinys buvo iš karto panaudo-
jamas eksperimentinei analizei. Išeminės grupės smegenų žievė ir smegenėlės 
buvo perkeliamos į hipoksinę kamerą ir po 2 val. atliekama eksperimentinė 
analizė. Rotenono/išemijos atveju rotenonas (0,01 mg/kg) buvo suleidžiamas 
gyvūnui į uodegos veną (lot. vena caudalis mediana) ir po 20 min. perfuzijos 
sukeliama globali smegenų išemija. Rotenono kontrolinės grupės atveju iš 
karto po perfuzijos rotenonu atliekama smegenų audinių eksperimentinė ana-
lizė. Pentobarbitalio/ketamino+išemijos grupei pentobarbitalis (40 mg/kg) 
suleidžiamas gyvūnui į pilvaplėvės ertmę kartu su ketaminu (120 mg/kg, į 
šlaunies raumenį) ir po 20 min. perfuzijos sukeliama globali smegenų išemija. 
Pentobarbitalio/ketamino kontrolės atveju iš karto po perfuzijos anestetikais 
atliekama eksperimentinė analizė. Tiriamų medžiagų perfuzija laboratorinio 
gyvūno kraujagyslėmis truko 20 min. 

2.3. Žiurkės smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų išskyrimas 

Smegenų žievė ir smegenėlės buvo sukarpomos žirklutėmis atskirose 
Petri lėkštelėse, kurios laikomos ant ledų, ir homogenizuojamos stikliniame 
homogenizatoriuje su 15 ml izoliavimo terpės (sudėtį žr. 2.2 skyriuje). Žievės 
ir smegenėlių mitochondrijos buvo išskiriamos diferencinio centrifugavimo 
metodu [291], centrifuguojant 4 °C temperatūroje 1000×g 5 min. (Heraeus 
Biofuge Stratos, Thermo Science, JAV). Gautas supernatantas nupilamas į 
naują mėgintuvėlį ir centrifuguojamas pakartotinai 10000×g 10 min. Gautas 
supernatantas išpilamas, o smegenų mitochondrijų nuosėdos suspenduojamos 
su izoliavimo terpe iki vienalytės masės. 

2.4. Izoliuotų mitochondrijų baltymo kiekio nustatymas 

Žievės ir smegenėlių mitochondrijų baltymo kiekis suspensijoje buvo 
nustatomas spektrofotometriniu biureto metodu [292]. 25 µl mitochondrijų 
suspensijos buvo ištirpinama 0,975 ml 0,33 proc. natrio dezoksicholato 
(DOX) tirpalo ir inkubuojama 5 min. 37 °C temperatūroje vandens vonelėje. 
Po to buvo įpilama 4 ml biureto reagento, sumaišoma ir dar kartą inkubuo-
jama 15 min. vandens vonelėje 37 °C temperatūroje. Gauto tirpalo optinis 
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tankis buvo matuojamas spektrofotometru (Lambda 25, PerkinElmer, JAV), 
esant 536 nm bangos ilgiui. Baltymo kiekis buvo nustatomas pagal kalibra-
cinę kreivę, kuriai sudaryti naudojamas standartinis žmogaus serumo albu-
mino tirpalas. 

2.5. Mitochondrijų kvėpavimo funkcijų įvertinimas 

Izoliuotų mitochondrijų kvėpavimo funkcijos buvo registruojamos 
oksigrafiniu metodu su prietaisu Oxygraph-2k (OROBOROS Instruments, 
Austrija). Smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų (0,25 mg/ml mito-
chondrijų baltymo) kvėpavimo greitis buvo matuojamas inkubacinėje terpėje 
(110 mM KCl, 2,24 mM MgCl2, 5 mM KH2PO4, 10 mM Tris HCl, pH – 7,2) 
37 °C temperatūroje. Smegenų mitochondrijų kvėpavimo greitis, kurį lemia 
vidinės mitochondrijų membranos laidumas protonams (VL), buvo stebimas 
su I komplekso substratais piruvatu (1 mM) ir malatu (1 mM) (2.5.1 pav.). 
Maksimalus mitochondrijų kvėpavimo greitis (VADP) esant piruvatui ir 
malatui registruojamas papildomai pridėjus ADP (1,6 mM), dar vadinamas 
fosforilinimo greičiu. Maksimalus mitochondrijų kvėpavimo greitis (VADP), 
kurį sąlygoja elektronų srautas nuo II komplekso, buvo matuojamas pridedant 
substratą sukcinatą (5 mM) ir I komplekso slopiklius pasirinktinai: rotenoną 
(1 µM), amobarbitalį (1,5 mM), pentobarbitalį (1,2 mM), metforminą (10 mM) 
ar fenforminą (1 mM). Kvėpavimo greitis nulemtas nespecifinės protonų 
pernašos per mitochondrijų vidinę membraną esant sukcinatui (VATR) regist-
ruojamas pridedant adenino nukleotidų nešiklio slopiklio – atraktilozido 
(ATR; 0,01 nM). 

Kvėpavimo greitis išreiškiamas pmol O2/s/mg mitochondrijų baltymo.  
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2.5.1 pav. Pavyzdinė izoliuotų smegenų žievės mitochondrijų kvėpavimo 

greičio registravimo kreivė 
A (mėlyna) linija – deguonies kiekis kiuvetėje (nmol/ml). B (raudona) linija – deguonies 
sunaudojimo greičio išvestinė, leidžianti įvertinti mitochondrijų kvėpavimo efektyvumą 
(pmol/(s×ml). Smegenų mitochondrijų (MT, 0,25 mg/ml) vidinės mitochondrijų membranos 
nespecifinio laidumo protonams sąlygojamas greitis (VL) matuojamas pridėjus 
piruvato/malato (1/1 mM); (VADP) – mitochondrijų fosforilinimo greitis esant piruvatui ir 
malatui su 1,6 mM ADP; VADP, kurį sąlygoja elektronų srautas nuo II komplekso, 
matuojamas pridėjus amobarbitalio (AM, 1,5 mM) ir sukcinato (SUCC, 5 mM); VATR – esant 
atraktilozidui (ATR, 0,01 nM). 

2.6. Izoliuotų mitochondrijų nespecifinio laidumo tyrimas 

Tyrimo metu buvo matuojamas Ca2+ kiekis, reikalingas sužadinti izoliuo-
tų smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų nespecifinio laidumo poros 
atsidarymą, t. y. MNPP jautrumą Ca2+. Matavimas buvo atliekamas, nau-
dojant fluorescencinį dažą Calcium Green 5N (Molecular Probes/Invitrogen, 
JAV), kuris jungiasi su terpėje esančiais Ca2+, fluorescenciniu spektrometru 
(PerkinElmer LS55, JAV), esant 507 nm sužadinimo bangos ilgiui ir išspin-
duliavimo 538 nm bangos ilgiui. Tyrimas buvo atliekamas terpėje, kurią 
sudaro: 200 mM sacharozė, 10 mM Tris HCl, 1 mM KH2PO4, 10 µM EGTA 
(etilenglikolio-bis(2-aminoetileterio)-N,N,N′,N′-tetraacetinė rūgštis), 5 mM 
sukcinatas (pH – 7,4 esant 37 °C temperatūroje), 100 nM Calcium Green 5N, 
su 0,2 mg/ml mitochondrijų baltymo. Kas 2 min. į kiuvetę buvo pridedama 
po 1,67 µM CaCl2, kol atsidarydavo MNPP ir į terpę patekdavo mitochondri-
jose sukaupti Ca2+, dėl ko buvo stebimas fluorescencijos signalo padidėjimas 
(2.6.1 pav.). Vertinant tiesioginį kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių 
poveikį mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+, izoliuotos kontrolinės žievės ir 
smegenėlių mitochondrijos buvo inkubuojamos 2 min. su skirtingomis 
rotenono (Rot, 50–1000 nM), amobarbitalio (0,1–5 mM), pentobarbitalio 
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(0,4–2 mM), metformino (10–20 mM) ar fenformino (1–2,5 mM) koncentra-
cijomis ir dedami CaCl2 priedai iki MNPP atsivėrimo. Atskirais atvejais 
tyrimuose buvo naudojamas selektyvus MNPP slopiklis ciklosporinas A 
(CsA, 0,1–5 µM). Sinergistiniam poveikiui nustatyti kvėpavimo grandinės 
I komplekso slopikliai buvo inkubuojami kartu su CsA (0,1–5 µM). 

Mitochondrijų sukauptas CaCl2 kiekis išreiškiamas nmol/mg baltymo. 

 
2.6.1 pav. Pavyzdinės izoliuotų smegenų žievės mitochondrijų  

nespecifinio laidumo tyrimo kreivės 
Nespecifinio laidumo tyrimas buvo atliekamas naudojant fluorescencinį dažą Calcium Green 
5N (100 nM). Kas 2 min. į kiuvetę buvo pridedama po 1,67 µM CaCl2, kol buvo stebimas 
fluorescencijos intensyvumo padidėjimas. Tyrimo kreivių spalvos vaizduoja skirtingą tyrimo 
grupę. 

2.7. Mitochondrijų kvėpavimo grandinės  
I komplekso aktyvumo nustatymas 

Mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumas buvo matuo-
jamas pagal NADH oksidacijos greitį spektrofotometriškai (NanoPhotometer, 
Implan, JAV), esant 340 nm bangos ilgiui [293]. Izoliuotų žievės ir sme-
genėlių mitochondrijų membranos buvo suardomos šildant/šaldant ir veikiant 
ultragarsu. Žievės ar smegenėlių mitochondrijų (0,125 mg/ml mitochondrijų 
baltymo) NADH oksidacijos greitis buvo registruojamas terpėje, kurią suda-
ro: 25 mM KH2PO4, 3 mg/ml jaučio serumo albuminas, 2 µg/ml antimicinas 
A, 2 mM azido natrio druska (pH – 7,4 esant 37 °C temperatūroje) su 
I komplekso substratais NADH (100 µM) ir kofermentu Q1 (60 µM, KoQ1). 
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Po 2 min. NADH oksidacija buvo matuojama pridėjus mitochondrijų 
kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklio rotenono (10 µM) (2.7.1 pav.). 

 
2.7.1 pav. Pavyzdinė izoliuotų smegenų žievės mitochondrijų  

I komplekso aktyvumo tyrimo kreivė 

I komplekso aktyvumas buvo vertinamas pagal NADH oksidacijos grei-
čio ir rotenonu slopinto NADH oksidacijos kreivės poslinkio skirtumą ir 
apskaičiuojamas pagal formulę: 

I komplekso aktyvumas =  ⧍𝐴𝐴
6,22×𝑣𝑣×𝑚𝑚

× 1000, 

kur: ⧍A – absorbcijos pokytis per 1 min., 6,22 – 1 mM NADH absorbcijos 
konstanta, v – kiuvetės tūris (ml), m – mitochondrijų baltymas (mg). 

Mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumas išreiškia-
mas NADH nmol/min./mg mitochondrijų baltymo. 

2.8. Mitochondrijų kvėpavimo grandinės  
II komplekso aktyvumo nustatymas 

Mitochondrijų kvėpavimo grandinės II komplekso (sukcinato dehidrogena-
zės, SDH) aktyvumas buvo matuojamas spektrofotometriškai (NanoPhotometer, 
Implan, JAV), esant 600 nm bangos ilgiui. Izoliuotų smegenų žievės ir 
smegenėlių mitochondrijų membranos buvo suardomos šildant/šaldant ir 
veikiant ultragarsu. Žievės ar smegenėlių mitochondrijos (0,125 mg/ml mito-
chondrijų baltymo) buvo inkubuojamos 10 min. terpėje, kurios sudėtis: 
50 mM KH2PO4, 0,1 mM EDTA (etilendiaminotetraacto rūgštis), 2 mM 
azido natrio druska (pH – 7,4 25 °C temperatūroje), su kvėpavimo grandinės 
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II komplekso substratu sukcinatu (10 mM). Reakcija pradedama pridėjus 
1,63 mM fenazino-metosulfato (FMS), kuris yra tarpinis elektronų akcepto-
rius, ir 35 μM 2,6-dichlorfenolio indofenolio (DCPIP), kuris yra galutinis 
elektronų akceptorius. 

II komplekso aktyvumas buvo apskaičiuojamas pagal formulę: 

SDH aktyvumas = ∆𝐴𝐴/∆𝑡𝑡
𝜀𝜀

 × 𝑉𝑉
𝑚𝑚

 × 103, 

kur: ΔA – šviesos sugerties pokytis; Δt – laiko pokytis (min.); ε – molinis 
sugerties koeficientas (ε340 = 19,1 mM-1cm-1); V – tiriamojo tirpalo tūris (ml); 
m – mitochondrijų baltymo kiekis (mg). 

Absorbcijos greičio mažėjimas, kuris yra proporcingas DCPIP redukci-
jos greičiui bei SDH aktyvumui, buvo išreiškiamas μmol/min./mg mitochon-
drijų baltymo. 

2.9. Vandenilio peroksido susidarymo greičio matavimas  
izoliuotose mitochondrijose 

H2O2 susidarymas izoliuotose žiurkės smegenų žievės ir smegenėlių 
mitochondrijose buvo matuojamas fluorimetriškai (Thermo Scientific plate-
reader, JAV), naudojant dažą Amplex Red (Molecular Probes/Invitrogen, 
JAV). Mitochondrijos (0,05 mg/ml) buvo inkubuojamos terpėje (110 mM 
KCl, 10 mM Tris-HCl, 5 mM KH2PO4, 2,24 mM MgCl2, pH 7,2) 25 °C tem-
peratūroje, naudojant substratus piruvatą su malatu (1/1 mM) arba sukcinatą 
(5 mM), arba visus substratus kartu (piruvatą/malatą ir sukcinatą), bei 
pridėjus dažo Amplex Red (10 μM) ir krienų peroksidazės (IV-A tipo, 
5 U/ml). Vandenilio peroksido susidarymo greitis smegenų mitochondrijose 
buvo gaunamas, matuojant fluorescencijos pokytį 30 min. laikotarpyje, esant 
544 nm sužadinimo bangos ilgiui ir 590 nm išspinduliavimo bangos ilgiui. 
Fluorescencijos signalas buvo vertinamas pagal kalibraciją su žinomais H2O2 
kiekiais. H2O2 kiekio susidarymas buvo išreiškiamas pmol/min./mg mito-
chondrijų baltymo. 

2.10. Žiurkės smegenų pusrutulių ir smegenėlių nuopjovų paruošimas 
ir išemijos pažeisto ploto įvertinimas 

Žiurkės smegenų zonų, t. y. pusrutulių ir smegenėlių, pažeidimo plotas 
buvo įvertinamas smegenų nuopjovose histocheminiu metodu, naudojant 
dažą 2,3,5-trifeniltetrazolio chloridą (TTC), kuris yra oksidacijos ir redukci-
jos indikatorius ir priklausomai nuo spalvos pokyčio (ryškiai raudona ir 
blankiai rausva) leidžia įvertinti ląstelių metabolinį aktyvumą (2.10.1 pav.). 
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Tyrimo metu vibrotomu (Vibrotome 1000 plus, Sectioning System, JAV), 
užpildytu Hankso balansuotu druskų tirpalu (HBSS, Gibco, Anglija) ir 13,35 
mM gliukoze, palaikant 4 °C temperatūrą, smegenų pusrutuliai ir smegenėlės 
buvo supjaustomi 1 mm storio nuopjovomis. Smegenų nuopjovos buvo dažo-
mos 2 proc. TTC (0,9 proc. NaCl) tirpalu, laikant nuopjovas 15 min. tamsoje 
37 °C temperatūroje, o po to 15 min. fiksuojamos 4 proc. paraformaldehido 
tirpalu. Nudažytos ir fiksuotos nuopjovos buvo dedamos ant objektinių stikle-
lių, uždengiamos dengiamuoju stikleliu ir fotografuojamos skaitmenine ka-
mera Nikon D3100 (Japonija). Smegenų nuopjovų nuotraukos buvo analizuo-
jamos ImageJ programa (1.47). Pažeidimo laipsnis (plotas) išreiškiamas pro-
centais, lyginant visos nuopjovos ir pažeisto ploto (šviesi audinio spalva) san-
tykį (2.10.1 pav.). 

 
2.10.1 pav. Reprezentacinės smegenų pusrutulių nuotraukos, skaičiuojant 

visos nuopjovos (A) ir pažeistą (B) plotus su ImageJ programa 

2.11. Ląstelių žūties įvertinimas žiurkės smegenų nuopjovose 

Ląstelių žūties laipsnis plonose smegenų nuopjovose (100 µm) buvo 
vertinamas fluorescencinės mikroskopijos metodu su dažais propidžio jodidu 
ir Hoechst 33342, naudojant fluorescentinį mikroskopą OLYMPUS 
IX71S1F-3 su 20× objektyvu. Tyrimo metu vibrotomu (Vibrotome 1000 plus, 
Sectioning System, JAV), užpildytu HBSS ir 13,35 mM gliukoze (4 °C), 
smegenų pusrutuliai ir smegenėlės buvo supjaustomos 100 μm storio nuopjo-
vomis. Tuomet nuopjovos buvo perkeliamos ant objektinių stiklelių, pridėjus 
1 ml buferio HBSS su gliukoze (13,35 mM), ir inkubuojamos 10 min. 
kambario temperatūroje su propidžio jodidu (PI, 7 µM) ir Hoechst 33342 
(bisbenzimidu, 4 µg/ml). Nudažytos nuopjovos pridengiamos dengiamuoju 
stikleliu ir fotografuojamos, naudojant integruotą mikroskopo OLYMPUS 
IX71S1F-3 kamerą. 
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Ląstelės, kurių branduoliai švytėjo raudona spalva, buvo vertinamos kaip 
nekrozės būdu žuvusios ląstelės. Ląstelės, kurių branduoliai švytėjo homo-
geniška mėlyna spalva, buvo vertinamos kaip sveikos. Fluorescencijos poky-
čių duomenų analizė buvo atliekama su ImageJ programa (1.47). 

2.12. Statistinė duomenų analizė 

Statistinė duomenų analizė atlikta SigmaPlot 13.0 programiniu paketu 
(Systat Software, Inc., JAV). Eksperimentinių duomenų vidurkiai pateikti su 
vidutinėmis standartinėmis paklaidomis. Siekiant palyginti daugiau kaip dvi 
eksperimentines grupes, buvo atlikta ANOVA statistinė analizė, naudojant 
Tukey arba Fisher LSD kriterijus. Skirtumai tarp vidurkių buvo laikomi sta-
tistiškai patikimais, jei reikšmingumo lygmuo p < 0,05. 
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3. REZULTATAI 

Šiuo metu yra žinoma daugiau nei 60 skirtingų junginių grupių, kurie 
slopina mitochondrijų kvėpavimo grandinės I kompleksą. Stebimi slopiklių 
poveikio skirtumai žinduolių ir vabzdžių mitochondrijų kvėpavimo grandinės 
aktyvumui [227], ADJ susidarymui izoliuotose jaučio širdies mitochondrijose 
[224], o tai gali lemti pačių slopiklių biologinio poveikio skirtumus. Išemi-
jos/reperfuzijos tyrimuose in vivo, keičiant I komplekso aktyvumą įvairių 
grupių slopikliais, buvo stebimas apsauginis poveikis širdies ląstelėms [272, 
294–297]. Mokslinėje literatūroje daugėja duomenų, kad dalis klinikoje 
naudojamų vaistų, žinomų kaip anestetikai, antidiabetiniai, antipsichotiniai ir 
antihiperlipideminiai vaistai, turi kitą poveikį – slopina kvėpavimo grandinės 
I komplekso aktyvumą. Todėl darbe buvo siekiama įvertinti mitochondrijų 
I komplekso vaidmenį, apsaugant smegenų ląsteles ir mitochondrijas nuo iše-
mijos sukeltų pažeidimų, naudojant skirtingų grupių mitochondrijų kvėpavi-
mo grandinės I komplekso slopiklius: rotenoną, kaip klasikinį ir gerai ištirtą 
bei turintį negrįžtamą stiprų poveikį, klinikoje naudojamus barbitūratus (amo-
barbitalį ir pentobarbitalį) ir biguanidų grupės vaistus (fenforminą ir metfor-
miną). 

