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KOPSAVILKUMS 

1,4-dihidropiridīni (1,4-DHP) ir organiskie savienojumi, kuru pamatā ir piridīna 

gredzens. 1,4-DHP atvasinājumiem ir novērotas gan antioksidatīvas, gan DNS reparāciju 

veicinošas aktivitātes, kam varētu būt perspektīvas medicīnā. Pirmā tipa cukura diabēta un tā 

komplikāciju attīstība ir saistīta ar oksidatīvā stresa izraisītiem šūnu bojājumiem. Tie veicina 

DNS vienpavediena un divpavedienu pārrāvumu veidošanos, kā arī ietekmē proteasomālo 

degradāciju. Arī HIV-1 Tat proteīns šūnās rada DNS bojājumus. 

Šī darba mērķis bija noskaidrot 1,4-DHP atvasinājumu ietekmi uz DNS reparācijas un 

proteolīzes enzīmu ekspresiju žurkās cukura diabēta modeļsistēmā un DNS divpavedienu 

pārrāvumu līmeni ar Tat proteīnu transficētos B-limfocītos. 

Darbā tika noteikta 1,4-DHP atvasinājumu – metkarbatona, etkarbatona, J-9-125, 

glutapirona, AV-153-Na un AV-153-Ca – ietekme dažādos žurku orgānos streptozotocīna 

(STZ) inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī uz PARP1 un H2AX proteīnu un gēnu 

ekspresiju, kā arī Xdh gēna un vairāku proteasomas subvienību gēnu (Psma3, Psma6, Psmb5 

un Psmc6) ekspresiju. Aloksāna inducēta 1. tipa diabēta modelī minēto gēnu ekspresija tika 

noteikta abu AV-153 sāļu klātbūtnē. Papildus tam tika analizēta AV-153-Na, AV-153-Ca, 

AV-153-Mg, AV-153-K, metkarbatona, J-9-125, glutapirona un PP-544-Na ietekme uz DNS 

divpavedienu pārrāvumu veidošanos B-limfocītos, kas ir transficēti ar Tat proteīnu. 

Iegūtie dati liecina, ka vairumam analizēto 1,4-DHP atvasinājumu ir stimulējoša 

ietekme uz Parp1, Xdh un proteasomālo gēnu ekspresiju diabētisku žurku nierēs. Žurku asinīs 

etkarbatons un glutapirons samazina diabēta paaugstināto Parp1, H2ax un Xdh gēnu 

ekspresiju. Proteasomu gēnu ekspresiju diabētisku žurku asinīs, kas ir palielināta tikai Psma3 

gēna gadījumā, samazina etkarbatons, bet palielina AV-153-Na. Aknās diabēta izraisīšana 

samazina H2ax un Psma3 gēnu ekspresijas līmeņus, bet AV-153-Na un AV-153-Ca uzrāda 

stimulējošu ietekmi uz Parp1, H2ax un daļu no proteasomu subvienību gēnu ekspresiju. 

PARP1 proteīna ekspresija STZ diabēta modelī ir paaugstināta nierēs, sirdī un nervos;  

AV-153-Na to normalizē. Šķeltā PARP1 ekspresija ir palielināta visos pētītajos orgānos; 

etkarbatons to lielākoties pazemina, bet metkarbatons ir efektīvs sirds audos. Proteīna H2AX 

ekspresija diabēta modelī ir palielināta sirdī. AV-153-Na to samazina, bet etkarbatons 

palielina gan sirdī, gan nierēs. 

Visi analizētie 1,4-DHP atvasinājumi samazina H2AX fokusus eksponējošo  

B-limfocītu procentuālo daudzumu pēc Tat proteīna transfekcijas. 

Var secināt, ka 1,4-DHP atvasinājumi spēj modulēt DNS reparācijas un proteolīzes 

enzīmu gēnu un proteīnu ekspresiju žurkās cukura diabēta modelī, uzrādot atšķirīgu ietekmi 

dažādos orgānos un iespējamu terapeitisku efektu. Turklāt šie savienojumi pasargā DNS 

molekulu no Tat proteīna izraisītiem bojājumiem in vitro. 

Atslēgvārdi: 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi, cukura diabēts, DNS reparācija, 

proteolīze, Tat proteīns  



 

 

ABSTRACT 

1,4-dihydropyridines (1,4-DHPs) are pyridine ring-based organic compounds. 1,4-DHPs 

possess both antioxidative and DNA repair promoting properties, that could be perspective in 

medicine. Development of type 1 diabetes mellitus and its complications is related to 

oxidative stress-induced cell damage. It causes formation of single-strand and double-strand 

DNA breaks and stimulates proteasomal degradation. HIV-1 Tat protein is also involved in 

formation of DNA breaks. 

The aim of the work was to determine the effect of 1,4-DHP derivatives on expression 

of DNA repair and proteolysis enzymes in diabetic model rats and on DNA double-strand 

break level in Tat transfected B-lymphocytes. 

We determined the effect of 1,4-DHP derivatives – metcarbatone, etcarbatone, J-9-125, 

glutapyrone, AV-153-Na and AV-153-Ca – in different organs of rats in streptozotocin (STZ) 

model of type 1 diabetes on PARP1 and H2AX protein and gene expression, as well as Xdh 

gene and several proteasomal gene (Psma3, Psma6, Psmb5 un Psmc6) expression levels. In 

alloxan model of type 1 diabetes, we determined the expression of selected genes in presence 

of both AV-153 salts. Additionally, we analysed the effect of AV-153-Na, AV-153-Ca,  

AV-153-Mg, AV-153-K, metcarbatone, J-9-125, glutapyrone and PP-544-Na on formation of 

DNA double-strand breaks in B-lymphocytes transfected with Tat protein. 

According to our results, most of the analysed 1,4-DHP derivatives stimulate the 

expression of Parp1, Xdh and proteasomal genes in diabetic rat kidneys. In blood of the rats, 

etcarbatone and glutapyrone lowered the expression of Parp1, H2ax and Xdh genes that was 

increased by diabetes. In blood of diabetic rats, proteasomal gene expression, which was 

increased only for Psma3 gene, was lowered by etcarbatone, but increased by AV-153-Na. In 

liver, induction of diabetes lowered the expression of H2ax and Psma3, but AV-153-Na and 

AV-153-Ca stimulated the expression of Parp1, H2ax and some of the proteasomal genes. In 

STZ model of diabetes, the expression of PARP1 protein was increased in kidneys, heart and 

nerves; AV-153-Na normalised it. The expression of cleaved PARP1 protein was increased in 

all analysed organs of diabetic rats; etcarbatone mostly lowered it, but metcarbatone was 

effective in heart tissues. The expression of H2AX protein was increased in heart of diabetic 

rats. AV-153-Na lowered it, but etcarbatone – increased the expression of this protein both in 

heart and kidneys. All analysed 1,4-DHP derivatives lowered the percentage of  

B-lymphocytes exhibiting H2AX foci after transfection with Tat protein. 

We conclude that 1,4-DHP derivatives can modulate the expression of genes and 

proteins of DNA repair and proteolysis enzymes in diabetic model rats with different effect in 

various organs, indicating possible therapeutic effect. Furthermore, these compounds protect 

DNA from Tat protein induced damage in vitro. 

Keywords: 1,4-dihydropyridine derivatives, diabetes mellitus, DNA repair, proteolysis, 

Tat protein  
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SAĪSINĀJUMI 

1,4-DHP 1,4-dihidropiridīni 

1TCD 1. tipa cukura diabēts 

2TCD 2. tipa cukura diabēts 

AGE paātrinātās glikozilēšanas gala produkti (advanced glycation end-products) 

ADP adenozīna difosfāts 

AIF apoptozi-inducējošais faktors 

ATP adenozīna trifosfāts 

Ca2+ kalcija jons 

CD cukura diabēts 

cDNS komplementārā (complementary) dezoksiribonukleīnskābe 

c-PARP1 šķeltā poli(ADP-ribozes) polimerāze (cleaved poly (ADP-ribose)  

polymerase 1) 

DNS dezoksiribonukleīnskābe 

E1 ubikvitīnu aktivējošais enzīms 

E2 ubikvitīnu konjugējošais enzīms 

eNOS endoteliālā slāpekļa oksīda sintāze 

Fe2+ dzelzs jons 

GAPDH gliceraldehīda 3-fosfāta dehidrogenāze 

GLUT2 glikozes transportētājproteīns 2 (glucose transporter 2) 

GSH glutations 

HD spirālveida domēns (helical domain) 

HIV-1 cilvēka imūndeficīta vīruss 1 (human immunodeficiency virus 1) 

HLA cilvēka leikocītu antigēns (human leukocyte antigen) 

H2AX histona H2A variants X 

H2O2 ūdeņraža peroksīds 

iNOS inducējamā slāpekļa oksīda sintāze 

LOSI Latvijas Organiskās sintēzes institūts 

MGO metilglioksāls 

mRNS matricas ribonukleīnskābe 

Na+ nātrija jons 

NAD nikotīnamīda adenīna dinukleotīds 

NAD+ nikotīnamīda adenīna dinukleotīda oksidētā forma 

NADH nikotīnamīda adenīna dinukleotīda reducētā forma 

NADPH nikotīnamīda adenīna dinukleotīda fosfāts 

NCBI Nacionālais Biotehnoloģijas informācijas centrs (National Center for 

Biotechnology Information, ASV; www.ncbi.nlm.nih.gov) 

NF-κB kodola faktors kappa B (nuclear factor kappa B) 

NO• slāpekļa oksīds 
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O-GlcNAc O-saistītais N-acetilglikozamīns 

O-GlcNAcāze O-saistītā N-acetilglikozamīna-selektīvā N-acetil-β-D-glikozaminidāze 

OH• hidroksilradikālis 

ONOO- peroksinitrīts 

O2
- superoksīda anjons 

p statistiskā ticamība 

PARilēšana poli(ADP-ribozil)ēšana 

PARP poli(ADP-ribozes) polimerāze 

PSMA3 proteasomas alfa tipa 3. subvienība 

PSMA6 proteasomas alfa tipa 6. subvienība 

PSMB5 proteasomas beta tipa 5. subvienība 

PSMC6 19S regulatorā kompleksa AAA-ATPāzes subvienība Rpt4 

RNS ribonukleīnskābe 

ROS reaktīvie skābekļa radikāļi (reactive oxygen species) 

RV relatīvās vienības 

SD standartnovirze (standard deviation) 

STZ streptozotocīns 

Tat vīrusu replikācijas trans-aktivators 

TBS Tris bufera sāls 

UPS ubikvitīna-proteasomu sistēma 

XDH ksantīna dehidrogenāze (xanthine dehydrogenase) 

XO ksantīna oksidāze (xanthine oxidase) 

XOR ksantīna oksidoreduktāze (xanthine oxidoreductase) 

Zn1–3 cinka pirksti 1–3 

γH2AX fosforilētais histona H2A variants X 
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IEVADS 

1,4-dihidropiridīni (1,4-DHP) ir organiskie savienojumi, kuru pamatā ir piridīna 

gredzens. Latvijas Organiskās sintēzes institūtā ir sintezēti 1,4-DHP atvasinājumi, kuriem 

nepiemīt klasiskā Ca2+ kanālu agonistu/antagonistu aktivitāte. Tiem var novērot gan 

antioksidatīvas, gan DNS reparāciju veicinošas aktivitātes (Ryabokon et al., 2005). Šai  

1,4-DHP atvasinājumu grupai varētu piemist DNS reparācijas un proteolīzes enzīmu 

ekspresiju modificējošas īpašības, kas būtu nozīmīgas tādas patoloģijas kā cukura diabēts 

gadījumā. Pirmā tipa cukura diabēts sākas ar β-šūnu nāvi un tam seko komplikācijas, kas skar 

dažādus orgānus – acis, sirdi, nieres un citus. Viena no izplatītākajām mikrovaskulārajām 

komplikācijām 1. tipa cukura diabēta pacientiem ir diabētiskā nefropātija, kas veidojas ~ 30 % 

gadījumu (Gross et al., 2005).  

Cukura diabēta attīstības gaitā palielinātā glikozes koncentrācija veicina ūdeņraža 

peroksīda, superoksīda anjonu un peroksinitrīta veidošanos, kas ir cēlonis DNS bojājumiem. 

Tie savukārt aktivē poli(ADP-ribozes) polimerāzi 1 (PARP1) un pastiprina  

poli(ADP-ribozil)ēšanu, tādējādi izmainot gan endoteliālā ATP daudzumu, gan piridīna 

nukleotīdu līmeni, tai skaitā nikotīnamīda adenīna dinukleotīda fosfāta līmeni (Garcia-Soriano 

et al., 2001). Kaut arī PARP1 ir iesaistīta DNS bojājumu reparācijā, tās pārmērīga 

aktivizēšana var izraisīt patoloģiskas izmaiņas organismā, tostarp veicināt diabētisko 

komplikāciju attīstību (Obrosova et al., 2004a).  

Pirmā tipa cukura diabēta gadījumā pacientiem limfocītos oksidatīvā stresa dēļ 

palielinās fosforilētā histona H2A varianta X (H2AX) daudzums, kas norāda uz aktīvu DNS 

divpavedienu pārrāvumu reparāciju (Giovannini et al., 2014). Viens no reaktīvo skābekļa 

radikāļu avotiem diabēta laikā ir ksantīna oksidoreduktāze, kas purīnu degradācijas 

noslēdzošajos soļos katalizē hipoksantīna oksidāciju par ksantīnu un ksantīna oksidāciju par 

urīnskābi (Chung et al., 1997). Diabēta laikā šajā reakcijā pastiprināti veidojas superoksīda 

radikālis (Matsumoto et al., 2003).  

Augstam glikozes līmenim ir tiešs bioloģisks efekts uz proteasomu funkcijām. Sākotnēji 

tās tiek pastiprinātas, nodrošinot īslaicīgu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, bet ilgstoša 

diabēta stāvokļa dēļ proteasomu funkcijas tiek traucētas un var novērot bojātu proteīnu 

uzkrāšanos šūnās (Li et al., 2017). 

Arī citu slimību izraisītāji ir saistīti ar oksidatīvā stresa radītiem bojājumiem, piemēram, 

HIV-1, kur viens no oksidatīvā stresa avotiem ir vīrusu replikācijas trans-aktivators (Tat) 

proteīns (Price et al., 2005). Tat proteīns izraisa DNS bojājumus un genoma nestabilitāti, 

turklāt tas var iekļūt tādos šūnu tipos, ko neskar HIV infekcija, piemēram, B-limfocītos, kas ir 

iemesls B limfomu attīstībai HIV pacientiem (El-Amine et al., 2018). 
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Šī pētījuma rezultāti sniedz informāciju par 1,4-DHP atvasinājumu ietekmi uz gēnu un 

proteīnu ekspresiju, kas ir saistīti ar DNS reparāciju un proteasomālo degradāciju cukura 

diabēta modelī, kā arī DNS divpavedienu pārrāvumu veidošanos B-limfocītos, kuri ir 

transficēti ar Tat proteīnu. 

Promocijas darba eksperimentālā daļa ir izstrādāta Latvijas Universitātes Bioloģijas 

institūta Genomikas un bioinformātikas laboratorijā un Latvijas Universitātes Medicīnas 

fakultātes Medicīnas bioķīmijas katedrā. Pētījuma in vitro eksperimenti ir veikti Gustave 

Roussy institūtā, Villejuif, Francijā. 

Darba mērķis 

Noskaidrot 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmi uz DNS reparācijas un proteolīzes 

enzīmu ekspresiju žurkās cukura diabēta modelī un DNS divpavedienu pārrāvumu veidošanos 

B-limfocītos ar transficētu Tat proteīnu. 

Darba uzdevumi 

1. Izpētīt 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu – metkarbatona, etkarbatona, J-9-125, 

glutapirona, AV-153-Na un AV-153-Ca – ietekmi žurku orgānos cukura diabēta modelī 

uz Parp1 gēna, kā arī PARP1 un šķeltā PARP1 proteīna ekspresiju. 

2. Noteikt 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu – metkarbatona, etkarbatona, J-9-125, 

glutapirona, AV-153-Na un AV-153-Ca – ietekmi žurku orgānos cukura diabēta modelī 

uz H2ax gēna un fosforilētā H2AX proteīna ekspresiju. 

3. Izpētīt 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu – metkarbatona, etkarbatona, J-9-125, 

glutapirona, AV-153-Na un AV-153-Ca – ietekmi žurku orgānos cukura diabēta modelī 

uz Xdh gēna ekspresiju. 

4. Noteikt 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu – metkarbatona, etkarbatona, J-9-125, 

glutapirona, AV-153-Na un AV-153-Ca – ietekmi žurku orgānos cukura diabēta modelī 

uz Psma3, Psma6, Psmb5 un Psmc6 gēnu ekspresiju. 

5. Izpētīt 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu – AV-153-Na, AV-153-Ca, AV-153-Mg,  

AV-153-K, metkarbatona, J-9-125, glutapirona un PP-544-Na – ietekmi uz DNS 

divpavedienu pārrāvumu veidošanos B-limfocītos, kas ir transficēti ar Tat proteīnu. 

Darba hipotēze 

1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem ir modulējošs efekts uz DNS reparācijas un 

proteolīzes enzīmu gēnu un proteīnu ekspresiju cukura diabēta modelī un DNS molekulu 

pasargājoša ietekme pret Tat proteīna izraisītiem bojājumiem.  
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1. LITERATŪRAS APSKATS 

1.1. 1,4-dihidropiridīni 

1.1.1. 1,4-dihidropiridīnu raksturojums 

1,4-dihidropiridīni (1,4-DHP) ir liela grupa ar strukturāli daudzveidīgiem, nelieliem 

organiskiem savienojumiem, kuru pamatā ir piridīna gredzens (1.1. att.). No ķīmiskā viedokļa 

1,4-DHP ir sintētiski, hidrogenēti, N-heteroaromātiski savienojumi. Galvenā to iezīme ir 

iespēja veikt aizvietošanu kādā no sešu atomu vietām, iegūstot dažādus atvasinājumus 

(Khedkar and Auti, 2014; Velena et al., 2016).  

 

1.1. attēls. 1,4-dihidropiridīna struktūra. R – ogļūdeņražu atlikumi (Ioan et al., 2011). 

1,4-DHP piemīt brīvo radikāļu savācēju un antioksidantu īpašības; tie ir iesaistīti gan 

atgriezeniskajās, gan neatgriezeniskajās reducēšanās-oksidēšanās reakcijās. Ūdeņraža donori, 

piemēram, tioli, amīni, fenoli, darbojas kā antioksidanti, galvenokārt inhibējot dažādu 

ķīmisku mērķu oksidēšanu. Tā kā 1,4-DHP piemīt ievērojama ūdeņraža atdošanas spēja, tad 

tie var darboties kā inhibitori brīvo radikāļu reakcijās. Tos klasificē kā dihidropiridīnu tipa 

antioksidantus (Velena et al., 2016).  

Līdzīgi kā superoksīda dismutāzes, 1,4-DHP pārveido superoksīda radikāli (O2
•) par 

ūdeņraža peroksīdu (H2O2), kas šūnām ir mazāk toksisks (1.2. att.). 1,4-DHP gredzena  

N-pozīcijā esošais ūdeņraža atoms superoksīda radikāļa klātbūtnē tiek atbrīvots kā protons, un 

tas var darboties kā O2
• savācējs. Primāri veidojas 1,4-DHP anjons un hidroperoksilradikālis 

(HO2
•). 1,4-DHP anjons oksidējas un tālākā reakcijā tā 4. pozīcijā esošais ūdeņradis reaģē ar 

HO2
•. Reakcijas galaprodukti ir aromātiskais piridīns un H2O2 (Ortiz et al., 2004).  
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1.2. attēls. 1,4-dihidropiridīnu oksidēšanās mehānisms. R – ogļūdeņražu atlikumi; HO2
• – 

hidroperoksilradikālis; HO2
- – hidroperoksilanjons; H2O2 – ūdeņraža peroksīds; O2

• – 

superoksīda radikālis; O2
•- – superoksīda anjona radikālis (Ortiz et al., 2004). 

Ūdeņraža peroksīdu šūnās neitralizē peroksidāzes un katalāzes. Tomēr atkarībā no 

struktūras, devas un apstākļiem, 1,4-DHP var darboties arī kā prooksidanti (Velena et al., 

2016). 1,4-DHP ūdeņraža atoma atdošanas mehānisma raksturīgās iezīmes ir vērojamas tādu 

svarīgu šūnas procesu pamatā kā metabolisms un enerģijas piegāde, kas ietver nikotīnamīda 

dinukleotīdus (NAD) un to fosfātus (NADH  NAD, NADPH  NADP). 1,4-DHP 

molekulu var uzskatīt kā 1,4-dihidronikotīnamīda analogu (Matern et al., 2007). 

1,4-DHP medicīnā tika ieviesti vairāk nekā pirms 45 gadiem, un šobrīd lietošanā ir 

daudzi medikamenti, kuru pamatā ir 1,4-DHP gredzens. 1,4-DHP ir multifunkcionālas 

molekulas, un tiem piemīt dažādas farmakoloģiskas aktivitātes: antioksidantu aktivitāte, 

antihipertensīva aktivitāte, vazodilatora aktivitāte, antiangināla aktivitāte, antituberkulāra 

aktivitāte, pretiekaisuma aktivitāte, antibakteriāla aktivitāte, antikonvulsantu aktivitāte, 

pretčūlu aktivitāte un citas (Cataldi and Bruno 2012, Swarnalatha et al. 2011). Daļa no  
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1,4-DHP spēj iekļūt mitohondrijos un neitralizēt reaktīvos skābekļa radikāļus (reactive oxygen 

species, ROS), kas pastiprināti veidojas mitohondriju bojājumu gadījumā. Tādējādi 1,4-DHP 

novērš oksidatīvos bojājumus (Zhang et al., 2017). Rezultātā uzlabojas mitohondriju 

funkcijas, kas, piemēram, taukainas diētas laikā pasargā peles no aptaukošanās, kā arī šīm 

pelēm uzlabo veselību un pagarina mūža ilgumu (Valente et al., 2016). 

Visplašāk 1,4-DHP ir zināmi kā L-tipa Ca2+ kanālu ligandu klase. Atkarībā no savas 

struktūras, tie var darboties gan kā agonisti, kas sekmē Ca2+ kanāla vaļēju stāvokli, gan kā 

antagonisti, kas sekmē neaktīvu stāvokli. Papildus struktūrai, 1,4-DHP specifisko darbību 

nosaka arī membrānas potenciāls, stimulācijas biežums un kanāla konformācija, tādēļ daži no 

1,4-DHP var mainīt savu darbības veidu no agonista uz antagonistu un otrādi (Hockerman et 

al., 1997). 1,4-DHP spēja inhibēt Ca2+ plūsmu paver iespējas izmantot šos savienojumus, 

piemēram, kardiovarsulāro slimību ārstēšanai: hipertensijai, stenokardijai u.c. (Cataldi and 

Bruno, 2012). 

Daži no Ca2+ kanālu antagonistiem ar terapeitiskām īpašībām ir, piemēram, felodipīns, 

nifedipīns, cerebrokrasts, amlodipīns. Felodipīna antioksidatīvās īpašības izpaužas, inhibējot 

brīvo radikāļu producēšanu gludās muskulatūras šūnās gan diabēta apstākļos, gan iekaisuma 

laikā (Hishikawa and Luscher, 1998). Nifedipīns darbojas kā arteriālais vazodilators. Tas 

saistās pie L-tipa Ca2+ kanāliem arteriālajos audos, novērš Ca2+ jonu ieplūšanu, tādējādi 

veicinot vazodilatāciju un skābekļa piegādi miokardam (Snider et al., 2008). Cerebrokrastam 

ir pretiekaisuma efekts žurku ķepas tūskas modelī. Tas inhibē interleikīnu un neirotoksisku 

produktu sekrēciju no kultivētām cilvēka monocītu šūnām (Klegeris et al., 2002). 

Cerebrokrasts pasargā mitohondrijus no oksidatīviem bojājumiem, darbojoties kā iekšējo 

membrānu anjonu kanālu inhibitors, tādējādi tam ir terapeitisks potenciāls patoloģijās, kas 

saistītas ar oksidatīvo stresu (Fernandes et al., 2003). Amlodipīns novērš palielinātu 

asinsspiedienu žurkām ar insulīna rezistenci (Okamura et al., 2014). 