3.1. Tiesioginis kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių poveikis 
izoliuotų smegenų mitochondrijų funkcijoms 

Pirmiausia, buvo įvertintas tiesioginis negrįžtamojo (rotenono) ir grįžta-
mojo (amobarbitalio, pentobarbitalio, metformino ir fenformino) poveikio 
kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių vaidmuo izoliuotų smegenų 
žievės ir smegenėlių mitochondrijų Ca2+ sukeltam nespecifiniam laidumui ir 
oksidacinio fosforilinimo sistemai, vertinant mitochondrijų kvėpavimo greitį 
įvairiose metabolinėse būsenose su skirtingais substratais. 

3.1.1. Kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių poveikis  
žievės ir smegenėlių MNPP reguliavimui 
Šiuose eksperimentuose izoliuotos žievės ir smegenėlių mitochondrijos 

2 min. buvo inkubuojamos su pasirinktais I komplekso slopikliais – rotenonu, 
amobarbitaliu, pentobarbitaliu, fenforminu ir metforminu. Nespecifinio lai-
dumo tyrimo metu naudojamas fluorescencinis dažas Calcium Green 5N, 
kuris jungiasi su terpėje esančiais Ca2+. Kas 2 min. į kiuvetę buvo pridedama 
žinomas CaCl2 kiekis, kol atsidarydavo MNPP, ir į terpę patekdavo mitochon-
drijose sukaupti Ca2+, dėl ko buvo stebimas fluorescencijos signalo padidė-
jimas (žr. 2.6 skyrių, 2.6.1 pav.). Ca2+ kiekis, reikalingas sužadinti kontrolinių 
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izoliuotų žievės ir smegenėlių MNPP atsidarymą, svyravo ribose 40–
53 nmol/mg mitochondrijų baltymo ir tarpusavyje nesiskyrė. Atliktų eksperi-
mentų analizė rodo, kad 1000 nM rotenono 52 proc. padidina žievės mito-
chondrijų gebėjimą kaupti Ca2+, lyginant su kontrole. Mažesni rotenono 
kiekiai (50–500 nM) žievės mitochondrijų nespecifiniam laidumui poveikio 
neturi (3.1.1.1 pav. A). Smegenėlių mitochondrijų gebėjimą kaupti Ca2+ 
rotenonas (100 nM ir 1000 nM) padidina 38 proc. ir 78 proc., atitinkamai, 
lyginant su kontrole (3.1.1.1 pav. B). 

 
3.1.1.1 pav. Tiesioginis rotenono poveikis smegenų žievės (A) ir 

smegenėlių (B) mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ 
Izoliuotos smegenų mitochondrijos 2 min. buvo inkubuojamos su skirtingomis rotenono 
koncentracijomis (50–1000 nM), esant substratui sukcinatui (5 mM), ir matuojamas Ca2+ 
sąlygotas MNPP atsidarymas fluorimetrijos metodu, kaip aprašyta 2.6 skyriuje; * – p < 0,05; 
** – p < 0,01 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe, n = 4–8. 

Vertinant tiesioginę barbitūratų įtaką izoliuotų smegenų žievės ir sme-
genėlių mitochondrijų nespecifiniam laidumui, matyti, kad amobarbitalis 
(0,1–5 mM) statistiškai reikšmingo poveikio abiejų smegenų zonų MNPP 
neturi (3.1.1.2 pav. A ir B), bet buvo stebima tendencija didinti mitochondrijų 
gebėjimą kaupti Ca2+. 
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3.1.1.2 pav. Tiesioginis amobarbitalio poveikis izoliuotų smegenų žievės (A) 

ir smegenėlių (B) mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ 
Izoliuotos smegenų mitochondrijos 2 min. buvo inkubuojamos su skirtingomis amobarbitalio 
koncentracijomis (0,1–5 mM), esant substratui sukcinatui (5 mM) ir matuojamas Ca2+ 
sąlygotas MNPP atsidarymas fluorimetrijos metodu, kaip aprašyta 2.6 skyriuje, n = 3–9. 

Pentobarbitalis (1,2 mM) 40 proc. padidina izoliuotų žievės mitochon-
drijų gebėjimą kaupti Ca2+ (3.1.1.3 pav. A), o veikiant kitomis koncent-
racijomis (0,4; 0,8; 1,6; 2,0 mM) – nespecifinio laidumo nekeičia, lyginant su 
kontrole. Tuo tarpu smegenėlių mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ pento-
barbitalis (0,4–2 mM) tiesiogiai poveikio neturi (3.1.1.3 pav. B). 

 
3.1.1.3 pav. Tiesioginis pentobarbitalio poveikis izoliuotų smegenų 
žievės (A) ir smegenėlių (B) mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ 

Izoliuotos smegenų mitochondrijos 2 min. buvo inkubuojamos su skirtingomis pentobarbi-
talio koncentracijomis (0,4–2 mM), esant substratui sukcinatui (5 mM) ir matuojamas Ca2+ 
sąlygotas MNPP atsidarymas fluorimetrijos metodu, kaip aprašyta 2.6 skyriuje; * – p < 0,05 – 
statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe, n = 5–8. 
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Biguanidų grupės junginių poveikio nespecifiniam laidumui įvertinimui 
buvo parinktos metformino ir fenformino koncentracijos, slopinančios mito-
chondrijų kvėpavimo grandinės I kompleksą (žr. 3.1.4 skyrių, 3.1.4.4 ir 
3.1.4.5 lenteles). Gauti rezultatai parodė, kad metforminas (10 ir 20 mM) 42–
49 proc. padidina izoliuotų žievės (3.1.1.4 pav. A) ir 17–24 proc. smegenėlių 
(3.1.1.4 pav. B) mitochondrijų gebėjimą kaupti Ca2+, lyginant su kontroline 
grupe. O fenforminas (1 ir 2,5 mM) tiesiogiai neveikia nei smegenų žievės, 
nei smegenėlių mitochondrijų Ca2+ sukelto MNPP (3.1.1.5 pav. A ir B). 

 
3.1.1.4 pav. Tiesioginis metformino poveikis izoliuotų smegenų žievės (A) ir 

smegenėlių (B) mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ 
Izoliuotos smegenų mitochondrijos 2 min. buvo inkubuojamos su skirtingomis metformino kon-
centracijomis (10 ir 20 mM), esant substratui sukcinatui (5 mM), ir matuojamas Ca2+ sąlygotas 
MNPP atsidarymas fluorimetrijos metodu, kaip aprašyta 2.6 skyriuje; * – p < 0,05; ** – p < 0,01; 
*** – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe, n = 3–8. 

 
3.1.1.5 pav. Tiesioginis fenformino poveikis izoliuotų smegenų žievės (A) ir 

smegenėlių (B) mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ 
Izoliuotos smegenų mitochondrijos 2 min. buvo inkubuojamos su skirtingomis fenformino 
koncentracijomis (1 ir 2,5 mM), esant substratui sukcinatui (5 mM), ir matuojamas Ca2+ 
sąlygotas MNPP atsidarymas fluorimetrijos metodu, kaip aprašyta 2.6 skyriuje, n = 3–8. 
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Rezultatai rodo, kad I komplekso slopikliai rotenonas, pentobarbitalis ir 
metforminas gali tiesiogiai padidinti žievės ir smegenėlių mitochondrijų 
gebėjimą kaupti Ca2+ iki atsidarant MNPP, o stipriausiu poveikiu abiejų sme-
genų zonų mitochondrijoms išsiskyrė rotenonas. Tolesniuose tyrimuose sie-
kiame palyginti gautus MNPP reguliavimo I komplekso slopikliais rezultatus 
su savituoju MNPP slopikliu CsA bei išsiaiškinti sinergistinį I komplekso 
slopiklių bei CsA vaidmenį reguliuojant MNPP. 

3.1.2. Sinergistinis kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių ir 
ciklosporino A poveikis žievės ir smegenėlių MNPP reguliavimui 
CsA, selektyvus MNPP slopiklis [298], stabdo baltymo CypD jungimąsi 

prie vidinės mitochondrijų membranos baltymų ir tokiu būdu mažina Ca2+ 
kiekį, reikalingą MNPP atsidarymui [110, 112]. Mokslinėje literatūroje yra 
duomenų, kad CsA yra efektyvus MNPP slopiklis ne visuose audiniuose, 
pavyzdžiui, žmogaus mioblastų, pelės fibroblastų ir žiurkės kepenų vėžinių 
ląstelių linijose neapsaugo nuo MNPP atsidarymo, tačiau kartu su rotenonu 
stebimas apsauginis sinergistinis poveikis [10]. Kadangi duomenų apie 
sinergistinį CsA ir I komplekso slopiklių poveikį smegenų mitochondrijoms 
nėra, tolesniais tyrimais norima nustatyti CsA bei suminį CsA ir I komplekso 
slopiklių poveikį skirtingų smegenų zonų Ca2+ sąlygotam nespecifiniam lai-
dumui. Eksperimentų metu izoliuotos smegenų žievės ir smegenėlių mito-
chondrijos prieš matavimą buvo inkubuojamos 2 min. su skirtingomis CsA 
koncentracijomis (0,1–5 μM) arba CsA (0,5–5 μM) kartu su analizuojamais 
I komplekso slopikliais. 

Gauti rezultatai rodo, kad tiesiogiai veikiant žievės mitochondrijas CsA 
(0,5 μM) Ca2+ kiekis, reikalingas sukelti MNPP atsidarymą, padidėja 43 proc. 
(3.1.2.1 pav. A). Smegenėlių mitochondrijų atveju apsauginį poveikį turi 10 
kartų didesnė CsA koncentracija (5 μM), lyginant su žievės mitochon-
drijomis, ir 93 proc. padidina sukaupto Ca2+ kiekį (3.1.2.1 pav. B). Mažesnės 
CsA koncentracijos (0,1, 0,2 ir 0,5 µM) poveikio smegenėlių mitochondrijų 
Ca2+ sąlygotam MNPP neturi (3.1.2.1 pav. B). 
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3.1.2.1 pav. Tiesioginis ciklosporino A (CsA) poveikis izoliuotų smegenų 

žievės (A) ir smegenėlių (B) mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ 
Izoliuotos smegenų mitochondrijos 2 min. buvo inkubuojamos su skirtingomis CsA koncent-
racijomis (0,1–5 μM), esant substratui sukcinatui (5 mM), ir matuojamas Ca2+ sąlygotas 
MNPP atsidarymas fluorimetrijos metodu, kaip aprašyta 2.6 skyriuje; ** – p < 0,01 – statis-
tiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe, n = 3–7. 

Inkubuojant izoliuotas smegenų mitochodrijas su abiem medžiagom 
kartu, rotenonu (1000 nM) ir CsA (0,5–5 μM), jos veikia sinergistiškai, ir 
žievės mitochondrijų atveju 55–67 proc. padidina sukaupto Ca2+ kiekį, reika-
lingą MNPP atidaryti, lyginant tik su CsA grupe ar tik su rotenono (Rot) 
grupe, ir  141 proc., lyginant su kontrole (3.1.2.2 pav. A). Smegenėlių mito-
chondriju atveju sinergistiškai veikia tik 5 μM CsA kartu su 1000 nM roteno-
nu ir geba kaupti Ca2+ padidėja 50 proc., lyginant su Rot grupe, 44 proc., 
lyginant su CsA grupe, ir 167 proc., lyginant su kontrole (3.1.2.2 pav. B). 
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3.1.2.2 pav. Sinergistinis rotenono ir ciklosporino A (CsA) poveikis izoliuotų 

žievės (A) ir smegenėlių (B) mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ 
Izoliuotos smegenų mitochondrijos 2 min. buvo inkubuojamos su Rot (1000 nM) ir CsA 
(0,5–5 μM), esant substratui sukcinatui (5 mM), ir matuojamas Ca2+ sąlygotas MNPP 
atsidarymas fluorimetrijos metodu, kaip aprašyta 2.6 skyriuje; * – p < 0,05; ** – p < 0,01 – 
statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe; # – p < 0,05; ### – p < 0,001 
lyginant su CsA grupe; + – p < 0,05; ++ – p < 0,01 lyginant su rotenono grupe, n = 3–9. 

Kiti tirti barbitūratų (amobarbitalis ir pentobarbitalis) bei biguanidų 
(metforminas ir fenforminas) grupių vaistai kartu su CsA sinergistinio povei-
kio smegenų MNPP neturi (3.1.2.3 ir 3.1.2.4 pav.). 

 
3.1.2.3 pav. Amobarbitalio (Amo), pentobarbitalio (Pentob) ir ciklosporino 

A (CsA) poveikis izoliuotų žievės (A) ir smegenėlių (B) mitochondrijų 
gebėjimui kaupti Ca2+ 

Izoliuotos smegenų mitochondrijos 2 min. buvo inkubuojamos su barbitūratų grupės slo-
pikliais Amo (1,5 mM) arba Pentob (1,2 mM) kartu su CsA, esant substratui sukcinatui 
(5 mM), ir matuojamas Ca2+ sąlygotas MNPP atsidarymas fluorimetrijos metodu, kaip 
aprašyta 2.6 skyriuje; ** – p < 0,01 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline 
grupe n = 3–9. 
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3.1.2.4 pav. Metformino (Metf), fenformino (Fenf) ir  
ciklosporino A (CsA) poveikis izoliuotų žievės (A) ir smegenėlių (B) 

mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ 
Izoliuotos smegenų mitochondrijos 2 min. buvo inkubuojamos su biguanidų grupės slopik-
liais Metf (10 mM) arba Fenf (1 mM) kartu su CsA esant substratui sukcinatui (5 mM) ir 
matuojamas Ca2+ sąlygotas MNPP atsidarymas fluorimetrijos metodu, kaip aprašyta 2.6 
skyriuje; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline 
grupe, n = 3–8. 

Apibendrinant, gauti rezultatai parodo, kad CsA, kaip MNPP slopiklis, 
padidina abiejų smegenų zonų mitochondrijų gebėjimą kaupti Ca2+, tačiau 
smegenėlių mitochondrijoms buvo reikalinga 10 kartų didesnė CsA koncent-
racija, lyginant su žievės. Rotenonas yra stiprus ne tik I komplekso, bet ir 
MNPP slopiklis, o kartu su CsA, pasižymėjo ryškiu sinergistiniu apsauginiu 
poveikiu, izoliuotoms smegenų mitochondrijoms tiesiogiai reguliuojant 
MNPP. 

3.1.3. I komplekso slopiklių vaidmuo, reguliuojant skirtingo 
amžiaus žiurkės smegenų žievės MNPP 
Tolesniuose tyrimuose siekėme įvertinti I komplekso slopiklių bei CsA 

įtaką nespecifiniam laidumui, tiriant smegenų žievės mitochondrijas, izoliuo-
tas iš skirtingo amžiaus (5–7 d., 2–3 mėn., 7–10 mėn. ir 24 mėn.) žiurkių 
patinėlių. 

Mūsų rezultatai parodė, kad mitochondrijos, izoliuotos iš 5–7 dienų žiur-
kių smegenų žievės, sukaupė 44±3 Ca2+ nmol/mg baltymo. Šis dydis, tiesio-
giai veikiant kvėpavimo grandinės I komplekso slopikiais, padidėja: su 
50 nM rotenono – 161 proc. (didinant rotenono koncentraciją iki 1000 nM, 
poveikis 5–7 dienų žiurkių smegenų mitochondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ 
nesikeičia ir išlieka 161 proc. ribose), su 2,5 mM amobarbitalio – 80 proc., 
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lyginant su kontrole (3.1.3.1 pav.). CsA poveikio 5–7 mėn. žiurkių smegenų 
mitochondrijų nespecifiniam laidumui neturi. 

Smegenų mitochondrijų, izoliuotų iš 2–3 mėn. žiurkių, sukauptas Ca2+ 
kiekis yra 35±2 nmol/mg baltymo. I komplekso slopiklių poveikyje žievės 
mitochondrijų Ca2+ kiekis, reikalingas sužadinti MNPP atsidarymą, padidėja 
97 proc. tik su didesne (1000 nM) rotenono koncentracija ir 51 proc. su 
amobarbitaliu (2,5 mM), lyginant su kontrole. Mažesnės rotenono koncent-
racijos (50 nM) (3.1.3.1 pav.) bei 100 nM ir 500 nM (rezultatai pav. nepateik-
ti) poveikio MNPP atsidarymui neturi. CsA (0,5 μM) slopina žievės mito-
chondrijų, izoliuotų iš 2–3 mėn. žiurkių, MNPP atsidarymą ir 67 proc. padi-
dina sukaupiamo Ca2+ kiekį. 

Mitochondrijų, izoliuotų iš vyresnių – 7–10 mėn. žiurkių smegenų, su-
kauptas Ca2+ kiekis, reikalingas MNPP atsidarymui, buvo 52±2 nmol/mg bal-
tymo, o 24 mėn. atveju – tik 22±3 nmol/mg baltymo, ir abiem atvejais nesi-
keitė nei su I komplekso slopikliais (rotenonu ir amobarbitaliu), nei su CsA 
(3.1.3.1 pav.). Palyginus 24 mėn. žiurkių smegenų MNPP jautrumą Ca2+ 
poveikiui su kitomis amžiaus grupėmis, jis buvo 50 proc. didesnis. 

 
3.1.3.1 pav. Tiesioginis I komplekso slopiklių – rotenono (Rot), 
amobarbitalio, ir ciklosporino A (CsA) poveikis smegenų žievės 

mitochondrijų, izoliuotų iš skirtingo amžiaus žiurkių,  
nespecifiniam laidumui 

** – p < 0,01; *** – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su to pačio amžiaus 
kontroline grupe; #, +, ^ – p < 0,01 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su 7 dienų,  
2–3 mėn., 7–10 mėn. amžiaus kontroline grupe, atitinkamai, n = 3–10. 
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Apibendrinant, gauti rezultatai parodo nuo amžiaus priklausomus mito-
chondrijų skirtumus, kaupiant Ca2+ iki MNPP atsidarymo. 24 mėn. žiurkių 
smegenų mitochondrijos turi gerokai mažesnę talpą kaupti Ca2+, lyginant su 
jaunesnio amžiaus gyvūnų grupėmis. Taip pat buvo stebimas skirtingas 
slopiklių poveikis MNPP, lyginant visas keturias amžiaus grupes: I komp-
lekso slopikliai 7–10 mėn. ir 24 mėn. žiurkių smegenų MNPP atsidarymui 
poveikio neturi, o lyginant 5–7 d. ir 2–3 mėn. amžiaus grupes, tiek rotenono, 
tiek amobarbitalio apsauginis poveikis turi tendenciją mažėti. Įdomu tai, kad 
selektyvus poros slopiklis CsA padidina smegenų mitochondrijų sukauptą 
Ca2+ kiekį tik 2–3 mėn. amžiaus grupės atveju. Tai gali būti ypatingai svarbu, 
ieškant efektyvių vaistų ligų, kurių patogenezėje dalyvauja MNPP, gydymui. 

Kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių teigiamas poveikis, regu-
liuojant MNPP gali būti glaudžiai susijęs su šių medžiagų poveikiu mito-
chondrijų kvėpavimo funkcijoms, todėl kitas mūsų uždavinys buvo įvertinti 
slopiklių poveikį smegenų mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms. 

3.1.4. Kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių poveikis žievės ir 
smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms 
Mitochondrijų, izoliuotų iš suaugusių (2–3 mėn.) žiurkių žievės ir sme-

genėlių, kvėpavimo greitis su įvairiais substratais buvo matuojamas skirtin-
gose metabolinėse būsenose [299]. Smegenų mitochondrijų kvėpavimo grei-
tis, kurį lemia protonų pernaša pro vidinę mitochondrijų membraną (VL), ste-
bimas, pridėjus į matavimo kiuvetę kvėpavimo grandinės I komplekso sub-
stratus piruvatą ir malatą (1/1 mM). Maksimalus mitochondrijų kvėpavimo 
greitis registruojamas, papildomai pridėjus ADP (1,6 mM) (VADP), dar vadi-
namas fosforilinimo greičiu. VADP, kurį sąlygoja elektronų srautas nuo 
II komplekso, buvo matuojamas, pridedant substratą sukcinatą (5 mM) ir 
I komplekso slopiklius (pasirinktinai rotenoną, amitalį, pentobarbitalį, met-
forminą ar fenforminą) (VADP). Kvėpavimo greitis, nulemtas nespecifinės 
protonų pernašos per mitochondrijų vidinę membraną, esant sukcinatui re-
gistruojamas, pridedant adenino nukleotidų nešiklio slopiklio – atraktilozido 
(ATR; 0,01 nM) (VATR). Visi matavimai atliekami toje pačioje kiuvetėje 
nuosekliai, pridedant aukščiau išvardintas medžiagas. 

Iš gautų rezultatų (3.1.4.1 lentelė) matyti, kad mitochondrijų kvėpavimo 
greičiai VL ir VADP, oksiduojant I komplekso substratus piruvatą ir malatą, 
lyginant žievės ir smegenėlių grupes, nesiskiria. Mažiausia rotenono koncent-
racija (50 nM) beveik pilnai nuslopina (94 proc.) abiejų smegenų zonų 
mitochondrijų VADP, oksiduojant piruvatą ir malatą, o didinant rotenono 
koncentraciją (100, 500 ir 1000 nM) mitochondrijų VADP svyruoja labai 
žemose ribose (3.1.4.1 lentelė). Abiejų smegenų zonų (žievės ir smegenėlių) 
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mitochondrijų VADP, oksiduojant sukcinatą yra 499 ir 733 pmol O2/s/mg mito-
chondrijų baltymo, atitinkamai. Tiek žievės, tiek smegenėlių mitochondrijų 
VATR rodo, jog rotenonas (50–1000 nM) neturi tiesioginio poveikio smegenų 
mitochondrijų vidinės membranos vientisumui. 

3.1.4.1 lentelė. Tiesioginis rotenono poveikis izoliuotų smegenų 
mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms 

 Žievė Smegenėlės 
Piruvatas/malatas VL 175,76±4,79 152,63±30,11 

VADP 845,91±163,17 919,8±65,72 
+Rotenonas 50 nM 53,04±7,78** 54,54±11,13*** 

100 nM 40,17±4,14** 40,80±6,84*** 
500 nM 32,43±0,41** 32,48±2,80** 
1000 nM 25,13±5,11** 32,41±4,51*** 

Sukcinatas VADP 499,5±57,16 733,38±160,05 
VATR 244,03±13,05 308,43±67,3 

Smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų (0,25 mg/ml mitochondrijų baltymo) kvėpavi-
mo greitis buvo matuojamas inkubacinėje terpėje (110 mM KCl, 2,24 mM MgCl2, 5 mM 
KH2PO4, 10 mM Tris HCl, pH – 7,2) 37 °C temperatūroje, esant piruvatui ir malatui (1/1 mM) 
arba sukcinatui (5 mM) ir I komplekso slopikliui; VL – vidinės mitochondrijų membranos 
nespecifinio laidumo protonams sąlygojamas greitis, VADP – mitochondrijų fosforilinimo 
greitis su 1,6 mM ADP, VATR – pridėjus atraktilozido (0,01 nM). Kvėpavimo greitis išreikštas 
pmol O2/s/mg mitochondrijų baltymo; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 – statistiškai patikimas 
skirtumas, lyginant su VADP (piruvatas/malatas), n = 4. 

Amobarbitalis (1,5 mM) 93 proc. sumažina abiejų smegenų zonų mito-
chondrijų VADP su piruvatu ir malatu (3.1.4.2 lentelė), o poveikio VADP, oksi-
duojant sukcinatą, neturi. 

3.1.4.2 lentelė. Tiesioginis amobarbitalio poveikis izoliuotų smegenų 
mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms 

 Žievė Smegenėlės 
Piruvatas/malatas VL 162,35±19,54 139,06±15,51 

VADP 718,81±73,05 757,48±95,56 
+Amobarbitalis 1,5 mM 53,89±4,66*** 53,33±2,89*** 
Sukcinatas VADP 425,66±47,27 430,93±50,2 

VATR 240,68±21,85 241,67±25,75 
Smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo greitis buvo matuojamas, kaip apra-
šyta 3.1.4.1 lentelėje, ir išreiškiamas pmol O2/s/mg mitochondrijų baltymo; *** – p < 0,001 –
statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su VADP (piruvatas/malatas), n = 7. 
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Vertinant pentobarbitalio tiesioginį poveikį smegenų mitochondrijų kvė-
pavimui, buvo nustatyta, kad 1,2 mM priedas 95 proc. sumažina tiek žievės, 
tiek smegenėlių mitochondrijų VADP, oksiduojant piruvatą ir malatą, o su 
sukcinatu – poveikio neturi (3.1.4.3 lentelė). 

3.1.4.3 lentelė. Tiesioginis pentobarbitalio poveikis izoliuotų smegenų mito-
chondrijų kvėpavimo funkcijoms 

 Žievė Smegenėlės 
Piruvatas/malatas VL 178,61±13,86 205,25±10,78 

VADP 808,51±120,43 1104,76±126,97 
+Pentobarbitalis 1,2 mM 43,46±5,93*** 50,26±7,63*** 
Sukcinatas VADP 485,99±56,73 617,45±73,30 

VATR 312,67±34,88 371,12±42,41 
Smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo greitis buvo matuojamas, kaip apra-
šyta 3.1.4.1 lentelėje, ir išreiškiamas pmol O2/s/mg mitochondrijų baltymo; *** – p < 0,001 – 
statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su VADP (piruvatas/malatas), n = 6. 

Įvertinus tiesioginį biguanidų poveikį, matyti (3.1.4.4 lentelė), kad 
10 mM metformino sumažina 70 proc., o 20 mM – 80 proc. žievės ir sme-
genėlių mitochondrijų VADP, oksiduojant piruvatą su malatu, tačiau nekeičia 
smegenų mitochondrijų VADP su sukcinatu. 

3.1.4.4 lentelė. Tiesioginis metformino poveikis izoliuotų smegenų mitochon-
drijų kvėpavimo funkcijoms 

 Žievė Smegenėlės 
Piruvatas/malatas VL 186,44±12,66 165,11±13,88 

VADP 778,14±62,91 938,54±111,42 
+Metforminas 10 mM 216,72±95,29** 312,33±114,46** 

20 mM 168,61±3,93*** 178,16±18,06** 
Sukcinatas VADP 527,05±19,65 626,99±89,81 

VATR 233,26±14,97 256,75±44,04 
Smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo greitis buvo matuojamas, kaip apra-
šyta 3.1.4.1 lentelėje, ir išreiškiamas pmol O2/s/mg mitochondrijų baltymo; ** – p < 0,01; 
*** – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su VADP (piruvatas/malatas), n = 3–8. 

Aromatinio biguanidų junginio fenformino reikėjo 10 kartų mažesnės 
koncentracijos (1 mM), lyginant su metforminu, kad būtų stebimas ryškus 
abiejų smegenų zonų VADP slopinimas su piruvatu/malatu (70 proc.). Mito-
chondrijų kvėpavimo rodikliai su sukcinatu – nesikeitė (3.1.4.5 lentelė). 
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3.1.4.5 lentelė. Tiesioginis fenformino poveikis izoliuotų smegenų mitochon-
drijų kvėpavimo funkcijoms 

 Žievė Smegenėlės 
Piruvatas/malatas VL 175,37±11,07 169,7±13,40 

VADP 808,59±59,71 939,58±112,10 
+Fenforminas 1 mM 237,34±52,06** 232,16±30,60** 

2,5 mM 131,39±19,87*** 188,6±51,5** 
Sukcinatas VADP 459,57±35,94 571,61±105,83 

VATR 284,97±48,35 290,12±48,46 
Smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo greitis buvo matuojamas, kaip apra-
šyta 3.1.4.1 lentelėje, ir išreiškiamas pmol O2/s/mg mitochondrijų baltymo; ** – p < 0,01; 
*** – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su VADP (piruvatas/malatas), 
n = 3–6. 

Apibendrinant tiesioginį I komplekso slopiklių (rotenono, amobarbitalio, 
pentobarbitalio, metformino ir fenformino) poveikį žievės ir smegenėlių 
mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms, galima teigti, kad visi tiriami junginiai 
slopina mitochondrijų VADP, oksiduojant piruvatą ir malatą (I kompleksas), o 
poveikio smegenų mitochondrijų VADP ir VATR su sukcinatu (II kompleksas) 
neturi. Kvėpavimo grandinės I komplekso slopiklių teigiamas poveikis, regu-
liuojant MNPP, koreliuoja su ryškiu šių medžiagų poveikiu mitochondrijų 
kvėpavimo funkcijoms su I komplekso substratais piruvatu ir malatu. 

3.2. Rotenono intraveninės infuzijos poveikis žiurkės  
izoliuotų smegenų mitochondrijų funkcijoms  
ir ląstelių gyvybingumui išemijos sąlygomis 

Mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso slopinimas širdies iše-
mijos metu farmakologiniais junginiais sumažino išemijos sukeltas pažaidas 
[9, 11, 236, 237], o mūsų atlikti tyrimai su izoliuotomis kontrolinėmis smege-
nų mitochondrijomis parodė įvairių kvėpavimo grandinės I komplekso slo-
piklių tiesioginį poveikį slopinti smegenų mitochondrijų nespecifinį laidumą. 
MNPP atsidarymas yra vienas pagrindinių mitochondrijas ir ląsteles pažei-
džiančių veiksnių išemijos sąlygomis [6, 7]. Todėl iškėlėme hipotezę, kad 
I komplekso slopikliai galėtų dalyvauti, reguliuojant MNPP, ir taip apsaugoti 
smegenų ląsteles nuo žūties išemijos atveju. Šiam tyrimui naudojome 
suaugusias (2–3 mėn.) žiurkes ir gerai ištirtą bei praeinantį pro hematoence-
falinį barjerą slopiklį rotenoną [229]. Rotenonas (0,01 mg/kg) buvo sulei-
džiamas gyvūnui į uodegos veną (lot. vena caudalis mediana) ir vykdoma 
20 min. trukmės perfuzija. Po perfuzijos sukeliama 2 val. globali smegenų 
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išemija in vitro (žr. 2.2 skyrių), izoliuojamos smegenų mitochondrijos ir 
daromos smegenų nuopjovos. Vertinome rotenono infuzijos poveikį išemijos 
pažeistų smegenų mitochondrijų funkcijoms ir lastelių gyvybingumui. 

3.2.1. Rotenono infuzijos poveikis išemijos pažeistų žievės  
ir smegenėlių MNPP atsidarymui 
Nustatėme, kad globali 2 val. trukmės smegenų išemija sumažina Ca2+ 

koncentraciją, reikalingą MNPP atsidarymui, 45 proc. žievės (iki 25,05±2,09 
nmol/mg baltymo) ir 48 proc. smegenėlių (iki 28,30±2,39 nmol/mg baltymo) 
mitochondrijoms, lyginant su kontroline grupe (žievės 55,10±4,67, smegenė-
lių 59,05±2,55 nmol/mg baltymo) (3.2.1.1 pav.). Rotenonas, suleistas prieš 
išemiją, padidino tiek žievės, tiek smegenėlių mitochondrijų nespecifinį 
laidumą iki kontrolinio lygio (iki 45,75±9,86 ir 55,34±4,74 nmol/mg baltymo, 
atitinkamai). Tuo tarpu rotenono infuzija poveikio kontrolinių smegenų mito-
chondrijų gebėjimui kaupti Ca2+ iki MNPP atsidarymo neturėjo. Abiejų 
smegenų zonų mitochondrijų nespecifinis laidumas tiek po 2 val. išemijos, 
tiek po perfuzijos rotenonu ir išemijos tarpusavyje nesiskyrė (3.2.1.1 pav.). 

 
3.2.1.1 pav. Rotenono (Rot) infuzijos poveikis išemijos pažeistų smegenų 

žievės (A) ir smegenėlių (B) mitochondrijų MNPP atsidarymui 
Eksperimento metu rotenonas (0,01 mg/kg) buvo suleidžiamas 20 min. prieš smegenų 
išemiją. Izoliuotų smegenų mitochondrijų nespecifinis laidumas matuojamas, kaip aprašyta 
2.6 skyriuje; *** – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe; 
## – p < 0,01; ### – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su išemine grupe, 
n = 4–7. 

Apibendrinant, galime teigti, kad kvėpavimo grandinės I komplekso slo-
piklis rotenonas apsaugojo nuo išemijos sukeltų pažaidų smegenų mitochon-
drijų nespecifiniam laidumui. Kitame darbo etape siekėme išsiaiškinti, kaip 
rotenono perfuzija in vivo prieš išemiją veikia mitochondrijų kvėpavimo 
funkcijas. 
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3.2.2. Rotenono infuzijos poveikis išemijos pažeistų žievės  
ir smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms 
Nustatėme, kad išemijos metu buvo stipriai pažeista smegenų mitochon-

drijų oksidacinio fosforilinimo sistema – VL su substratais piruvatu ir malatu 
žievės mitochondrijų atveju sumažėja 60 proc., smegenėlių – 31 proc., 
lyginant su kontroline grupe (3.2.2.1 lentelė). Išemija taip pat ryškiai slopino 
VADP, oksiduojant piruvatą ir malatą žievės mitochondrijų – 80 proc., 
smegenėlių – 70 proc. Panašus išemijos poveikis (apie 70–80 proc. sumažėji-
mas) VADP buvo stebimas ir sukcinato atveju abiejų smegenų zonų mitochon-
drijose. Tiek žievės, tiek smegenėlių mitochondrijų VATR po 2 val. išemijos 
nepakito ir liko panašus kaip sukcinato oksidacijos VADP, kas parodo, jog 
išemijos metu yra pažeidžiama fosforilinimo sistema. 

Rotenono infuzija prieš išemiją padidino žievės mitochondrijų VL su 
piruvatu ir malatu 55 proc., VADP oksiduojant piruvatą su malatu ir sukcina-
tą – 37 ir 62 proc., atitinkamai (3.2.2.1 lentelė). Smegenėlių mitochondrijų, 
izoliuotų po rotenono infuzijos ir 2 val. išemijos, kvėpavimo greitis oksiduo-
jant substratus skirtingose metabolinėse būsenose turi tendeciją didėti, tačiau, 
lyginant su išemijos grupe, statistiškai reikšmingai nesiskiria (3.2.2.1 lentelė). 

3.2.2.1 lentelė. Rotenono (Rot) infuzijos poveikis žievės ir smegenėlių 
mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms po 2 val. išemijos 

 Kontrolė Rot kontrolė Išemija Rot+ 
Išemija 

Žievė 
Piruvatas/ 
malatas 

VL 199,07±14,19 154,05±9,33* 78,6±4,68*** 121,45±20,25# 
VADP 850,96±45,07 573,66±84,58** 132,9±19,01*** 181,54±31,18# 

Sukcinatas VADP 530,74±29,25 525,29±29,56 106,99±8,02*** 173,49±31,25# 
VATR 301,07±9,43 330,08±30,43 126,5±18,65*** 163,98±35,31 

Smegenėlės 
Piruvatas/ 
malatas 

VL 164,87±9,75 131,35±5,43* 113,62±8,33** 128,39±30,25 
VADP 857,11±40,11 568,16±64,89** 222,75±25,58*** 231,76±66,41 

Sukcinatas VADP 534,81±13,47 422,92±51,02 164,81±11,45*** 200,11±57,51 
VATR 318,47±9,36 272,04±28,99 156,10±11,49*** 194,79±58,40 

Smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo greitis buvo matuojamas, kaip 
aprašyta 3.1.4.1 lentelėje. Kvėpavimo greitis išreiškiamas pmol O2/s/mg mitochondrijų 
baltymo, * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, 
lyginant su kontroline grupe; # – p < 0,05 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su 
išemine grupe, n = 4–7. 
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3.2.2.1 lentelėje pateikti rezultatai rodo, kad rotenono infuzija kontroli-
nėms tiek žievės, tiek smegenėlių mitochondrijoms 20 proc. sumažina VL ir 
30 proc. VADP, oksiduojant tik piruvatą ir malatą. O kvėpavimo greičiams 
skirtingose metabolinėse būsenose (VADP ir VATR) su sukcinatu rotenono 
infuzija įtakos neturi (3.2.2.1 lentelė). Šie rezultatai leidžia teigti, kad rote-
nonas, suleistas į kraujotaką, patenka į smegenų ląsteles ir slopina jų mito-
chondrijų I kvėpavimo grandinės kompleksą, o II kompleksui poveikio neturi. 

Apibendrinant rezultatus, galime teigti, kad I komplekso slopinimas prieš 
globalią smegenų išemiją apsaugo nuo pažeidimo smegenų žievės mitochon-
drijų kvėpavimo funkcijoms: padidina išemijos nuslopintą mitochondrijų VL 
ir VADP, oksiduojant I ir II komplekso substratus. Smegenėlių atveju poveikio 
išemijos pažeistų mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms nėra. Rotenono 
infuzijos prieš smegenų išemiją apsauginis poveikis mitochondrijų MNPP ir 
kvėpavimo funkcijai gali būti susijęs su kvėpavimo grandinės I komplekso 
inhibicija, todėl kitame darbo etape iškėlėme tikslą nustatyti šio slopiklio 
injekcijos poveikį I komplekso aktyvumui. 

3.2.3. Rotenono infuzijos poveikis žievės ir smegenėlių 
mitochondrijų kvėpavimo grandinės I ir II kompleksų  
aktyvumui po išemijos 
I komplekso aktyvumas po rotenono infuzijos (0,01 mg/kg) ir 2 val. 

išemijos buvo įvertintas spektrofotometriškai pagal NADH oksidacijos greitį 
[293]. 3.2.3.1 pav. pateikti rezultatai rodo, kad kontrolinių žievės ir smege-
nėlių mitochondrijų I komplekso aktyvumas yra 52,27±3,38 nmol/min./mg ir 
55,57±4,6 nmol/min./mg baltymo, atitinkamai. Po 2 val. globalios smegenų 
išemijos buvo matuojamas 47 proc. sumažėjęs tiek žievės (iki 
27,68±3,09 nmol/min./mg baltymo), tiek smegenėlių (iki 30,06±4,67 
nmol/min./mg baltymo) mitochondrijų NADH oksidacijos greitis, lyginant su 
kontrole. Rotenono infuzijos ir išemijos atveju mitochondrijų I komplekso 
slopinimas dar stipresnis: žievės mitochondrijų sumažėjo iki 18,16±2,76 
nmol/min./mg baltymo ir smegenėlių – 16,59±3,89 nmol/min./mg baltymo, 
lyginant su kontrolinių mitochondrijų I komplekso aktyvumu. Svarbu tai, kad 
rotenono infuzija nedideliu laipsniu sumažino kontrolinių mitochondrijų (Rot 
kontrolė) I komplekso aktyvumą – 35 proc. žievės (iki 34,12±2,85 
nmol/min./mg baltymo) ir 26 proc. smegenėlių (iki 41,25±4,64 nmol/min./mg 
baltymo), lyginant su kontrole (3.2.3.1 pav.). Tai dar kartą įrodo, kad 
rotenono injekcija į uodegos veną turi sisteminį poveikį, ir kad rotenonas 
patenka į smegenis bei sukelia kvėpavimo grandinės I komplekso slopinimą. 
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3.2.3.1 pav. Rotenono (Rot) infuzijos poveikis žievės (A) ir smegenėlių (B) 
mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumui po išemijos 

Mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumas buvo matuojamas spektrofoto-
metriškai pagal NADH oksidacijos greitį (žr. 2.7 skyrių); * – p < 0,05; *** – p < 0,001 – 
statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe, n = 3–7. 