1.1.2. 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi bez Ca2+ kanālu antagonistu aktivitātes 

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (LOSI) ir sintezēti 1,4-DHP atvasinājumi, kuriem 

nepiemīt klasiskā Ca2+ kanālu agonistu/antagonistu aktivitāte. Tipisks šo savienojumu 

pārstāvis ir glutapirons, kuram DHP gredzena 4. pozīcijā ir pievienota “brīva” aminoskābes 

daļa: dinātrija glutamāts, savukārt pašā DHP gredzenā ir inkorporēta γ-aminosviestkābe. Abas 

aminoskābes savieno peptīdu saite, tādējādi glutapirons strukturāli atgādina dipeptīdu. Tas 

varētu skaidrot tā farmakoloģiskās īpašības un atšķirību no klasiskajiem Ca2+ kanālu 

agonistiem/antagonistiem, piemēram, tam nepiemīt būtiska hipotensīva vai hipertensīva 
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aktivitāte. Turklāt glutapironam ir ļoti zema toksicitāte (Misane et al., 1998). In vivo 

eksperimentos glutapirons ir uzrādījis neiroaizsargājošas īpašības ar ilgtermiņa efektivitāti 

(Kluša and Ģērmane, 1996). Savukārt in vitro eksperimentos ar daļēji bojātiem, uzbriedušiem 

mitohondrijiem tas samazināja adenozīna trifosfāta (ATP) izraisīto kontrakciju amplitūdu un 

azidotimidīna inducēto agregāciju, kas norāda uz glutapirona potenciālu novērst dažādas 

miopātijas (Velēna et al., 1997). 

Arī citiem 1,4-DHP atvasinājumiem bez Ca2+ kanālu antagonistu aktivitātes piemīt 

farmakoloģiskas, tai skaitā antidiabētiskas, īpašības. Metkarbatons un J-9-125 streptozotocīna 

(STZ) inducēta cukura diabēta modelī žurkās ir uzrādījis spēju mazināt DNS vienpavediena 

pārrāvumus perifēro asiņu baltajās šūnās (Rostoka, 2015). Savukārt AV-153 ir ne tikai 

antioksidatīvs, bet arī antimutagēns savienojums un DNS reparācijas veicinātājs (Ryabokon et 

al., 2005). AV-153 nātrija sāls samazina peroksinitrīta producētus DNS bojājumus šūnu 

kultūrā. Tas interkalē DNS molekulas bojājuma vietā, aktivizējot DNS ekscīzijas reparācijas 

enzīmus (Leonova et al., 2018).  

Ņemot vērā augstāk aprakstītās īpašības, šai 1,4-DHP atvasinājumu grupai varētu 

piemist modulējoša ietekme uz DNS reparācijas un proteolīzes enzīmu ekspresiju, kas būtu 

nozīmīga tādas patoloģijas kā cukura diabēts gadījumā. Šajā darbā aprakstītajam pētījumam 

sadarbībā ar LOSI zinātniekiem tika izvēlēti deviņi 1,4-DHP atvasinājumi: metkarbatons, 

etkarbatons, glutapirons, J-9-125, AV-153-Na, AV-153-Ca, AV-153-Mg, AV-153-K un  

PP-544-Na. Tie iepriekš bija raksturoti, izmantojot fizikāli-ķīmiskās metodes (protonu 

magnētisko rezonansi, oglekļa-13 magnētisko rezonansi, infrasarkano spektroskopiju, 

šķidrumu hromatogrāfiju-masspektrometriju, elementāranalīzi) un in vitro eksperimentus, un 

tie bija ieteikti tālākai izpētei kā potenciāli aktīvie savienojumi. 

1.2. DNS reparācija 

Kaut arī ģenētiskās variācijas ir nozīmīgas evolūcijas norisē, tomēr indivīda izdzīvošanu 

nodrošina ģenētiskā stabilitāte, kuras uzturēšanā svarīga loma ir atbilstošam DNS 

metabolismam: gan precīzai DNS replikācijai, gan DNS reparācijai bojājumu gadījumā. Uz 

DNS reparācijas nozīmi norāda lielais iesaistīto enzīmu daudzums, piemēram, baktēriju un 

raugu genomos vairāki procenti kodējošās kapacitātes ir vērsti tieši uz DNS reparācijas 

funkcijām (Alberts et al., 2005).  

DNS reparācijas galvenie veidi ir 1) bāzu ekscīzijas reparācija, kuras laikā enzīmi DNS 

glikozilāzes atpazīst bojātas, piemēram, deaminētas, bāzes DNS molekulā un katalizē to 

hidrolītisku aizvākšanu, kam seko DNS polimerāzes un DNS ligāzes vadīta bāzes 
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aizvietošana, un 2) nukleotīdu ekscīzijas reparācija, kas aktivizējas dažādu DNS struktūras 

izmaiņu laikā, piemēram, ja veidojas pirimidīnu dimēri (timīns-timīns, timīns-citozīns, 

citozīns-citozīns) – bojājuma vietā no abām pusēm DNS pavediens tiek šķelts un aizvākts; 

DNS polimerāze un DNS ligāze aizpilda radušos tukšumu (Alberts et al., 2005).  

Viens no DNS bojājumu cēloņiem ir oksidatīvais stress. Tas veidojas gan šūnu 

metabolisma laikā, gan ārējās vides stimulu ietekmē (ultravioletā radiācija, jonizējošā 

radiācija, medikamenti), un to veicina iekaisuma reakcijas. Hidroksilradikāļi reaģē ar 

purīniem un piridīniem, piesaistoties pie dubultajām saitēm, kā arī atdalot ūdeņraža radikāli 

no timīna metilgrupas un 2’-dezoksiribozes oglekļa-ūdeņraža saitēm (Dizdaroglu, 2012).  

Oksidatīvie bojājumi var izraisīt ģenētisko nestabilitāti, kas ietekmē dažādos šūnu 

procesos iesaistītus proteīnus: šūnas cikla regulēšanā, hromosomālajā stabilitātē, DNS 

replikācijā. Nespēja novērst DNS bojājumus var izraisīt citotoksicitāti, mutaģenēzi un šūnu 

nāvi (Dizdaroglu, 2012). Cilvēkiem samazināta DNS reparācijas kapacitāte ir saistāma ar 

daudzām slimībām, piemēram, vairākiem vēža veidiem, leikēmiju, limfomām, neiroloģiskām 

anomālijām, iedzimtām anomālijām (Alberts et al., 2005).  

DNS metabolismā ir iesaistīti dažādi enzīmi, tai skaitā šajā darbā tālāk aprakstītie: 

poli(ADP-ribozes) polimerāze 1, H2A histonu dzimtas pārstāvis X un ksantīna 

oksidoreduktāze.  

1.3. Poli(ADP-ribozes) polimerāze 1 

1.3.1. Poli(ADP-ribozes) polimerāzes 1 raksturojums 

DNS reparācijā ir iesaistīti poli(ADP-ribozes) polimerāzes (PARP) proteīni. Organismā 

PARP veic mērķproteīnu poli(ADP-ribozil)ēšanu (PARilēšanu): pēc mērķproteīnu translācijas 

PARP proteīni pārnes negatīvi lādētās ADP-ribozes grupas no donora oksidētās nikotīnamīda 

adenīna dinukleotīda (NAD+) molekulas uz mērķproteīnu glutamāta, asparagīnskābes un 

lizīna atlikumiem. Šādi tiek kontrolēti dažādi šūnas procesi – šūnu dalīšanās, RNS 

interference, transkripcijas regulācija, mitohondriju funkcijas, DNS reparācija. Kopumā ir 

vismaz 17 PARP dzimtas proteīni, kas ir sadalīti četrās apakšdzimtās: DNS-atkarīgie PARP, 

tankirāzes, CCCH (Cys-Cys-Cys-His) PARP, un makro-PARP. Šiem proteīniem atšķiras 

enzimātiskā aktivitāte; daži ir neaktīvi. PARP1 pieder DNS-atkarīgo PARP proteīnu 

apakšdzimtai (Gibson and Kraus, 2012). 

Pēc NCBI datubāzes datiem cilvēka PARP1 gēns ir lokalizēts 1. hromosomas garā pleca 

42.12 pozīcijā (1q42.12). Šim gēnam ir 23 eksoni, tā mRNS ir 3978 bp gara; tas kodē 

1014 aminoskābes lielu proteīnu. Cilvēka PARP1 gēna ortologs ir atrodams citos dzīvniekos, 
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tostarp eksperimentos plaši izmantotajās žurkās. Arī šajā darbā aprakstītajā pētījumā kā 

modeļdzīvnieki bija izvēlētas žurkas. Žurkām Parp1 gēns atrodas 13. hromosomas garā pleca 

26. pozīcijā (13q26). Tā pat kā cilvēkam, arī žurku Parp1 gēns sastāv no 23 eksoniem un tā 

kodētais proteīns ir 1014 aminoskābes garš, bet mRNS ir 3571 bp gara 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

PARP1 ir kodola proteīns, kas pārsvarā atrodas neaktīvā stāvoklī, konstitutīvi saistījies 

ar hromatīnu, un sastāv no vairākiem funkcionāliem domēniem (Muthurajan et al., 2014). 

PARP1 struktūra ir ilustrēta 1.3. attēlā.  

 

1.3. attēls. Poli(ADP-ribozes) polimerāzes 1 (PARP1) struktūra. (A) Neaktīvā stāvoklī. 

(B) PARilēta. Dažādās krāsās norādīti PARP1 domēni: Zn1–3 – cinka pirksti 1–3; BRCT – 

krūts vēža tipa C-gala (Breast cancer type 1 C-Terminus) domēns; WGR – triptofāns (W), 

glicīns (G) un arginīns (R); HD – spirālveida domēns (helical domain); ART –  

ADP-riboziltransferāzes domēns; sarkanās līnijas – poli(ADP-ribozes) ķēdes (Sultanov et al., 

2017). 

PARP1 N-galā atrodas divi homologi cinka pirkstu domēni (Zn1 un Zn2), kas atpazīst 

konkrētas DNS struktūras – vienpavediena un divpavedienu pārrāvumus un nukleosomu 

linkera DNS. Zn2 ir savienots ar cinka pirkstu 3 (Zn3), kas piedalās PARP1 aktivēšanā un var 

saistīties ar vienpavediena RNS. Nākamais ir BRCT (krūts vēža tipa C-gala, Breast cancer 

type 1 C-Terminus) domēns, kas atrodas PARP1 centrālajā daļā un ir iesaistīts 

automodifikācijā un PARP1 mijiedarbībā ar citiem enzīmiem. Tam seko WGR (W – 

triptofāns, G – glicīns un R – arginīns) domēns, kas piedalās DNS saistīšanā un DNS 

bojājumu atkarīgai aktivēšanai nozīmīgajā starpdomēnu kontaktu veidošanā (Huambachano et 

al., 2011; Dawicki-McKenna et al., 2015).  

PARP1 C-galā atrodas katalītiskais domēns, kas piedalās ADP-ribozes sintēzē. Tas 

sastāv no diviem apakšdomēniem – spirālveida domēna (helical domain, HD) un  

ADP-riboziltransferāzes (ART) domēna, kas satur aktīvo saitu (Ruf et al., 1996). HD darbojas 

kā autoinhibitors domēns: normālos apstākļos tas bloķē NAD+ saistīšanos ar PARP1, tādējādi 



18 

 

inhibējot ART katalītisko aktivitāti. Savukārt, kad PARP1 saistās pie DNS bojājuma, HD 

lokāli atlokās un pārtrauc autoinhibīciju (Dawicki-McKenna et al., 2015). Tad NAD+ 

klātbūtnē notiek PARP1 automodificēšanās – auto-PARilēšana. DNS reparācijas proteīni, 

kuriem ir PAR-saistīšanas domēni, saistās pie ADP-ribozes ķēdēm, tādējādi nonākdami 

bojājuma vietā (Pleschke et al., 2000). Par tālāku ADP-ribozes polimēru šķelšanu galvenokārt 

atbildīgs ir katabolais enzīms poli(ADP-ribozes) glikohidrolāze (Min and Wang, 2009). 

Papildus DNS reparācijai PARP1 var darboties kā transkripcijas regulators. DNS 

bojājumu laikā PARP1 aktivizējas un šķeļ NAD+, veidojot nikotīnamīdu, kas novērš 

transkripcijas faktora NF-κB (kodola faktors kappa B, nuclear factor kappa B) subvienības 

p65 deacetilēšanu. Tā kā NF-κB aktivitāte daļēji tiek regulēta, acetilējot subvienību p65, kas 

piedalās transkripcijas kompleksa veidošanā, tad p65 deacetilācijas novēršana veicina NF-κB 

transkripcionālo aktivēšanu (Kauppinen et al., 2013). Kopumā ir vairāki veidi, kā PARP1 

piedalās transkripcijas regulēšanā. PARP1 var darboties kā hromatīna struktūras modulators, 

saistoties pie nukleosomām un modificējot histonu proteīnus. Līdzīgi kā sekvences specifiskie 

DNS saistošie aktivatori vai represori, PARP1 var saistīties pie DNS un darboties kā 

transkripcijas veicinātāju saistošais faktors. PARP1 funkcionē arī kā transkripcijas  

ko-regulators līdzīgi kā klasiskie ko-aktivatori vai ko-represori. Signālu vadītās transkripcijas 

atbildes reakcijās PARP1 veicina stimulējošo faktoru piesaisti un inhibējošo faktoru 

atbrīvošanu. Savukārt, darbojoties kā transkripcijas izolatoru komponents, PARP1 ierobežo 

transkripcijas veicinātāju efektus promoteru rajonā vai arī aptur heterohromatīna izplatīšanos 

(Kraus, 2008). Tādējādi PARP1 kā transkripcijas regulators var būt DNS sekvences atkarīgs, 

atpazīstot motīvus gēnu promoteros, vai arī DNS sekvences neatkarīgs, veicot hromatīna 

remodelēšanu (Ko and Ren, 2012). 

Kaut arī PARP1 enzīmu darbībai ir šķietami labvēlīga ietekme DNS bojājumu 

reparācijas procesos, tā var novest pie šūnu bojāejas. Plaši DNS bojājumi izraisa pārmērīgu 

PARP1 aktivēšanu ar raksturīgu neatgriezenisku NAD+/ATP izsīkumu, kas aizsāk nekrotisku 

šūnu nāvi. PARP1 inhibitori spēj pasargāt šūnas no nekrozes, līdz ar to tiem piemīt 

terapeitiskas īpašības (Ha and Snyder, 1999). PARP1 vadītai šūnu bojāejai ir daudz kopīgu 

īpašību arī ar apoptotisku šūnu nāvi. Nozīmīga loma ir mitohondrijiem, jo NAD+ izsīkums 

izraisa mitohondriju caurlaidību, kā rezultātā apoptozi-inducējošais faktors (AIF) translocējas 

no mitohondrijiem uz šūnas kodolu. Tur AIF aizsāk kodola kondensāciju, kas noved pie 

hromatīna fragmentācijas un rezultējas ar šūnas bojāeju (Yu et al., 2002).  

Apoptotiskās šūnās enzīmi ar cisteīna proteāzes aktivitāti jeb kaspāzes šķeļ PARP1, kā 

rezultātā PARP1 zaudē DNS pārrāvumu atpazīšanas funkciju un kļūst nejutīga pret DNS 

bojājumiem. NAD+ vairs netiek patērēta; šūnās saglabājas ATP līmenis un tām pietiek 
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enerģijas, lai veiktu aktīvo šūnu nāves procesu apoptozi, nevis ar enerģijas izsīkumu saistīto 

nekrozi. Lai gan pētījumos šķelto PARP1 (cleaved poly (ADP-ribose) polymerase 1,  

c-PARP1) izmanto kā apoptotisku šūnu marķieri, to reizēm var detektēt arī šūnās bez 

apoptozes (Soldani and Scovassi, 2002). Jāņem vērā arī tas, ka ne visos apoptotiskos audos 

kaspāzes spēj šķelt PARP1, piemēram, aknu apoptotiskajās šūnās c-PARP1 netiek konstatēta 

(Jones et al., 1999). 

1.3.2. Poli(ADP-ribozes) polimerāzes 1 loma patoloģijās 

Pārmērīga PARP1 aktivēšana ir saistāma ar dažādām patoloģijām, piemēram, tā ir 

būtiska iezīme kardiovaskulāru slimību gadījumā, tādu kā miokarda infarkts un miokarda 

išēmija. Farmakoloģiska PARP1 inhibēšana uzlabo stāvokli, pasargājot kardiomiocītus un 

endotēlija šūnas. Plazmā samazinās miocītu nekrozes marķieru līmenis un iekaisuma atbildes 

reakcijas (Pacher and Szabó, 2007). 

Neirodeģeneratīvas slimības, piemēram, Pārkinsona un Alcheimera slimības, ir saistītas 

ar palielinātu oksidatīvo stresu, kas rezultējas ar pastiprinātu PARP1 aktivitāti. Tā regulē 

mitohondriālo disfunkciju un izraisa nervu šūnu bojāeju (Martire et al., 2015). Pārkinsona 

slimības gadījumā PARP1 gēna ģenētiskajiem variantiem ir aizsargājošs efekts (Infante et al., 

2007). Savukārt Alcheimera slimības gadījumā polimorfismiem PARP1 gēnā ir asociācija ar 

uzņēmību pret šo slimību (Liu et al., 2010). PARP1 inhibitori mazina PARP1 aktivitāti un 

pasargā nervu šūnas, novēršot PARP1 izraisīto mitohondriju disfunkciju un gēnu ekspresijas 

modulācijas (Martire et al., 2015). 

PARP1 gēna polimorfismiem ir novērota asociācija arī ar vairākiem vēža veidiem, 

piemēram, ar plaušu, dzemdes kakla, kuņģa vēzi (Qin et al., 2014). Hepatocelulārās 

karcinomas pacientiem ir palielināta PARP1 gēna ekspresija (Li et al., 2017). Vēža gadījumā 

notiek tieša vai netieša PARP1 mijiedarbība ar dažādiem onkogēniem proteīniem. PARP1 

regulē vairākus transkripcijas faktorus, tādējādi modulējot kanceroģenēzi. PARP inhibitoru 

pielietošana inhibē DNS reparāciju, rezultātā izraisot vēža šūnu bojāeju (Rajawat et al., 2017).  

Tādējādi PARP1 inhibīcijai var novērot duālu efektu – no vienas puses inhibitori var 

pasargāt šūnas, kā tas ir neirodeģeneratīvu slimību gadījumā, no otras puses tie veicina šūnu 

nāvi, kā tas ir vēža gadījumā. Tādēļ ir rūpīgi jāapzina PARP1 inhibitoru blakusefekti, lai 

izvairītos no veselo šūnu bojāejas terapijas laikā (Martire et al., 2015). 
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1.4. H2A histonu dzimtas pārstāvis X 

1.4.1. H2AX loma organismā 

Vēl viens DNS reparācijā iesaistīts proteīns ir histona H2A variants X (H2AX). 

Eikariotu šūnās aptuveni 147 bāžu pāru gari DNS fragmenti 1,7 reizes apvijas ap histonu 

oktamēriem un veido nukleosomas. Katra nukleosoma sastāv no četriem pāriem ļoti 

konservatīvu histonu proteīnu: H2A, H2B, H3 un H4. Nukleoproteīnu kompleksa stabilitāti 

nodrošina ūdeņraža saites un hidrofoba mijiedarbība, kā arī elektrostatiskie savienojumi 

(Luger et al., 1997). Papildus DNS arhitektūras nodrošināšanai, histoni piedalās gēnu 

ekspresijā, DNS reparācijā, hromosomu segregācijā un citos hromosomālos procesos. 

Evolūcijas ceļā ir izveidojušies dažādi histonu varianti. H2B un H4 proteīniem ir viens 

variants, savukārt H3 un H2A ir vairāki varianti, to skaitā arī H2A.X, kuru bieži apzīmē kā 

H2AX (Henikoff and Smith, 2015). 

Pēc NCBI datubāzes datiem cilvēka H2AX gēns ir lokalizēts 11. hromosomas garā pleca 

23.3 pozīcijā (11q23.3). Šim gēnam ir viens eksons, tā mRNS ir 1614 bp gara un tas kodē 

143 aminoskābes lielu proteīnu. Cilvēka H2AX gēna ortologs ir atrodams citos dzīvniekos, 

tostarp žurkās, kurām H2ax gēns atrodas 8. hromosomas garā pleca 22. pozīcijā (8q22). Tā 

pat kā cilvēkam, arī žurku H2ax gēns sastāv no viena eksona un tā kodētais proteīns ir 

143 aminoskābes garš, bet mRNS ir 1330 bp gara (https://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Eikariotiem histonu proteīni ir vienīgie, kuru mRNS nav poliadenilēta. Šie gēni ir no 

šūnu replikācijas atkarīgi, un to 3’ galā poli(A) astes vietā ir cilpas sekvence, kas ir būtiska to 

regulācijā. Histonu mRNS tiek strauji ekspresēta šūnu dalīšanās S fāzes sākumā un tiek 

uzturēta augstā līmenī visu S fāzi, kamēr notiek DNS replikācija. Pēc tam šīs mRNS 

molekulas tiek iznīcinātas. Savukārt histonu varianti netiek regulēti atkarībā no šūnas cikla un 

to mRNS ir poliadenilēta. H2AX variantam ir divas formas: S fāzes laikā ekspresētā mRNS 

nav poliadenilēta, bet G0 un G1 fāzē tās 3’galam pievieno poli(A) asti. Tas nodrošina, ka 

H2AX, kas ir iesaistīts DNS bojājumu atpazīšanā, tiek konstituīvi ekspresēts visa šūnas cikla 

laikā (Marzluff et al., 2008). 

H2AX ir izvietojies histonos visā DNS garumā. Tā fosforilēšanai ir nozīmīga loma DNS 

reparācijā (1.4. att.) (Sadatomi et al., 2013).  
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1.4. attēls. H2AX fosforilēšana un šūnas atbildes reakcija DNS bojājuma gadījumā.  

EYA – tirozīna fosfotāze; JNK1 – c-Jun N-gala kināze 1; MDC1 – DNS bojājumu 

kontrolpunkta mediators 1 (mediator of DNA damage checkpoint protein 1) (adaptēts no 

Sadatomi et al., 2013). 

DNS divpavedienu pārrāvuma gadījumā tirozīna fosfotāze EYA defosforilē H2AX  

C-gala tirozīnu 142 (Tyr142), kas nestimulētos apstākļos ir fosforilēts un neļauj reparācijas 

faktoriem saistīties pie H2AX. Šis notikums sekmē netālu esošā serīna 139 (Ser139) 

fosforilēšanu, un veidojas fosforilētais H2AX jeb γH2AX (Sadatomi et al., 2013). Tas 

izmaina lokālo hromatīna struktūru apkārt DNS pārrāvuma vietai, nodrošinot piekļuvi DNS 

bojājumu reparācijas faktoriem (Paull et al., 2000). Fosforilēto H2AX atpazīst MDC1 (DNS 

bojājumu kontrolpunkta mediators 1, mediator of DNA damage checkpoint 1), kas sasitās pie 

γH2AX C-gala. Šī kompleksa galvenais uzdevums ir veicināt DNS reparācijas faktoru 

uzkrāšanos un savstarpējo mijiedarbību bojātajos hromatīna rajonos (Stucki et al., 2005). Ja 

DNS bojājumu nav iespējams novērst, uz H2AX veidojas apoptozi inducējošais komplekss, 

kur viens no proapoptotiskajiem proteīniem ir c-Jun N-gala kināze 1 (JNK1), kas atkal 

fosforilē Tyr142. Tā kā tas kavē reparācijas faktoru piesaisti, tad notiek apoptoze (Sadatomi et 

al., 2013). 

Papildus DNS reparācijai, H2AX piedalās arī citos organismam svarīgos procesos, 

sākot no embrija attīstības līdz novecošanai. Tam ir svarīga loma hromatīna remodelēšanā, kā 

arī dzimuma hromosomu kondensācijā un transkripcionālā inaktivēšanā (Fernandez-Capetillo 

et al., 2003). Somatiskajās šūnās sieviešu dzimuma zīdītājiem tiek inaktivēta viena no 
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X hromosomām – tās tuvumā var detektēt palielinātu γH2AX līmeni (Chadwick and Lane, 

2005). Pelēm ātri dalošajās embriju šūnās ir novērots paaugstināts γH2AX līmenis, kaut arī 

nav inducēti nekādi DNS bojājumi. Dažādās šūnu cikla fāzēs ievērojami svārstās γH2AX 

līmenis (Ziegler-Birling et al., 2009). Novecojošās šūnās rodas DNS divpavedienu pārrāvumi, 

kurus šūnas vairs nespēj novērst un var vērot γH2AX uzkrāšanos (Sedelnikova et al., 2004). 

No otras puses, diferencētās šūnās mikroRNS-24 saistās pie H2AX mRNS un nomāc tā 

translāciju. Tas samazina DNS divpavedienu pārrāvumu reparāciju. Šis efekts varētu būt 

saistīts ar to, ka DNS divpavedienu pārrāvumi visvairāk veidojas replikācijas laikā, tāpēc 

diferencētās šūnās, kur nav šī procesa, notiek šūnas resursu ekonomēšana. Ja šūnās, kas 

diferencējas, veic H2AX pārekspresiju, tad DNS reparācijas funkcija pilnībā atjaunojas (Lal et 

al., 2004). 

1.4.2. H2AX iesaiste slimību patoģenēzē 

Cilvēka H2AX gēns atrodas tādā hromosomālajā rajonā, kura mutācijas un delēcijas ir 

saistītas ar dažādu veidu vēža attīstību; tās novēro mieloīdās leikēmijas un akūtas 

limfoblastiskas leikēmijas laikā (Rubnitz et al., 1996). Amplifikācija hromosomas 11q13 

rajonā kopā ar H2AX gēna un citu DNS reparācijas faktoru kodējošā 11q distālā gala 

zaudēšanu ir raksturīga galvas un kakla plakanšūnu karcinomas gadījumā (Parikh et al., 

2007).  

Ģenētiskās variācijas H2AX gēnā ietekmē ģenētisko uzņēmību vai aizsardzību pret 

dažiem ne-Hodžkina limfomas apakštipiem (Novik et al., 2007). Jonizējoša radiācija var 

samazināt H2AX gēna ekspresiju asins šūnās (Zhang et al., 2016). 

Papildus vēzim, H2AX ir saistīts ar dažādām citām slimībām. Fosforilētais H2AX 

veidojas, piemēram, ar vecumu saistītu slimību gadījumā, liecinot par pastiprinātiem DNS 

bojājumiem. To var novērot arī ar vides stresoriem saistītu slimību gadījumā, piemēram, 

D vitamīna trūkuma laikā, un citos organismam nelabvēlīgos apstākļos (Schurman et al., 

2012).  

Fosforilētā H2AX fokusu kvantificēšana ar imunofluorescenci ir ļoti jutīga un 

specifiska metode DNS divpavedienu bojājumu noteikšanai, kuru tuvumā fosforilējas simtiem 

H2AX molekulu. Tā ļauj izmantot γH2AX kā molekulāro marķieri genoma stabilitātes un 

DNS reparācijas pētījumos, novecošanās pētījumos, kā vēža biomarķieri, kā biodozimetru 

medikamentu pētījumos un citām vajadzībām (Redon et al., 2011).  
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1.5. Ksantīna oksidoreduktāze 

1.5.1. Ksantīna oksidoreduktāzes funkcijas organismā 

Ksantīna oksidoreduktāze (XOR) ir iesaistīta DNS molekulas sastāvā esošo purīnu 

(adenīna un guanīna) metabolismā. Šī enzīma gēnu visbiežāk apzīmē kā XDH gēnu. Pēc 

NCBI datubāzes datiem cilvēka XDH gēns ir lokalizēts 2. hromosomas īsā pleca 23.1 pozīcijā 

(2p23.1). XDH gēnam ir 37 eksoni, tā mRNS ir 5715 bp gara un tas kodē 1333 aminoskābes 

garu proteīnu. Cilvēka XDH gēna ortologs ir atrodams citos dzīvniekos, tostarp žurkās, kurām 

Xdh gēns ir lokalizēts 6. hromosomas garā pleca 13.–14. pozīcijā (6q13–q14) un to veido 

36 eksoni; mRNS ir 4198 bp gara, bet gēna kodētais proteīns sastāv no 1331 aminoskābes 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Zīdītāju XOR var eksistēt divās formās – kā konstitutīvi ekspresēta NAD+-atkarīga 

ksantīna dehidrogenāze (XDH) un kā pēc transkripcijas modificēta ksantīna oksidāze (XO). 

Pāreja starp formām var notikt gan atgriezeniski, kad ķīmiski vai enzimātiski oksidējas XDH 

tiola grupas, gan neatgriezeniski pēc ierobežotas proteolīzes mehānisma (1.5. att.) (Battelli et 

al., 2014). XOR ekspresijas līmenis dažādos audos atšķiras. Vislielākais tas ir orgānos ar 

augstu enzimātisko aktivitāti – aknās, zarnās, kā arī nierēs, vaskulārā endotēlija šūnās (Kooij, 

1994).  

 

1.5. attēls. Ksantīna oksidoreduktāzes pāriešana starp ksantīna dehidrogenāzes un 

ksantīna oksidāzes formām. XDH – ksantīna dehidrogenāze; XO – ksantīna oksidāze; SH – 

reducētā (ditiola) forma; SS – oksidētā (disulfīda) forma; * – ātri reaģējošā grupa; ** – lēni 

reaģējošā grupa (adaptēts no Battelli et al., 2014). 
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Purīnu degradācijas noslēdzošajos soļos XOR katalizē hipoksantīna oksidāciju par 

ksantīnu un ksantīna oksidāciju par urīnskābi (1.6. att.) (Chung et al., 1997).  

 

1.6. attēls. Ksantīna oksidoreduktāzes loma purīnu metabolismā. ATP – adenozīna 

trifosfāts; ADP – adenozīna difosfāts; AMP – adenozīna monofosfāts; GTP – guanozīna 

trifosfāts; GDP – guanozīna difosfāts; GMP – guanozīna monofosfāts; H2O2 – ūdeņraža 

peroksīds; NAD+ – oksidētais nikotīnamīda adenīna dinukleotīds; NADH – reducētais 

nikotīnamīda adenīna dinukleotīds; O2
• – superoksīda radikālis; XOR – ksantīna 

oksidoreduktāze; XDH – ksantīna dehidrogenāze; XO – ksantīna oksidāze (adaptēts no Chen 

et al., 2016). 

Kaut arī abas XOR formas – XDH un XO – ir viena gēna (XDH) produkts, tām ir 

dažādas katalītiskās īpašības. XDH izmanto hipoksantīnu vai ksantīnu par substrātu un NAD+ 

kā kofaktoru, iegūstot NADH un urīnskābi, savukārt XO izmanto to pašu substrātu, bet kā 

kofaktoru – O2, un reakcija rezultējas ar urīnskābi un superoksīda radikāli vai ūdeņraža 

peroksīdu (Chung et al., 1997). Normālos aerobos apstākļos ūdeņraža peroksīds veido 75 % 

no XO saražotajiem ROS, bet patofizioloģiskos apstākļos, kad samazinās skābekļa pieejamība 
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un palielinās ūdeņraža jonu koncentrācija, piemēram, iekaisuma gadījumā, tas var pieaugt līdz 

95 % (Kelley et al., 2010).  

XOR veidotie ROS var būt gan citotoksiski un izraisīt audu bojājumus, gan tie var būt 

iesaistīti dažādās bioloģiskās aktivitātēs, piemēram, dzelzs mobilizācijā no aknām un 

absorbcijā zarnās, aizsardzībā no infekciju slimībām, šūnu proliferācijas inducēšanā. Turklāt 

urīnskābe var darboties kā antioksidants (Battelli et al., 2014).  

Cilvēkos un augstākajos primātos urīnskābe ir purīnu oksidācijas galaprodukts. 

Aptuveni 30 % urīnskābes tiek izvadīti caur kuņģa-zarnu traktu, bet 70 % – caur nierēm, kur 

~ 90 % tiek reabsorbēti. Zemākos dzīvniekos, piemēram, pelēs un žurkās, enzīms urikāze 

(urāta oksidāze) oksidē urīnskābi par alantoīnu. Tas ir aptuveni 100 reizes labāk šķīstošs 

ūdenī, salīdzinot ar urīnskābi, un efektīvāk izdalās no urīna. Cilvēkiem nav funkcionāla 

urikāzes gēna (Chen et al., 2016). 

Citas XOR funkcijas ietver dažādu endogēnu metabolītu, piemēram, pirimidīnu, 

heterociklisku savienojumu, retinola un aldehīdu, oksidāciju. XOR piedalās aknu 

detoksifikācijā, katalizējot ksenobiotikas, piemēram, pretvīrusu un pretvēža zāles, kā arī 

reducē skābekli, NAD+, fericianīdu un metilēnzilo. Tādējādi tā var gan oksidēt, gan reducēt 

substrātu (Battelli et al., 2014). XDH gēnā ir saistīšanās saiti attīstības regulācijā iesaistītiem 

transkripcijas faktoriem, tādiem kā aktivators proteīns 1 un aktivators proteīns 2, kas inducē 

augšanas faktorus un piedalās šūnu diferenciācijā. Savukārt saistīšanās saiti interleikīniem, 

NF-B, tumora nekrozes faktoram  un interferonam- norāda uz lomu iekaisuma akūtās 

fāzes reakcijās (Xu et al., 1996).  

1.5.2. Ksantīna oksidoreduktāze slimību gaitā 

XDH gēna ģenētiskie varianti ir saistīti ar kuņģa vēža prognozēm, turklāt pacientiem ar 

aizsargājošo genotipu ir zemāks XDH gēna ekspresijas līmenis (Liu et al., 2018). Hipoksijas 

laikā plaušu artērijas endotēlija šūnās palielinās gan XDH mRNS līmenis, gan proteīna 

aktivitāte, kas norāda uz XOR iesaisti plaušu tūskas attīstībā (Hassoun et al., 2018). 

Cilvēku asins serumā XOR aktivitāte ir zema, bet tā palielinās dažādu patoloģiju 

ietekmē, piemēram, vīrushepatīta, reimatisma, autoimūno slimību, šizofrēnijas, pneimonijas, 

2. tipa cukura diabēta gadījumā (Battelli et al., 2014).  

XOR ir iesaistīta dažādu vēža veidu attīstībā. Pacientu asins plazmā palielinās XOR 

aktivitāte, kas ir saistāma ar iekaisuma reakciju pret audu bojājumiem audzēja attīstības laikā. 

Audos, kur normālos apstākļos ir augsta XOR aktivitāte, vēža gadījumā tā samazinās, 

piemēram, nierēs, aknās, krūtīs, resnajā zarnā. Savukārt smadzeņu audzēju meningiomas un 
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astrocitomas, kā arī balsenes vēža un plaušu vēža gadījumā ir vērojams XOR aktivitātes 

pieaugums (Battelli et al., 2016). Hepatocelulāras karcinomas pacientiem zems XDH mRNS 

līmenis korelē ar vēža progresiju un sliktākām prognozēm. Savukārt XDH pārekspresija 

mazina hepatocelulāras karcinomas invāziju (Chen et al., 2017). 

Plazmas XOR aktivitāte var tikt izmantota kā biomarķieris metabolu slimību gadījumā. 

Japānas populācijā tā ir saistīta ar ķermeņa masas indeksu, smēķēšanu, triglicerīdu, urīnskābes 

un transamināzes līmeņiem. XOR aktivitātes mērījumi var palīdzēt identificēt pacientus ar 

augstu metabolo un kardiovaskulāro slimību risku. Dzīvnieku modeļos XOR aktivitātes 

inhibēšana samazina superoksīda izraisītus audu bojājumus un uzlabo kardiovaskulāro un 

nieru stāvokli. Cilvēkiem XOR inhibitori samazina urīnskābes līmeni, bet ne plazmas XOR 

aktivitāti. Tās samazināšana varētu būt jauna terapeitiskā stratēģija metabolo un 

kardiovaskulāro slimību ārstēšanai (Furuhashi et al., 2018).  

1.6. Proteasomu vadīta proteolīze 

1.6.1. Ubikvitīna-proteasomu sistēma 

Lielāko daļu proteīnu eikariotos proteolīzes ceļā degradē ubikvitīna-proteasomu sistēma 

(UPS). Līdz ar to tā ir iesaistīta dažādos šūnu procesos: ātra nevajadzīgo proteīnu 

degradēšana; proteīnu kvalitātes kontrole, aizvācot bojātos vai nepareizi salocītos proteīnus; 

gēnu transkripcijas regulēšana; imūnajā sistēmā piedalās antigēnu prezentēšanā uz galvenā 

audu saderības kompleksa I (major hystocompatibility complex, MHC I) molekulām; darbojas 

kā aminoskābju avots (Lecker et al., 2006). Lai UPS degradētu proteīnu, tā lizīna atlikumiem 

kovalenti piesaistās ubikvitīna ķēde, kuras aktivēšana notiek ATP klātbūtnē (Schmidt and 

Finley, 2014). 

UPS sastāv no cilindriskas formas 20S proteolītiskās kodola daļas un pie tās abos galos 

saistītiem 19S regulatorajiem kompleksiem, kopā veidojot 26S proteasomu (1.7. att.). 

Eikariotiem 20S proteasoma sastāv no četriem viena virs otra esošiem gredzeniem. Divus 

ārējos gredzenus katru veido septiņas α subvienības, kas kalpo kā vārti, caur kuriem proteīns 

nokļūst proteasomas katalītiskajā saitā – divos centrālajos gredzenos, kas katrs sastāv no 

septiņām β subvienībām. Katalītiski aktīvās subvienības ir β1 ar kaspāzei līdzīgu aktivitāti, 

kas šķeļ proteīnu aiz skābiem atlikumiem, β2 ar tripsīnam līdzīgu aktivitāti, kas šķeļ aiz 

bāziskiem atlikumiem, un β5 ar himotripsīnam līdzīgu aktivitāti, kas šķeļ aiz lieliem 

hidrofobiem atlikumiem (Schmidt and Finley, 2014).  
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1.7. attēls. Vienkāršota 26S proteasomas uzbūves shēma. (A) 26S proteasomas sastāvs. 

(B) 26S proteasomas subvienību sastāvs. α – α subvienības; β – β subvienības; Rpt – 

ATPāzes subvienības; Rpn – ne-ATPāzes subvienības (adaptēts no Murata et al., 2009). 

UPS 19S regulatorie kompleksi ir galvenie proteasomu aktivatori, kas veicina ATP un 

ubikvitīna atkarīgu substrāta pārstrādi. Tie atpazīst poliubikvitinētus substrātus, atloka tos, 

deubikvitinē un tad translocē uz 20S kompleksu, kas tos degradē līdz oligopeptīdiem. 19S 

sastāv no 19 subvienībām, kas veido bāzi un vāku 20S subvienības galā. Bāze atrodas tuvāk 

20S subvienībai; to veido sešas homologas AAA dzimtas ATPāzes (Rpt1–Rpt6), kas ir 

izkārtojušās heksamēra gredzena veidā. Tās veic ATP-atkarīgu proteīnu atlocīšanu. Bez 

ATPāzēm bāzes daļā atrodas arī divas lielākās 19S subvienības Rpn1 un Rpn2, un divi 

ubikvitīna receptori (Rpn10 un Rpn13), no kuriem Rpn10 savieno bāzes un vāka daļu. Vāka 

daļu veido deviņas ne-ATPāzes subvienības (Rpn3, 5–9, 11, 12, 15). Rpn11 subvienībai 

piemīt deubikvitinējoša aktivitāte, kas veicina ubikvitinētu proteīnu degradēšanu (Schmidt 

and Finley, 2014). 

20S var saistīties arī ar heptamēriem 11S proteasomu regulatoriem, veidojot 

proteasomu, kas veic no ATP neatkarīgu degradēšanu ar ubikvitīnu nesaistītiem peptīdiem. Ja 

20S vienlaicīgi saistās ar 19S un 11S, tās veido hibrīdas proteasomas, kas varētu būt 

iesaistītas ATP atkarīgā neubikvitinētu proteīnu degradēšanā (Aghdam and Sheibani, 2013). 

Gan 20S, gan 26S proteasomas spēj degradēt arī ar ubikvitīnu nesaistītus proteīnus, kas ir 

pilnībā vai daļēji atlocījušies novecošanās, oksidēšanās vai mutāciju dēļ (Ben-Nissan and 

Sharon, 2014). 
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1.6.2. 26S proteasomas gēni 

Pēc NCBI datubāzes datiem proteasomu gēni cilvēka genomā atrodas lielākajā daļā 

hromosomu. Tie neatrodas vienīgi 4., 5., 8., 10., 22. un Y hromosomās. Šajā darbā izvēlētie 

proteasomu gēni ir lokalizēti 14. hromosomas garajā plecā. Tie ir: 1) proteasomas alfa tipa 

3. subvienība (PSMA3), kas ir viena no 20S proteasomas ārējā gredzena subvienībām; 

2) proteasomas alfa tipa 6. subvienība (PSMA6), kas arī atrodas 20S proteasomas ārējā 

gredzenā; 3) proteasomas beta tipa 5. subvienība (PSMB5), kas ir viena no 20S proteasomas 

iekšējā gredzena katalītiski aktīvajām subvienībām; 4) 19S regulatorā kompleksa  

AAA-ATPāzes subvienība Rpt4 (PSMC6), kas ietilpst heksamēru gredzenā virs 20S 

proteasomas. Informācija par šiem gēniem ir apkopota 1.1. tabulā 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov).  

1.1. tabula. Darbā analizēto proteasomu gēnu raksturojums. 

Gēns Pozīcija hromosomā Eksonu skaits mRNS, bāzu pāri 
Proteīna garums, 

aminoskābes 

Cilvēka gēni 

PSMA3 14q23.1 11 
955 

993 

255 

248 

PSMA6 14q13.2 9 

1091 

1139 

996 

1016 

246 

167 

167 

227 

PSMB5 14q11.2 6 

1311 

958 

1379 

263 

160 

203 

PSMC6 14q22.1 15 
2163 

3265 

389 

288 

Žurkas gēni 

Psma3 6q24 11 1993 255 

Psma6 6q23 8 1136 246 

Psmb5 15p13 3 866 263 

Psmc6 15p14 14 2388 403 

Visu četru gēnu ortologi ir atrodami citos dzīvniekos, tostarp šajā darbā analizētajās 

žurkās. Cilvēka genomā šiem gēniem ir vairāki transkripta varianti, bet žurkām – viens 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

1.6.3. Imunoproteasomas 

Bez augstāk aprakstītajām visos šūnu tipos ekspresētajām konstitutīvajām proteasomām 

pastāv arī imunoproteasomas. Tās tiek pastāvīgi ekspresētas hematopoētiskajās šūnās, bet 

iekaisuma stimulu gadījumā (interferons γ, audzēju nekrozes faktors) tās var tikt inducētas arī 
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citos šūnu tipos. Imunoproteasomām ir svarīga loma vīrusu infekciju laikā, kad tās piedalās 

CD8 T šūnu atbildes reakciju kontrolē, NF-κB ceļu aktivēšanā un oksidatīvā stresa novēršanā 

(McCarthy and Weinberg, 2015). 

Pēc uzbūves imunoproteasomas ir līdzīgas konstitutīvajām proteasomām. Atšķiras 

β gredzena trīs proteolītiskās subvienības: standarta β1, β2 un β5 subvienības ir aizvietotas ar 

inducējamajām subvienībām, attiecīgi LMP2 (PSMB9), MECL-1 (PSMB10) un LMP7 

(PSMB8), ar kurām aminoskābju sekvenču līdzība ir 60–70 %. No šīm subvienībām MECL-1 

un LMP7 ir ar tādām pašām aktivitātēm kā attiecīgās konstitutīvās subvienības, bet LMP2 

subvienībai piemīt himotripsīnam līdzīgā aktivitāte, kas proteīnā šķeļ pēc hidrofobām 

aminoskābēm. Tam par iemeslu tiek minēta vajadzība pēc hidrofobām C-gala aminoskābēm 

peptīdos antigēnu prezentēšanai (Ferrington and Gregerson, 2012). Savukārt konstitutīvās 

proteasomas 19S regulatorais komplekss ir aizvietots ar 11S kompleksu, ko veido proteasomu 

aktivatora kompleksa subvienība 1 (PA28α) un proteasomu aktivatora kompleksa 

subvienība 2 (PA28β). Kopumā imunoproteasoma proteolītiskās funkcijas veic efektīvāk nekā 

konstitutīvā proteasoma un tās darbība nav ierobežota tikai ar imūno sistēmu. Papildus, 

piemēram, vīrusu proteīnu šķelšanai un antigēnu prezentēšanai, tā veic arī konstitutīvās 

proteasomas funkcijas ubikvitinētu proteīnu degradēšanā (Kimura et al., 2015). 

1.6.4. Ubikvitīna-proteasomu sistēmas saistība ar slimībām 

Tā kā UPS piedalās dažādos procesos, tad izmaiņas tās darbībā – gan palielināta, gan 

samazināta aktivitāte – ir iesaistītas dažādu mantotu un iegūtu slimību patoģenēzē. Tās var būt 

neirodeģeneratīvas slimības (Alcheimera slimība, Pārkinsona slimība, Hantingtona slimība, 

prionu slimība), sirds slimības (pārejošā išēmija, ieslēguma ķermenīšu miozīts), dažādi vēža 

veidi (krūts vēzis, zarnu vēzis, multiplā mieloma), vīrusu infekcijas (HIV, hepatīts B), cistiskā 

fibroze un citas (Paul, 2008). UPS ir iesaistīta arī novecošanās procesos – var vērot traucētu 

proteasomu ekspresiju un funkcijas. Savukārt pastiprināta proteasomu darbība ir saistāma ar 

palielinātu dzīves ilgumu, kā tas ir novērojams ilgi dzīvojošiem cilvēkiem (Chondrogianni et 

al., 2000). Imunoproteasomas ir iesaistītas daudzu iekaisuma slimību, tai skaitā autoimūno 

slimību, patoģenēzē. Tās ietekmē iekaisuma citokīnu producēšanu makrofāgos, T šūnu 

polarizāciju un signalēšanu pa NF-κB ceļiem, kas ir nozīmīgi dažādu iekaisuma citokīnu gēnu 

transkripcijā (Kimura et al., 2015).  

Šajā darbā izvēlēto proteasomu subvienību polimorfismiem ir atrasta saistība ar 

dažādām slimībām. PSMA3 gēna polimorfismi ir saistīti ar bērnu aptaukošanos un multiplo 

sklerozi (Kupca et al., 2013; Kalnina et al., 2014). PSMA6 gēna polimorfismiem ir asociācija 
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ar kardiovaskulārām slimībām un 2. tipa cukura diabētu (Wang et al., 2013; Sjakste et al., 

2007). PSMC6 gēna polimorfismiem kopā ar PSMA3 un PSMA6 gēnu polimorfismiem ir 

asociācija ar cilvēku uzņēmību pret 1. tipa cukura diabētu, bērnu astmu, juvenilo idiopātisko 

artrītu (Sjakste et al., 2016, Paramonova et al., 2014, Sjakste et al., 2014). Polimorfismi 

PSMB5 gēnā nemaina šīs subvienības aktivitāti, bet ietekmē transkripciju (Wang et al., 2008). 

Krūts vēža pacientiem ir pastiprināta PSMB5 gēna ekspresija. Arī PSMB5 subvienība ir 

pārekspresēta; tā modulē vēža šūnu augšanu un migrāciju. Turklāt PSMB5 piemīt 

imunosupresīvas īpašības (Wang et al., 2017). 

Ņemot vērā proteasomu nozīmi organismā, uz proteasomām mērķētiem savienojumiem 

ir potenciāls medicīnā. Selektīva proteasomu inhibīcija var būt efektīva vēža ārstēšanā 

(Crawford et al., 2011). Savukārt imunoproteasomas inhibitori varētu palīdzēt iekaisuma 

slimību un autoimūno slimību gadījumā (Cromm and Crews, 2017). 

1.7. Cukura diabēts 

1.7.1. Cukura diabēta raksturojums un klasifikācija 

Līdzšinējos pētījumos 1,4-DHP atvasinājumi ir uzrādījuši pozitīvu ietekmi cukura 

diabēta modeļsistēmās – dažādos orgānos tie normalizē endoteliālās un inducējamās slāpekļa 

oksīda sintāzes (eNOS un iNOS) proteīnu ekspresiju, kā arī samazina DNS vienpavediena 

pārrāvumu līmeni baltajās asins šūnās (Rostoka, 2015). Šī iemesla dēļ mēs turpinājām analizēt 

1,4-DHP atvasinājumu ietekmi cukura diabēta (CD) gadījumā. 

CD ar tā raksturīgajām iezīmēm – pastiprinātām slāpēm, urināciju un svara zudumu – 

pasaulē ir pazīstams jau vairāk nekā 3000 gadus. Jau 1893. gadā radās teorija, ka viela, ko 

izdala Paula Langerhana 1869. gadā raksturotās aizkuņģa dziedzera saliņas, ir iesaistīta asins 

glikozes līmeņa kontrolē. Vēlāk, 1909. gadā, šī viela tika nosaukta par insulīnu (Zajac et al., 

2010). Glikozes homeostāze organismā ir svarīga, jo smadzenēm tas ir galvenais enerģijas 

avots, atšķirībā no citiem orgāniem, kas pārsvarā izmanto brīvās taukskābes. Turklāt 

smadzenes glikozi nesintezē un glikogēnu ilgstoši neuzglabā, tāpēc ir nepieciešama 

nepārtraukta glikozes piegāde ar plazmu. Pazemināta glikozes koncentrācija var negatīvi 

ietekmēt cerebrālās funkcijas, bet ilgstoša un smaga hipoglikēmija var izraisīt paliekošus 

smadzeņu bojājumus un nāvi. Savukārt palielināts glikozes līmenis plazmā var izraisīt 

kardiovaskulāras slimības. Glikozes līmeni ietekmē gan hormoni (insulīns, glikagons, 

kateholamīns), gan simpātiskā nervu sistēma, gan citas vielas, piemēram, brīvās taukskābes. 