Lygiagrečiai buvo įvertintas kvėpavimo grandinės II komplekso (sukci-
nato dehidrogenazės, SDH) aktyvumas, atsižvelgiant į reakcijoje dalyvaujan-
čio elektronų akceptoriaus – 2,6-dichlorfenolio indofenolio (DCPIP), reduk-
cijos greitį [293]. 3.2.3.2 pav. pateikti rezultatai rodo, kad nei rotenono 
infuzija, nei išemija nekeičia abiejų smegenų zonų mitochondrijų SDH 
aktyvumo, lyginant su kontrole. Kontrolinių žievės ir smegenėlių mitochon-
drijų SDH aktyvumas tarpusavyje nesiskiria ir yra 42,71±9,05 μmol/min./mg 
bei 43,25±16,08 μmol/min./mg baltymo, atitinkamai. 

 
3.2.3.2 pav. Rotenono (Rot) infuzijos poveikis žievės (A) ir smegenėlių (B) 
mitochondrijų kvėpavimo grandinės II komplekso aktyvumui po išemijos 

Mitochondrijų kvėpavimo grandinės II komplekso aktyvumas buvo matuojamas spektrofoto-
metriškai pagal DCPIP redukcijos greitį (žr. 2.8 skyrių), n = 3. 
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Apibendrinant rezultatus matyti, kad rotenono infuzija mažina tiek 
išemijos pažeistų, tiek kontrolinių smegenų mitochondrijų I komplekso akty-
vumą, o II komplekso aktyvumui poveikio neturi. Sumažėjęs mitochondrijų 
kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumas gali sąlygoti padidėjusią ADJ 
gamybą tiek kontrolinėse [197, 235, 242, 300], tiek išemijos pažeistose mito-
chondrijose [201, 301, 302], todėl kitas uždavinys buvo nustatyti rotenono 
infuzijos poveikį H2O2 susidarymui smegenų mitochondrijose po išemijos. 

3.2.4. Rotenono infuzijos poveikis H2O2 susidarymui žievės  
ir smegenėlių mitochondrijose po išemijos 
H2O2 susidarymas izoliuotose mitochondrijose in vitro buvo vertinamas 

3 sąlygomis: tik su piruvatu/malatu, tik su sukcinatu ir esant kartu piruva-
tui/malatui ir sukcinatui, kad ištirtume atskirai kvėpavimo grandinės I ir 
II kompleksų įtaką bei artimomis į fiziologines sąlygas, kai audinyje eg-
zistuoja abu elektronų pernašos kvėpavimo grandine keliai. Nustatėme, kad 
globali 2 val. smegenų išemija sąlygoja H2O2 susidarymo žievės mitochon-
drijose padidėjimą 43 proc. su piruvatu/malatu, 37 proc. su sukcinatu ir 
36 proc. kartu su piruvatu/malatu/sukcinatu, lyginant su kontroline grupe 
(3.2.4.1 pav.). Smegenėlių mitochondrijose po 2 val. išemijos H2O2 susidary-
mas išauga 30 proc. su piruvatu/malatu, 29 proc. su sukcinatu ir 69 proc. su 
substratais piruvatu/malatu/sukcinatu, lyginant su kontrole. Svarbu, kad 
rotenono intraveninė infuzija prieš išemiją sustabdo išemijos sąlygotą H2O2 
padidėjusią gamybą žievės mitochondrijose su visais substratais ir smegenė-
lių mitochondrijose su sukcinatu ir piruvatu/malatu/sukcinatu, o su piruva-
tu/malatu buvo stebima mažinanti tendencija (3.2.4.1 pav.). 

Kontrolinėse smegenėlių mitochondrijose rotenono infuzija H2O2 susida-
rymą su piruvatu/malatu sumažina 32 proc., o žievės mitochondrijose – po-
veikio neturėjo. H2O2 gamyba, esant sukcinatui kaip substratui, kontrolinėje 
grupėje su rotenonu (Rot kontrolė) žievės mitochondrijose 44 proc. ir 58 proc. 
padidėja su sukcinatu ir piruvatu/malatu/sukcinatu, atitinkamai, o smegenėlių 
mitochondrijose – 25 proc. tik su piruvatu/malatu/sukcinatu. 
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3.2.4.1 pav. Rotenono (Rot) infuzijos poveikis H2O2 susidarymui smegenų 

žievės (A) ir smegenėlių (B) mitochondrijose po 2 val. išemijos 
H2O2 susidarymo greitis izoliuotose kontrolinėse žievės mitochondrijose buvo 31±5, 34±7 ir 
36±6 pmol/min./mg baltymo su piruvatu/malatu, sukcinatu ir piruvatu/malatu/sukcinatu, 
atitinkamai. Smegenėlių kontrolinėse mitochondrijose H2O2 susidarymas buvo 28±4, 40±6 ir 
43±7 pmol/min./mg baltymo su atitinkamais substratais. Susidarę H2O2 kiekiai kontrolinėse 
smegenų mitochondrijose buvo išreikšti kaip 100 proc. * – p < 0,05; ** – p < 0,01 – 
statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe; # – p < 0,05; ## – p < 0,01; 
### – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su išemine grupe, n = 4–7. 
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Gauti rezultatai rodo, kad rotenono intraveninė infuzija apsaugo smegenų 
žievės ir smegenėlių mitochondrijas nuo išemijos sukelto padidėjusio ADJ 
susidarymo. 

3.2.5. Smegenų ląstelių gyvybingumo po infuzijos  
rotenonu ir išemijos tyrimas 
Išemijos sąlygotam pažeidimui ir rotenono apsauginiam poveikiui įver-

tinti smegenų nuopjovos (1 mm) buvo dažomos 2,3,5-trifeniltetrazolio chlori-
do (TTC) dažais. Gyvybingose ląstelėse TTC yra redukuojamas mitochon-
drijų vidinėje membranoje esančių dehidrogenazių, susidarant 1,3,5-trifenil-
formazanui, kuris audinį nudažo raudona spalva (3.2.5.1 pav.). Pažeisto 
audinio, kurio normalios funkcijos yra sutrikdytos ir dehidrogenazės mažai 
aktyvios, spalva lieka nepakitusi [303]. Mūsų tyrime smegenų pažeidimo 
laipsnis išreiškiamas procentais, lyginant visą nuopjovos plotą su pažeistu 
plotu (žr. 2.10 skyrių, 2.10.1 pav.). 

 
3.2.5.1 pav. Smegenų pažeidimo laipsnio po infuzijos rotenonu (Rot) ir 

išemijos vertinimo nuopjovose reprezentacinės nuotraukos  
Smegenų pažeidimo laipsnio įvertinimas buvo atliktas histocheminiu metodu, naudojant 
TTC dažą, fotografuota skaitmenine kamera Nikon D3100. 

Analizuojant nuopjovų nuotraukas ir skaičiuojant išemijos pažeistą plotą 
su Image J programa buvo gauta, kad 2 val. išemija smegenėles pažeidžia 
labiau nei kitą smegenų dalį: smegenėlių pažeistas plotas sudaro 60±5 proc. 
(3.2.5.1 pav. ir 3.2.5.2 pav. B), o pusrutulių – 38±3 proc. (3.2.5.1 pav. ir 
3.2.5.2 pav. A). Rotenonas apsaugo ir sumažina smegenų pusrutulių ir 
smegenėlių išeminį plotą iki 7±1 proc. (3.2.5.1 pav. ir 3.2.5.2 pav. A) ir 
13,5±1 proc. (3.2.5.1 pav. ir 3.2.5.2 pav. B), atitinkamai. Kontrolinių grupių 
smegenų pusrutulių ir smegenėlių visos nuopjovos ir pažeisto ploto santykis 
buvo standartizuotas. 
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3.2.5.2 pav. Rotenono (Rot) infuzijos poveikis smegenų pusrutulių (A) ir 

smegenėlių (B) pažeidimo laipsniui po 2 val. išemijos nuopjovose 
Išemijos pažeistas plotas buvo vertinamas analizuojant visų smegenų nuopjovas, lyginant 
visą nuopjovos plotą su pažeistu plotu ir išreiškiamas procentais (proc.). *** – p < 0,001 –  
statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe; ### – p < 0,001 – statistiškai 
patikimas skirtumas, lyginant su išemine grupe, n = 4–7. 

Gauti rezultatai patvirtina, kad kvėpavimo grandinės I komplekso slopi-
nimas rotenonu apsaugo smegenų ląsteles nuo išemijos sukeltų pažeidimų: 
stebimas ryškus išemijos pažeisto smegenų audinio ploto sumažėjimas, kuris 
koreliuoja su mažesniu smegenų žievės ir smegenėlių MNPP jautrumu Ca2+, 
ADJ susidarymo nuslopinimu bei daliniu apsauginiu poveikiu mitochondrijų 
kvėpavimo funkcijoms. 

3.3. Pentobarbitalio/ketamino infuzijos poveikis izoliuotų  
žiurkės smegenų mitochondrijų funkcijoms  
ir ląstelių gyvybingumui išemijos sąlygomis 

Ankstesniais tyrimais (3.2 skyrius) parodėme, kad rotenonas, kaip ne-
grįžtamo poveikio I komplekso slopiklis, suleistas į kraujotaką prieš išemiją 
dalyvauja reguliuodamas smegenų mitochondrijų nespecifinį laidumą, kvėpa-
vimo funkcijas bei ADJ susidarymą ir taip apsaugo smegenų ląsteles nuo 
žūties. Tačiau rotenonas dėl negrįžtamo poveikio mitochondrijoms gali būti 
neurotoksiškas [225, 228], todėl jis netinkamas insulto gydymui klinikinėje 
praktikoje. Barbitūratų grupės junginiai seniai žinomi ir įvertinti kaip 
grįžtamojo poveikio I komplekso slopikliai [259, 261]. Todėl kitame darbo 
etape buvo siekiama išsiaiškinti pentobarbitalio sisteminį poveikį žiurkės 
žievės ir smegenėlių MNPP, kvėpavimo funkcijoms, ADJ susidarymui, 
I komplekso aktyvumui ir ląstelių gyvybingumui smegenų nuopjovose po 
2 val. išemijos. Gyvūnas buvo anestezuojamas, injekuojant pentobarbitalį 
(40 mg/kg) į pilvaplėvės ertmę kartu su ketaminu (120 mg/kg) į šlaunies 
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raumenį. Ketaminas naudojamas derinyje su pentobarbitaliu kaip analgetikas 
ir kad mažintų barbitūratų šalutinį poveikį širdies ir kvėpavimo sistemai 
[304]. Po 20 min. trukmės perfuzijos pritaikytas 2 val. globalios išemijos in 
vitro modelis. 

3.3.1. Pentobarbitalio/ketamino poveikis išemijos pažeistų  
žievės ir smegenėlių MNPP atsidarymui 
Ankstesnių tyrimų rezultatai parodė (3.2.1 skyrius), kad po smegenų 

išemijos žievės ir smegenėlių mitochondrijos sukaupia mažiau Ca2+ (iki 
25,05±2,09 ir 28,30±2,39 nmol/mg baltymo, atitinkamai) dėl ko greičiau 
atsidaro MNPP, lyginant su kontroline grupe. Pentobarbitalis/ketaminas, su-
leidžiamas prieš išemiją, padidina žievės (iki 57,62±5,66 nmol/mg baltymo) 
ir smegenėlių (iki 56,78±5,99 nmol/mg baltymo) mitochondrijų nespecifinį 
laidumą iki kontrolinio lygio (3.3.1.1 pav.). Kontrolinių smegenėlių 
mitochondrijų nespecifiniam laidumui pentobarbitalio/ketamino infuzija 
poveikio neturi. 

 
3.3.1.1 pav. Pentobarbitalio/ketamino infuzijos poveikis išemijos pažeistų 
smegenų žievės (A) ir smegenėlių (B) mitochondrijų MNPP atsidarymui 

Eksperimento metu pentobarbitalis (40 mg/kg) kartu su ketaminu (120 mg/kg) buvo 
suleidžiami 20 min. prieš išemiją. Izoliuotų smegenų MNPP matuojamas, kaip aprašyta 2.6 
skyriuje; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 –  statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su 
kontroline grupe; ### – p < 0,001 –  statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su išemine 
grupe, n = 4–7. 

Literatūros duomenimis ketaminas, kaip NMDA receptorių slopiklis, gali 
dalyvauti apsaugant smegenų ląsteles nuo išemijos sukeltos žūties, sumaži-
nant glutamato išsiskyrimą ir Ca2+ perkrovą ląstelėje [305–308]. Todėl buvo 
atlikti papildomi eksperimentai, tiriant jo tiesioginį poveikį smegenų mito-
chondrijų gebėjimui kaupti Ca2+. Nustatėme, kad ketaminas (0,84–2,1  mM) 
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tiesiogiai nekeičia nei žievės, nei smegenėlių MNPP (rezultatų pav. nepateik-
ti). Todėl apibendrinant galime teigti, kad mūsų pasirinkto išemijos modelio 
atveju būtent pentobarbitalis padidina išemijos pažeistų žievės bei smegenė-
lių mitochondrijų gebėjimą kaupti Ca2+ iki MNPP atsidarymo. 

3.3.2. Pentobarbitalio/ketamino poveikis išemijos pažeistų  
žievės ir smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms 
Toliau tyrėme ar pentobarbitalio/ketamino infuzija gali turėti poveikį 

smegenų mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms išemijos sąlygomis. Gauti 
rezultatai parodė, kad pentobarbitalis/ketaminas 81 ir 65 proc. padidina 
išeminių žievės mitochondrijų VL ir VADP oksiduojant piruvatą su malatu, 
atitinkamai, bei 2 kartus padidina VADP su sukcinatu, lyginant su atitinkama 
išemijos grupe. Smegenėlių atveju po pentobarbitalio/ketamino injekcijos 
VADP su sukcinatu padidėjo 55 proc., lyginant su išemija. Smegenų mitochon-
drijų VATR po pentobarbitalio infuzijos ir išemijos nesikeitė, lyginant su VADP, 
oksiduojant sukcinatą. 

3.3.2.1 lentelė. Pentobarbitalio/ketamino infuzijos poveikis smegenų mito-
chondrijų kvėpavimo funkcijoms po išemijos 

 Kontrolė Išemija Pentobarbitalio/
ketamino 
kontrolė 

Pentobarbitalis/
ketaminas+ 

Išemija 
Žievė 
Piruvatas/ 
malatas 

VL 197,53±11,17 78,6±4,68*** 115,75±15,99** 142,55±18,52## 
VADP 909,93±53,70 132,9±19,01*** 476,17±74,41** 218,66±25,80# 

Sukcinatas VADP 546,80±25,83 106,99±8,02*** 466,22±83,26 318,71±63,16## 
VATR 296,97±8,58 126,5±18,65*** 201,47±65,97* 293±53,09## 

Smegenėlės 
Piruvatas/ 
malatas 

VL 185,07±9,89 113,62±8,33** 142,37±9,99* 107,57±24,96 
VADP 972,29±82,30 222,75±25,58*** 804,43±20,89 178,07±37,62 

Sukcinatas VADP 580,22±32,91 222,75±25,58*** 559,89±32,91 345,76±64,53## 
VATR 232,35±7,87 156,10±11,49*** 251,13±51,27* 314,43±58,90## 

Smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo greitis buvo matuojamas, kaip 
aprašyta 3.1.4.1 lentelėje. Kvėpavimo greitis išreiškiamas pmol O2/s/mg mitochondrijų 
baltymo. * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 –  statistiškai patikimas skirtumas, 
lyginant su kontroline grupe; # – p < 0,05; ## – p < 0,01 – statistiškai patikimas skirtumas, 
lyginant su išemine grupe, n = 3–9. 
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Pentobarbitalio/ketamino infuzija kontrolinėms mitochondrijoms (Pen-
tobarbitalio/ketamino kontrolė), 41 proc. sumažino žievės ir 23 proc. smege-
nėlių VL, 48 proc. – žievės mitochondrijų VADP, oksiduojant piruvatą ir 
malatą. Pentobarbitalio/ketamino kontrolės atveju II komplekso substratų 
oksidacijos greičiai nepakito, lyginant su kontrole. 

Mokslinėje literatūroje yra parodyta, kad ketaminas gali turėti poveikį 
žiurkės kepenų ir smegenų mitochondrijų bioenergetinėms funkcijoms [309, 
310]. Todėl papildomai tyrėme ketamino tiesioginį poveikį smegenų mito-
chondrijų kvėpavimo funkcijoms. Gauti rezultatai parodė, kad ketaminas, 
tiesiogiai dedamas į kiuvetę, nekeičia nei žievės, nei smegenėlių mitochon-
drijų VL ir VADP, oksiduojant skirtingus substratus, piruvatą/malatą ir sukci-
natą (3.3.2.2 lentelė). Gauti rezultatai leidžia manyti, kad mūsų pasirinktame 
tyrimo modelyje poveikis žievės ir smegenėlių kvėpavimo funkcijoms yra dėl 
pentobarbitalio poveikio mitochondrijų kvėpavimo grandinės I kompleksui. 

3.3.2.2 lentelė. Tiesioginis ketamino poveikis smegenų mitochondrijų kvėpa-
vimo funkcijoms 

 Žievė Smegenėlės 
Piruvatas/malatas VL 153,87±9,64 174,24±16,89 

VADP 795,56±133,15 931,86±31,94 
+Ketaminas 0,84 mM 750,93±110,97 753,36±63,15 
Sukcinatas VADP 504,28±58,32 363,67±45,09 

VATR 268,24±59,57 182,45±32,34 
Smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų kvėpavimo greitis buvo matuojamas, kaip 
aprašyta 3.1.4.1 lentelėje. Kvėpavimo greitis išreiškiamas pmol O2/s/mg mitochondrijų 
baltymo, n = 4. 

Apibendrinat rezultatus, galime daryti išvadą, kad pentobarbitalis/keta-
minas apsaugo nuo išemijos sąlygotų pažaidų žievės ir smegenėlių mitochon-
drijų kvėpavimo funkcijoms su sukcinatu. Oksiduojant piruvatą/malatą, ADP 
stimuliuotas kvėpavimo greitis (VADP) buvo padidintas tik žievės mitochon-
drijų atveju. Atsižvelgiant į pentobarbitalio infuzijos įtaką kontrolinių mito-
chondrijų kvėpavimo greičiams, galime spręsti, kad barbitūratas patenka į 
smegenų ląsteles ir slopina jų mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komp-
leksą. Įdomu tai, kad medžiagos poveikis, mažinant I komplekso substratų 
oksidacijos greitį, stipriau pasireiškia žievės mitochondrijoms. 
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3.3.3. Pentobarbitalio/ketamino poveikis žievės ir smegenėlių 
mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumui 
Kita eksperimentų serija siekėme ištirti pentobarbitalio/ketamino infuzi-

jos poveikį smegenų žievės ir smegenėlių mitochondrijų I komplekso aktyvu-
mui normoje ir išemijos atveju. Mitochondrijų fermentinio komplekso akty-
vumas po 2 val. išemijos žymiai sumažėja (45 proc.) žievėje ir smegenėlėse 
(3.3.3.1 pav. A ir B). Pentobarbitalio/ketamino infuzija neturi poveikio nei 
kontrolinių, nei išemijos pažeistų abiejų smegenų zonų mitochondrijų NADH 
oksidacijos greičiui, lyginant su kontroline ir išemine grupe, atitinkamai. 

 
3.3.3.1 pav. Pentobarbitalio/ketamino infuzijos poveikis  

smegenų žievės (A) ir smegenėlių (B) mitochondrijų  
kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumui 

Mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumas buvo matuojamas spektrofo-
tometriškai pagal NADH sunaudojimo greitį (žr. 2.7 sk.). * – p < 0,05; ** – p < 0,01 – 
statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe; ^ – p < 0,05 – statistiškai 
patikimas skirtumas, lyginant su pentobarbitalio kontroline grupe, n = 3–6. 