Insulīns regulē glikozes metabolismu gan tieši, gan netieši (Shrayyef and Gerich, 2010).  
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Cukura diabēts ir ar hronisku hiperglikēmiju saistīta metabola slimība, kuras cēloņi ir 

traucējumi insulīna sekrēcijā vai tā darbībā. Hiperglikēmija veicina ROS pārprodukciju 

mitohondriālajā elektronu transporta ķēdē. Tie izraisa DNS bojājumus un aktivē PARP, kas 

veic galvenā glikozē iesaistītā enzīma gliceraldehīda 3-fosfāta dehidrogenāzes (GAPDH) 

PARilēšanu. Tādējādi samazinās GAPDH aktivitāte, kas tālāk izraisa audu bojājumus caur 

pieciem galvenajiem mehānismiem (1.8. att.): (1) palielināta glikozes un citu cukuru plūsma 

caur poliola ceļu, kas pastiprināti patērē NADPH, tādējādi izraisot oksidatīvo stresu, 

(2) heksozamīna ceļa pārmērīga aktivitāte, kas ietekmē vairāku diabēta komplikāciju 

patoģenēzē iesaistītu gēnu ekspresiju un proteīnu funkcijas, (3) proteīnu kināzes C (PKC) 

aktivēšana, kas inhibē endoteliālās NO sintāzes ekspresiju un samazina NO produkciju, kā arī 

aktivē transkripcijas faktoru NF-κB, (4) neenzimātiskās reakcijās pastiprināti veidojas 

paātrinātās glikozilēšanas gala produktu (advanced glycation end-products, AGE) priekštecis 

metilglioksāls, tādējādi veicinot AGE veidošanos, kas modificē citus proteīnus un traucē to 

funkcijām, (5) pastiprinātā metilglioksāla veidošanās palielina AGE receptoru (RAGE) 

ekspresiju (Giacco and Brownlee, 2010). 

 

1.8. attēls. Hiperglikēmijas inducētie audu bojājumu mehānismi šūnā. AGE – paātrinātās 

glikozilēšanas gala produkti; GAPDH – gliceraldehīda 3-fosfāta dehidrogenāze; NF-κB – 

kodola faktors kappa B; PARP – poli(ADP-ribozes) polimerāze; PKC – proteīnu kināze C; 

RAGE – paātrinātās glikozilēšanas gala produktu receptori; ROS – reaktīvie skābekļa radikāļi 

(adaptēts no Giacco and Brownlee, 2010). 
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Cukura diabētu iedala četrās kategorijās: 

• 1. tipa cukura diabēts (1TCD) – saistīts ar β-šūnu bojāeju, ko parasti pavada 

pilnīgs insulīna deficīts; 

• 2. tipa cukura diabēts (2TCD) – saistīts ar insulīna sekrēcijas samazināšanos un 

rezistenci pret insulīnu; 

• gestācijas CD – diabēts, ko diagnosticē grūtniecības otrajā vai trešajā trimestrī; 

• citi specifiski CD tipi, ko izraisa citi cēloņi, tādi kā aizkuņģa dziedzera 

slimības (piemēram, cistiskā fibroze), monogēni diabēta sindromi (piemēram, 

jaundzimušo diabēts), medikamentu vai ķīmiski inducēts diabēts (piemēram, 

glikokortikoīdu lietošana HIV/AIDS ārstēšanā vai pēc orgānu 

transplantācijām). 

Izplatītākie no šiem ir 1. un 2. tipa CD (American Diabetes Association, 2016). 

1.7.2. Pirmā tipa cukura diabēts 

Pirmā tipa cukura diabēts, saukts arī par insulīna atkarīgo diabētu, skar 5–10 % diabēta 

pacientu. Visbiežāk tas parādās bērnībā, bet kopumā to var novērot visās vecuma grupās 

(American Diabetes Association, 2016). Tas rodas no T šūnu vadītas autoimūnas aizkuņģa 

dziedzera β-šūnu iznīcināšanas, kas izraisa insulīna samazināšanos un noved pie 

hiperglikēmijas. Aknās glikogenolīzē un glikoneoģenēzē notiek glikozes pārprodukcija, 

savukārt šūnās insulīna trūkuma dēļ samazinās glikozes uzņemšana. Insulīna neesamība 

pastiprina tauku noārdīšanos un taukskābju oksidēšanos, kā rezultātā palielinās ketonu 

produkcija. Neārstētas šādas izmaiņas organismā var izraisīt nervu sistēmas bojājumus, komu 

un nāvi (Kelly et al., 2003). Tipiskas pazīmes slimniekiem ir osmotiska diurēze un svara 

zudums, savukārt simptomi ir polifāgija (palielināta ēstgriba), polidipsija (pastiprināta 

šķidruma uzņemšana) un poliūrija (pastiprināta urīna izdalīšanās), kā arī neskaidra redze. 

Slimības rašanos ietekmē gan ģenētiski, gan vides faktori (American Diabetes Association, 

2014). 

Pētot 1TCD ģenētiku ir atrasti vairāki desmiti gēnu lokusu, kuriem ir asociācija ar 

uzņēmību pret šo slimību. Šie gēni ir ar dažādām funkcijām – gan iesaistīti insulīna 

produkcijā un metabolismā, gan imunitātes veidošanā, gan aizsardzībā pret β-šūnu 

apoptozi u.c. Tomēr nav identificēts tāds viens gēns pēc kura varētu prognozēt slimības 

rašanos. Šobrīd slimības uzņēmības noteikšanā lielāko daļu riska (ap 60 %) nosaka cilvēka 

leikocītu antigēns (human leukocyte antigen, HLA). HLA gēniem ir trīs klases, no kurām 

ciešāko asociāciju ar 1TCD uzrāda II klases gēni, kas kodē antigēnu prezentēšanā iesaistītas 
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molekulas. Lielai daļai pacientu ir HLA-DR3 vai HLA-DR4 II klases antigēni, no tiem 

aptuveni 30 % ir DR3/DR4 heterozigotas (Atkinson, 2012).  

Vides faktoru ietekme uz 1TCD attīstību nav līdz galam izprasta. Pastāv uzskats, ka 

mikrobu infekcijas aizsāk vai saasina aizkuņģa dziedzera saliņu iekaisumu ģenētiski 

uzņēmīgajos indivīdos. Vīrusu infekcija β-šūnās var rezultēties citolīzē vai izraisīt lokālu 

iekaisumu, kas iniciē autoimunitāti. Ir novērota 1TCD asociācija ar enterovīrusiem. Zarnu 

mikrobiota arī var ietekmēt β-šūnu autoimunitāti (Clark et al, 2017). Tāpat 1TCD attīstībā 

ietekme ir toksīniem, klimatam, vakcinācijai, jaundzimušā barošanai, un stresam (Kelly et al., 

2003). 

Konstatējot 1TCD, ir svarīgi uzturēt insulīna līmeni, jo tas var palīdzēt mazināt 

retinopātiju un hipoglikēmiju tālākā slimības ārstēšanā. Pacientiem veic intensīvu insulīna 

terapiju, izmantojot ikdienas injekcijas vai insulīna pumpjus, kā arī aizkuņģa dziedzera saliņu 

vai autologo hematopoētisko cilmes šūnu transplantāciju (Atkinson et al., 2014; Voltarelli and 

Couri, 2009). Kā potenciāli medikamenti 1TCD un tā komplikāciju ārstēšanai ir atzīti 

antioksidanti (Matough et al. 2012). Liela loma varētu būt arī mitohondriju disfunkcijas 

novēršanai (Higgins and Coughlan, 2014). Šādas īpašības piemīt 1,4-DHP atvasinājumiem 

(Velena et al., 2016). 

1.7.3. Otrā tipa cukura diabēts 

Aptuveni 90–95 % diabēta pacientu cieš no 2. tipa cukura diabēta, ko sauc arī par 

insulīna neatkarīgo diabētu un pieaugušo cilvēku cukura diabētu. Pacientiem ir insulīna 

rezistence un relatīvs insulīna deficīts, bet pārsvarā šiem cilvēkiem nav vajadzīga ārstēšana ar 

insulīnu, lai varētu dzīvot. Bieži 2TCD paliek nediagnosticēts vairākus gadus, jo 

hiperglikēmija attīstās pamazām un sākuma stadijā tai nav izteiktu simptomu (American 

Diabetes Association, 2016). 

Cēloņi 2TCD ir dažādi – gan dzīvesveids, gan ģenētika, gan citas slimības. Riska faktori 

ir maza fiziskā aktivitāte, sēdošs dzīvesveids, liels alkohola patēriņš, smēķēšana, 

aptaukošanās, arī toksīni vidē un novecošana. Šo slimību var pārmantot – ir aptuveni 25 % 

iespēja saslimt, ja ģimenes vēsturē ir bijuši diabēta gadījumi. Ir atklāta asociācija starp 2TCD 

un dažādiem gēniem, piemēram, KCNJ11 (kodē aizkuņģa dziedzera saliņu ATP-jutīgo kālija 

kanālu Kir6.2), TCF7L2 (regulē proglikagona gēnu ekspresiju un tādējādi glikagona līdzīgā 

peptīda-1 produkciju) un citiem gēniem. Papildus tam, dažādas veselības problēmas palielina 

saslimšanas risku – hipertensija, kombinēta hiperlipidēmija, metabolais sindroms, hronisks 

pankreatīts un citas (Olokoba et al., 2012).  
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Veselā cilvēkā organisms uztur glikozes homeostāzi – β-šūnu stimulētā insulīna 

sekrēcija vada glikozes, aminoskābju un taukskābju uzņemšanu insulīna-jutīgos audos, bet šie 

audi nodod informāciju saliņām par nepieciešamību pēc insulīna. Savukārt insulīna 

rezistences gadījumā β-šūnas palielina insulīna sekrēciju, lai uzturētu normālu glikozes 

toleranci. Ja β-šūnas nefunkcionē pareizi, palielinās glikozes līmenis asins plazmā (Kahn et 

al., 2014). 

Pacientiem ar 2TCD samazinās β-šūnu skaits, palielinās glikolipotoksicitāte un 

amiloīdu uzkrāšanās, kas rezultējas ar oksidatīvā stresa un endoplazmatiskā tīkla stresa 

izraisītu β-šūnu apoptozi. Turklāt ir novērots, ka pēc 30 gadu vecuma β-šūnas vairs 

neatjaunojas. Arī α-šūnas ir iesaistītas 2TCD attīstībā – to nepareizas darbības rezultātā 

palielinās glikagona sekrēcija, kas veicina hiperglikēmijas veidošanos. Kuņģa-zarnu trakts 

ražo dažādus peptīdus, piemēram, glikagonam līdzīgo peptīdu 1 (GLP-1) un glikozes atkarīgo 

insulinotropo polipeptīdu, kopā sauktus par inkretīniem, kas iedarbojas uz aizkuņģa dziedzera 

saliņām stimulējot β-šūnu insulīna sekrēciju un supresējot α-šūnu glikagona sekrēciju. Tā pat 

arī zarnu mikroflorai un nervu sistēmai ir nozīme 2TCD attīstībā. Būtiska loma ir 

sistemātiskam iekaisumam, kas ir saistāms ar β-šūnu nepareizu funkcionēšanu (Kahn et al., 

2014). 

Pacienti savu veselības stāvokli var uzlabot, mainot dzīves stilu un ēšanas paradumus – 

uzturot ķermeņa masas indeksu līdz 25 kg/m2, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, uzturā 

lietojot daudz šķiedrvielu un nepiesātināto taukskābju, atturoties no smēķēšanas un 

pastiprinātas alkohola lietošanas. Ārstēšanā izmanto arī medikamentus, lai normalizētu 

glikozes koncentrāciju un mazinātu komplikāciju attīstību, piemēram, sulfonilurīnvielas, 

biguanīdus, meglitinīdus, tiazolidīndionus u.c. (Olokoba et al., 2012). 

1.7.4. Cukura diabēta komplikācijas 

Cukura diabēta pacientiem var attīstīties dažādas diabētiskās komplikācijas. Tās var būt, 

piemēram, retinopātija ar iespējamu redzes zaudēšanu, neiropātija ar iespējamām 

amputācijām, gremošanas sistēmas traucējumiem un kardiovaskulārām slimībām. Var novērot 

aterosklerotiskas kardiovaskulāras un cerebrovaskulāras slimības, aknu slimības. Viena no 

izplatītākajām mikrovaskulārajām komplikācijām gan 1TCD, gan 2TCD pacientiem ir 

nefropātija ar sekojošu nieru mazspēju (American Diabetes Association, 2014). 

Diabētiskā nefropātija skar ~ 30 % CD pacientu. Diabēts izraisa izmaiņas nieru 

struktūrā; tajās var novērot mezangija proliferāciju, glomerulu bazālās membrānas 
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sabiezēšanu, glomerulosklerozi. Paaugstināts asinsspiediens, hiperglikēmija un ģenētiskā 

predispozīcija ir galvenie riska faktori diabētiskās nefropātijas attīstībai (Gross et al., 2005).  

Slimības patoģenēzē ir iesaistīti dažādi ceļi: profibrotiskie un iekaisuma citokīni, 

hemodinamiskais ceļš (renīna-angiotenzīna-aldesterona un urotenzīna sistēmas), dažādu 

kināžu ceļi (piemēram, proteīna kināze C), bet visnozīmīgākie ir oksidatīvā stresa mediatori 

(Arora and Singh, 2013). Diabētisku nieru garozā pastāv cieša saistība starp paaugstinātu 

oksidatīvo stresu, profibrotisko mediatoru pieaugumu (kolagēns I, kolagēns III, 

transformējošais augšanas faktors β, fibronektīns) un pastiprinātu pirmsiekaisuma mediatoru 

pieaugumu (vaskulārā šūnu adhēzijas molekula 1, monocītu hemotaktiskais proteīns) (Chew 

et al., 2010). Diabēta laikā pastiprināti darbojas iNOS un tā veicina peroksinitrīta veidošanos, 

kam ir svarīga loma glomerulāro bojājumu attīstībā (Xiao et al., 2008). Diabētiskās nierēs ir 

vairāki enzimātiski un neenzimātiski ROS avoti – slāpekļa oksīda sintāzes, ksantīna oksidāzes 

aktivitāte, glikozes autooksidācija, NADPH oksidāze, traucējumi mitohondriālās elpošanas 

ķēdē (Forbes et al., 2008).  

Mitohondriju veiktā oksidatīvā fosforilācija nodrošina šūnu homeostāzei nepieciešamo 

ATP, kas uztur Na+ gradientu nieru kanāliņos. Paaugstināta glikozes līmeņa dēļ pieaug 

vajadzība pēc ATP, kura nodrošināšanai notiek intensīvāka oksidatīvā fosforilācija. Tās laikā 

no elektronu transporta ķēdes noplūst elektroni, kas reaģē ar molekulāro skābekli un veido 

ROS. Tālāk ROS pārprodukcija izraisa oksidatīvo stresu, kas savukārt bojā mitohondrijus 

(Higgins and Coughlan, 2014). Nepareizi funkcionējošu mitohondriju ražotie ROS, it īpaši 

superoksīds, tiek uzskatīti par nozīmīgu faktoru diabētisko komplikāciju attīstībā (Forbes et 

al., 2008). Nepareizi funkcionējošos mitohondrijus šūnā var iznīcināt mitofāgijas ceļā, bet, 

kad to skaits pārsniedz mitofāgijas kapacitāti, bojātie mitohondriji izraisa šūnu nāvi. Līdz ar to 

diabētiskās nefropātijas stāvokļa uzlabošanas stratēģijai vajadzētu ietvert mitohondriju 

disfunkcijas novēršanu (Higgins and Coughlan, 2014). 

1.8. DNS reparācijas un proteolīzes enzīmu loma cukura diabēta 

patoģenēzē 

1.8.1. Poli(ADP-ribozes) polimerāzes aktivitāte cukura diabēta laikā 

Pastiprināta PARP1 aktivitāte ir saistāma gan ar 1. tipa, gan ar 2. tipa cukura diabētu un 

to komplikācijām. Palielinātā glikozes koncentrācija veicina ūdeņraža peroksīda, superoksīda 

anjonu un peroksinitrīta veidošanos, kas ir cēlonis DNS bojājumiem. Tie savukārt aktivē 

PARP1 un pastiprina PARilēšanu, tādējādi izmainot gan endoteliālā ATP daudzumu, gan 



36 

 

piridīna nukleotīdu līmeni un NADPH (Garcia-Soriano et al., 2001). Tā kā eNOS, kas atrodas 

vaskulārajās endotēlija šūnās, ir atkarīga no NADPH, tad endotēlija disfunkcija diabēta 

gadījumā tiek saistīta ar PARP1 vadītu, atgriezenisku šūnu NADPH deficītu (Pacher and 

Szabo, 2005). 

PARP1 pārmērīga aktivēšana var izraisīt arī motoro un sensoro nervu vadītspējas 

deficītu, neirovaskulāro disfunkciju un enerģijas trūkumu šūnās, kas raksturīgs perifērajai 

diabētiskajai neiropātijai (Obrosova et al., 2004a). Patoloģiskas izmaiņas vērojamas arī, 

piemēram, miokardā, tīklenē, nieru garozā. PARP1 inhibitori uzrāda pozitīvu ietekmi 

diabētisko komplikāciju mazināšanā (Pacher et al., 2002; Obrosova et al., 2004b; Minchenko 

et al., 2003). Tie spēj normalizēt diabēta izmainītos ATP, NAD+ un NADPH līmeņus, kā arī 

ne tikai novērst endotēlija disfunkcijas attīstību, bet arī atjaunot tā darbību (Soriano et al., 

2001). 

1.8.2. Histona H2AX iesaiste cukura diabēta norisē 

Palielinātu γH2AX proteīna līmeni var novērot 1TCD attīstības laikā aizkuņģa 

dziedzera β-šūnās, kas norāda uz pastiprinātu DNS divpavedienu pārrāvumu veidošanos. Tie 

veicina β-šūnu disfunkciju un iekaisuma reakcijas, tādējādi piedaloties autoimunitātes 

veidošanā un aizkuņģa dziedzera saliņu bojāejā (Horwitz et al., 2018). Līdzīgi, 2TCD laikā 

aizkuņģa dziedzera β-šūnās ievērojami pieaug DNS divpavedienu pārrāvumu līmenis 

(Tornovsky-Babeay et al., 2014).  

Citur organismā arī var konstatēt DNS bojājumus, piemēram, 1TCD gadījumā pacientu 

limfocītos hiperglikēmijas dēļ rodas brīvie radikāļi, kas izraisa oksidatītvo stresu un ietekmē 

DNS, kā rezultātā var novērot palielinātu fosforilētā H2AX līmeni (Giovannini et al., 2014). 

Cilvēkiem bez cukura diabēta γH2AX var būt noderīgs marķieris kardiometabolā riska 

monitorēšanai, kas saistīts ar kardiovaskulārajām slimībām (Yoon et al., 2017).  

1.8.3. Ksantīna oksidoreduktāzes loma cukura diabēta gadījumā 

Palielināta XO aktivitāte serumā ir riska faktors 2TCD attīstībai (Li et al., 2018). 

Diabētiskām pelēm tika novērots, ka diabēta laikā pastiprinātā superoksīda veidošanās ir 

saistāma ar XO aktivitātes pieaugumu plazmā, ko nodrošina palielināts XO un XDH 

daudzums. Palielinātā XO aktivitāte var iesaistīties diabēta vaskulāro komplikāciju 

patoģenēzē (Matsumoto et al., 2003). 

XO aktivitāte 1TCD gadījumā pieaug aknās, kuras to atbrīvo plazmā. XO saistās ar 

glikozaminoglikāniem pie asinsvadu sieniņām, izraisot lokālu oksidatīvo stresu un audu 
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bojājumus. Savukārt XO inhibēšana samazina oksidatīvo stresu diabēta gadījumā: XO 

inhibitors allopurinols novērš glutationa oksidāciju un lipoperoksidāciju cilvēkiem ar 1TCD 

(Desco et al., 2002). 

Nierēs hiperglikēmija stimulē XO aktivitāti, kas ir saistīta ar palielinātu oksidatīvo 

stresu un iekaisumu caur NF-κB ceļa aktivēšanu, rezultējoties ar nieru bojājumiem. XO 

inhibēšana inaktivē NF-κB signalēšanu, kas savukārt inhibē citokīnu atbrīvošanu un 

iekaisuma veidošanos (Liu et al., 2015). 

Pacientiem īpaši izteikta ROS veidošanās ir vērojama diabētiskās perifērās neiropātijas 

gadījumā (skar rokas un kājas), kad serumā samazinās brīvā tiola daudzums un palielinās 

oksidatīvi bojātu molekulu koncentrācija, piemēram, išēmijas modificēts albumīns un AGE, 

kas korelē ar XO aktivitāti. Šo korelāciju var novērot arī pacientiem ar glikēto hemoglobīnu, 

hipertensiju un palielinātu ķermeņa masas indeksu (Miric et al., 2016). 

Diabēta pacientiem ir traucēts brūču dzīšanas process. Diabētisku brūču tuvumā pieaug 

XO aktivitāte un reizē ar to arī ROS līmenis. XOR inhibitori varētu novērst ROS 

pārprodukciju un mazināt urīnskābes līmeni, atjaunojot homeostāzi audos, un paātrināt brūču 

dzīšanas procesu (Weinsteinet al., 2015). 

1.8.4. Proteolīzes enzīmu nozīme cukura diabēta gadījumā 

Augstam glikozes līmenim, kāds tas ir diabēta gadījumā, ir tiešs bioloģisks efekts uz 

proteasomu funkcijām. Izmaiņas to darbībā ir iesaistītas CD komplikāciju patofizioloģijā. 

Hiperglikēmija diabēta sākuma stadijā veicina peroksinitrīta un 19S regulatorā kompleksa 

vadītu 26S proteasomas aktivitātes palielināšanos diabētiskos aortas, tīklenes un nieru audos. 

Tas izraisa NF-κB ceļa aktivēšanos, kas stimulē iekaisuma reakcijas, ko var novērot gan 

1. tipa, gan 2. tipa CD pacientiem. Oksidatīvais stress tīklenes endotēlija šūnās palielina 

ubikvitīna konjugātu produkciju, kas pastiprina UPS darbību, lai nodrošinātu to degradēšanu 

(Liu et al., 2012; Fernandes et al., 2006). Insulīna deficīta gadījumā sirds muskuļos palielinās 

UPS veiktā proteolīze, tādējādi UPS ir iesaistīta arī diabētiskās kardiomiopātijas attīstībā (Hu 

et al., 2008). 

Cukura diabēta laikā palielinātai UPS aktivitātei ir svarīga loma skeleta muskuļu 

atrofijas attīstībā – var novērot pastiprinātu ekspresiju ar proteīnu degradāciju saistītiem 

gēniem (Lecker et al., 2004). Diabētisku žurku muskuļos ir novērots palielināts 

imunoproteasomu daudzums (Merforth et al., 2003). 

Pētījumos par UPS aktivitāti diabētiskā sirdī ir atklāts, ka drīz pēc 1TCD sākšanās 

oksidatīvais stress izraisa UPS darbības pastiprināšanos, palielinot kaspāzei līdzīgo aktivitāti, 
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tripsīnam līdzīgo aktivitāti un himotripsīnam līdzīgo aktivitāti, bet vēlāk, diabētam 

progresējot, visu trīs peptidāžu aktivitātes ievērojami samazinās. Arī ubikvitinēto proteīnu 

uzkrāšanās nav vērojama uzreiz pēc diabēta sākšanās. Tas norāda, ka sākotnējā proteasomu 

funkciju pastiprināšanās nodrošina īslaicīgu aizsardzību pret oksidatīvo stresu, bet tā tiek 

zaudēta ilgstoša diabēta stāvokļa dēļ. Sirds UPS darbības stimulēšana, pārekspresējot PA28α, 

aizkavē sirds disfunkciju: samazinās diabēta izraisītā sirds fibroze un apoptoze (Li et al., 

2017). 