Papildomai atlikome seriją eksperimentų, tiriant tiesioginį pentobarbita-
lio poveikį I komplekso aktyvumui (3.3.3.2 pav.). Pentobarbitalio (8 mM), 
kaip I komplekso slopiklio, priedas buvo dedamas į kiuvetę ir matuojamas 
inhibicijai atsparus I komplekso aktyvumas. Vertinant NADH oksidacijos 
greičio ir pentobarbitaliu slopintos NADH oksidacijos kreivės poslinkio skir-
tumą, nustatyta, kad jis tiesiogiai 95 proc. slopina žievės ir smegenėlių mito-
chondrijų NADH dehidrogenazės aktyvumą. 
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3.3.3.2 pav. Pentobarbitalio tiesioginis poveikis smegenų žievės (A) ir 

smegenėlių (B) mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumui 

Mitochondrijų kvėpavimo grandinės I komplekso aktyvumas buvo matuojamas spektrofoto-
metriškai pagal NADH sunaudojimo greitį, esant 340 nm bangos ilgiui. Po 2 min. I komp-
lekso aktyvumas, atsparus inhibicijai, buvo matuojamas pridėjus pentobarbitalio (8 mM) 
priedą. 
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Apibendrinant rezultatus, matome, kad pentobarbitalis tiesiogiai slopina 
smegenų mitochondrijų I komplekso aktyvumą, tačiau jo infuzija neturi įta-
kos nei kontrolinių, nei išemijos pažeistų mitochondrijų fermento aktyvumui, 
lyginant su kontroline ir išemine grupe, atitinkamai. Pentobarbitalis, tiesiogiai 
dedamas į matavimo kiuvetę, slopina kontrolinių smegenų mitochondrijų 
NADH oksidaciją, todėl galime daryti išvadą, kad pentobarbitalio infuzija į 
pilvaplėvės ertmę gali turėti grįžtamą poveikį žievės ir smegenėlių mitochon-
drijų I komplekso aktyvumui. 

3.3.4. Pentobarbitalio/ketamino poveikis žievės ir smegenėlių 
mitochondrijų H2O2 susidarymui po išemijos 
Mokslinėje literatūroje yra teigiama, kad viena pagrindinių priežasčių 

lemianti I komplekso aktyvumo sumažėjimą yra fermento struktūroje esančių 
flavinų, kurie dalyvauja elektronų pernašoje, atpalaidavimas [201]. O FMN 
yra įvardijamas kaip pagrindinis elektronų donoras vienvalenčio deguonies 
redukcijai, kas greičiausiai sukelia ir ADJ susidarymą I komplekse išemijos 
sąlygomis [197]. Todėl įvertinome pentobarbitalio/ketamino injekcijos įtaką 
H2O2 susidarymui smegenų mitochondrijose po išemijos. 3.2.4 skyriuje 
parodėme, kad 2 val. išemija sąlygoja H2O2 susidarymo padidėjimą nepri-
klausomai nuo oksiduojamų substratų – esant piruvatui/malatui ir sukcinatui. 
Pentobarbitalio/ketamino injekcija nekeičia nei kontrolinių, nei išemijos 
pažeistų smegenų mitochondrijų gaminamo H2O2 kiekio su visais substratais 
(piruvatu/malatu ir sukcinatu): žievės mitochondrijų H2O2 kiekis visose 
keturiose grupėse kito ribose 31,24–53,98 pmol/min./mg baltymo, o smege-
nėlių – 27,77–39,93 pmol/min./mg baltymo (3.3.4.1 pav.). 
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3.3.4.1 pav. Pentobarbitalio/ketamino infuzijos poveikis H2O2 susidarymui 

smegenų žievės (A) ir smegenėlių (B) mitochondrijose po 2 val. išemijos 
H2O2 susidarymo greitis izoliuotose kontrolinėse žievės mitochondrijose buvo 31±5 ir 
34±7 pmol/min./mg baltymo su piruvatu/malatu ir sukcinatu, atitinkamai. Smegenėlių kont-
rolinėse mitochondrijose H2O2 susidarymas buvo 28±4 ir 40±6 pmol/min./mg baltymo su 
atitinkamais substratais. Susidarę H2O2 kiekiai kontrolinėse smegenų mitochondrijose buvo 
išreikšti kaip 100 proc. * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 – statistiškai patikimas 
skirtumas, lyginant su kontroline grupe, n = 3–7. 



65 
 

3.3.5. Pentobarbitalio/ketamino injekcijos poveikis  
smegenų ląstelių gyvybingumui išemijos sąlygomis 
Pentobarbitalio/ketamino injekcijos poveikis ląstelių gyvybingumui ir 

nekrozės laipsniui po išemijos buvo tiriamas smegenų nuopjovose, naudojant 
dažus – TTC ir PI/Hoescht. 

 
3.3.5.1 pav. Smegenų pažeidimo laipsnio po infuzijos 

pentobarbitaliu/ketaminu ir išemijos vertinimo nuopjovose 
reprezentacinės nuotraukos 

Eksperimento metu buvo suleidžiamas pentobarbitalis (40 mg/kg) ir ketaminas (120 mg/kg) 
20 min. prieš išemiją. Smegenų zonų pažeidimo laipsnio įvertinimas buvo atliktas histoche-
miniu metodu, naudojant dažą 2,3,5-trifeniltetrazolio chloridą (TTC).  

Rezultatai parodė, kad smegenų išemijos metu smegenėles pažeidžiamos 
labiau nei kita smegenų dalis (3.3.5.1 pav. ir 3.3.5.2 pav. A ir B). Išemija 
41±3 proc. sumažino ląstelių gyvybingumą smegenų pusrutulių nuopjovose 
(3.3.5.1 pav. ir 3.3.5.2 pav. A), o smegenėlių nuopjovose – net 60±5 proc. 
(3.3.5.1 pav. ir 3.3.5.2 pav. B), lyginant su kontroline grupe, atitinkamai. 
Pentobarbitalio/ketamino injekcija pasižymėjo neuroprotekciniu poveikiu: 
smegenėlių ir pusrutulių išeminis plotas sumažėja iki 32±8 proc. ir 14±2 proc., 
atitinkamai (3.3.5.1 pav. ir 3.3.5.2 pav. A ir B). 
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3.3.5.2 pav. Pentobarbitalio/ketamino infuzijos poveikis smegenų pusrutulių 

(A) ir smegenėlių (B) pažeidimo laipsniui po 2 val. išemijos nuopjovose 
Išemijos pažeistas plotas buvo vertinamas analizuojant smegenų nuopjovas su Image J 
programa; *** – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su kontroline grupe;. 
## – p < 0,01; ### – p < 0,001 – statistiškai patikimas skirtumas, lyginant su išemine grupe, 
n = 4–7. 

Yra duomenų, kad NMDA receptorių slopinimas mažina Ca2+ perkrovą 
ląstelėje ir pažeidimo laipsnį židininės smegenų išemijos modelio atveju 
[311–313]. Ketaminas yra NMDA receptorių slopiklis [314]. Todėl buvo 
iškelta prielaida, kad ketaminas, suleidžiamas eksperimento metu kartu su 
pentobarbitaliu, galėtų dalyvauti apsaugant nuo išeminių pažeidimų. Todėl 
atlikome papildomus eksperimentus, kurių metu tik ketaminas (120 mg/kg) 
buvo suleidžiamas į šlaunies raumenį ir po 20 min. pritaikytas 2 val. globalios 
smegenų išemijos modelis. Analogiška eksperimentų serija buvo pakartota ir 
su kitu NMDA receptorių slopikliu memantinu (2 mg/kg), jį suleidžiant į 
uodegos veną. Gauti rezultatai parodė, kad nei ketamino, nei memantino 
injekcijos nesumažino išemijos pažeisto ploto smegenų nuopjovose, lyginant 
su išemijos pažeista grupe (3.3.5.3 pav.). Todėl pentobarbitalio/ketamino 
injekcijos apsauginis poveikis smegenų ląstelių gyvybingumui išemijos sąly-
gomis siejamas būtent su pentobarbitalio poveikiu. 
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3.3.5.3 pav. Smegenų pažeidimo laipsnio po infuzijos ketaminu ar 

memantinu ir išemijos vertinimo nuopjovose reprezentacinės nuotraukos 

Eksperimento metu buvo suleidžiamas ketaminas (120 mg/kg) ar memantinas (2 mg/kg) 
20 min. prieš išemiją. Smegenų zonų pažeidimo laipsnio įvertinimas buvo atliktas histoche-
miniu metodu, naudojant dažą 2,3,5-trifeniltetrazolio chloridą (TTC). 

Nekrozinė ląstelių žūtis buvo vertinama 100 μm storio smegenų žievės ir 
smegenėlių nuopjovose su dažais – propidžio jodidu (PI) ir Hoechst. Hoechst 
nudažo visų ląstelių branduolius mėlyna spalva, o PI patenka į lastelę tik per 
pažeistą membraną, dėl ko žuvusių ląstelių branduoliai fluorescuoja raudonai 
(3.3.5.4 pav.). Gautos nuotraukos buvo analizuojamos Image J (1.47) progra-
mos pagalba išreiškiant raudonos fluorescencijos intensyvumą. 
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3.3.5.4 pav. Pentobarbitalio/ketamino infuzijos poveikio  

smegenų žievės ir smegenėlių ląstelių gyvybingumui  
po išemijos tyrimo reprezentacinės nuotraukos 

Fluorescencinės smegenų žievės ir smegenėlių nuopjovų (100 µm), dažant Hoechst ir PI, 
nuotraukos. 

Kontrolinėse žievės nuopjovose PI fluorescencijos intensyvumas yra 
6,67 s.f.v., o 2 val. išemija sąlygoja fluorescencijos intensyvumo padidėjimą 
iki 20,21 s.f.v. (3.3.5.4 pav. ir 3.3.5.5 pav. A). Pentobarbitalis/ketaminas prieš 
išemiją sumažina PI fluorescenciją iki 10,26 s.f.v., o išemijos nepaveiktuose 
nuopjovose (Pentobarbitalio/ketamino kontrolė) poveikio, lyginant su kont-
role neturi (8,53 s.f.v.). 

Kontrolinių smegenėlių nuopjovose PI fluorescencijos intensyvumas yra 
6,72 s.f.v. Po 2 val. išemijos PI fluorescencijos intesyvumas smegenėlių atve-
ju išauga iki 24,55 s.f.v., kurį pentobarbitalis, suleistas prieš išemiją, suma-
žina iki 13,34 s.f.v. (3.3.5.4 pav. ir 3.3.5.5 pav. B). Tuo tarpu I komplekso 
slopiklis išemijos nepažeistų smegenėlių atveju (Pentobarbitalio/ketamino 
kontrolė) poveikio neturi (6,08 s.f.v.). Įdomu tai, kad žievės ir smegenėlių 
pažeidimo laipsnis, vertinant tarp visų keturių grupių tarpusavyje, nesiskiria. 
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3.3.5.5 pav. Pentobarbitalio/ketamino infuzijos poveikis smegenų žievės (A) 

ir smegenėlių (B) ląstelių gyvybingumui po išemijos 
PI fluorescencijos intensyvumas buvo vertinamas 100 μm storio smegenų žievės ir 
smegenėlių nuopjovose su dažais – propidžio jodidu (PI) ir Hoechst. *** – p < 0,001 – 
statistiškai patikimas fluorescencijos intensyvumo skirtumas, lyginant su kontroline grupe; 
### – p < 0,001 – statistiškai patikimas fluorescencijos intensyvumo skirtumas, lyginant su 
išemine grupe, n = 3–5. 

Gauti rezultatai parodė, kad pentabarbitalio/ketamino infuzija apsaugo 
smegenų ląsteles ir mitochondrijas nuo išemijos sukeltų pažaidų. Papildomais 
tyrimais parodėme, kad viena ketamino infuzija (120 mg/kg) nesumažina 
išeminio pažeidimo ploto smegenų nuopjovose, lyginant su išemine grupe, 
taip pat tiesiogiai neveikia kontrolinių žievės ir smegenėlių mitochondrijų 
kvėpavimo funkcijų ir Ca2+ sukelto MNPP atsidarymo. Todėl apibendrinant 
gautus rezultatus, darome išvadą, kad pentabarbitalio/ketamino infuzijos 
apsauginis poveikis smegenų ląstelėms išemijos metu susijęs su pentobar-
bitalio slopinančiu poveikiu kvėpavimo grandinės I kompleksui, dėl ko 
apsaugomos žievės ir smegenėlių mitochondrijos nuo pažeidimų nespeci-
finiam laidumui ir kvėpavimo funkcijoms. 
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

Mokslinio darbo metu nustatėme, kad mitochondrijų kvėpavimo gran-
dinės I komplekso slopiklių – negrįžtamo veikimo rotenono ir grižtamo 
veikimo pentobarbitalio, injekcijos turi neuroprotekcinį poveikį ir žymiai 
sumažina žiurkės žievės ir smegenėlių pažeidimo laipsnį, padidina mitochon-
drijų gebėjimą kaupti Ca2+ iki MNPP atsidarymo ir kvėpavimo funkcijas, o 
rotenono atveju dar buvo stebimas ADJ susidarymo mitochondrijose slopini-
mas. Mūsų pasirinktame tyrimo modelyje rotenono ir pentobarbitalio/ketami-
no injekcijos mažina kontrolinių abiejų smegenų zonų mitochondrijų kvėpa-
vimo greitį, oksiduojant piruvatą su malatu, o poveikio sukcinato oksidaci-
jai – neturi. Šie rezultatai, o taip pat ryškus izoliuotų mitochondrijų I komp-
lekso inhibavimas rotenono infuzijos atveju leidžia teigti, kad būtent I komp-
leksas yra pagrindinis taikinys, kurio aktyvumo pokyčiai ir reguliacija farma-
kologiniais junginiais, gali lemti smegenų ląstelių išgyvenamumą išemijos 
sąlygomis. Tai siejasi su kitų tyrėjų duomenimis, kur I komplekso slopinimas 
rotenonu ir metforminu apsaugo nuo Ca2+ sąlygoto MNPP atsidarymo ir 
ląstelių žūties žmogaus ir gyvūnų vėžinėse ląstelėse, pelės kardiomiocituose 
bei kepenų mitochondrijose [9–12]. Slopiklis piridabenas apsaugo nuo 
hipoksijos sukeltos ląstelių žūties besivystančias pelių smegenis dėl poveikio 
mitochondrijų kvėpavimo funkcijoms, MNPP, ADJ susidarymui [168]. 

Tyrimuose su izoliuotomis žiurkės žievės ir smegenėlių mitochondri-
jomis in vitro parodėme, kad I komplekso slopikliai rotenonas, pentobarbi-
talis ir metforminas slopindami smegenų mitochondrijų kvėpavimo grandinės 
substratų oksidaciją per I kompleksą lygiagrečiai padidina kontrolinių sme-
genų mitochondrijų talpą sugeriant Ca2+ iki MNPP atsidarymo. Remiantis 
gautais rezultatais teigiame, kad I komplekso aktyvumo slopinimas gali su-
mažinti MNPP jautrumą Ca2+ ir tokiu būdu apsaugoti smegenų ląsteles nuo 
pažeidimų išemijos sąlygomis. 

Yra žinoma, kad išemijos sukeltiems pažeidimams jautriausias yra 
I kompleksas [200, 214, 216, 315], tačiau nesutariama, ar išemijos sąlygotas 
I komplekso slopinimas yra žalojantis ar apsaugantis veiksnys. Kad sutrikusi 
elektronų pernaša per I komplekso centrus gali sužadinti ADJ gamybą yra 
nustatyta tiek kontrolinėse [197, 235, 242, 300], tiek išemijos pažeistose 
mitochondrijose [201, 301, 302]. Tačiau, taip pat yra tyrimų, kuriuose žemas 
fermento aktyvumas patologinių sąlygų atveju įvardijamas kaip apsauginis 
mechanizmas nuo ADJ ir kitų aktyvių metabolitų, turinčių žalojantį poveikį 
mitochondrijų struktūrai bei funkcijoms, susidarymo [191]. Mūsų tyrimuose 
globali 2 val. išemija sužadino ADJ susidarymą, oksiduojant substratus per 
I ir II kompleksus tiek žievės, tiek smegenėlių mitochondrijose, o rotenono 
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infuzija pilnai nuslopino šį procesą. Literatūros duomenimis ADJ susidary-
mas mitochondrijose išemijos metu padidėja galimai dėl sukcinato oksidaci-
jos, vykstant atvirkštinei elektronų pernašai (RET) [196, 206] ir Ca2+ suža-
dinto MNPP atsidarymo [211, 316, 317]. Todėl tikėtina, kad rotenonas, 
patekęs į smegenų mitochondrijas, slopina ADJ susidarymą galimai dėl 
poveikio I kompleksui ir RET bei reguliuojant MNPP atsivėrimą. Tai gali būti 
svarbu, apsaugant nuo išemijos/reperfuzijos sukeltų pažeidimų ir uždelstos 
neuronų žūties, kuri, kaip manoma, yra susijusi su ADJ gamyba ankstyvos 
reperfuzijos fazėse [318, 319], tačiau mechanizmo patvirtinimui reikalingi 
detalesni tyrimai. Pentobarbitalio/ketamino infuzija poveikio ADJ susidary-
mui nei kontrolinėms, nei išemijos pažeistoms abiejų smegenų zonų mito-
chondrijoms neturėjo: rezultatai buvo svyruojantys visose grupėse galimai 
dėl skirtingo pentobarbitalio poveikio mechanizmo I kompleksui. 

Pentobarbitalio/ketamino modelyje pentobarbitalis buvo naudojamas 
derinyje su ketaminu. Ketamino, kaip nekonkurentinio NMDA receptorių 
slopiklio [314], poveikis smegenims keleto dešimtmečių mokslinėje literatū-
roje yra apibūdinamas gana prieštaringai. Ketamino anestezija (90 mg/kg) 
buvo aprašyta kaip apsauganti nuo išemijos sukelto neuronų skaičiaus suma-
žėjimo smegenų žievėje, pagerinant smegenų aprūpinimą deguonimi [312] 
arba slopinant simpatinį aktyvumą [320]. Ketaminas dėl poveikio NMDA 
receptoriams gali dalyvauti apsaugant smegenų ląsteles nuo išemijos sukelto 
glutamato toksiškumo, sumažinant jo išsiskyrimą ir Ca2+ perkrovą ląstelėje 
[305–308]. Tačiau kitų mokslininkų grupių tyrimuose parodyta, kad ketami-
nas (40 mg/kg) sukelia apoptozinę neuronų žūtį 7 dienų amžiaus žiurkių sme-
genyse [321]. O 6 valandų trukmės gydymas ketaminu (50, 100 ar 150 mg/kg) 
sukelia smegenų mitochondrijų I komplekso slopinimą ir sužadina ADJ 
susidarymą [309]. Tuo tarpu mažomis dozėmis ketaminas ženkliai padidina 
mitochondrijų kvėpavimo grandinės I, II, I–III ir IV kompleksų aktyvumą 
prefrontalinėje žievėje, dryžuotame kūne ir hipokampe [322]. Mūsų 
tyrimuose ketaminas tiesiogiai poveikio žievės ir smegenėlių mitochondrijų 
kvėpavimo funkcijoms ir Ca2+ sukeltam nespecifiniam laidumui neturi. Taip 
pat ketaminas (120 mg/kg) ir kitas NMDA receptorių slopiklis memantinas 
(2 mg/kg) neturi poveikio pažeidimo laipsniui po išemijos, vertinant smegenų 
nuopjovose. Šie rezultatai leidžia teigti, kad pentabarbitalio/ketamino infuzi-
jos apsauginis poveikis smegenų mitochondrijoms gali būti siejamas būtent 
su pentobarbitalio poveikiu I kompleksui, mitochondrijų kvėpavimo funkci-
joms ir MNPP reguliavimui. 

Gauti tyrimo rezultatai atskleidė, kad I komplekso slopinimas gali apsau-
goti smegenų ląsteles nuo žūties išemijos atveju, ir kad lemiamas veiksnys 
patologinių procesų eigoje gali būti MNPP atsidarymas. Riziką susirgti in-
sultu ar kitomis neurodegeneracinėmis ligomis turi vyresnio amžiaus žmonės. 
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Keliuose tyrimuose su gyvūnais yra parodyta, kad senėjimo metu vykstantys 
procesai apima ir pokyčius mitochondrijose: kvėpavimo grandinės funkcijas, 
ATP gamybą ir ADJ susidarymą [13], kas gali pakeisti pačių mitochondrijų 
atsaką į hipoksiją ir neuroapsauginių medžiagų poveikį. Tiriant keturių 
skirtingų: 5–7 dienų, 2–3 mėn., 7–10 mėn. ir 24 mėn., amžiaus žiurkių sme-
genų mitochondrijų atsaką į Ca2+, parodėme, kad senų gyvūnų (24 mėn.) 
izoliuotos smegenų mitochondrijos yra jautresnės Ca2+ sąlygotam nespecifi-
niam laidumui, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis. Naujausi tyrimai su 
vyresnio amžiaus bezdžionių smegenų mitochondrijomis parodė, kad 
senstant ženkliai sumažėja ATP gamyba ir mitochondrijų sukaupiamo Ca2+ 
kiekis [151]. Tai leidžia manyti, kad senėjimo metu vykstantys pokyčiai ląste-
lėse ir mitochondrijose gali turėti įtakos atsakui į deguonies trūkumą sme-
genyse [162, 163]. Tačiau išsamių duomenų apie išemijos procesus brandaus 
ir vyresnio amžiaus individo smegenyse kol kas nėra. Tyrimo metu mes 
nustatėme skirtingą MNPP slopiklių poveikį, atsižvelgiant į gyvūno amžių: 
I komplekso slopikliai vyresnio amžiaus žiurkių smegenų MNPP atsidarymui 
poveikio neturėjo, o lyginant 5–7 d. ir 2–3 mėn. amžiaus grupes tiek rotenono, 
tiek amobarbitalio apsauginis poveikis turėjo tendenciją mažėti. Savitasis 
MNPP slopiklis CsA sumažino smegenų mitochondrijų poros jautrumą Ca2+ 
tik 2–3 mėn. amžiaus grupėje. Šie rezultatai atskleidė, kad ieškant efektyvių 
vaistų hipoksijos, insulto ir kitų ligų, kurių patogenezėje dalyvauja MNPP, 
gydymui ypatingai svarbu ištirti neuroapsauginių medžiagų poveikio skirtu-
mus, atsižvelgiant į individo amžių. 

CsA poveikis įvairiuose išemijos modeliuose yra labai plačiai tyrinėtas ir 
aprašytas, bet iki šiol nėra priimta vieningos nuomonės apie CsA vaidmenį 
smegenų audiniui. Tyrimuose su gyvūnų smegenų išemijos modeliu buvo 
parodyta, kad CsA sumažina MNPP sąlygotą neuronų žūtį ir išeminį pažei-
dimą [5, 6, 94, 95]. Tačiau keliuose tyrimuose buvo nustatyta, kad CsA ap-
sauginis poveikis gali priklausyti nuo eksperimentinio modelio sąlygų bei 
pažeisto smegenų regiono, kai tyrimuose in vitro CsA neveikė sinaptosominių 
mitochondrijų ir hipokampo bei smegenėlių neuronų nespecifinio laidumo 
[98–100]. Tyrimuose su 2–3 mėn. amžiaus gyvūnais parodėme, kad CsA 
sumažina žievės ir smegenėlių MNPP jautrumą Ca2+, tačiau smegenėlių 
mitochondrijoms buvo reikalinga 10 kartų didesnė CsA koncentracija, 
lyginant su žievės mitochondrijomis. Tai galėtų būti siejama su smegenų 
audinio neuroninių ir glijos ląstelių heterogeniškumu [23, 30] bei skirtingu 
CypD kiekiu skirtingų tipų ląstelių mitochondrijose [29, 100]. Manoma, kad 
neuronai, dėl didesnio CypD kiekio, lyginant su astrocitais, galėtų būti 
atsparesni Ca2+ poveikiui ir todėl reikalinga didesnė CsA koncentracija, kad 
slopintų poros atsidarymą [29]. Vis dėlto CsA pritaikymas klinikoje, suma-
žinant insulto pasekmes, abejotinas, nes sunkiai patenka pro kraujo-smegenų 
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barjerą [91, 92], o didinant vaisto koncentraciją, gali veikti toksiškai ir sukelti 
neuronų žūtį [92, 97]. Be to, mūsų rezultatai rodo, kad CsA neturi poveikio 
MNPP reguliavimui senų gyvūnų ir naujagimių modelyje. 

Per pastaruosius du dešimtmečius buvo išbandyta daug galimų neuroap-
sauginį poveikį turinčių medžiagų, tačiau labai mažai jų parodė teigiamus 
rezultatus klinikiniuose tyrimuose arba nepateisino lūkesčių dėl riboto bio-
loginio prieinamumo ir didelio toksiškumo [323]. Gauti rezultatai patvirtina 
MNPP svarbą, inicijuojant neuronų mirtį išemijos sąlygomis, ir suteikia naujų 
žinių apie I komplekso slopiklių – rotenono ir pentabarbitalio, apsauginį 
mechanizmą nuo išemijos sukeltos ląstelių žūties. Atsižvelgiant į praktinę 
pusę, rotenonas pasižymi toksiniu poveikiu neuronams vidurinių smegenų 
organotipinėse kultūrose ir neuroblastomos ląstelėms [247], o jo negrįžtama 
I komplekso inhibicija mitochondrijoms gali būti žalinga dėl ilgalaikės ATP 
gamybos slopinimo [245–247]. Pentobarbitalis, kaip trumpo veikimo barbi-
tūratas, šiuo metu klinikinėje terapijoje jau yra nenaudojamas dėl pavojaus 
sukelti kvėpavimo takų, širdies ir kraujagyslių sutrikimus, sedaciją, komą, 
kvėpavimo ar širdies sustojimą ir mirtį [324, 325]. Tačiau mūsų gautos žinios 
apie I komplekso vaidmenį, reguliuojant MNPP bei dalyvaujant smegenų 
išemijos patologinių mechanizmų vystymesi, galėtų padėti ieškant naujų 
efektyvių insulto gydymo būdų. Vienas iš galimų pavyzdžių yra I komplekso 
slopiklis metforminas, klinikinėje praktikoje naudojamas 2 tipo cukrinio 
diabeto gydymui. Neseniai pasirodė duomenų, kad šis vaistas, sumažina rizi-
ką susirgti insultu [326]. Todėl ateityje planuojame tęsti tyrimus ir patikrinti 
metformino ir kitų klinikinį pritaikomumą galinčių turėti medžiagų, kurios 
veiktų būtent I kompleksą, poveikį gyvūnų smegenų išemijos/reperfuzijos 
modelyje. 
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IŠVADOS 

1. Tyrimuose in vitro su izoliuotomis smegenų žievės ir smegenėlių mito-
chondrijomis I komplekso slopikliai: 
a) slopina I komplekso aktyvumą ir nuo jo priklausomą mitochondrijų 

kvėpavimą, bet neveikia II komplekso ir nuo jo priklausomo 
mitochondrijų kvėpavimo; 

b) rotenonas, pentobarbitalis ir metforminas tiesiogiai mažina mito-
chondrijų nespecifinio laidumo poros jautrumą Ca2+; 

c) rotenonas veikia sinergistiškai kartu su ciklosporinu, mažinant sme-
genų mitochondrijų nespecifinio laidumo poros jautrumą Ca2+. 

2. Rotenonas ir amobarbitalis tiesiogiai sumažina smegenų mitochondrijų, 
izoliuotų iš jauno, 5–7 d. ir 2–3 mėn., amžiaus žiurkių, nespecifinio lai-
dumo poros jautrumą Ca2+, o 7–10 mėn. ir 24 mėn. žiurkių smegenų 
nespecifiniam laidumui poveikio neturi. 24 mėn. žiurkių smegenų izo-
liuotos mitochondrijos turi žymiai mažesnę talpą kaupti Ca2+ iki nespe-
cifinio laidumo poros atsidarymo, lyginant su visomis jaunesnio amžiaus 
gyvūnų grupėmis. Ciklosporinas A mažina smegenų mitochondrijų 
nespecifinio laidumo poros jautrumą Ca2+ tik 2–3 mėn. amžiaus grupės 
atveju.  

3. Rotenono ar pentobarbitalio (kartu su ketaminu) infuzija prieš išemiją 
žievės ir smegenėlių zonose apsaugo nuo Ca2+ sąlygoto mitochondrijų 
nespecifinio laidumo poros atsidarymo, slopina I komplekso aktyvumą, 
padidina mitochondrijų kvėpavimo greitį, sumažina ląstelių žūties laipsnį 
bei rotenono atveju blokuoja aktyvių deguonies junginių susidarymą, kas 
rodo, kad mitochondrijų I komplekso slopinimas reguliuoja nespecifinį 
laidumą ir taip apsaugo smegenų ląsteles nuo žūties išemijos sąlygomis. 
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SUMMARY 

1. INTRODUCTION 
Stroke is the third leading cause of death and also one of leading causes 

of long-term disability in Lithuania and worldwide [1, 2]. Stroke can be 
classified into two major categories: hemorrhagic and ischemic. Ischemic 
stroke accounts for about 80% of all strokes. The only treatment for ischemic 
stroke is limited and usually consists of usage of thrombolytic compounds to 
restore blood flow in the brain. However, due to a narrow time window and 
severe adverse effects, including hemorrhage, thrombolytic therapy is 
suitable only for 5% of stroke patients [3]. Various animal models of ischemic 
stroke were developed with the aim to provide the basis for new therapies to 
protect brain tissue during ischemia. However, most of the neuroprotective 
agents, proven efficacious in animal models, failed in human clinical trials. 
The development of effective drugs may be limited due to the lack of full 
understanding of molecular mechanisms during ischemia.  

Brain ischemia is a condition in which there is insufficient blood flow 
resulting in deprivation of oxygen and energy supply that quickly affect 
energy-demanding neuronal cells and cause their death. Mitochondrial 
damage, particularly opening of mitochondrial permeability transition pore 
(MPTP), is thought to be critical in ischemic brain damage. Thereby, the 
inhibition of MPTP by selective inhibitor cyclosporin A (CsA) and its non-
immunosuppressive derivatives [4–6] or genetic knockout of cyclophilin D 
(CypD), the structural component of pore [7, 8], significantly reduced infarct 
size and cell death. That has prompted studies on MPTP as a potential 
therapeutic target of ischemic stroke. It has been demonstrated that inhibitors 
of the mitochondrial respiratory complex I rotenone and metformin decreased 
cell death by blocking Ca2+-induced activation of MPTP in mouse liver 
mitochondria, cardiomyocytes and in several human and animal cell lines 
(astroglial, leukemic, fibroblast) [9–12]. Consequently, these data suggest 
that complex I may play an important role in MPTP regulation and can be 
crucial for cell viability and survival rate. However, little is known about the 
role of mitochondrial respiratory complex I in MPTP regulation and systemic 
effects of complex I inhibitors, their specificity and molecular mechanisms 
on brain mitochondrial functions and cell viability during ischemia. 
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Aim and objectives 
The aim of this work is to investigate the effect of respiratory chain 

complex I inhibitors on regulation of mitochondrial permeability transition 
pore, mitochondrial functions and cell viability in rat brain cortex and 
cerebellum during global ischemia. 

Objectives and tasks of the study 
1. To assess the direct effect of complex I inhibitors (rotenone, amobar-

bital, pentobarbital, metformin and phenformin) and cyclosporine A 
on isolated cortex and cerebellum mitochondrial functions: Ca2+-in-
duced opening of permeability transition pore and respiration rate by 
oxidizing complex I and II substrates. 

2. To investigate the direct effect of complex I inhibitors (rotenone and 
amobarbital) and cyclosporine A on Ca2+-induced permeability tran-
sition pore opening of cortex mitochondria isolated from rats of 
different age (5–7 days, 2–3 months, 7–10 months, 24 months). 

3. To investigate the effect of intravenous infusion of rotenone and 
pentobarbital (along with ketamine) on rat brain cortical and 
cerebellar mitochondrial functions and cell viability after 2 hours of 
global ischemia. 

Scientific novelty and practical value 
In this study it has been shown for the first time that inhibition of the 

respiratory chain complex I in vitro increases the resistance of isolated cortex 
and cerebellum mitochondria to Ca2+-induced activation of MPTP. These data 
suggest that respiratory complex I is involved in the regulation of the MPTP 
and its suppression might have therapeutic effect. The author of the study was 
first to demonstrate that intravenous administration of complex I inhibitors 
rotenone and pentobarbital might reduce ischemia-induced cerebral cell death 
by suppression MPTP opening, improving mitochondrial respiration function 
and reducing reactive oxygen species (ROS) generation. Therefore, 
complex I might be a potential therapeutic target in ischemic brain pathology. 
The data show that pentobarbital and metformin may be beneficial for stroke 
recovery. The discovery about synergistic effect of rotenone and CsA on brain 
MPTP modulation promises to open new research for the treatment of MPTP-
dependent diseases in combination with complex I and specific MPTP inhi-
bitors. 

Ageing has been shown to make impact on mitochondrial metabolism 
leading to aging-associated diseases [13] and mitochondrial response to 
hypoxia might be age-related [14, 15]. However, most of the research on 
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hypoxia-induced brain damages is performed on young animals, pre-/neona-
tal primary cell cultures or age-unrelated cell lines. In spite of the fact that 
stroke and other brain ischemia-associated pathologies usually affect aged 
individuals, there is very little data on age-related MPTP regulation in the 
brain following ischemia. Investigating four different age groups of rats  
(5–7 days, 2–3 months, 7–10 months and 24 months) it has shown that brain 
mitochondria isolated from 24 months old animals were much more suscept-
ible to Ca2+-induced activation of MPTP than younger age rat mitochondria. 
In addition, it has been demonstrated for the first time that MPTP modulation 
by pharmacological compounds is age-dependent. These data open new 
perspectives on studying pathological mechanisms of diseases associated 
with MPTP, such as stroke, Alzheimer’s, Parkinson’s and other dementias, 
and developing effective neuroprotective treatment strategies in different 
stages of individuals. 

Vulnerability following oxygen deprivation within different brain 
regions varies [16–19] and it may correlate due to different composition of 
neurons and non-neuron cells [20–24]. Previously, it has been demonstrated 
that different regions of brain exhibited different sensitivity to Ca2+-induced 
MPTP [28–30, 141] and that the greatest vulnerability to MPTP has occurred 
in neuronal mitochondria [327–330]. Therefore, the selective vulnerability of 
different brain regions to ischemia might be related to different response of 
mitochondria to MPTP opening and subsequent impairment. For the first time 
selectivity of CsA effect on regulation of MPTP opening in mitochondria 
isolated from different brain regions, cortex and cerebellum has been shown: 
cerebellar mitochondria required significantly higher CsA concentration to 
inhibit MPTP. In the study of global brain ischemia, cerebellum was more 
vulnerable to ischemia induced cell death than cerebral cortex, though 
inhibition of complex I exerted a similar protective effect on brain cell 
viability, mitochondrial functions and activation of MPTP in both brain 
regions. 

2. METHODS 
All experimental procedures were approved by the European Convention 

for the protection of vertebrate animals used for experimental and other 
purposes and carried out according to the law of the Republic of Lithuania in 
the care, keeping and use of animals (License No 0217 and No 0228). Mature 
(2–3 months) Wistar male rats were used in the study. To investigate the 
influence of age on brain MPTP activation, next series of experiments were 
carried out on Wistar rats of different age – 5–7 days, 2–3 months, 7–10 
months and 24 months. The rats were maintained and handled at the animal 
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house of Lithuanian University of Health Sciences in agreement with the 
Guide for the Care and Use of Laboratory Rats. 

The dissertation has been prepared at the laboratory of Biochemistry, 
Neuroscience institute, Medical Academy, Lithuanian University of Health 
Sciences and “Santaka” valley centre for the Advanced Pharmaceutical and 
Health Technologies.  

Calcium Green-5N and Amplex Red were obtained from Molecular 
Probes/Invitrogen (USA), HBSS was from GIBCO (UK). All other materials 
were purchased from Sigma-Aldrich (Germany). 

2.1. Experimental protocols of induction of anesthesia,  
treatment and brain ischemia 
The rats in this study were divided into six experimental groups. In the 

control group, rats were anesthetized with inhalation of carbon dioxide (98%) 
in room air and then were killed by cervical dislocation. The brains were 
removed and immediately used for mitochondrial analysis and preparation of 
brain slices. The ischemia group was treated identically by carbon dioxide 
anesthesia and decapitation, then isolated brain was kept in hypoxic camera 
for 2 hours. In the rotenone control group, rotenone at a dose of 0.01 mg/kg 
was infused into the tail vein of a rat. After 20 min rats were killed by 
decapitation, the brains were removed and used for experimental analysis. In 
the rotenone plus ischemia group, rotenone was infused into tail veins of rats 
and after 20 min rats were killed by cervical dislocation and the brains were 
removed immediately for further processing. In the pentobarbital/ketamine 
control group, rats were anesthetized with ketamine (120 mg/kg) injected 
intramusculary (IM) and sodium pentobarbital (40 mg/kg) injected 
intraperitoneally (IP). After 20 min deep anesthesia rats were decapitated and 
the brains were removed for isolation of mitochondria and preparation of 
brain slices. In the pentobarbital/ketamine plus ischemia group, animals 
received pentobarbital/ketamine anesthesia as indicated above, and then their 
brains were kept in the hypoxic camera for 2 hours. Then the rats were killed 
by cervical dislocation and the brains were removed and used for further 
experimental analysis. 

The brains of rats of all experimental groups were placed in ice-cold 
isolation medium (225 mM mannitol, 75 mM sucrose, 5 mM HEPES, 1 mM 
EGTA, pH 7.4 at 4 °C). Global brain ischemia was induced by keeping 
isolated brain tissue in hypoxic camera (93% N2, 5% CO2, 2% O2; 37 °C) for 
2 hours in isolation medium. 
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2.2. Isolation procedure of mitochondria from cortex and cerebellum 
Mitochondria were isolated from cortex and cerebellum structures sepa-

rately. All procedures of mitochondrial isolation were performed on ice. Rat 
brains, cortex and cerebellum, were placed in isolation medium (containing 
225 mM mannitol, 75 mM sucrose, 5 mM HEPES, 1 mM EGTA, pH 7.4) and 
homogenized using a glass-teflon homogenizer. The tissue homogenate was 
spun 5 min 1000×g and 10 min 10000×g with centrifuge Heraeus Biofuge 
Stratos (Thermo Fisher Scientific). After centrifugation, mitochondrial pellet 
was suspended in isolation medium and total mitochondrial protein was 
determined by the modified Biuret method [292, 331]. 

2.3. Measurement of mitochondrial respiration 
Mitochondrial respiration was measured with high-resolution respiro-

metry OROBOROS Oxygraph-2k (Oroboros Instruments, Innsbruck, 
Austria) at 37 °C in 2 ml respiration buffer containing 110 mM KCl, 10 mM 
Tris-HCl, 5 mM KH2PO4, 2.24 mM MgCl2, pH 7.2 and 0.25 mg/ml mito-
chondrial protein. Respiration assay started with addition of pyruvate/malate 
(1/1 mM) and mitochondria (0.25 mg/ml), this respiration represented proton 
leak-driven respiration (VL) [299]. Then the respiration buffer was supple-
mented with 2 mM ADP and ADP-stimulated phosphorylating respiration 
(VADP) was registered with pyruvate/malate. The sequential additions of 
complex I inhibitors- either rotenone (1000 nM), amobarbital (1.5 mM), 
pentobarbital (1.2 mM), metformin (10 mM) or phenformin (1 mM), and 5 
mM succinate allowed to measure complex II-dependent VADP. Finally, 100 
μM atractyloside, a blocker of ADP transport into the matrix, was used and 
represented atractyloside-inhibited respiration (VATR) as succinate-dependent 
leak respiration. Rates of oxygen consumption were expressed in pmol 
O2/s/mg mitochondrial protein. 