Intracelulārās hiperglikēmijas ietekmē mikrovaskulārajās endotēlija šūnās tīklenē un 

nierēs palielinās reaktīvo karbonilsavienojumu metilglioksāla (MGO) un glioksāla 

koncentrācija, kas proteīnos veido kovolentus aduktus ar konkrētiem lizīna un arginīna 

atlikumiem, traucējot to funkcijām. MGO ir galvenais avots intracelulāriem AGE, kas ir 

saistīti ar hronisku iekaisumu, aterosklerozi un diabētisko nefropātiju. MGO kovolenti 

modificē 20S subvienības, samazinot proteasomālo himotripsīnam līdzīgo aktivitāti, kā arī 

19S proteīnu līmeni. Tas palielina poliubikvitinētu proteīnu uzkrāšanos šūnās, traucējot to 

funkcijām (Queisser et al., 2010). Proteīna apelīna saistība ar diabētiskās nefropātijas attīstību 

ir meklējama mijiedarbībā ar UPS. Nieru glomerulās atrodas šūnas podocīti, kurās apelīna 

ietekmē diabēta laikā samazinās proteasomu aktivitāte, kā rezultātā podocītos uzkrājas 

poliubikvitinēti proteīni. Tas savukārt izraisa endoplazmatiskā tīkla stresu, tādējādi stimulējot 

bojājumus podocītos un diabētiskās nefropātijas attīstību (Guo et al., 2015). Papildus 

pazeminātajam proteasomu aktivitātes līmenim, diabētisku žurku nieru garozā ir samazināts 

PSMA6 proteīna daudzums. Tā kā proteasomu ceļš ir svarīgs šūnu ciklu kontrolējošo 

proteīnu, piemēram, p21WAF1/CIP1 un p27Kip1, regulācijā, PSMA6 samazinājumam varētu 

būt saistība ar nefropātijai raksturīgo p21WAF1/CIP1 un p27Kip1 proteīnu pieaugumu, kas 

izraisa mezangiālo šūnu cikla apstāšanos G1 fāzē (Li et al., 2010). 

Augsts glikozes līmenis aizkuņģa dziedzera saliņās samazina vairāku UPS gēnu 

ekspresiju, kam ir regulatoras funkcijas dažādos šūnu procesos (piemēram, Uch-L1, E6-AP, 

UbcH5), liecinot par UPS lomu saliņu fizioloģijā. Turpretī c-Cbl ekspresija šajos apstākļos 

saliņās nedaudz palielinās, jo šis proteīns veicina aktivētu tirozīnkināzes receptoru 

ubkvitinēšanu un internalizāciju, tādējādi pārtraucot šūnu signalēšanu. Šādi tiek ietekmēti 

insulīna signalēšanas ceļi β-šūnās. Proteasomu inhibēšana veicina glikozes stimulētu insulīna 

sekrēciju, norādot uz proteasomu lomu insulīna apritē (López-Avalos et al., 2006).  
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1.9. Pirmā tipa cukura diabēta dzīvnieku modeļsistēmas 

Diabēta izpētei nepieciešams pārdomāts eksperimenta dizains, lai iegūtās zināšanas būtu 

noderīgas šīs slimības seku novēršanai. Pētījumos nereti jāpielieto invazīvas manipulācijas un 

novērojumi, ko iespējams veikt dzīvnieku modeļsistēmās, turklāt tām jāattēlo slimības 

patoģenēze, tās tālākā attīstība un komplikācijas. Līdz šim vēl nav izveidots tāds viens 

dzīvnieku modelis, kas pilnībā atspoguļotu cilvēku diabēta rašanos un komplikācijas. Plaši 

pielietotas ir žurku un peļu modeļsistēmas. Cukura diabētu dzīvniekiem var izraisīt ķīmiski, 

ķirurģiski un ar ģenētiskām/imunoloģiskām manipulācijām. Ķīmiskai cukura diabēta 

izraisīšanai visbiežāk izmanto STZ vai aloksānu, kas ir citotoksiski glikozes analogi. Ar šiem 

savienojumiem var izraisīt gan 1. tipa, gan 2. tipa CD, tomēr pārsvarā tos lieto 1TCD 

izsaukšanai, jo tie nevar tieši inducēt insulīna rezistenci (Radenković et al., 2016). 

Kaut arī abu vielu citotoksicitāte tiek sasniegta pa dažādiem ceļiem, to selektīvā 

iedarbība uz β-šūnām ir vienāda. Aptuveni 30 min pēc aloksāna injicēšanas palielinās insulīna 

un samazinās glikozes līmenis, izraisot īslaicīgu hipoglikēmiju, kāda nav novērojama pēc 

STZ ievadīšanas. Nākamās 2–4 h abi savienojumi, inhibējot insulīna sekrēciju, izraisa asins 

glikozes koncentrācijas palielināšanos un insulīna samazināšanos. Šajā laikā β-šūnās ir 

vērojams samazināts Goldži aparāta laukums, intracelulāra vakuolizācija, samazināts insulīna 

daudzums, graudainā endoplazmatiskā tīkla dilatācija un piebrieduši mitohondriji. Tad 4–8 h 

pēc injekcijas seko vairāku stundu hipoglikēmija, kas var izraisīt pat dzīvnieka nāvi. Vēlāk 

glikozes līmenis atkal ceļas un par diabēta sākumu uzskata paliekošu hiperglikēmiju, kas 

parādās 48 stundas pēc STZ un aloksāna ievadīšanas. Tajā laikā ir vērojama pilnīga β-šūnu 

degranulācija un integritātes zudums (Lenzen, 2008). Tālāk ir aprakstīti STZ un aloksāna 

citotoksiskās ietekmes mehānismi. 

1.9.1. Streptozotocīna modelis 

Streptozotocīns (2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrozourīnvielas)-1-D-glikopiranoze) ir dabā 

sastopams antibakteriāls savienojums, kuru producē augsnes baktērijas Streptomyces 

achromogenes. Tas ir hidrofils, relatīvi stabils aptuveni stundu +37 ºC temperatūrā pie pH 7,4. 

Gan zīdītāju, gan baktēriju šūnās STZ inhibē DNS sintēzi (Reusser, 1971; Lenzen, 2008). 

STZ ir glikozes analogs – tā molekulā esošā glikozes daļa pieļauj STZ transportu caur 

plazmas membrānā esošo glikozes transportētājproteīnu 2 (glucose transporter 2, GLUT2). 

Tādējādi STZ var selektīvi uzkrāties aizkuņģa dziedzera β-šūnās. Insulīnu producējošām 

šūnām, kuras neekspresē GLUT2, STZ toksicitāte ir zema (Elsner et al., 2000; Schnedl et al., 

1994). STZ citotoksiskās darbības princips ir parādīts 1.9. attēlā. 
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1.9. attēls. Streptozotocīna inducētu toksisko reakciju mehānismi žurku aizkuņģa 

dziedzera β-šūnās. ATP – adenozīna trifosfāts; H2O2 – ūdeņraža peroksīds; NO• – slāpekļa 

oksīds; O2
• – superoksīda radikālis; OH• – hidroksilradikālis; ONOO- – peroksinitrīts; NAD+ – 

oksidētais nikotīnamīda adenīna dinukleotīds; STZ – streptozotocīns; XO – ksantīna oksidāze 

(adaptēts no Szkudelski 2001). 

Galvenais STZ inducētās β-šūnu nāves mehānisms ir DNS alkilēšana, ko nodrošina STZ 

molekulas N-metil-N-nitrozourīnvielas daļa (Elsner et al., 2000). Nonākot β-šūnās, STZ 

metilē DNS, kas ir viens no izplatītākajiem alkilēšanas veidiem. Šajā reakcijā veidojas  

7-metilguanīns, O6-metilguanīns, 3-metiladenīns un 7-metiladenīns, un rodas DNS pārrāvumi. 

DNS fragmentācija aktivē PARP, tam seko NAD+ līmeņa samazināšanās aizkuņģa dziedzera 

saliņu šūnās, ietekmējot to funkcijas, tai skaitā proinsulīna sintezēšanu, kas ir zīmīgs diabēta 

izveidošanās rādītājs (Bennett and Pegg 1981, Yamamoto et al., 1981). Turklāt NAD+ līmeņa 

krišanās samazina ATP daudzumu, bet šāda šūnas enerģijas rezervju iztukšošana izraisa  

β-šūnu nekrozi – ir vērojama palielināta membrānu caurlaidība un nenotiek hromatīna 

kondensēšanās (Burkart et al., 1999). PARP inhibitoriem, piemēram, nikotīnamīdam un 

pikolīnamīdam, ir atgriezenisks efekts uz NAD+ līmeņa samazināšanos un proinsulīna 

sintēzes inhibēšanu (Yamamoto et al., 1981). 

No otras puses, STZ citotoksiskajam efektam ir saistība arī ar slāpekļa oksīdu (NO•), ko 

tas var atbrīvot no savas nitrozo daļas. NO• β-šūnās stimulē guanilātciklāzi, mijiedarbojoties 

ar tās hēma dzelzs atomu, un veicina cikliskā 3’,5’-guanozīnmonofosfāta (cGMP) uzkrāšanos. 
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NO• mijiedarbojas arī ar mitohondriālās akonitāzes dzelzs-sēra centriem un inhibē tās 

aktivitāti, tādējādi traucējot šūnas elpošanu (Turk et al., 1993). Pastiprinātā ATP 

defosforilācija nodrošina hipoksantīnu kā substrātu ksantīna oksidāzei, kuru tā oksidē par 

urīnskābi. Hipoksantīna metabolisms ietver ūdeņraža peroksīda dismutēšanu, kuras laikā 

izdalās superoksīda radikālis (O2
•) un hidroksilradikālis (OH•). NO• un brīvie radikāļi var 

izraisīt DNS bojājumus, gan darbojoties atsevišķi, gan kopā veidojot toksisko peroksinitrītu 

(ONOO-) (Nukatsuka et al., 1990; Szkudelski, 2001). Turklāt β-šūnas ir īpaši jutīgas pret 

bojājumiem, ko izraisa NO• un brīvie radikāļi, jo tajās ir zems brīvo radikāļu savācējenzīmu 

līmenis, tādu kā katalāze un glutationa peroskidāze (Spinas, 1999). 

Vēl viens mehānisms, kas raksturo STZ diabetogēno darbību, ir STZ spēja inhibēt  

β-šūnu enzīmu O-saistīto N-acetilglikozamīna (O-GlcNAc)-selektīvo  

N-acetil-β-D-glikozaminidāzi (O-GlcNAcāzi). Šis enzīms ir noslēdzošais O-glikozilēšanas 

ceļā β-šūnās un nošķeļ O-GlcNAc no proteīniem. STZ ir GlcNAc analogs, tāpēc tā mērķis ir 

O-GlcNAcāzes aktīvais saits. Šis enzīms konvertē STZ par savienojumu, kas līdzinās 

dabīgajam liganda pārejas stāvoklim, bet ir enerģētiski stabilāks. Konvertētais STZ 

savienojums tiek katabolizēts lēnāk, tāpēc tas izkonkurē O-GlcNAc substrātu aktīvajā saitā, 

izraisot enzīma inhibīciju. Rezultātā STZ ietekmē β-šūnās uzkrājas O-glikozilēti proteīni, 

turklāt STZ inducētā O-glikozilēšana ir neatgriezeniska gan in vitro, gan in vivo. β-šūnas satur 

vairāk O-GlcNAc transferāzi, salīdzinot ar citām šūnām, un tas ir vēl viens faktors, kas padara 

β-šūnas īpaši jutīgas pret STZ (Kondar et al., 2001; Toleman et al., 2006). 

Kopš STZ diabetogēnās iedarbības atklāšanas 1963. gadā, to lieto cukura diabēta 

izraisīšanai dažādiem eksperimenta dzīvniekiem, tai skaitā žurkām, pelēm, pērtiķiem u.c. 

(Rerup, 1970). Žurkām to parasti ievada kā vienu lielu devu (50–100 mg/kg), izsaucot 

toksiskas izcelsmes diabētu ar nopietnu insulīna deficītu, vai kā vairākas nelielas devas, kas 

diabētu izraisa pakāpeniskāk un tam ir drīzāk autoimūna izcelsme (Islas-Andrade et al., 

2000). 

1.9.2. Aloksāna modelis 

Aloksāns (2,4,5,6-tetraoksipirimidīns) ir pirimidīnu atvasinājums, kas tika uzsintezēts 

1838. gadā, oksidējot urīnskābi. Tas ir hidrofils, ķīmiski nestabils savienojums ar 

pussabrukšanas periodu 1,5 min +37 ºC temperatūrā pie pH 7,4. Aloksāna spēju izraisīt 

diabētu konstatēja 1943. gadā. Dzīvniekiem bija vērojami tipiski cilvēku diabēta simptomi – 

ketonūrija, ketonēmija, polidipsija, poliūrija, svara zudums, hiperglikēmija, glikozūrija 

(Lenzen 2008; Lenzen et al., 1991). 
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Būdams glikozes analogs, aloksāns aizkuņģa dziedzerī selektīvi uzkrājas β-šūnās, 

nonākot tajās caur zemas afinitātes GLUT2 glikozes transportieri. Glikoze spēj inhibēt šo 

procesu, darbojoties kā konkurents uz transportieri. Tā kā aloksānam ir īss pussabrukšanas 

periods, fizioloģiskā vidē 5 min laikā sadalās ap 90 % vielas un tā kļūst netoksiska β-šūnām. 

Tāpēc diabēta izraisīšanai aloksānam šūnās jānonāk 5 min laikā (Gorus et al., 1982; Elsner et 

al., 2002). 

Aloksāna darbības mehānisms, kas rezultējas ar β-šūnu nekrozi, ir parādīts 1.10. attēlā.  

 

1.10. attēls. Aloksāna darbības mehānisms β-šūnās. ATP – adenozīna trifosfāts; GLUT2 – 

glikozes transportētājproteīns 2; GS• – glutationa radikālis; GSH – glutations; GSSG – 

oksidēts glutations; H2O2 – ūdeņraža peroksīds; NADPH – nikotīnamīda adenīna dinukleotīda 

fosfāts; O2
• – superoksīda radikālis; OH• – hidroksilradikālis; OH– – hidroksiljons; SH – 

sulfhidril grupa (adaptēts no Radenković et al., 2016). 

β-šūnās notiek aloksāna oksidēšanās-reducēšanās cikls, kura laikā rodas brīvie radikāļi. 

Tripeptīds glutations (GSH) reducē aloksānu par dialurīnskābi. Šajā reakcijā no GSH rodas 

glutationa radikāļi (GS•), kas savstarpēji veido oksidētu glutationu (GSSG). Savukārt 

dialurīnskābe O2 klātbūtnē var pašoksidēties par aloksāna radikāļiem, kas pārveidojas atpakaļ 

par aloksānu. Procesa laikā no O2 rodas superoksīda radikāļi, un veidojas arī H2O2. Tālāk 

Hābera-Veisa reakcijā pārneses metāla, visbiežāk Fe2+, klātbūtnē no H2O2 veidojas 

hidroksilradikāļi. Tā kā GSH konkurē ar O2 par aloksāna radikāļiem, tad tas var inhibēt 
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pašoksidāciju (Winterbourn and Munday, 1989). Līdzīgi kā STZ gadījumā, hidroksilradikāļi 

bojā β-šūnu DNS, tādējādi aktivējot PARP, kas samazina intracelulārā NAD+ līmeni un inhibē 

proinsulīna sintēzi. Tiols un brīvo radikāļu savācēji var pasargāt šūnas no aloksāna 

diabetogēnās iedarbības (Yamamoto et al., 1981).  

Otrais aloksāna citotoksiskuma veids izpaužas, inhibējot glikokināzi (heksokināzi IV) – 

β-šūnu glikozes sensoru, enzīmu, kas ir nozīmīgs glikozes inducēta insulīna sekrēcijā. 

Aloksāns reaģē ar divām blakus esošām sulfhidril (SH) grupām, kas atrodas aizkuņģa 

dziedzera β-šūnu glikokināzes cukura saistīšanās saitā, veidojot disulfīdu saites. Rezultātā 

notiek atgriezeniska enzīma inaktivēšana un aloksāna reducēšanās par dialurātu (Lenzen et 

al., 1988). Glikokināzes inhibēšana samazina glikozes oksidēšanu un ATP ģenerēšanu, 

nomācot ATP signālu, kuram būtu jāaktivizē insulīna sekrēcija (Lenzen 2008). Glikoze var 

kavēt aloksāna piekļuvi SH grupām, saistoties glikokināzes cukura saistīšanas saitā (Lenzen et 

al., 1988). 

Aloksāna ietekmē β-šūnu citosolā palielinās brīvā Ca2+ līmenis (Kim et al., 1994). Tas ir 

saistīts ar aloksāna spēju depolarizēt šūnu membrānas (Dean and Matthews, 1972). Tajās 

atveras kalcija kanāli, kas veicina Ca2+ nokļūšanu šūnās no ekstracelulārā šķidruma. Palielinās 

arī Ca2+ mobilizācija no intracelulārajām rezervēm, savukārt tā izkļūšana no citoplazmas ir 

ierobežota (Szkudelski, 2001). Palielinātais Ca2+ līmenis aizsāk reakciju virkni, kas inducē 

DNS pārrāvumu veidošanos (Kim et al., 1994). 

Cukura diabēta izraisīšanai žurkām visbiežāk aloksānu izmanto intravenozi devā 

65 mg/kg vai intraperitoneāli – devā 150 mg/kg. Devas lielums atkarīgs ne tikai no dzīvnieka 

sugas un ievadīšanas veida, bet arī no tā, vai dzīvnieki ir ēduši vai neēduši – pēdējā variantā 

tie ir uzņēmīgāki pret diabēta ierosināšanu. Cilvēka aizkuņģa dziedzera saliņas nav tik jutīgas 

pret aloksānu, salīdzinot ar pelēm un žurkām (Szkudelski, 2001). 

1.10. Tat proteīns 

Arī citu slimību izraisītāji ir saistīti ar oksidatīvā stresa radītiem DNS divpavedienu 

pārrāvumiem, piemēram, cilvēka imūndeficīta vīruss 1 (human immunodeficiency virus 1, 

HIV-1). DNS pārrāvumi un to reparācija nodrošina vīrusa DNS integrēšanu 

saimniekorganisma genomā (Tachiwana et al., 2006). Turklāt HIV-pozitīviem pacientiem ir 

pavājināta antioksidantu aizsardzības sistēma, salīdzinot ar veseliem cilvēkiem, kas kavē 

oksidatīvā stresa novēršanu (Allard et al., 1998). Ar HIV-1 saistītie DNS bojājumi var izraisīt 

genoma nestabilitāti, kas var novest pie mutācijām un hromosomu translokācijām (El-Amine 

et al., 2018). 
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HIV-1 gadījumā viens no oksidatīvā stresa avotiem ir HIV-1 vīrusu replikācijas  

trans-aktivators (Tat) proteīns (Price et al., 2005). Tat ir iesaistīts HIV-1 transkripcijā un 

vīrusa replikācijā, kas notiek divos galvenajos šūnu tipos, ko inficē HIV-1: CD4+ T šūnās un 

monocītos/makrofāgos (Rice et al., 2017). 

Tat inducē ROS producēšanu, aktivējot NADPH un spermīna oksidāzes, kas ir 

citotoksiskā ūdeņraža peroksīda avots, kā arī samazinot poliamīna spermīna daudzumu, kas ir 

nepieciešams normālai šūnu funkcionēšanai un augšanai (Capone et al., 2013). Tat var tieši 

iedarboties uz mitohondrijiem un izraisīt mitohondriju transmembrānu potenciāla 

samazināšanos un citohroma c atbrīvošanu. Izolētos sirds, aknu un smadzeņu mitohondrijos 

Tat izraisa to uzbriešanu; samazinās mitohondriju veiktā oksidācija. Tat inhibē citohroma c 

oksidāzi, kas ir viens no galvenajiem oksidatīvās fosforilācijas regulēšanas saitiem un katalizē 

noslēguma fāzi mitohondriālajā elektronu pārneses ķēdē (Lecoeur et al., 2012). 

Vēl viens veids, kā Tat var inducēt oksidatīvo stresu, ir antioksidantu mehānismu 

kavēšana, piemēram, samazinot antioksidanta glutationa daudzumu. Tas veicina NF-κB 

aktivēšanu, kas vēl vairāk palielina oksidatīvo stresu un stimulē DNS divpavedienu 

pārrāvumu veidošanos. ROS var oksidēt arī tādas šūnu molekulas kā proteīni un lipīdi, 

tādējādi ietekmējot signālu kaskādi, kas regulē dažādus šūnu procesus – augšanu, 

diferencēšanos un apoptozi. Turklāt Tat var iekļūt šūnu tipos, ko neskar HIV-1, piemēram,  

B-šūnās (El-Amine et al., 2018). HIV-1 inficētās šūnas sekretē Tat proteīnu; tas cirkulē HIV 

pozitīvu cilvēku asinsritē un savu strukturālo īpašību dēļ šķērso B-šūnu membrānu. Šūnās Tat 

aktivē AICDA gēnu, kas kodē AID (aktivēšanas inducēta citidīna deamināze). Šis proteīns 

nonāk pie imunoglobulīna smagās ķēdes (IGH) gēna lokusa, kas HIV pozitīviem pacientiem 

izteiktāk kolokalizē ar proto-onkogēnu MYC, kurš kodē šūnas cikla progresijā un apoptozē 

iesaistītu kodola fosfoproteīnu. Kolokalizācijas vietās vienlaicīgi notiek DNS divpavedienu 

bojājumi. Tiem sekojoša nehomologā DNS pavedienu galu savienošana izraisa hromosomu 

translokāciju, kas noved pie Burkita limfomas attīstības (Sall et al., 2019). 

Veselu donoru izolētu B-šūnu inkubēšana kopā ar Tat proteīnu ir pietiekama, lai tajās 

izraisītu DNS divpavedienu pārrāvumus, ko var konstatēt pēc H2AX klātbūtnes. 

Antioksidanti, tai skaitā uz mitohondrijiem mērķēti savienojumi, spēj samazināt gan ROS 

līmeni, gan DNS pārrāvumu līmeni, kas norāda, ka Tat veicina genomisko nestabilitāti, 

inducējot mitohondriālo ROS veidošanos (El-Amine et al., 2018). 1,4-DHP atvasinājumi ir 

uzrādījuši gan antioksidatīvas aktivitātes, gan mitohondriotropiskas īpašības (Velena et al., 

2016). Tiem varētu piemist potenciāls mazināt Tat izraisītu DNS divpavedienu pārrāvumu 

veidošanos.  
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2. MATERIĀLI UN METODES 

2.1. Izmantotās vielas 

Darbā izmantotos 1,4-DHP atvasinājumus nodrošināja LOSI. To struktūrformulas ir 

atainotas 2.1. tabulā.  

2.1. tabula. 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu struktūrformulas. 

Savienojums Struktūrformula 
Molekulārais 

svars (g/mol) 

Metkarbatons 

Dinātrija-2,4,6-trimetil-

1,4-dihidropiridīna-3,5-

biskarboniloksiacetāta 

heksahidrāts  

N
H

O
ONa

O
NaO

H

O O

O O

x 6H2O  

479,34 

Etkarbatons 

Dinātrija-4-etil-2,6-

dimetil-1,4-

dihidropiridīna-3,5-

biskarboniloksiacetāta 

heksahidrāts 

N
H

O
O

O
O

H

O O

O OH

x 6H2O

NaNa

 

493,37 

J-9-125 

Dinātrija-2,6-dimetil-4-

stiril-1,4-dihidropiridīna-

3,5-biskarboniloksiacetāta 

heksahidrāts N
H

O
ONa

O
NaO

OO

OO

H

x6H2O  

567,50 

Glutapirons 

2-(2,6-dimetil-3,5-

dietoksikarbonil-1,4-

dihidropiridil-4-

karboksamido)glutārskābes 

dinātrija sāls pentahidrāts 

 

542,50 
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2.1. tabula (turpinājums). 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu struktūrformulas. 