2.4. Measurement of Ca2+-induced MPTP opening in isolated 
mitochondria 
Ca2+-induced MPTP opening referred as calcium retention capacity 

(CRC) of isolated brain mitochondria was determined fluorimetrically (Fluo-
rescence Spectrometer Perkin Elmer LS55) using fluorescent dye Calcium 
Green 5N 100 nM (excitation at 507 nm, emission at 536 nm). Mitochondria 
(0.2 mg/ml) were incubated in a buffer (200 mM sucrose, 10 mM Tris-HCl, 
1 mM KH2PO4, 10 μM EGTA and 5 mM succinate, pH 7.4 at 37 °C), and 
repeatedly supplemented with 1.67 µM CaCl2 every 2 min until spontaneous 
release of Ca2+ caused an increase in fluorescence indicating MPTP opening. 
To asses the direct effect of inhibitors isolated control mitochondria were 
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incubated for 2 min in the presence of various concentrations of either 
rotenone (50–1000 nM), amobarbital (0.1–5 mM), pentobarbital (0.4–2 mM), 
metformin (10–20 mM), phenformin (1–2.5 mM) or CsA (0.1–5 µM). After 
incubation CRC was measured by adding CaCl2 until MPTP opening as 
described above. 

Calibration of the signal was achieved by the addition of known amounts 
of CaCl2 and expressed nmol/mg mitochondrial protein. 

2.5. Measurement of the mitochondrial respiratory complex I 
activity 
Complex I activity was determined spectrophotometrically (Nanophoto-

meter) by following the kinetics of 100 µM NADH oxidation for 4 min at a 
wavelength of 340 nm in a medium containing 25 mM KH2PO4, 60 µM 
coenzyme Q1 (CoQ1), 2 µg/ml antimycin, 2 mM sodium azide, 3 mg/ml 
bovine serum albumin (BSA) and 0.125 mg/ml freezed-thawed/sonicated 
mitochondria (pH 7.4 at 37 °C) [293]. Complex I activity was calculated as 
the difference between NADH oxidation rate with and without complex I 
inhibitor rotenone (10 μM) and expressed as nmol/min/mg mitochondrial 
protein. 

2.6. Measurement of the mitochondrial respiratory complex II 
activity 
Complex II activity was assessed by following the reduction of 2,6-

dichlorophenolindophenol (DCPIP) spectrophotometrically (Nanophoto-
meter) by the decrease of absorbance at 600 nm of the oxidized DCPIP in 
buffer containing 50 mM KH2PO4, 0.1 mM EDTA, 2 mM sodium azide, 
10 mM succinate, 0.125 mg/ml freezed-thawed/sonicated mitochondria, pH 
7.4 and at 25 °C [293]. The reaction was started with 1.63 mM phenazine 
methosulfate (PMS) and 35 µM DCPIP. Complex II activity is expressed as 
DCPIP reduction rate, µmol/min/mg mitochondrial protein. 

2.7. Measurement of mitochondrial H2O2 generation 
H2O2 generation in isolated mitochondria was estimated fluorimetrically 

with Thermo Scientific Plate reader Fluoroskan Ascent in 200 µl of respira-
tion buffer (110 mM KCl, 10 mM Tris-HCl, 5 mM KH2PO4, 2.24 mM MgCl2, 
pH 7.2) at 25 °C, with 10 μM Amplex Red and 5 U/mL horseradish 
peroxidase Type IV-A (excitation at 544 nm, emission at 590 nm). Mitochon-
dria (0.05 mg/ml) were added to respiration buffer supplemented with 
pyruvate/malate (1/1 mM) or succinate (5 mM), or both pyruvate/malate/ 
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succinate, recording the change of fluorescence signal for 30 min. Fluores-
cence signal was calibrated using known amounts of H2O2. The rate of H2O2 
emission was expressed in pmol/min/mg mitochondrial protein, which was 
equated as 100% of control mitochondria. 

2.8. Preparation of rat brain tissue slices and assessment 
of the infarct area 
The infarct area was assessed using 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride 

(TTC) staining. Rat brains were immersed in ice cold Hanks' balanced salt 
solution (HBSS) buffer with 13 mM glucose. The cerebrum (whole brain 
except cerebellum) and cerebellum were sectioned to coronal slices of 1 mm 
thickness with a 1000 Plus Sectioning System (TPI Vibratome), immediately 
immersed in 2% TTC for 15 min at 37 °C in the dark and then transferred to 
4% buffered formalin solution for 15 min. Following fixation the brain slices 
were photographed with a digital camera Nikon D3100. TTC stained normal 
viable areas of brain deep red but did not stain infarcted tissue (white areas). 
Pictures of each sample were analysed quantitatively with ImageJ software 
(version 1.47). The area of infarction in the slices of cortex and cerebellum 
was expressed as the percent of the whole coronal section. 

2.9. Preparation of rat brain tissue slices and evaluation of cell death 
For propidium iodide (PI) and Hoechst staining, the brain tissue, cerebral 

cortex and cerebellum, were sliced into 100 µm thick coronal slices with a 
1000 Plus Sectioning System in ice cold HBBS buffer supplemented with 13 
mM glucose. Then slices were transferred into 1 ml HBSS containing 7 µM 
PI and Hoechst 33342 (4 µg/ml) dye for 10 min and gently fixated between 
2 glass coverslips. Pictures of at least 5 randomly selected fields per slice (5–
10 slices per group of individual experiment) were taken with an inverted 
fluorescence microscope OLYMPUS IX71S1F-3 and ×20 objective. Data 
were obtained from 3-5 individual experiments. Images were analysed by 
Image J program (version 1.47) and expressed as the mean level of red 
fluorescence (PI fluorescence). 

2.10. Statistical Analysis 
Sigma Plot 13 Statistics software (Systat Software Inc, UK) was used for 

statistical analysis. Results are expressed as mean ± standard errors. Statistical 
analysis was performed using One Way ANOVA followed by Tukey or 
Fisher LSD post hoc tests. A value of p < 0.05 was considered as statistically 
significant result. 
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3. RESULTS 

3.1. Direct effect of complex I inhibitors on Ca2+- induced  
opening of MPTP and respiration in isolated cortex and  
cerebellum mitochondria 
In the first part of the research, we have investigated whether compounds 

that inhibit complex I activity might have direct effects on Ca2+-induced 
MPTP opening, measured as CRC, of normal non-affected cortex and cere-
bellum mitochondria. As can been seen in Fig. 3.1.1 A, rotenone at high 
concentration, 1000 nM, significantly increased (by 52%) CRC of isolated 
cortex mitochondria, compared to control. In isolated cerebellum mitochon-
dria, 100 nM and 1000 nM of rotenone increased CRC by 38% and 78%, 
respectively (Fig. 3.1.1 B). 

 
Fig. 3.1.1. Direct effect of rotenone (50–1000 nM) on Ca2+-induced opening 

of MPTP in isolated cortex (A) and cerebellum (B) mitochondria 
** – p < 0.01, * – p < 0.05, if compared to control; n = 4–7. 

Barbiturate pentobarbital (1.2 mM) increased the resistance of isolated 
cortical mitochondria by 40% to Ca2+-induced opening of MPTP (Fig. 3.1.2 
A). However, pentobarbital (0.4–2 mM) added directly to isolated cerebellum 
mitochondria did not have any statistically significant effect on MPTP 
opening (Fig. 3.1.2 B). Amobarbital (0.1–5 mM) had no statistically signifi-
cant effect on Ca2+-induced activation of MPTP in isolated cortex and cere-
bellum mitochondria. 
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Fig. 3.1.2. Direct effect of pentobarbital (0.4–2 mM) on Ca2+-induced 

opening of MPTP in isolated cortex (A) and cerebellum (B) mitochondria 
* – p < 0.05, if compared to control; n = 5–8. 

Measuring effect of biguanides on Ca2+-induced MPTP opening it has 
been found that metformin (10 and 20 mM) increased CRC by 42–49 % of 
cortex mitochondria (Fig. 3.1.3 A) and 17–24% of cerebellum mitochondria 
(Fig. 3.1.3 B). In contrast, phenformin (1 and 2.5 mM) had no effect to Ca2+-
induced activation of MPTP of both, cortex and cerebellum, mitochondria. 

 

Fig. 3.1.3. Direct effect of metformin (10 and 20 mM) on Ca2+-induced 
opening of MPTP in isolated cortex (A) and cerebellum (B) mitochondria 

*** – p < 0.001, ** – p < 0.01, * – p < 0.05, if compared to control; n = 3–8. 

In parallel, the direct effect of complex I inhibitors on mitochondrial 
respiration has been measured: irreversible inhibitor rotenone at concent-
rations 50–1000 nM totally inhibited (by 94%) VADP of both, cortex and 
cerebellum, mitochondria respiring with complex I substrates pyruvate/ ma-
late, compared to control. Reversible inhibitors – amobarbital (1.5 mM) and 
pentobarbital (1.2 mM), added directly to medium with isolated brain 
mitochondria of both types, cortex and cerebellum, also induced inhibition 
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(by 93%) of phosphorrylating respiration (VADP) with complex I substrates. 
Biguanides, metformin (10 mM) and phenformin (1 mM), have decreased 
VADP with pyruvate/malate of isolated cortex and cerebellum mitochondria 
up to 70%, while higher concentration (20 mM metformin and 2.5 mM 
phenformin) reached about 80% VADP inhibition, compared to control. 
Succinate-dependent VADP of isolated cortex and cerebellum mitochondria 
after direct addition of complex I inhibitors-rotenone, amobarbital, pentobar-
bital, metformin, phenformin, was not affected. 

Altogether, these data indicate that complex I inhibitors added directly to 
normal, non-ischemic cortical and cerebellar mitochondria increase resistan-
ce to Ca2+-induced opening of MPTP at concentration that fully blocks 
complex I – dependent respiratory function. 

Synergistic effect of complex I inhibitors and cyclosporin A on  
Ca2+-induced MPTP opening of cortex and cerebellum mitochondria 
Next it was investigated whether effects of complex I inhibitors (roteno-

ne, amobarbital, pentobarbital, metformin, phenformin) and cyclosporin A 
(CsA) are additive on Ca2+-induced MPTP in isolated brain mitochondria. 
Our results showed that 0.5 µM CsA alone increased CRC of cortical 
mitochondria by 43% (Fig. 3.1.4 A). However, markedly higher concent-
ration of CsA (5 µM) was necessary to increase CRC (by 93%) in cerebellum 
mitochondria (Fig. 3.1.4 B). Together rotenone (1000 nM) with CsA (0.5–5 
μM) acted synergistically and significantly increased CRC: in isolated cortex 
mitochondria by 55–59% compared to the rotenone group, by 62–67% 
compared to the CsA only group and up to 141% compared to the control 
group (Fig. 3.1.4 A). Similar effect was observed in cerebellum mitochondria: 
CsA (5 μM) with rotenone (1000 nM) directly enhanced CRC by 50% 
compared to the rotenone group, by 44% compared to the CsA group and up 
to 167% compared to the control group (Fig. 3.1.4 B). 
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Fig. 3.1.4. Synergistic effect of rotenone (1000 nM, Rot) and  

cyclopsorin A (0.5–5 µM, CsA) on Ca2+-induced opening of MPTP in 
isolated cortex (A) and cerebellum (B) mitochondria 

* – p < 0.05; ** – p < 0.01, if compared to control; # – p < 0.05; ### – p < 0.001, if compared 
to the CsA group; + – p < 0.05; ++ – p < 0.01, if compared to the rotenone group, n = 3–9. 

In opposite, all reversible inhibitors of complex I amobarbital, pentobar-
bital, metformin and phenformin in combination with CsA did not have any 
synergistic effect on Ca2+-induced opening of MPTP in isolated brain 
mitochondria. 

These results demonstrate the role of complex I inhibition in the regu-
lation of MPTP and that rotenone along with CsA act in synergistic protective 
manner against Ca2+-induced opening of MPTP in isolated rat cerebral cortex 
and cerebellum mitochondria. 

Effect of ageing on Ca2+-induced MPTP of cerebral cortex 
mitochondria and its modulation by complex I inhibitors 
In next series of experiments, it has been investigated whether age of rats 

may cause differences of Ca2+-induced MPTP regulation in brain cortex 
mitochondria. For that purpose mitochondria from 5–7 days, 2–3 months, 7–
10 months and 24 months old rats which represented newborns, juvenile, 
adult and old age, were isolated and measured Ca2+-induced MPTP opening. 
As shown in Fig. 3.1.5, there was no significant difference in CRC of brain 
cortex mitochondria between 5–7 days, 2–3 months and 7–10 months age 
groups. However, CRC of the 24 months age group was found lower by 50% 
compared to other age groups. Important, that CRC of 5–7 days old rat brain 
was insensitive to CsA (Fig. 3.1.5), but was significantly higher in the 
presence of complex I inhibitors, 50–1000 nM rotenone and 2.5 mM amoba-
bital, by 161–166% and 80%, compared to control, respectively. Similar 



120 
 

results were obtained in mitochondria isolated from 2–3 months old rat brains: 
1000 nM rotenone and 2.5 mM amobarbital increased CRC by 97% and 50%, 
respectively (Fig. 3.1.5) but was not affected by lower concentration of 
rotenone (50 nM). In this age group only, the increase in CRC by 66% was 
observed in the presence of CsA. CRC of 7–10 months and 24 months old rat 
brain mitochondria was insensitive to both complex I and MPTP inhibitors 
(Fig. 3.1.5). 

 
Fig. 3.1.5. CRC of brain cortex mitochondria from 5–7 days, 2–3 months, 

7–10 months and 24 months old rats 
** – p < 0.01; *** – p < 0.001 compared to the control of each age group; #, +, ^ – p < 0.01, 
compared to the controls of 5–7 days, 2–3 months and 7–10 months old groups, respectively; 
n = 3–10. 

These results show the age-related differences in resistance to Ca2+-indu-
ced activation of MPTP and their regulation by complex I inhibitors and CsA. 
This might be particularly important in the research of novel effective the-
rapeutic agents for the treatment of age-associated diseases whose patho-
genesis involves MPTP. 

3.2. Effect of rotenone intravenous infusion on rat brain cell 
viability and mitochondrial functions in cortex and cerebellum 
after 2 hours of global brain ischemia 

Effect of rotenone infusion on Ca2+ induced-opening of MPTP in cortex 
and cerebellum during ischemia 
The study aims to investigate whether intravenous injection of complex 

I inhibitor rotenone to the tail vein 20 min before induction of brain ischemia 
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might increase CRC of isolated cortical and cerebellar mitochondria. As 
shown in Fig. 3.2.1, cerebral ischemia induced a significant decrease of CRC 
of both, cortex and cerebellum mitochondria, respectively by 45% and 48%, 
if compared to corresponding control mitochondria. However, cortex and 
cerebellum mitochondria from rats injected with rotenone and then exposed 
to ischemia demonstrated CRC values similar to the control group (Fig. 3.2.1 
A and B). Rotenone infusion on its own had no significant effect on Ca2+-
induced activation of MPTP in normal cortical and cerebellar mitochondria 
(Rot control group). Also, no differences in CRC of mitochondria isolated 
from different brain regions, cortex and cerebellum, in all experimental 
groups were observed. 

 
Fig. 3.2.1. Effect of rotenone (Rot) infusion and ischemia on Ca2+ induced-

opening of MPTP in cortical (A) and cerebellar (B) mitochondria 
*** – p < 0.001, if compared to control; ## – p < 0.01, ### – p < 0.001, if compared to 
ischemia group, n = 4–7. 

These results indicate that intravenous injection of rotenone before ische-
mia increases resistance of cortical and cerebellar mitochondria to Ca2+-indu-
ced MPTP opening. 

Effect of rotenone infusion on respiration of rat brain mitochondria 
during ischemia 
Our results showed, that global brain ischemia inhibited all types of 

respiration of isolated cortex and cerebellum mitochondria (Table 3.2.1). In 
cortex mitochondria, the pyruvate/malate-driven VL and VADP have decreased 
by 60% and 80%, respectively, the succinate-driven VADP have decreased by 
80%, if compared to corresponding control. Similarly, the cerebellum 
mitochondria exhibited decrease of VL and VADP with pyruvate/malate by 
31% and 70%, the succinate-dependent VADP by 70%, if compared to corre-
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sponding control. However, when rats were infused intravenously by rote-
none and then subjected to ischemia, the oxygen consumption rates of cortex 
mitochondria were much higher, if compared to the ischemia group: VL and 
VADP of cortex mitochondria respiring with pyruvate/malate have increased 
by 55% and 37%, the VADP with succinate by 62%. In cerebellum mitochon-
dria, isolated after rotenone injection and ischemia, the pyruvate/malate and 
succinate–driven respiratory rates showed tendency to be increased, however, 
there were no statistically significant differences in phosphorylating (VADP) 
and leak (VL) respiration between Ischemia and Rot + Ischemia groups. 

Administration of rotenone to the tail vein in normal, non-ischemic 
animals (Rot control group) caused partial inhibition of leak (VL) and 
phosphorylating (VADP) mitochondrial respiration with pyruvate/malate but 
not with succinate as the respiratory substrates (Table 3.2.1): pyruvate/ 
malate-dependent VADP has decreased by 30% in cortex and cerebellum 
mitochondria, compared to respective controls, while leak respiration (VL) 
was inhibited by 20%. Succinate-dependent VADP in the ‘Rot control’ group 
of cortical and cerebellar mitochondria was not statistically significantly 
different compared to respective control (Table 3.2.1). These data suggest that 
rotenone applied intravenously can possibly enter into brain cells and cause 
inhibition of Complex I-dependent brain mitochondrial respiration, while 
Complex II-dependent respiration was not affected. 

Table 3.2.1. Effect of rotenone (Rot) infusion on respiration of ischemia-
damaged cerebral mitochondria 

 Control Rot control Ischemia Rot+Ischemia 
Cortex 
Pyruvate/ 
malate 

VL 199.07±14.19 154.05±9.33* 78.6±4.68*** 121.45±20.25# 
VADP 850.96±45.07 573.66±84.58** 132.9±19.01*** 181.54±31.18# 

Succinate VADP 530.74±29.25 525.29±29.56 106.99±8.02*** 173.49±31.25# 
VATR 301.07±9.43 330.08±30.43 126.5±18.65*** 163.98±35.31 

Cerebellum 
Pyruvate/ 
malate 

VL 164.87±9.75 131.35±5.43* 113.62±8.33** 128.39±30.25 
VADP 857.11±40.11 568.16±64.89** 222.75±25.58*** 231.76±66.41 

Succinate VADP 534.81±13.47 422.92±51.02 164.81±11.45*** 200.11±57.51 
VATR 318.47±9.36 272.04±28.99 156.10±11.49*** 194.79±58.40 

Rates of oxygen consumption are expressed in pmol O2/s/mg mitochondrial protein and 
measured as described in methods; *** – p < 0.001, ** – p < 0.01, * – p < 0.05, if compared 
to control; # – p < 0.05, if compared to ischemia group, n = 3–7. 
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These data demonstrate that global brain ischemia causes inhibition of 
complex I and complex II – dependent respiration of cortex and cerebellum 
mitochondria which can be partially prevented by inhibiting complex I with 
single intravenous administration of rotenone before onset of ischemia in 
cortex mitochondria. 

Effect of rotenone intravenous infusion on activity of respiratory chain 
complexes I and II of cortex and cerebellum mitochondria 
Subsequently, it was tested whether intravenous infusion of rotenone 

modifies activity of complex I in control and ischemia-damaged mitochon-
dria. Rotenone infusion decreased complex I activity in control cortex and 
cerebellum mitochondria by 39% and 26%, respectively (Fig. 3.2.2). This 
again indicate that rotenone applied intravenously can enter into brain cells 
and inhibit complex I activity. Ischemia alone significantly decreased comp-
lex I activity in both types of mitochondria by 45% compared to control. 
However, complex I activity was declined by 70% in cortex and cerebellum 
mitochondria isolated after rotenone infusion and ischemia, if compared to 
the corresponding control group (Fig. 3.2.2). 