Savienojums Struktūrformula 
Molekulārais 

svars (g/mol) 

AV-153-Na 

2,6-dimetil-3,5-

dietoksikarbonil-1,4-

dihidroizonikotīnskābes 

nātrija sāls  

319,30 

AV-153-Ca 

2,6-dimetil-3,5-

dietoksikarbonil-1,4-

dihidroizonikotīnskābes 

kalcija sāls tetrahidrāts 

 

704,77 

AV-153-Mg 

2,6-dimetil-3,5-

dietoksikarbonil-1,4-

dihidroizonikotīnskābes 

magnija sāls 

heksahidrāts 
 

724,99 

AV-153-K 

2,6-dimetil-3,5-

dietoksikarbonil-1,4-

dihidroizonikotīnskābes 

kālija sāls monohidrāts 
 

353,40 

PP-544-Na 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-

dekahidroakridīn-1,8-

dion-9-karbonskābes 

nātrija sāls 
 

403,40 

Reaģenti hloroforms, izopropanols, nātrija hlorīds, mononātrija fosfāts (NaH2PO4), 

dinātrija fosfāts (Na2HPO4), nātrija dodecilsulfāts, glicerīns, kālija acetāts, Tris-HCl, etīdija 

bromīds, Tween 80, TRI reaģents, agaroze, 10 % neitrāli buferēts formalīna šķīdums bija 

iegādāti no Sigma-Aldrich, Vācija. Kreamiskās piestas bija no SIA Arbor, Latvija. Nātrija 

hidroksīds, 96 % etanols bija piegādāti no SIA ENOLA, Latvija. Šķidrais slāpeklis bija 

N
H

OO

H
O O

OO

2

x4H2O

Ca2+

N
H

OO

H
O O

OO

2

x6H2O

Mg2+
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iepirkts no SIA AGA, Latvija. Ar DEPC apstrādātais ūdens, RNS paraugu attīrīšanas 

komplekts (RapidOut DNA Removal Kit), reversās transkripcijas komplekts (RevertAid™ 

First Strand cDNA Synthesis Kit) bija iegādāti no Thermo Scientific, ASV. Kvantitatīvās 

polimerāzes ķēdes reakcijas reaģentu maisījums (SYBR® Green PCR Master Mix) bija 

iegādāts no Applied Biosystems, ASV. Praimerus piegādāja Metabion international AG, 

Vācija. Plastmasas mēģenes (15 ml, 1,5 ml), automātisko pipešu uzgaļi (0,1–1000 µl) bija 

iepirkti no Sarstedt, Vācija. Reaktīvus un materiālus imūnhistoķīmijas pētījumam iepirka no 

SIA Diamedika, Latvija. Antivielas proteīnu ekspresijas noteikšanai iegādājās no Abcam, 

Lielbritānija: truša poliklonālā PARP1 antiviela (AbCam, ab6079), truša monoklonālā anti-

šķeltā PARP1 antiviela (AbCam, ab32651) un truša poliklonālā γH2AX antiviela (AbCam, 

ab11175). Priekšmetstikliņi un segstikliņi bija no Biosigma, Itālija. EnVision reaģents bija no 

DAKO, Glostrup, Dānija. Darbam ar B-limfocītiem izmantotie reaģenti bija Pancoll (PAN 

Biotech, Vācija), B-cell isolation kit II (Macs Milteny Biotec, Vācija), RPMI barotne (Life 

Technologies, Lielbritānija), karstuma inaktivēts fetālais teļa serums (FCS, Life Technologies, 

Lielbritānija), penicilīns/streptomicīns (Life Technologies, Lielbritānija), Tat proteīns (Ablinc, 

ASV), 4 % paraformaldehīds (Euromedex, Francija), liellopu seruma albumīns (BSA, Life 

Technologies, Lielbritānija), fosfāta buferis (PBS, Life Technologies, Lielbritānija), DAPI 

vide (Vector laboratories, ASV). Izmantotās antivielas: CD19 (Biolegend, ASV), CD3 (BD 

Pharmigen, ASV), peles monoklonālās antivielas pret γH2AX (phospho Ser139 H2AX, Active 

Motif, ASV), anti-truša sekundārās antivielas ar Alexa Fluor-488 (Life Technologies, 

Lielbritānija). 

Darba veikšanai izmantotas šādas iekārtas: transiluminators BioSpectrumAC Imaging 

System (UVP, Kanāda), centrifūga Sigma 3-16K (Sigma Laborzentrifugen GmbH, Ostrode am 

Harz, Vācija), spektrofotometrs BioPhotometer (Eppendorf, Vācija), līdzstrāvas devējs 

(PowerPac Basic, Bio-Rad, ASV), elektroforēzes kamera (MSCHOISE, Cleaver Scientific 

Ltd.), StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems, ASV), laminārās plūsmas 

skapis Esco Airstream Max Class II Biological Safety Cabinet (Esco Technologies, Inc., 

ASV), TCS SP8 konfokālais mikroskops (Leica Microsystems, Vācija). 

2.2. Eksperimentā izmantotie dzīvnieki 

Pētījumā izmantoja pieaugušus Wistar līnijas balto žurku tēviņus ar svaru 200–250 g. 

Dzīvniekus piegādāja no Rīgas Stradiņa universitātes Eksperimentālo dzīvnieku laboratorijas 

(Rīga, Latvija). Darbā tika ievērotas vadlīnijas no Eiropas Savienības direktīvas 2010/63/EU 

un Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumiem Nr. 450 „Eksperimentos un 
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zinātniskos nolūkos izmantojamo dzīvnieku turēšanas, izmantošanas, tirdzniecības un 

nogalināšanas kārtība”. Tika saņemta Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja dzīvnieku 

izmantošanai izmēģinājumos (1. pielikums). 

Eksperimenti ar dzīvniekiem noritēja no 2012. līdz 2013. gadam Kronvalda bulvārī 4 

(toreizējā LU Bioloģijas fakultāte). Pēc dzīvnieku pārvešanas uz eksperimenta telpām tos 

izmitināja atbilstošos, laboratorijas žurkām paredzētos būros, kā arī noteica septiņu dienu 

adaptācijas periodu. Telpā uzturēja +22,0 ± 0,5 ºC gaisa temperatūra un ievēroja 12 stundu 

gaismas-tumsas ciklu. Visā dzīvnieku turēšanas laikā tos baroja ad libitum ar žurkām 

piemērotu laboratorijas barību (“Tukuma Straume”, Latvija), un tiem bija neierobežota 

piekļuve dzeramajam ūdenim. 

2.3. Eksperimenta dizains 

Pirmā tipa CD izraisīšanai izmantoja STZ un aloksānu, kas abi ir toksiski glikozes 

analogi insulīnu producējošajām aizkuņģa dziedzera β-šūnu saliņām (Lenzen, 2008). Tas ļāva 

salīdzināt dažādu modeļu ietekmi uz gēnu ekspresiju. 

2.3.1. Streptozotocīna modelis 

Žurkām izraisīja 1. tipa cukura diabētu, vienu reizi injicējot astes vēnā 0,20–0,25 ml 

STZ (50 mg/kg), ko tieši pirms manipulācijas atšķaidīja 10 mM citrāta buferī (pH 4,5). 

Žurkas 12 h pirms STZ injicēšanas nebaroja, bet tās varēja brīvi piekļūt ūdenim. Kontroles 

grupai astes vēnā injicēja 0,20 ml 10 mM citrāta buferi. Žurkām 48 h pēc manipulācijas no 

astes vēnas paņēma perifēro asiņu paraugu, kurā izmērīja glikozes līmeni. Tālāko pētījumu 

veica ar žurkām, kurām glikozes līmenis bija virs 13,89 mmol/l. Korekcijas ar insulīna 

injekcijām neveica. 

Žurkas sadalīja divās lielās grupās: vienā no tām bija veseli dzīvnieki, bet otrā – 

dzīvnieki ar STZ izraisīto cukura diabētu. Devītajā dienā pēc STZ injekcijas katru no lielajām 

grupām sadalīja 13 apakšgrupās (2.1. att.), kur vienai ar mākslīgās barošanas adatu trīs dienas 

pēc kārtas vienu reizi dienā ievadīja per os ūdeni, bet 12 grupām ievadīja per os kādu no 

sešiem dažādiem 1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem: metkarbatonu, etkarbatonu, 

glutapironu, J-9-125, AV-153-Na vai AV-153-Ca, kas atšķaidīti 0,9 % NaCl. 
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2.1. attēls. Streptozotocīna diabēta modeļa grupu izveides shēma. STZ – streptozotocīns. 

Visus 1,4-DHP atvasinājumus izmantoja divās koncentrācijās – 0,05 mg/kg un 

0,5 mg/kg. 

2.3.2. Aloksāna modelis 

Žurkām 1. tipa CD izraisīja ar aloksāna injekciju subkutāni (110 mg/kg, šķaidīts 0,9 % 

NaCl šķīdumā). Žurkas 24 h pirms aloksāna injekcijas nebaroja, bet tām bija brīva piekļuve 

ūdenim. Žurkām 48 h pēc manipulācijas no astes vēnas paņēma perifēro asiņu paraugu, kurā 

izmērīja glikozes līmeni. Tālāko pētījumu veica ar žurkām, kurām glikozes līmenis bija virs 

13,89 mmol/l. Korekcijas ar insulīna injekcijām neveica. 

Devītajā dienā pēc aloksāna injekcijas žurkas sadalīja piecās grupās (2.2. att.). 

 

2.2. attēls. Aloksāna diabēta modeļa grupu izveides shēma. 
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Vienai grupai trīs dienas pēc kārtas vienu reizi dienā ievadīja per os ūdeni, bet četrām 

ievadīja per os AV-153-Na vai AV-153-Ca. Abiem 1,4-DHP atvasinājumiem izmantoja divas 

koncentrācijas – 0,05 mg/kg un 0,5 mg/kg. 

2.4. RNS izdalīšana un cDNS sintēze 

Pētījuma beigās žurkas dekapitēja, izmantojot četrnažu giljotīnu, un no tām tika 

paņemtas un šķidrajā slāpeklī sasaldētas nieres, aknas un asinis. Nieres un aknas ir pakļautas 

diabētisko komplikāciju attīstības riskam (American Diabetes Association, 2014), bet diabēta 

pacientu asinīs ir vērojams pastiprināts oksidatīvais stress (Francescato et al., 2014). 

Sasaldētos audus un asinis saberza keramikas piestā kopā ar šķidro slāpekli. Mēģenē ar 

TRI reaģentu (1 ml uz 0,1 g audu vai 5 ml uz 1 ml asiņu), kas bija stundu inkubēta +60 ºC, 

iebēra 0,5 g audu vai 1,5 ml saberzto asiņu, vorteksēja 15 s, inkubēja 5 min +60 ºC, nedaudz 

vorteksēja un centrifugēja 4500 apgriezieni/minūtē 30 min +4 ºC (asins paraugus 

necentrifugēja, bet uzreiz pievienoja 2 ml hloroformu un turpināja kā ar audu paraugiem). 

Dzidro slāni pārvietoja jaunā mēģenē, inkubēja istabas temperatūrā 5 min, pievienoja 0,2 ml 

hloroforma uz 1 ml TRI reaģenta, vorteksēja 15 s, inkubēja 10 min istabas temperatūrā un 

centrifugēja 4500 apgriezieni/minūtē 30 min +4 ºC. Augšējo dzidro slāni pārnesa jaunā 

mēģenē un audu paraugiem pievienoja 3 ml izopropanola, bet asins paraugiem pievienoja 

5 ml izopropanola. Paraugus vorteksēja 15 s, inkubēja 10 min istabas temperatūrā un 

centrifugēja 4500 apgriezieni/minūtē 30 min +4 ºC. Supernatantu izlēja, nogulsnēm 

pievienoja 10 ml 75 % etanola, vorteksēja 15 s un centrifugēja 4500 apgriezieni/minūtē 

15 min +4 ºC. Supernatantu nolēja, nogulsnes žāvēja un izšķīdināja 100 µl ar DEPC 

apstrādātā ūdenī. RNS attīrīšanai no DNS piemaisījumiem izmantoja RapidOut DNA Removal 

Kit pēc ražotāja norādījumiem. RNS kvalitātes pārbaudei izmantoja elektroforēzi 1 % 

agarozes gēlā, savukārt kvantitāti un tīrības pakāpi noteica ar spektrofotometru, šķaidot RNS 

fosfātu buferī (1 M Na2HPO4, 1 M NaH2PO4, pH 8; atšķaidīts 1:1000 nukleāžu brīvā ūdenī). 

Tālākā darbā analizēja paraugus, kuriem absorbcijas attiecība A260/A280 bija 1,9 līdz 2,1. 

No 5 µg nieru un aknu RNS un no 2 µg asins RNS sintezēja cDNS, izmantojot 

RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kit ar randomizētu heksamēru praimeriem pēc 

ražotāja norādījumiem. Tās kvalitāti pārbaudīja ar elektroforēzi 1 % agarozes gēlā. 

2.5. Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcija 

Gēnu ekspresijas noteikšanai izmantoja SYBR® Green PCR Master Mix pēc ražotāja 

norādījumiem. Reālā laika polimerāzes ķēdes reakcijas veica ar StepOne™ Real-Time PCR 
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System šādos apstākļos: viens cikls +95 ºC 10 min un 40 cikli +95 ºC 15 s, +60 ºC 1 min. 

Amplifikācijas produktu specifiskumu pārbaudīja ar disociācijas līkni: +95 ºC 15 s, +60 ºC 

1 min un +95 ºC 15 s. Rezultātus analizēja ar relatīvās kvantitēšanas jeb 2–∆CT metodi 

(StepOne programmatūra, Applied Biosystems, versija 2.1) un attēloja relatīvajās vienībās 

(RV). Praimeru dizainēšanai izmantoja NCBI/Primer-BLAST programmu. Praimeru 

sekvences Parp1 gēnam: tiešais praimeris 5’-CGGAGAGGCTTTACCGAGTG-3’ un 

atgriezeniskais praimeris 5’-GAACATGGGTGACTGCACCA-3’, sagaidāmā produkta 

garums 119 bp; H2ax gēnam: tiešais praimeris 5’-CGGTTTGTCTCCTGGCGTTT-3’ un 

atgriezeniskais praimeris 5’-ACATCGTGTGCGAGGTAGAA-3’, sagaidāmā produkta 

garums 50 bp; Xdh gēnam: tiešais praimeris 5’-CGGACCCTGAAACAACACTT-3’ un 

atgriezeniskais praimeris 5’-CAAGCAGGCATTGACAGAAA-3’, sagaidāmā produkta 

garums 164 bp; Psma3 gēnam: tiešais praimeris 5’-CACCATCCTCTGGTGTCCATT-3’ un 

atgriezeniskais praimeris 5’-CGCAGATATCCTCAATTACCCAAC-3’, sagaidāmā produkta 

garums 128 bp; Psma6 gēnam: tiešais praimeris 5’-GTGTGCGCTACGGGGTGTA-3’ un 

atgriezeniskais praimeris 5’-AGTCACGGTGCTGGAATCCA-3’, sagaidāmā produkta 

garums 247 bp; Psmb5 gēnam: tiešais praimeris 5’-AGGTGCCTACATTGCTTCCC-3’ un 

atgriezeniskais praimeris 5’-GAGATGCGTTCCTTGTTGCG-3’, sagaidāmā produkta garums 

159 bp; Psmc6 gēnam: tiešais praimeris 5’-TACATTGGGGAAAGCGCTCG-3’ un 

atgriezeniskais praimeris 5’-TCAGAAAACCGACGACCACC-3’, sagaidāmā produkta 

garums 116 bp. RNS polimerāzi II izmantoja kā references gēnu (Sokolovska et al., 2011): 

tiešais praimeris 5’-GCCAGAGTCTCCCATGTGTT-3’ un atgriezeniskais praimeris  

5’-GTCGGTGGGACTCTGTTTGT-3’, sagaidāmā produkta garums 135 bp. 

2.6. Imūnhistoķīmija 

Proteīnu ekspresijas noteikšanai kontroles un STZ diabēta modeļa dzīvniekos izmantoja 

imūnhistoķīmijas metodi (Di Stefano et al., 2002). PARP1, c-PARP1 un γH2AX proteīnu 

līmeni noteica žurku nierēs, sirdī, acīs un sēžas nervos. Šie orgāni ir pakļauti diabētisko 

komplikāciju attīstības riskam (American Diabetes Association, 2014). 

Pēc žurku dekapitēšanas imūnhistoķīmiskajam pētījumam paredzētos audus un orgānus 

ievietoja 10 % neitrāli buferētā formalīna šķīdumā, kur tos fiksēja vismaz 48 stundas. Pēc tam 

audus atūdeņoja un ieguldīja parafīnā. Tos sagrieza 4 mikronus biezos griezumos ar rotācijas 

mikrotomu un pārnesa uz priekšmetstikliņiem, kas klāti ar polilizīnu. Histoloģiskos griezumus 

žāvēja termostatā diennakti +36 ºC temperatūrā. Pirms imūnhistoķīmiskās krāsošanas 

paraugus deparafinizēja, tos secīgi ievietojot šķīdumos: ksilolā I (10 min), ksilolā II (5 min), 
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96 % spirtā I (3 min), 96 % spirtā II (3 min), 70 % spirtā I (3 min), 70 % spirtā II (3 min). Tad 

audu paraugus skaloja divas reizes destilētā ūdenī un trešajā reizē atstāja destilētajā ūdenī uz 

5 min. Antigēna demaskēšanai izmantoja 20 min karsēšanu mikroviļņu krāsnī 300 W, 

inkubējot nātrija citrāta buferī pH=6,0. Paraugus trīs reizes skaloja Tris bufera sāls (TBS) 

šķīdumā. Endogēnās peroksidāzes aktivitātes nomākšanai izmantoja 0,5 % H2O2 10 min. Tad 

paraugus atkārtoti skaloja TBS šķīdumā un inkubēja proteīnu bloka reaģentā buļļa kazeīnā 

10 min. Paraugus 1 h inkubēja ar primārajām antivielām: truša poliklonālo PARP1 antivielu 

(atšķaidījums 1:200), truša monoklonālo anti-šķelto PARP1 antivielu (atšķaidījums 1:200) un 

truša poliklonālo γH2AX antivielu (atšķaidījums 1:500). Pēc tam griezumus skaloja TBS 

buferī un piesaistītās antivielas parādīja, inkubējot paraugus 30 min istabas temperatūrā ar 

EnVision reaģentu. Paraugus skaloja ar TBS un veica 7 min vizualizācijas reakciju ar  

3,3'-diaminobenzidīnu, kas veido brūnu gala produktu antivielas saistīšanās vietā. Šūnu 

kodolus krāsoja ar hematoksilīnu un paraugus analizēja 400x palielinājumā, nosakot šūnu 

skaitu uz vienu kvadrātmilimetru. 

2.7. B-limfocītu apstrāde ar Tat proteīnu un 1,4-dihidropiridīna 

atvasinājumiem 

Asins paraugus ieguva no veseliem donoriem Etablissment Français du Sang,  

Saint-Louis slimnīcā, Parīzē, Francijā, atbilstoši Francijas likumiem un Agence Nationale de 

Sécurité du Médicament (2016-A01316-45), ar informētu piekrišanu. 

Perifēro asiņu mononukleārās šūnas izolēja no asinīm ar Pancoll blīvuma gradienta 

centrifugēšanu. B-limfocītus attīrīja ar negatīvo selekciju, izmantojot B-cell isolation kit II. 

Tīrību pārbaudīja, krāsojot ar CD19 un CD3, un tam sekojošu fluorescences aktivēto šūnu 

šķirošanas analīzi (FACS). B-limfocītus kultivēja 106 šūnas/ml RPMI barotnē, kas papildināta 

ar 10 % FCS un 1 % penicilīnu/streptomicīnu, +37 ºC, 5 % CO2. Šūnas sešas stundas 

transficēja ar attīrītu rekombinantu Tat proteīnu 250 ng/ml. Vienlaicīgi šūnas tika apstrādātas 

ar 1,4-DHP atvasinājumiem dažādās koncentrācijās (5–500 nM): AV-153-Na, AV-153-Ca, 

AV-153-Mg, AV-153-K, metkarbatonu, J-9-125, glutapironu un PP-544-Na. 

B-limfocītus izsēja uz 15x15 mm segstikliņiem, kas pārklāti ar poli-L-lizīnu, 20 min, 

+37 ºC, 5 % CO2. Tālāko procesu veica istabas temperatūrā. Šūnas mazgāja ar 0,3X PBS un 

fiksēja 10 min ar 4 % paraformaldehīdu, kas atšķaidīts ar 0,3X PBS. Tad trīs reizes mazgāja 

ar 1X PBS. Šūnas bloķēja 40 min ar 0,5 % BSA, kas atšķaidīts ar 1X PBS. Imunokrāsošanu 

veica 2 h ar peles monoklonālajām antivielām pret γH2AX (atšķaidījums 1:500). Tad šūnas 

trīs reizes mazgāja ar 1X PBS un inkubēja 1h ar anti-truša sekundārajām antivielām ar Alexa 
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Fluor-488 (atšķaidījums 1:200). Segstikliņus pievienoja priekšmetstikliņiem ar DAPI vidi. 

Attēlu iegūšanai izmantoja TCS SP8 konfokālo mikroskopu ar 63X eļļas imersijas objektīvu 

(El-Amine et al., 2018). 

2.8. Datu statistiskā apstrāde 

Datu apkopošanu un statistisko analīzi veica ar Microsoft Excel (Microsoft, ASV) un 

GraphPad Prism 6 (GraphPad Software Inc., ASV) datorprogrammām. Izmantojot  

Šapiro-Vilka (Shapiro-Wilk) testu, pārliecinājās par datu atbilstību normālsadalījumam. 

Proteīnu un gēnu ekspresijas datu analizēšanā kontroles grupu un STZ vai aloksāna 

grupu bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem salīdzināja, izmantojot nepāra T-testu, kas 

paredzēts divu nesaistītu grupu salīdzināšanai.  

Kontroļu un STZ vai aloksāna grupas, kurām deva 1,4-DHP atvasinājumus (2.1. un 

2.2. att.), salīdzināja ar attiecīgajām neārstētajām grupām, izmantojot divvirzienu dispersijas 

analīzes (analysis of variance, ANOVA) testu ar Daneta multiplo salīdzinājumu pēctestu 

(salīdzina gadījuma grupas ar kontroles grupu). Divvirzienu ANOVA testu lieto, ja ir vismaz 

divas lielās kategorijas (kontrole un modelis) un katrā no tām ir vismaz trīs apakškategorijas 

(neārstētā grupa un ārstētās grupas). 

Analīzēs, kur AV-153-Na bija tikai vienā koncentrācijā (0,5 mg/kg), ekspresijas datu 

salīdzināšanai izmantoja vienvirziena ANOVA testu ar Sidaka multiplo salīdzinājumu 

pēctestu (salīdzina testā norādītus pārus). Vienvirziena ANOVA testu lieto, lai savstarpēji 

salīdzinātu trīs vai vairāk grupas. 

Rezultātus pēc B-limfocītu apstrādes analizēja, izmantojot vienvirziena ANOVA testu 

ar Daneta multiplo salīdzinājumu pēctestu. Kontroles grupu salīdzināja ar Tat grupu bez 

apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem, izmantojot nepāra T-testu. 

Rezultātus pieņēma par statistiski ticamiem, ja p<5,00x10-2; programmatūra p vērtības 

uzrādīja ar četriem cipariem aiz komata. Datus no gēnu ekspresijas pētījuma attēloja 

relatīvajās vienībās (RV), no proteīnu ekspresijas pētījuma – kā antigēnus ekspresējošo šūnu 

skaitu uz vienu kvadrātmilimetru, bet no in vivo eksperimenta – kā H2AX fokusus 

eksponējošo šūnu procentuālo daudzumu paraugos. Ir uzrādīta vidējā aritmētiskā vērtība un 

vidējās aritmētiskās vērtības standartnovirze (standard deviation, SD). 
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3. REZULTĀTI 

3.1. DNS reparācijas un proteolīzes enzīmu ekspresijas izmaiņas žurkās 

1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē cukura diabēta modeļos 

1,4-DHP atvasinājumu ietekmi uz Parp1, H2ax, Xdh, Psma3, Psma6, Psmb5 un Psmc6 

gēnu ekspresiju noteicām kontroles dzīvnieku un diabētisku žurku nierēs un aknās STZ un 

aloksāna modelī, kā arī asinīs STZ modelī. Citotoksiskos glikozes analogus STZ un aloksānu 

visbiežāk izmanto ķīmiskai 1. tipa cukura diabēta izraisīšanai (Lenzen, 2008). Šajā 

eksperimentā varējām salīdzināt abu modeļu ietekmi uz gēnu ekspresiju. PARP1, c-PARP1 

un γH2AX proteīnu ekspresiju noteicām kontroles dzīvnieku un STZ modeļa žurku nierēs, 

sirdī, acīs un nervos. Visus minētos orgānus var skart diabētiskās komplikācijas (American 

Diabetes Association, 2014). 

3.1.1. Parp1 gēna ekspresija 

Parp1 gēna ekspresiju noteicām kontroles dzīvnieku un diabētisku žurku nierēs un 

aknās STZ un aloksāna modelī, kā arī asinīs STZ modelī. Rezultātu skaitliskās vērtības ir 

atainotas attiecīgi 2., 3., un 4. pielikumā. 

Cukura diabēta izraisīšana ar STZ statistiski ticami neietekmēja Parp1 gēna ekspresijas 

līmeni žurku nierēs, bet aloksāns to statistiski ticami palielināja (p=1,10x10-3; 3.1. att.).  

 

3.1. attēls. Parp1 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 

1. tipa cukura diabēta modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – 

metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; Ca –  

AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības 

ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; 

# p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu.  
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Kontroles grupu nierēs Parp1 ekspresiju statistiski ticami palielināja visi aplūkotie  

1,4-DHP atvasinājumi, izņemot AV-153-Ca: metkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=1,00x10-4; 

deva 0,5 mg/kg: p=6,00x10-4), etkarbatons (abas devas: p<1,00x10-4), J-9-125 (deva 

0,05 mg/kg: p=7,00x10-4; deva 0,5 mg/kg: p<1,00x10-4), glutapirons (abas devas:  

p<1,00x10-4) un AV-153-Na (deva 0,5 mg/kg: p=3,81x10-2). STZ grupu nierēs, līdzīgi kā 

kontroles grupās, Parp1 ekspresiju statistiski ticami palielināja visi apskatītie savienojumi – 

metkarbatons (abas devas: p<1,00x10-4), etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=5,60x10-3), J-9-125 

(abas devas: p<1,00x10-4), glutapirons (abas devas: p<1,00x10-4), AV-153-Na (deva 

0,5 mg/kg: p<1,00x10-4) un AV-153-Ca (abas devas: p<1,00x10-4). Aloksāna grupās žurku 

nierēs no diviem apskatītajiem savienojumiem ekspresiju statistiski ticami palielināja tikai 

AV-153-Ca lielākajā devā (p=5,60x10-3). 

Žurku aknās diabēta izraisīšana statistiski ticami neietekmēja Parp1 gēna ekspresiju 

(3.2. att.). AV-153-Na izmantošana lielākajā devā statistiski ticami palielināja Parp1 

ekspresiju visās trīs grupās (kontrole: p=1,00x10-3; STZ: p=9,40x10-3; aloksāns: p=1,22x10-2), 

bet aloksāna grupā to statistiski ticami paaugstināja arī AV-153-Ca mazākajā devā 

(p=5,60x10-3).  

 

3.2. attēls. Parp1 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē 

kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 1. tipa cukura diabēta 

modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 

0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas 

kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, 

salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu. 

Asinīs gēnu ekspresija tika noteikta STZ diabēta modelī, kur tā bija statistiski ticami 

paaugstināta, salīdzinot ar kontroli (p=2,13x10-2; 3.3. att.).  
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3.3. attēls. Parp1 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) inducētā 1. tipa 

cukura diabēta modelī. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – metkarbatons;  

E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 0,05 mg/kg;  

0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais 

(SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ 

N grupu. 

Kontroles grupās 1,4-DHP atvasinājumu izmantošana Parp1 gēna ekspresiju statistiski 

ticami neietekmēja. STZ grupās asinīs Parp1 ekspresiju statistiski ticami samazināja 

etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=1,70x10-3; deva 0,5 mg/kg: p=1,00x10-3) un glutapirons 

(deva 0,05 mg/kg: p=1,90x10-3; deva 0,5 mg/kg: p=4,10x10-2), savukārt AV-153-Na to vēl 

vairāk palielināja (deva 0,5 mg/kg: p=1,90x10-2). 

3.1.2. PARP1 proteīna ekspresija 

PARP1 proteīna ekspresijas līmeni noteicām AV-153-Na ietekmē žurku nierēs, sirdī, 

acīs un nervos kontroles grupās un STZ izraisīta diabēta modelī. PARP1 proteīna ekspresiju 

analizējām tikai AV-153-Na ietekmē, jo šis savienojums ir visvairāk pētītais 1,4-DHP 

atvasinājums mūsu darba grupā. Rezultātu skaitliskās vērtības ir atainotas 5. pielikumā. 

Nierēs PARP1 ekspresiju varēja novērot proksimālajos un distālajos nieru kanālīšos, 

nieru kamoliņos un asinsvadu sieniņās. Pēc STZ inducēta diabēta PARP1 pozitīvo šūnu 

līmenis statistiski ticami paaugstinājās (p=1,80x10-3; 3.4. A att.). AV-153-Na to statistiski 

ticami samazināja (p=1,40x10-3). 

Sirds audos PARP1 ekspresija galvenokārt bija vērojama kardiomiocītu citoplazmā un 

endotēlija šūnās. Diabēta izraisīšana statistiski ticami palielināja PARP1 ekspresiju 

(p=8,00x10-4; 3.4. B att.). Kontroles grupā AV-153-Na to statistiski ticami paaugstināja 

(p=3,70x10-2), bet diabēta gadījumā – samazināja līdz kontroles līmenim (p<1,00x10-4). 
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3.4. attēls. PARP1 proteīna ekspresija žurku (A) nierēs, (B) sirdī, (C) acīs un (D) nervos 

AV-153-Na ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) inducētā 1. tipa cukura 

diabēta modelī. AV-153-Na koncentrācija – 0,5 mg/kg. Vērtības ir izteiktas kā vidējais 

aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles grupu bez apstrādes ar AV-153-Na; 

# p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ grupu bez apstrādes ar AV-153-Na. 

Acs audos cukura diabēta izraisīšana ar STZ statistiski ticami neizmainīja PARP1 

proteīna ekspresijas līmeni (3.4. C att.). AV-153-Na to statistiski ticami neietekmēja ne 

kontroles, ne STZ grupā. 

Nervu audos PARP1 proteīna ekspresija bija vērojama Švāna šūnās. Pēc diabēta 

izraisīšanas PARP1 proteīna ekspresija statistiski ticami palielinājās (p=2,80x10-2; 3.4. D att.). 

AV-153-Na to statistiski ticami samazināja līdz kontroles līmenim (p=9,60x10-3). 

3.1.3. Šķeltā PARP1 proteīna ekspresija 

Šķeltais PARP1 proteīns ir jutīgs apoptozes marķieris (Soldani and Scovassi, 2002). Tā 

ekspresiju analizējām metkarbatona un etkarbatona ietekmē žurku nierēs, sirdī, acīs un nervos 

kontroles grupās un STZ izraisīta diabēta modelī. Rezultātu skaitliskās vērtības ir atainotas 

6. pielikumā. 

Nieru audos c-PARP1 ekspresija bija novērota proksimālajos un distālajos nieru 

kanālīšos, kā arī atsevišķās iekaisuma šūnās stromā un asinsvadu sieniņā. STZ inducēta 

diabēta gadījumā c-PARP1 ekspresija statistiski ticami palielinājās (p=6,00x10-4; 3.5. A att.). 

Ārstēšana ar metkarbatonu statistiski ticami neietekmēja c-PARP1 ekspresiju ne kontroles 

grupās, ne STZ grupās. Savukārt etkarbatons to statistiski ticami palielināja kontroles grupās 

(deva 0,05 mg/kg: p=3,96x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=1,27x10-2), bet statistiski ticami 

samazināja STZ grupās (deva 0,05 mg/kg: p<1,00x10-4; deva 0,5 mg/kg: p=3,00x10-4). 
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3.5. attēls. c-PARP1 proteīna ekspresija žurku (A) nierēs, (B) sirdī, (C) acīs un 

(D) nervos metkarbatona un etkarbatona ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

(STZ) inducētā 1. tipa cukura diabēta modelī. N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna 

atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 

0,5 mg/kg. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar 

kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ N grupu. 

Sirds audos c-PARP1 ekspresija bija novērota kardiomiocītos, atsevišķās iekaisuma 

šūnās sirds interstīcijā un ap asinsvadiem. Diabēta izraisīšana to statistiski ticami pastiprināja 

(p=9,60x10-3; 3.5. B att.). Diabēta grupās c-PARP1 ekspresiju statistiski ticami samazināja 

metkarbatons mazākajā devā (p=1,81x10-2) un etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=3,00x10-4; 

deva 0,5 mg/kg: p=9,80x10-3). Kontroles grupās ekspresija bija bez statistiski ticamām 

izmaiņām. 

Acs audos c-PARP1 ekspresija STZ inducēta diabēta laikā statistiski ticami 

pastiprinājās (p=3,30x10-3; 3.5. C att.). Metkarbatons statistiski ticami neietekmēja c-PARP1 

ekspresiju, bet etkarbatons to vēl vairāk stimulēja diabēta grupās (abas devas: p<1,00x10-4). 

Nervu audos c-PARP1 ekspresija bija novērota Švāna šūnās un iekaisuma šūnās ap 

nervu apvalkiem. Diabēta izraisīšana statistiski ticami paaugstināja c-PARP1 ekspresiju 
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(p=2,40x10-3; 3.5. D att.). Etkarbatons to statistiski ticami palielināja kontroles grupā 

mazākajā devā (p=1,51x10-2) un statistiski ticami samazināja STZ grupās (deva 0,05 mg/kg: 

p=1,00x10-4; deva 0,5 mg/kg: p=6,00x10-4), bet metkarbatons ekspresiju statistiski ticami 

neizmainīja. 

3.1.4. H2ax gēna ekspresija 

H2ax gēna ekspresiju noteicām kontroles dzīvnieku un diabētisku žurku nierēs un aknās 

STZ un aloksāna modelī, kā arī asinīs STZ modelī. Rezultātu skaitliskās vērtības ir atainotas 

attiecīgi 7., 8., un 9. pielikumā. 

Žurku nierēs ar STZ izraisītu cukura diabētu statistiski ticami nemainījās H2ax gēna 

ekspresija; arī aloksāns to statistiski ticami neietekmēja (3.6. att.).  

 

3.6. attēls. H2ax gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 

1. tipa cukura diabēta modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – 

metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; Ca –  

AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības 

ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; 

# p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu.  

Kontroles grupās nierēs apstrāde ar 1,4-DHP atvasinājumiem statistiski ticami 

neietekmēja H2ax ekspresiju, savukārt STZ grupās to statistiski ticami palielināja glutapirons 

(deva 0,05 mg/kg: p=3,38x10-2; deva 0,5 mg/kg: p<1,00x10-4), AV-153-Na lielākajā devā 

(p=3,54x10-2) un AV-153-Ca mazākajā devā (p=1,54x10-2). Aloksāna grupās H2ax ekspresiju 

statistiski ticami paaugstināja AV-153-Ca (deva 0,05 mg/kg: p=7,20x10-3; deva 0,5 mg/kg: 

p<1,00x10-4). 

Žurku aknās diabēta izraisīšana statistiski ticami samazināja H2ax gēna ekspresiju 

(STZ: p=3,77x10-2; aloksāns: p=2,90x10-3; 3.7. att.). AV-153-Ca to statistiski ticami 
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palielināja aloksāna grupās (deva 0,05 mg/kg: p=2,39x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=1,73x10-2). 

Savukārt AV-153-Na neradīja statistiski ticami izmaiņas nevienā no pētīto žurku grupām 

aknās. 

 

3.7. attēls. H2ax gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē 

kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 1. tipa cukura diabēta 

modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 

0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas 

kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, 

salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu. 

Asinīs pēc STZ inducēta diabēta H2ax ekspresija statistiski ticami palielinājās 

(p=3,27x10-2; 3.8. att.). 

 

3.8. attēls. H2ax gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) inducētā 1. tipa 

cukura diabēta modelī. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – metkarbatons;  

E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 0,05 mg/kg;  

0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais 

(SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ 

N grupu. 

Kontroles grupās asinīs 1,4-DHP atvasinājumu ievadīšana statistiski ticami neizmainīja 

H2ax ekspresiju. STZ grupu asinīs to statistiski ticami samazināja etkarbatons (deva 
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0,05 mg/kg: p=4,05x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=3,28x10-2) un glutapirons mazākajā devā 

(p=4,31x10-2), bet palielināja AV-153-Na (p=1,27x10-2). 

3.1.5. γH2AX proteīna ekspresija 

γH2AX proteīna ekspresiju noteicām metkarbatona, etkarbatona un AV-153-Na ietekmē 

žurku nierēs, sirdī, acīs un nervos kontroles grupās un STZ izraisīta diabēta modelī. Rezultātu 

skaitliskās vērtības ir atainotas attiecīgi 10., 11., 12. un 13. pielikumā. 

Nieru audos γH2AX proteīna ekspresiju novērojām proksimālajos un distālajos 

kanālīšos, kamoliņos, interstīcijā un asinsvadu sieniņā. Diabēta izraisīšana nierēs statistiski 

ticami neizmainīja γH2AX proteīna ekspresiju (3.9. A att.). 

 

3.9. attēls. H2AX proteīna ekspresija žurku (A) nierēs, (B) sirdī, (C) acīs un (D) nervos 

dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un 

streptozotocīna (STZ) inducētā 1. tipa cukura diabēta modelī. N – bez apstrādes ar  

1,4-DHP atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 

0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais (SD); 

* p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ N grupu. 
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Etkarbatons statistiski ticami palielināja šī proteīna ekspresiju STZ grupās nierēs (deva 

0,05 mg/kg: p=1,30x10-3; deva 0,5 mg/kg: p<1,00x10-4); metkarbatons un AV-153-Na 

statistiski ticami neietekmēja γH2AX proteīna ekspresiju ne kontroles grupās, ne diabēta 

grupās. 

Sirds audos γH2AX proteīna ekspresija bija vērojama kardiomiocītu kodolos, iekaisuma 

šūnu kodolos sirds interstīcijā un endotēlijā. Galvenokārt γH2AX ekspresiju varēja novērot 

miokardā, bet tā bija vērojama arī perikardā un endokardā. Diabēta izraisīšana statistiski 

ticami paaugstināja γH2AX proteīna ekspresiju (p=3,30x10-3; 3.9. B att.). Kontroles grupās 

neviens no savienojumiem statistiski ticami neietekmēja šī proteīna ekspresiju, bet STZ 

grupās to statistiski ticami palielināja etkarbatons (abas devas: p<1,00x10-4) un samazināja 

AV-153-Na (p<1,00x10-4). 

Acs audos γH2AX proteīna ekspresiju novērojām tīklenē. Diabēta izraisīšana to 

statistiski ticami neietekmēja (3.9. C att.). Izvēlētie 1,4-DHP atvasinājumi lielākoties 

statistiski ticami neizmainīja šī proteīna ekspresiju ne kontroles grupās, ne diabēta modelī, 

izņemot AV-153-Na, kas statistiski ticami palielināja ekspresiju kontroles dzīvniekiem 

(p=1,18x10-2). 

Nervu audos nebija vērojamas statistiski ticami atšķirības γH2AX proteīna ekspresijā 

kontroles grupās un diabēta modeļa dzīvniekos (3.9. D att.). Kontroles grupās proteīna 

ekspresiju statistiski ticami samazināja metkarbatons lielākajā devā (p=3,84x10-2). Citas 

grupas bija bez statistiski ticamām izmaiņām. 

3.1.6. Xdh gēna ekspresija 

Xdh gēna ekspresiju noteicām kontroles dzīvnieku un diabētisku žurku nierēs un aknās 

STZ un aloksāna modelī, kā arī asinīs STZ modelī. Rezultātu skaitliskās vērtības ir atainotas 

attiecīgi 14., 15. un 16. pielikumā. 

Ar STZ izraisīta cukura diabēta modelī žurku nierēs Xdh gēna ekspresija statistiski 

ticami nemainījās, bet aloksāns to palielināja (p=3,00x10-3; 3.10. att.). Kontroles grupās gēna 

ekspresiju statistiski ticami palielināja etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=4,39x10-2; deva 

0,5 mg/kg: p=9,20x10-3), kā arī J-9-125 (deva 0,05 mg/kg: p=1,13x10-2; deva 0,5 mg/kg: 

p=4,28x10-2) un glutapirons lielākajā devā (p=9,60x10-3). STZ grupu nierēs Xdh gēna 

ekspresiju statistiski ticami palielināja metkarbatons lielākajā devā (p=8,00x10-4), J-9-125 

lielākajā devā (p=2,37x10-2), glutapirons (deva 0,05 mg/kg: p=2,67x10-2; deva 0,5 mg/kg: 

p=8,00x10-4), AV-153-Na lielākajā devā (p=3,20x10-3) un AV-153-Ca mazākajā devā 

(p=1,32x10-2). Savukārt aloksāna grupu nierēs Xdh gēna ekspresiju statistiski ticami 
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paaugstināja abi analizētie savienojumi: AV-153-Na (deva 0,05 mg/kg: p<1,00x10-4; deva 

0,5 mg/kg: p=2,37x10-2) un AV-153-Ca (deva 0,05 mg/kg: p=1,20x10-2; deva 0,5 mg/kg: 

p<1,00x10-4). 

 

3.10. attēls. Xdh gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 

1. tipa cukura diabēta modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – 

metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; Ca –  

AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības 

ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; 

# p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu.  

Aknās pēc diabēta izraisīšanas nebija statistiski ticamu izmaiņu Xdh gēna ekspresijas 

līmenī (3.11. att.). Kontroles grupās Xdh gēna ekspresiju statistiski ticami samazināja  

AV-153-Na mazākajā devā (p=7,40x10-3), bet STZ un aloksāna grupās šādu efektu 

nenovēroja. 

 

3.11. attēls. Xdh gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē 

kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 1. tipa cukura diabēta 

modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 

0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas 

kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, 

salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu. 
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Asinīs Xdh gēna ekspresiju statistiski ticami palielināja diabēta izraisīšana ar STZ 

(p=1,06x10-2; 3.12. att.). 

 

3.12. attēls. Xdh gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) inducētā 1. tipa 

cukura diabēta modelī. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – metkarbatons;  

E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 0,05 mg/kg;  

0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais 

(SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ 

N grupu. 

Kontroles grupās asinīs 1,4-DHP atvasinājumi neizraisīja statistiski ticamas izmaiņas, 

bet STZ grupās Xdh ekspresiju statistiski ticami samazināja etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: 

p=1,62x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=1,70x10-3), J-9-125 mazākajā devā (p=1,96x10-2) un 

glutapirons lielākajā devā (p=4,71x10-2). 

3.1.7. Psma3 gēna ekspresija 

Psma3 gēna ekspresiju noteicām kontroles dzīvnieku un diabētisku žurku nierēs un 

aknās STZ un aloksāna modelī, kā arī asinīs STZ modelī. Rezultātu skaitliskās vērtības ir 

atainotas attiecīgi 17., 18. un 19. pielikumā. 

STZ ietekmē statistiski ticami palielinājās Psma3 gēna ekspresija žurku nierēs 

(p=3,67x10-2); arī aloksāns stimulēja šī gēna ekspresiju (p=3,90x10-3; 3.13. att.). Kontroles 

grupās nierēs Psma3 gēna ekspresiju statistiski ticami pastiprināja metkarbatons (deva 

0,05 mg/kg: p=4,84x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=6,20x10-3), etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: 

p=2,04x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=4,81x10-2), J-9-125 (deva 0,05 mg/kg: p=8,00x10-4; deva 

0,5 mg/kg: p=5,10x10-3) un AV-153-Na lielākajā devā (p=2,86x10-2). STZ grupās ekspresiju 

statistiski ticami palielināja metkarbatons lielākajā devā (p=2,00x10-4), etkarbatons (deva 

0,05 mg/kg: p=1,70x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=2,60x10-2), glutapirons lielākajā devā 

(p=3,78x10-2), AV-153-Na lielākajā devā (p=3,59x10-2) un AV-153-Ca (deva 0,05 mg/kg: 
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p=1,62x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=2,10x10-2). Aloksāna grupu nierēs Psma3 gēna ekspresiju 

statistiski ticami paaugstināja gan AV-153-Na (deva 0,05 mg/kg: p=4,53x10-2), gan  

AV-153-Ca (deva 0,05 mg/kg: p=9,00x10-3; deva 0,5 mg/kg: p=7,00x10-4). 

 

3.13. attēls. Psma3 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 

1. tipa cukura diabēta modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – 

metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; Ca –  

AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības 

ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; 

# p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu.  

Diabētisku žurku aknās Psma3 gēna ekspresija statistiski ticami samazinājās, salīdzinot 

ar kontroli (STZ: p=8,00x10-4; aloksāns: p=9,80x10-3; 3.14. att.).  

 

3.14. attēls. Psma3 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē 

kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 1. tipa cukura diabēta 

modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 

0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas 

kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, 

salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu. 
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Kontroles grupās aknās statistiski ticamas ekspresijas izmaiņas netika konstatētas ne 

AV-153-Na, ne AV-153-Ca gadījumā. Diabētiskajās grupās statistiski ticamu ekspresiju 

pastiprinošu efektu uzrādīja AV-153-Na: STZ gadījumā lielākajā devā (p=4,40x10-3), 

savukārt aloksāna gadījumā mazākajā devā (p=1,67x10-2).  

Žurku asinīs diabēta ietekmē statistiski ticami pastiprinājās Psma3 gēna ekspresija 

(p=4,12x10-2; 3.15. att.). 

 

3.15. attēls. Psma3 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) inducētā 1. tipa 

cukura diabēta modelī. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – metkarbatons;  

E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 0,05 mg/kg;  

0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais 

(SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ 

N grupu. 

Kontroles grupās asinīs statistiski ticamas Psma3 ekspresijas izmaiņas 1,4-DHP 

atvasinājumu ietekmē nebija novērotas. STZ grupās statistiski ticami Psma3 ekspresiju 

samazināja etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=3,49x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=2,10x10-3), bet 

palielināja AV-153-Na (deva 0,5 mg/kg: p<1,00x10-4). 

3.1.8. Psma6 gēna ekspresija 

Psma6 gēna ekspresiju noteicām kontroles dzīvnieku un diabētisku žurku nierēs un 

aknās STZ un aloksāna modelī, kā arī asinīs STZ modelī. Rezultātu skaitliskās vērtības ir 

atainotas attiecīgi 20., 21. un 22. pielikumā. 

STZ izraisītā cukura diabēta gadījumā Psma6 gēna ekspresija žurku nierēs bija 

statistiski ticami palielināta (p=7,80x10-3); arī aloksāns to statistiski ticami palielināja 

p=2,69x10-2; 3.16. att.). Kontroles grupu nierēs visi pētītie savienojumi, izņemot AV-153-Ca, 

statistiski ticami pastiprināja Psma6 ekspresiju: metkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=1,31x10-2; 

deva 0,5 mg/kg: p=7,00x10-4), etkarbatons (abas devas: p<1,00x10-4), J-9-125 (deva 



67 

 

0,05 mg/kg: p=3,00x10-4; deva 0,5 mg/kg: p=2,00x10-4), glutapirons (deva 0,05 mg/kg: 

p=2,60x10-3; deva 0,5 mg/kg: p=3,00x10-4) un AV-153-Na (deva 0,05 mg/kg: p=8,00x10-4; 

deva 0,5 mg/kg: p=6,30x10-3). STZ izraisīta diabēta grupu nierēs Psma6 ekspresiju statistiski 

ticami palielināja metkarbatons (abas devas: p<1,00x10-4),  J-9-125 lielākajā devā 

(p<1,00x10-4), glutapirons lielākajā devā (p<1,00x10-4), AV-153-Na (abas devas:  

p<1,00x10-4) un AV-153-Ca (abas devas: p<1,00x10-4). Aloksāna diabēta gadījumā Psma6 

gēna ekspresiju statistiski ticami paaugstināja gan AV-153-Na mazākajā devā (p=3,50x10-3), 

gan AV-153-Ca (deva 0,05 mg/kg: p=1,75x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=1,00x10-3). 

 

3.16. attēls. Psma6 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 

1. tipa cukura diabēta modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – 

metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; Ca –  

AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības 

ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; 

# p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu.  

Aknās nebija vērojamas statistiski ticamas izmaiņas Psma6 gēna ekspresijā abu diabēta 

modeļu gadījumā (3.17. att.). AV-153-Na ietekmē Psma6 gēna ekspresija statistiski ticami 

palielinājās gan kontroles grupās (deva 0,05 mg/kg: p=5,10x10-3; deva 0,5 mg/kg:  

p<1,00x10-4), gan STZ grupās (deva 0,5 mg/kg: p=2,30x10-3), gan aloksāna grupās (deva 

0,05 mg/kg: p<1,00x10-4; deva 0,5 mg/kg: p=3,10x10-3). AV-153-Ca statistiski ticami 

pastiprināja Psma6 gēna ekspresiju aknās kontroles grupās lielākajā devā (p=1,43x10-2) un 

aloksāna grupās abās devās (deva 0,05 mg/kg: p=3,16x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=1,57x10-2). 
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3.17. attēls. Psma6 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē 

kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 1. tipa cukura diabēta 

modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 

0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas 

kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, 

salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu. 

Asinīs diabēta izraisīšana ar STZ statistiski ticami neietekmēja Psma6 gēna ekspresiju 

(3.18. att.). 

 

3.18. attēls. Psma6 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) inducētā 1. tipa 

cukura diabēta modelī. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – metkarbatons;  

E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 0,05 mg/kg;  

0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais 

(SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ 

N grupu. 