 
Fig. 3.2.2. Effect of rotenone (Rot) intravenous infusion on complex I 

activity of cortex (A) and cerebellum (B) mitochondria after brain ischemia 
* – p < 0.05, *** – p < 0.01, if compared to control, n = 3–8. 

In addition, it was tested whether intravenous infusion of rotenone 
modifies activity of complex II in control and ischemia-damaged cerebral 
mitochondria. The activities of complex II in all groups were not different 
from control. These results validate that rotenone infusion via the tail vein 
causes inhibition of Complex I activity in control and ischemia-damaged 
mitochondria. 
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Effect of rotenone infusion on ROS production in ischemia-damaged 
mitochondria 
Next, it was investigated whether rotenone injection before brain 

ischemia affects ROS (assessed as H2O2) production in mitochondria isolated 
from cortex and cerebellum. Results presented in Fig. 3.2.3 A showed that the 
rate of H2O2 production in mitochondria isolated from ischemia-damaged 
cortex was substantially increased: by 43% with pyruvate/malate, by 37% 
with succinate and by 36% with both pyruvate/malate/succinate (which is 
more physiological) as substrates, compared to respective control. Important-
ly, rotenone used intravenously before ischemia completely blocked H2O2 
production in cortex mitochondria with all substrates (Fig. 3.2.3 A). 
Similarly, cerebellar mitochondria isolated after ischemia generated H2O2 
with higher rates in the presence of pyruvate/malate, succinate and pyruvate/ 
malate/succinate as substrates – by 30%, 29% and 69%, respectively 
compared to the control group (Fig. 3.2.3 B). Rotenone infusion before 
ischemia was protective and significantly reduced the rate of H2O2 production 
in cerebellar mitochondria with succinate and pyruvate/malate/succinate as 
substrates (Fig. 3.2.3 B). 

In cortical mitochondria isolated from rotenone injected normal rats (Rot 
control), the rate of H2O2 production with pyruvate/malate was not different 
from control, whereas in cerebellum mitochondria-slightly decreased (by 
32%). However, the rate of H2O2 production in the presence of succinate was 
increased (by 44%) in cortical mitochondria isolated from rotenone-injected 
rat (Rot control) but not in cerebellum mitochondria (Fig. 3.2.3 A and B). In 
the Rot control group, the rate of H2O2 production respiring pyruvate/malate/ 
succinate was increased by 58% in cortex and by 25% in cerebellum mito-
chondria. 

These results show that rotenone intravenous single infusion protects 
isolated brain cortex and cerebellum mitochondria from ischemia-induced 
ROS production. 
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Fig. 3.2.3. Effects of rotenone (Rot) infusion and ischemia on H2O2 

generation of cortex (A) and cerebellum (B) mitochondria after brain 
ischemia 

The rate of H2O2 production in control cortex mitochondria was 31±5, 34±7 and 35±6 
pmol/min/mg protein with pyruvate/malate, succinate and both pyruvate/malate/succinate; in 
cerebellar control mitochondria 28±4, 40±6 and 43±7 pmol/min/mg protein, respectively. 
These values were equated as 100% of respective control. * – p < 0.05, ** – p < 0.01, if com-
pared to control; # – p<0.05, ## – p < 0.01, ### – p < 0.001, if compared to the ischemia group, 
n = 4–7. 
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Effect of intravenously injected rotenone on cellular viability in 
ischemia-damaged brains 
To assess whether rotenone (Rot) infusion reduces global ischemia-

caused cell death in cerebrum and cerebellum, TTC staining of control and 
ischemic brain tissue slices were monitored (Fig. 3.2.4). 

 
Fig. 3.2.4. Representative images of TTC stained cerebrum  

and cerebellum slices 
In viable brain tissue, colourless TTC is converted by mitochondrial dehydrogenases into red 
coloured compound, while the ischemic area remains colourless. 

Control cerebrum slices did not show presence of infarcted areas 
evaluated by TTC staining (Fig. 3.2.4 and Fig. 3.2.5 A). 2 hours ischemia 
enlarged the infarct area up to 38±3% of the total cerebrum area. However, 
when brain was sliced after rotenone infusion and ischemia, the much smaller 
(7±1%) infarct area was estimated compared to the total cerebrum area. 

Similarly, sections of control cerebellum were practically infarct-free 
(Fig. 3.2.4 and Fig. 3.2.5 B), while infarct size was significantly increased (to 
60±5% of the total cerebellum area) after 2 hours ischemia. Rotenone infusion 
before ischemia reduced the infarct area to 13.5±1% of the total cerebellum 
area. Rotenone infusion on its own (Rot control) did not cause any significant 
change in TTC staining of cerebrum as well as cerebellum, compared to the 
control group. 
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Fig. 3.2.5. Effect of rotenone (Rot) infusion and ischemia on TTC staining 

of sliced cerebrum (A) and cerebellum (B) 
The area of infarction in brain slices (1 mm) was expressed as the percent of the whole 
cerebral coronal section area; *** – p < 0.001, compared to control; ### – p < 0.001, 
compared to the ischemia group, n = 4–7. 

Altogether, these data indicate that rotenone intravenous infusion before 
onset of ischemia decrease ischemic injury in brain possibly via restoration 
of mitochondrial CRC (as a measure of MPTP opening), reduction of mito-
chondrial ROS generation and partial recovery of mitochondrial respiratory 
functions. Despite protective effect, it is unlikely that rotenone would be 
suggested for stroke treatment in clinical settings as this compound is 
neurotoxic and irreversibly binds to complex I, as it may be harmful due to 
persistent suppression of energy supply by oxidative phosphorylation [225, 
228]. However, reversible inhibition of complex I during ischemia and at 
early phases of reperfusion may have beneficial effects in stroke treatment. 

3.3. Effect of pentobarbital/ketamine infusion on rat brain cell 
viability and mitochondrial functions in cortex and cerebellum 
after 2 hours of global brain ischemia. 
Therefore, next series of experiments were performed to investigate 

whether reversible complex I inhibitor pentobarbital may modulate MPTP 
opening and respiration function of brain mitochondria during ischemia. In 
these experiments pentobarbital (40 mg/kg IP) in combination with ketamine 
(120 mg/kg IM) were injected 20 min before ischemia, then 2 hours global 
brain ischemia was induced. 
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Effect of pentobarbital/ketamine infusion on Ca2+-induced opening of 
cortex and cerebellum MPTP during ischemia 
As shown previously, 2 hours global brain ischemia induced a significant 

decrease of CRC of both, cortex and cerebellum, mitochondria. However, 
CRC of cortex and cerebellum mitochondria, isolated after pento-
barbital/ketamine infusion and ischemia, were as high as in control and 
pentobarbital/ketamine control groups (Fig. 3.3.1 A and B). 

 
Fig. 3.3.1. Effect of pentobarbital/ketamine infusion on Ca2+-induced MPTP 

opening in cortical (A) and cerebellar (B) mitochondria during ischemia 
** – p < 0.01; *** – p < 0.001, if compared to control; ### – p < 0.001, if compared to the 
ischemia group, n = 4–7. 

It has been documented that ketamine as noncompetitive NMDA anta-
gonist [305], can protect on ischemia-induced neuronal death by reducing 
glutamate release and intracellular Ca2+ overload [306–308]. Therefore, it 
was tested whether sodium ketamine might have any direct effect on Ca2+-
induced MPTP opening of isolated control brain mitochondria. Direct 
addition of ketamine (0.84–2.1 mM) did not have any significant effect on 
CRC in isolated cortex and cerebellum mitochondria. These data along with 
previous results on direct effect of pentobarbital on Ca2+-induced activation 
of MPTP suggest that pentobarbital/ketamine protective effect on CRC in 
ischemia-damaged mitochondria might namely be due to pentobarbital 
suppression of MPTP. 

Effect of pentobarbital/ketamine infusion to respiration function of 
cortex and cerebellum mitochondria after brain ischemia 
As shown previously, 2 hours ischemia significantly decreased all types 

of respiration of isolated cortex and cerebellum mitochondria with both 
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substrates, pyruvate/malate and succinate, if compared to control. Pento-
barbital/ketamine infusion before rat brain ischemia restored succinate-
dependent VADP by twofold in cortical mitochondria and up to 55% – in 
cerebellar mitochondria (Table 3.3.1). However, pyruvate/malate-driven VL 
and VADP was partially recovered (by 81% and 65%, respectively) in cortex 
mitochondria only. 

 
Table 3.3.1. Effect of pentobarbital/ketamine infusion to respiration 

functions of ischemia damaged brain mitochondria 
 

 Control Ischemia Pentobarbital/ 
ketamine 
control 

Pentobarbital/ 
ketamine+ 
Ischemia 

Cortex 
Pyruvate/ 
malate 

VL 197.53±11.17 78.6±4.68*** 115.75±15.99** 142.55±18.52## 
VADP 909.93±53.70 132.9±19.01*** 476.17±74.41** 218.66±25.80# 

Succinate VADP 546.80±25.83 106.99±8.02*** 466.22±83.26 318.71±63.16## 
VATR 296.97±8.58 126.5±18.65*** 201.47±65.97* 293±53.09## 

Cerebellum 
Pyruvate/ 
malate 

VL 185.07±9.89 113.62±8.33** 142.37±9.99* 107.57±24.96 
VADP 972.29±82.30 222.75±25.58*** 804.43±20.89 178.07±37.62 

Succinate VADP 580.22±32.91 222.75±25.58*** 559.89±32.91 345.76±64.53## 
VATR 232.35±7.87 156.10±11.49*** 251.13±51.27* 314.43±58.90## 

Rates of oxygen consumption are expressed in pmol O2/s/mg mitochondrial protein and 
measured as described in methods; *** – p < 0.001, ** – p < 0.01, * – p < 0.05, if compared 
to control; # – p < 0.05, ## – p < 0.01, if compared to the ischemia group, n = 3–9. 

Administration of pentobarbital/ketamine to non-ischemic animals (pen-
tobarbital/ketamine control group) caused partial inhibition of pyruva-
te/malate-dependent VL (by 41% and 23%) in both, cortex and cerebellum, 
mitochondria and VADP (by 48%) in cortex mitochondria only, compared to 
control. However, succinate-dependent VADP in the pentobarbital/ketamine 
control group of cortical and cerebellar mitochondria was as high as in control 
(Table 3.3.1). It should be noted that pentobarbital/ketamine administration 
before ischemia improved respiration of both types mitochondria, however, 
the effect on cortical mitochondria was more pronounced. 

It has been reported that ketamine may affect the bioenergetics of rat liver 
and brain mitochondria by inhibiting NMDA receptors [309, 310]. Therefore, 
additionally it was checked whether ketamine might directly affect the 
respiretory functions of isolated normal mitochondria. Ketamine (0.42–
0.84 mM) did not significantly change leak (VL) and phosphorylating (VADP) 
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respiration of cortical and cerebellar mitochondria with both substrates, 
pyruvate/malate and succinate. These results suggest that protective effect of 
pentobarbital/ketamine infusion on mitochondrial function – CRC and 
respiration, might be due to pentobarbital effect on mitochondrial respiratory 
chain complex I. 

Effect of pentobarbital/ketamine infusion on respiratory complex I 
activity of cortex and cerebellum mitochondria after brain ischemia 
In the next experimental series, it was tested whether pentobarbital/keta-

mine infusion can inhibit complex I activity in control and ischemia-damaged 
isolated frozen-thawed/sonicated cortex and cerebellum mitochondria. As 
previously shown, 2 hours of global ischemia significantly decreased (by 
45%) complex I activity in isolated cortex and cerebellum mitochondria, 
compared to control. However, pentobarbital/ketamine infusion plus ische-
mia resulted in the loss of complex I activity at a similar level as it was in the 
ischemia group (Fig. 3.3.2). In the pentobarbital/ketamine control group no 
changes of complex I activity were observed in both types, cortex and 
cerebellum, mitochondria. These results indicate that effect of pentobarbital 
infusion to respiratory complex I activity might be rapidly reversible. 

 
Fig. 3.3.2. Effect of pentobarbital/ketamine infusion on complex I activity of 

cortex (A) and cerebellum (B) mitochondria after brain ischemia 
* – p < 0.05, *** – p < 0.01, if compared to control; ^ – p < 0.05, if compared to the pento-
barbital/ketamine control group, n = 3–6. 

The direct effect of sodium pentobarbital on activity of complex I in 
control cortex and cerebellum mitochondria was determined. Addition of 
8 mM pentobarbital exerted inhibition (up to 95%) of complex I activity in 
both types of isolated brain mitochondria.  
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Effect of pentobarbital/ketamine infusion on ROS level of cortex and 
cerebellum mitochondria after brain ischemia 
It was measured whether pentobarbital/ketamine infusion can influence 

ROS generation, assessed as H2O2 production, in brain mitochondria during 
ischemia. As indicated above, ischemia causes higher amounts of H2O2 in 
isolated cortical and cerebellar mitochondria with both substrates, pyruva-
te/malate and succinate, compared to the respective control group. After treat-
ment by pentobarbital/ketamine, the rate of H2O2 production was not 
modified neither in control or ischemia-damaged mitochondria, respiring 
both substrates (pyruvate/malate and succinate). 

Effect of pentobarbital/ketamine infusion on infarct size and cell 
viability in ischemia-damaged brains 
To investigate the role of pentobarbital/ketamine infusion on brain cell 

infarct size after cerebral ischemia, TTC staining in 1 mm-thick cerebrum and 
cerebellum slices was measured (Fig. 3.3.3). Control slices of cerebrum and 
cerebellum did not show any cell death and white infarcted areas evaluated 
by TTC staining (Fig. 3.3.3 and Fig. 3.3.4 A and B). After 2 hours of global 
ischemia the infarct area was enlarged up to 41±3% of the total cerebrum area 
(Fig. 3.3.3 and Fig. 3.3.4 A). However, when cerebrum was sliced after 
pentobarbital/ketamine infusion and ischemia the infarct area was 
significantly decreased (up to 14±2%) compared to the total cerebrum area. 

 
Fig. 3.3.3. Representative images of TTC stained  

cerebrum and cerebellum slices 
Normal brain tissue was visualized as deep red, while infarct brain tissue was whitish and 
was measured with Image J. 
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In sections of ischemia-damaged cerebellum, infarct size was signifi-
cantly increased (up to 60±5%) compared to the total cerebellum area (Fig. 
3.3.3 and Fig. 3.3.4 B). Pentobarbital/ketamine infusion before ischemia 
reduced the infarct area to 32±8% of the total cerebellum area. Administration 
of pentobarbital/ketamine on its own (Pentobarbital/ketamine control) did not 
cause any significant change in TTC staining of cerebrum as well as 
cerebellum, compared to control (Fig. 3.3.3 and Fig. 3.3.4 A and B). 

Several studies demonstrated that inhibition of NMDA receptors reduce 
the infarct level in focal brain ischemia by decreasing cellular Ca2+ overload 
[311–313]. Ketamine is known as noncompetitive antagonist of NMDA 
receptors [314]. In order to test whether administration of ketamine in 
combination with pentobarbital may protect against ischemic brain injury in 
our experimental model, additional analysis in TTC staining with ketamine 
infusion only was carried out. Ketamine (120 mg/kg) was injected 
intramusculary for 20 min and then 2 hours global brain ischemia was 
induced. In parallel, measurements were made with another antagonist of 
NMDA receptors memantine infused (2 mg/kg) for 20 min via the tail vein. 
Data showed that neither ketamine nor memantine reduced infarct size of 
brain cerebrum and cerebellum compared to the ischemic group. These data 
suggest that neuroprotection of pentobarbital/ketamine infusion might be 
associated with protective effect of pentobarbital. 

 
Fig. 3.3.4. Effect of pentobarbital/ketamine infusion and ischemia on TTC 

staining of sliced cerebrum (A) and cerebellum (B) 
The area of infarction in brain slices (1 mm) was expressed as the percent of the whole 
cerebral coronal section; *** – p < 0.001 – statistically significant effect, if compared to 
control; ## – p < 0.01; ### – p < 0.001 – statistically significant effect, if compared to the 
ischemia group, n = 4–7. 
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In addition, the cell viability after pentobarbital/ketamine infusion and 
ischemia was evaluated by PI+Hoescht staining in 100 μm thick cortex and 
cerebellum slices (Fig. 3.3.5). 

 
Fig. 3.3.5. Representative fluorescence images of Hoechst  

and PI staining of the same microscopic field in brain coronal cortex  
and cerebellum slices (100 μm) 

PI is marker for necrotic cells as it permeates into cell through damaged cell membrane and 
fluoresces (red) upon binding DNA, Hoescht stains DNA of all brain cells (blue). 

The control cortex slices showed only weak PI fluorescence (6.67 units), 
while global brain ischemia caused significant increase of PI fluorescence, to 
20.21 units (Fig. 3.3.5 and Fig. 3.3.6 A). Importantly, pentobarbital/ketamine 
infusion applied before ischemia, exerted pronounced effect on PI staining in 
cortex and decreased PI fluorescence to 10.26 units. In the pentobarbital/keta-
mine control group PI fluorescence was not different to control (8.53 PI 
units). 

Similar results of PI staining analysis were observed in cerebellum 
(Fig. 3.3.5 and Fig. 3.3.6 B): PI fluorescence intensity in control was 6.72 
units, after ischemia – 24.55 units, pentobarbital/ketamine treatment before 
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ischemia showed decrease of PI intensity to 13.34 units, and pentobar-
bital/ketamine control was the same as control (6.08 PI units). 

 
Fig. 3.3.6. Effect of pentobarbital/ketamine infusion and ischemia on 

Hoechst/PI staining of sliced cortex (A) and cerebellum (B) 

The cell damage within each slice (100 μm) was calculated by the average intensities of PI 
(red) fluorescence with ImageJ. *** – p < 0.001 – statistically significant effect, if compared 
to control; ### – p < 0.001 – statistically significant effect, if compared to the ischemia group, 
n = 3–5. 

Altogether, the results of study demonstrate that pentobarbital/ketamine 
infusion protects rat brain cells after 2 hours of global ischemia due to delay 
of Ca2+-induced MPTP opening and improvement of mitochondrial 
respiration function. In addition, it has been found that ketamine alone did not 
reduce the infarct area in brain slices and directly had no effect to cerebral 
mitochondria functions- respiration and MPTP regulation. Therefore, the 
strong protective effect of pentobarbital/ketamine infusion on brain cell 
viability during ischemia might be associated with reversible inhibition of 
respiratory complex I by pentobarbital and its modulation to MPTP. 
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CONCLUSIONS 
1. In vitro studies with isolated cerebral cortex and cerebellum 

mitochondria complex I inhibitors: 
a) directly reduce the activity of complex I and its dependent 

respiration rate but do not change the activity of complex II and 
its dependent respiration rate; 

b) rotenone, pentobarbital and metformin directly decrease the 
mitochondrial permeability transition pore sensivity to Ca2+; 

c) rotenone and cyclosporin A act synergistically and decrease the 
mitochondrial permeability transition pore sensivity to Ca2+; 

2. Rotenone and amobarbital directly decrease the permeability 
transition pore sensivity to Ca2+ of cerebral cortex mitochondria of 
5–7 days and 2–3 months old rats, and have no effect in 7–10 months 
and 24 months age rat groups. The 24 months age group has 
significantly higher sensitivity to Ca2+-induced activation of 
mitochondrial permeability transition pore compared to other 
groups. Cyclosporin A inhibits opening of mitochondrial 
permeability transition pore in the 2–3 months age group only. 

3. Rotenone and pentobarbital (along with ketamine) infusion before 
global ischemia in cerebral cortex and cerebellum cause inhibition 
of mitochondrial permeability transition pore opening and complex 
I activity, partial recovery of respiratory functions, reduction of 
ischemic cell death and, in case of rotenone infusion, depression of 
ROS generation. Therefore, inhibition of mitochondrial complex I 
might protect against permeability transition pore-induced cell death 
during ischemia. 
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