Kontroles grupu asinīs Psma6 gēna ekspresiju statistiski ticami palielināja tikai 

glutapirons (abas devas: p<1,00x10-4), savukārt STZ grupās – etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: 

p=3,21x10-2) un AV-153-Na (deva 0,5 mg/kg: p<1,00x10-4). 
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3.1.9. Psmb5 gēna ekspresija 

Psmb5 gēna ekspresiju noteicām kontroles dzīvnieku un diabētisku žurku nierēs un 

aknās STZ un aloksāna modelī, kā arī asinīs STZ modelī. Rezultātu skaitliskās vērtības ir 

atainotas attiecīgi 23., 24. un 25. pielikumā. 

Cukura diabēta izraisīšana ar STZ statistiski ticami neietekmēja Psmb5 gēna ekspresijas 

līmeni žurku nierēs; arī aloksāns to statistiski ticami neizmainīja (3.19. att.). Kontroles grupu 

nierēs ekspresiju statistiski ticami palielināja metkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=8,80x10-3; 

deva 0,5 mg/kg: p=4,00x10-4), etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=2,00x10-4; deva 0,5 mg/kg: 

p=2,70x10-3), J-9-125 mazākajā devā (p=1,90x10-3), glutapirons lielākajā devā (p=1,20x10-3) 

un AV-153-Na (deva 0,05 mg/kg: p=2,00x10-4; deva 0,5 mg/kg: p=8,00x10-4). Žurku nierēs 

pēc diabēta izraisīšanas ar STZ Psmb5 gēna ekspresiju statistiski ticami paaugstināja visi 

pētītie savienojumi: metkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=2,60x10-3; deva 0,5 mg/kg: 

p<1,00x10-4), etkarbatons lielākajā devā (p=8,00x10-3), J-9-125 lielākajā devā (p=2,20x10-3), 

glutapirons (deva 0,05 mg/kg: p=5,40x10-3; deva 0,5 mg/kg: p<1,00x10-4), AV-153-Na (deva 

0,05 mg/kg: p=3,00x10-3; deva 0,5 mg/kg: p<1,00x10-4) un AV-153-Ca (deva 0,05 mg/kg: 

p=7,70x10-3; deva 0,5 mg/kg: p<1,00x10-4). Aloksāna diabēta gadījumā Psmb5 gēna 

ekspresiju statistiski ticami pastiprinošu efektu uzrādīja AV-153-Ca (deva 0,05 mg/kg: 

p=6,50x10-3; deva 0,5 mg/kg: p=5,40x10-3). 

 

3.19. attēls. Psmb5 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 

1. tipa cukura diabēta modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – 

metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; Ca –  

AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības 

ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; 

# p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu.  
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Aknās cukura diabēta izraisīšana statistiski ticami neietekmēja Psmb5 gēna ekspresiju 

(3.20. att.). 1,4-DHP atvasinājumu pielietošanai nevienā no pētītajām grupām nebija 

vērojamas statistiski ticamas Psmb5 gēna ekspresijas izmaiņas. 

 

3.20. attēls. Psmb5 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē 

kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 1. tipa cukura diabēta 

modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 

0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas 

kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, 

salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu. 

Asinīs ar STZ inducēts diabēts statistiski ticami neizmainīja Psmb5 gēna ekspresiju 

(3.21. att.). 

 

3.21. attēls. Psmb5 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) inducētā 1. tipa 

cukura diabēta modelī. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – metkarbatons;  

E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 0,05 mg/kg;  

0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais 

(SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ 

N grupu. 
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Kontroles grupu asinīs Psmb5 gēna ekspresijas statistiski ticamu pieaugumu veicināja 

glutapirons mazākajā devā (p=4,00x10-3). STZ grupām etkarbatons lielākajā devā to statistiski 

ticami samazināja (p=4,10x10-2), bet AV-153-Na – palielināja (deva 0,5 mg/kg: p<1,00x10-4). 

3.1.10. Psmc6 gēna ekspresija 

Psmc6 gēna ekspresiju noteicām kontroles dzīvnieku un diabētisku žurku nierēs un 

aknās STZ un aloksāna modelī, kā arī asinīs STZ modelī. Rezultātu skaitliskās vērtības ir 

atainotas attiecīgi 26., 27. un 28. pielikumā. 

Cukura diabēta izraisīšanai ar STZ sekoja statistiski ticams Psmc6 gēna ekspresijas 

pieaugums žurku nierēs (p=4,45x10-2), arī aloksāns to statistiski ticami paaugstināja 

(p=2,10x10-3; 3.22. att.). Kontroles grupu nierēs pieci no sešiem 1,4-DHP atvasinājumiem 

statistiski ticami palielināja Psmc6 gēna ekspresiju: metkarbatons (deva 0,05 mg/kg: 

p=4,46x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=4,81x10-2), etkarbatons (deva 0,05 mg/kg: p=6,00x10-3; deva 

0,5 mg/kg: p=9,20x10-3), J-9-125 (deva 0,05 mg/kg: p<1,00x10-4; deva 0,5 mg/kg: 

p=8,00x10-4), glutapirons (deva 0,05 mg/kg: p=4,92x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=1,62x10-2) un 

AV-153-Na lielākajā devā (p=4,02x10-2). STZ grupās līdzīgu efektu uzrādīja metkarbatons 

(deva 0,05 mg/kg: p=2,28x10-2; deva 0,5 mg/kg: p=3,10x10-2), J-9-125 lielākajā devā 

(p=2,60x10-3), glutapirons lielākajā devā (p=3,80x10-3) un AV-153-Na lielākajā devā 

(p=1,70x10-2). Aloksāna izraisīta diabēta gadījumā Psmc6 gēna ekspresiju statistiski ticami 

paaugstināja AV-153-Ca (deva 0,05 mg/kg: p=7,00x10-3; deva 0,5 mg/kg: p=5,00x10-4). 

 

3.22. attēls. Psmc6 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 

1. tipa cukura diabēta modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – 

metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; Ca –  

AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības 

ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; 

# p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu.  
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Aknās diabēta ietekmē Psmc6 gēna ekspresija statistiski ticami nemainījās (3.23. att.). 

Psmc6 gēna ekspresijas statistiski ticamu pieaugumu izraisīja AV-153-Na: kontroles grupā 

lielākajā devā (p=1,00x10-3), STZ grupā lielākajā devā (p=1,50x10-3) un aloksāna grupā 

mazākajā devā (p=4,93x10-2). 

 

3.23. attēls. Psmc6 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē 

kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) vai aloksāna inducētā 1. tipa cukura diabēta 

modeļos. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 

0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas 

kā vidējais aritmētiskais (SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, 

salīdzinot ar STZ N grupu; $ p<5,00x10-2, salīdzinot ar aloksāna N grupu. 

Asinīs nebija vērojamas statistiski ticamas izmaiņas Psmc6 gēna ekspresijas līmenī pēc 

STZ inducēta diabēta (3.24. att.). 

 

3.24. attēls. Psmc6 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) 

atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna (STZ) inducētā 1. tipa 

cukura diabēta modelī. N – bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem; M – metkarbatons;  

E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 0,05 mg/kg;  

0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais 

(SD); * p<5,00x10-2, salīdzinot ar kontroles N grupu; # p<5,00x10-2, salīdzinot ar STZ 

N grupu. 
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Kontroles grupu asinīs 1,4-DHP atvasinājumu izmantošana statistiski ticami 

neietekmēja Psmc6 gēna ekspresiju, savukārt diabēta grupās to statistiski ticami samazināja 

etkarbatons lielākajā devā (p=3,22x10-2), bet palielināja AV-153-Na ar devu 0,5 mg/kg 

(p=1,00x10-4). 

3.2. B-limfocītu transfekcija ar Tat proteīnu 1,4-dihidropiridīna 

atvasinājumu klātbūtnē 

B-limfocītus 6 h vienlaicīgi transficēja ar Tat proteīnu un apstrādāja ar 1,4-DHP 

atvasinājumiem dažādās koncentrācijās. Imunocitoķīmiski analizēja H2AX fokusus 

eksponējošo šūnu procentuālo daudzumu paraugos (3.25. att). Rezultātu skaitliskās vērtības ir 

atainotas 29. pielikumā. 

 

3.25. attēls. Reprezentatīvi attēli pēc B-limfocītu imunocitoķīmiskas krāsošanas ar 

antivielām pret H2AX. Attiecīgi: kontroles šūnas bez apstrādes, šūnas pēc 6 h transfekcijas 

ar Tat proteīnu (250 ng/ml), šūnas pēc 6 h vienlaicīgas transfekcijas ar Tat proteīnu 

(250 ng/ml) un apstrādes ar 100 nM AV-153-Ca. H2AX ir attēlots zaļā krāsā; šūnu kodoli, 

krāsoti ar DAPI, ir attēloti zilā krāsā. Līnijas skala – 10 μm. 

Šūnu transficēšana ar Tat proteīnu izraisīja statistiski ticamu H2AX fokusus 

eksponējošo šūnu skaita procentuālo pieaugumu (p=6,80x10-3). Vienlaicīgi inkubējot ar  

AV-153-Na, H2AX fokusus eksponējošo šūnu daudzums pret Tat paraugu statistiski ticami 

samazinājās pie 50 nM un 100 nM koncentrācijas (attiecīgi p=4,60x10-3 un p=4,07x10-2; 

3.26. A att.). Savukārt lielākā koncentrācijā, 500 nM, AV-153-Na statistiski ticamas izmaiņas 

neuzrādīja. AV-153-Ca, līdzīgi kā AV-153-Na, samazināja H2AX fokusus eksponējošo šūnu 

daudzumu pie 50 nM un 100 nM koncentrācijas (attiecīgi p=2,66x10-2 un p=2,25x10-2; 

3.26. B att.). 
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3.26. attēls. Proteīna γH2AX fokusus eksponējošo B-limfocītu procentuālais daudzums 

pēc 6 h vienlaicīgas transfekcijas ar 250 ng/ml Tat un apstrādes ar (A) AV-153-Na, 

(B) AV-153-Ca, (C) AV-153-Mg, (D) AV-153-K. Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; Mg – 

AV-153-Mg; K – AV-153-K. Procentuālais γH2AX fokusus eksponējošo B-limfocītu 

daudzums aprēķināts no minimums 100 šūnām. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais 

(SD) no vismaz 3 redzeslaukiem. * p<5,00x10-2, salīdzinot ar Tat grupu. 

Izmantojot AV-153-Mg, H2AX fokusus eksponējošo šūnu statistiski ticams 

samazinājums bija vērojams jau pie 25 nM koncentrācijas (p=1,03x10-2; 3.26. C att.). 

Palielinot koncentrāciju līdz 50 nM, tas bija vēl izteiktāks (p=2,60x10-3). Arī koncentrācija 

100 nM statistiski ticami samazināja šo šūnu procentuālo skaitu (p=1,79x10-2). Savukārt  

AV-153-K H2AX fokusus eksponējošo šūnu statistiski ticami samazinošu efektu uzrādīja 

koncentrācijās 50 nM un 100 nM (attiecīgi p=6,00x10-3 un p=3,00x10-4; 3.26. D att.). 

Transficējot B limfocītus ar Tat proteīnu un apstrādājot ar metkarbatonu vai 

glutapironu, H2AX fokusus eksponējošo šūnu daudzums pret šūnām, kas transficētas tikai ar 

Tat, statistiski ticami samazinājās pie koncentrācijas 500 nM (metkarbatons: p=1,40x10-3; 

3.27. A att.; glutapirons: p=1,65x10-2; 3.27. C att.). 
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3.27. attēls. Proteīna γH2AX fokusus eksponējošo B-limfocītu procentuālais daudzums 

pēc 6 h vienlaicīgas transfekcijas ar 250 ng/ml Tat un apstrādes ar (A) metkarbatonu, 

(B) J-9-125, (C) glutapironu, (D) PP-544-Na. M – metkarbatons; J – J-9-125; G – 

glutapirons; PP – PP-544-Na. Procentuālais γH2AX fokusus eksponējošo B-limfocītu 

daudzums aprēķināts no minimums 100 šūnām. Vērtības ir izteiktas kā vidējais aritmētiskais 

(SD) no vismaz 3 redzeslaukiem. * p<5,00x10-2, salīdzinot ar Tat grupu. 

J-9-125 gadījumā H2AX fokusus eksponējošo šūnu daudzums statistiski ticami 

samazinājās pie koncentrācijām 100 nM un 500 nM (attiecīgi p=3,00x10-4 un p=1,39x10-2; 

3.27. B att.). Izmantojot PP-544-Na, H2AX fokusus eksponējošo šūnu statistiski ticams 

samazinājums bija vērojams pie 100 nM koncentrācijas (p<1,00x10-4; 3.27. D att.). 
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4. DISKUSIJA 

4.1. Streptozotocīna un aloksāna izraisīts 1. tipa cukura diabēts 

Viena no izplatītākajām CD komplikācijām ir diabētiskā nefropātija, kas skar ap 30 % 

diabēta pacientu (Gross et al., 2005). Esošās terapijas spēj tikai atvieglot simptomus un 

aizkavēt slimības attīstību, bet ne to novērst. Šis pētījums ir vērsts galvenokārt uz Parp1 gēna, 

PARP1 un c-PARP1 proteīna, H2ax gēna un γH2AX proteīna, kā arī ksantīna dehidrogenāzes 

gēna (Xdh) un četru proteolīzes enzīmu gēnu (Psma3, Psma6, Psmb5 un Psmc6) ekspresijas 

izmaiņu noteikšanu inducēta cukura diabēta modeļos žurku nierēs. Papildus tam gēnu 

ekspresiju noteicām arī žurku aknās un asinīs. Aknas ir orgāns, kurā noris dažādas metabolas 

funkcijas, un tās cieš no paaugstinātā cukura daudzuma asinīs diabēta gadījumā. Turklāt 

izmaiņas aknās, piemēram, nealkohola taukaino aknu slimība, kas skar diabēta pacientus, ir 

cieši saistītas ar diabēta komplikāciju attīstību nierēs (Targher et al., 2014). Asins analīzes kā 

vispārējā veselības stāvokļa raksturotājs tiek plaši izmantotas medicīnā un tās nereti var lietot 

biomarķieru atlasē. Diabēta pacientu asinīs var novērot pastiprinātu oksidatīvo stresu 

(Francescato et al., 2014). 

PARP1, šķeltā PARP1 un fosforilētā H2AX proteīnu ekspresiju noteicām žurku nierēs, 

sirdī, acīs un nervos. Visi šie orgāni ir pakļauti diabētisko komplikāciju attīstības riskam – jau 

minētajai nefropātijai, kardiovaskulārām slimībām, retinopātijai un neiropātijai (American 

Diabetes Association, 2014). 

Lai novērtētu dažādu modeļu ietekmi uz gēnu ekspresiju, daļa eksperimentu tika veikti, 

1TCD izraisot gan ar STZ, gan ar aloksānu, kas abi ir toksiski glikozes analogi insulīnu 

producējošajām aizkuņģa dziedzera β-šūnu saliņām. STZ gadījumā trīs galvenie insulīna 

atkarīgā diabēta rašanās mehānismi ir (1) DNS alkilēšana, (2) slāpekļa oksīda atbrīvošana no 

STZ molekulas, kas satur nitrozo grupu un (3) ROS veidošana hipoksantīna metabolismā. 

Rezultātā notiek DNS bojāšana. Aloksānam ir divi neatkarīgi diabēta izraisīšanas mehānismi: 

(1) ROS ģenerēšana cikliskā reakcijā ar dialurīnskābi un (2) β-šūnu glikozes sensora 

glikokināzes inhibēšana, kas selektīvi traucē glikozes inducētai insulīna sekrēcijai (Lenzen, 

2008). Lai gan kopumā 1,4-DHP atvasinājumu efekts uz pētīto gēnu ekspresiju šajos modeļos 

bija līdzīgs, konstatējām nesakritības starp dažām vienādi apstrādātām grupām. Tā kā abiem 

modeļiem ir atšķirīgs diabēta izraisīšanas mehānisms, tas varētu skaidrot šīs tālāk aprakstītās 

nesakritības. 

Oksidatīvais stress ir nozīmīgs faktors diabētiskās nefropātijas attīstībā (Lindblom et al., 

2015). Antioksidanti ir potenciāli medikamenti 1TCD un tā komplikāciju ārstēšanai (Matough 

et al., 2012). No otras puses, antioksidanta E vitamīna pielietošana 4,5 gadu garumā diabēta 
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pacientu ārstēšanai neietekmēja diabētiskās nefropātijas iznākumu (Lonn et al., 2002). Tam 

par iemeslu tiek minēta E vitamīna nespecifiskā iedarbība uz ROS avotiem. Tāpēc 

deģeneratīvu slimību ārstēšanā terapeitisks potenciāls varētu piemist uz mitohondrijiem 

mērķētām vielām (Smith et al., 2003). Diabētiskās nefropātijas gadījumā mitohondriji ir 

nozīmīgākais reaktīvo skābekļa un slāpekļa radikāļu avots (Lindblom et al., 2015). Vairāk 

nekā 40 gadu ilgi pētījumi par 1,4-DHP ietekmi uz mitohondrijiem, to bioenerģētiku un jonu 

plūsmu liecina par 1,4-DHP mitohondriotropiskajām īpašībām (Velena et al., 2016). Mūsu 

pētījumā analizējām LOSI sintezētus 1,4-DHP atvasinājumus bez Ca2+ kanālu antagonistu 

aktivitātes, gan tādus, kuriem piemīt antioksidantu īpašības, gan arī vājus brīvo radikāļu 

savācējus. Savienojumus pārbaudījām mazās devās – 0,05 mg/kg –, un tās palielinot līdz 

0,5 mg/kg. Ir zināms, ka aminoskābes saturošie 1,4-DHP atvasinājumi, piemēram, 

glutapirons, uzrāda neiroaizsargājošas īpašības žurkās devās jau no 0,005 mg/kg un 

0,05 mg/kg, atšķirībā no tradicionālajiem dihidropiridīniem, kurus parasti lieto devās  

5–20 mg/kg (Klusa, 2016).  

4.2. Parp1 un H2ax gēnu un to proteīnu ekspresijas izmaiņas inducēta 

cukura diabēta modelī 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē 

Gan 1. tipa, gan 2. tipa cukura diabēta gadījumā DNS bojājumus izraisa paaugstinātās 

glikozes koncentrācijas ietekmē radušies brīvie radikāļi: ūdeņraža peroksīds, superoksīda 

anjoni un peroksinitrīts. Tie stimulē pastiprinātu DNS pārrāvumu marķiera PARP1 aktivitāti 

(Garcia-Soriano et al., 2001). H2AX proteīns ir iesaistīts DNS divpavedienu pārrāvumu 

reparācijā. Ja DNS ir bojāta, H2AX tiek fosforilēts, izmaina lokālo hromatīna struktūru un 

nodrošina DNS reparācijas faktoru piesaisti (Paull et al., 2000). 

Pētījumā apskatītajās modeļsistēmās novērojām Parp1 gēna ekspresijas statistiski 

ticamu pieaugumu žurku nierēs aloksāna diabēta gadījumā, bet STZ izraisīta diabēta modelī 

statistiski ticamas atšķirības no kontroles grupas nekonstatējām. Diabētisko žurku nierēs bija 

palielināta gan PARP1 proteīna ekspresija, gan šķeltā PARP1 proteīna ekspresija, kas ir jutīgs 

apoptozes marķieris. Tas sakrīt ar citu autoru datiem (Xu et al., 2008). H2ax gēna ekspresija 

statistiski ticami nemainījās žurku nierēs. Arī fosforilētā H2AX proteīna ekspresija bija bez 

statistiski ticamām izmaiņām nierēs STZ inducēta diabēta gadījumā, tomēr ar tendenci 

palielināties. Līdzīgi, citi autori ziņo par γH2AX līmeņa pieaugumu diabētisku peļu nieru 

glomerulās un kortikālajos tubuļos (Zhu et al., 2015). 

Aknās Parp1 gēna ekspresija bija bez statistiski ticamām izmaiņām. Citi autori ir 

novērojuši, ka hepatocītu šūnu kultūrā paaugstināts glikozes līmenis neietekmē PARP1 
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proteīna un gēna ekspresiju, bet stimulē PARP1 aktivēšanu (Pang et al., 2012). Savukārt 

H2ax gēna ekspresija aknās samazinājās. Ir pētījumi, kas norāda, ka pazemināta H2ax gēna 

ekspresija ir saistāma ar traucētu DNS bojājumu reparāciju (Yoshida and Morita, 2004). 

Pacientiem ar nealkoholisko steatohepatītu, kas var attīstīties arī 1TCD un 2TCD pacientiem, 

aknās var novērot pazeminātu γH2AX proteīna līmeni (Schults et al., 2012). 

Asinīs pēc STZ inducēta diabēta bija vērojama statistiski ticami paaugstināta gan H2ax, 

gan Parp1 gēna ekspresija. Tas korelē ar datiem par DNS vienpavediena pārrāvumu skaita 

pieaugumu diabētisku žurku asinīs (Rostoka, 2015). Līdzīgi, diabēta pacientu asinīs ir 

vērojams augstāks oksidatīvā stresa līmenis nekā veseliem cilvēkiem, un tas ir saistāms ar 

DNS bojājumu veidošanos (Francescato et al., 2014). Citi autori žurku perifērajās asins šūnās 

pēc radiācijas izraisītiem bojājumiem novēroja paaugstinātu H2ax mRNS līmeni, kas pozitīvi 

korelēja ar γH2AX pieaugumu un palielinājās līdz ar starojuma dozu (Zhang et al., 2016). Tas 

saskan ar mūsu datiem par H2ax gēna ekspresiju asinīs. Pacientiem ar 2TCD ir novērots 

paaugstināts γH2AX proteīna līmenis limfocītos (Khan et al., 2011) un fibroblastos (Bitar et 

al., 2013). 

Pārējos pētītajos orgānos – sirdī, acīs un nervos – diabēta modeļa gadījumā bija 

statistiski ticami palielināta c-PARP1 proteīna ekspresija. Savukārt PARP1 ekspresija bija 

palielināta sirdī un nervos. Citi autori ir novērojuši PARP1 proteīna ekspresijas un aktivitātes 

pieaugumu diabētisku peļu miokardā (Qin et al., 2016). PARP1 aktivēšanai kardiomiocītos 

seko šo šūnu nāve, kas var rezultēties ar diabētisko kardiomiopātiju (Puthanveetil et al., 

2012). Ir ziņots par pastiprinātu PARP1 mRNS ekspresiju tīklenes audos diabēta laikā; arī 

PARP1 proteīna līmenis ir statistiski ticami paaugstināts un var vērot apoptotisko šūnu 

pieaugumu (Wu et al., 2015). Sēžas nervā PARP1 proteīna ekspresijas pieaugums pēc diabēta 

izraisīšanas norāda uz PARP1 lomu diabētiskās neiropātijas attīstībā (Li et al., 2005). 

Pēc diabēta izraisīšanas γH2AX pieaugums bija vērojams sirdī, bet acīs un nervos tas 

statistiski ticami nemainījās. Citi autori ziņo par paaugstinātu γH2AX proteīna ekspresiju 

visos trīs orgānos (Liu et al., 2017; Chakrabarti et al., 2011; Chen et al., 2015), kas liecina par 

pastiprinātu DNS divpavedienu pārrāvumu veidošanos.  

Kopumā iegūtie dati par paaugstināto Parp1 un H2ax gēnu un to kodēto proteīnu 

ekspresiju cukura diabēta gadījumā atsevišķos orgānos liecina par iespējamiem intensīvākiem 

DNS reparācijas procesiem, salīdzinot ar kontroles grupu. Tomēr jāņem vērā, ka papildus 

DNS aizsargājošai funkcijai PARP1 proteīnam ir proapoptotiska loma. STZ un aloksāna 

izraisīta diabēta laikā notiek būtiski DNS bojājumi, kā rezultātā pārmērīga PARP1 aktivitāte 

izsmeļ intracelulārā NAD+ rezerves aizkuņģa dziedzera saliņās un noved pie β-šūnu nāves 

(Yamamoto et al., 1981). PARP1 aktivēšana piedalās iekaisuma slimību attīstībā, jo PARP1 ir 
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nozīmīgs enzīms transkripcijas regulēšanā, ko tas veic, tieši saistoties pie transkripcijas 

faktoriem vai caur PARilēšanu, tādējādi kontrolējot NF-κB, p53, aktivatoru proteīnu 1, 

fos u.c. Rezultātā PARP1 var veicināt ar iekaisuma procesiem saistītu gēnu ekspresiju, 

piemēram, iNOS, ciklooksigenāzes-2, dažādu pirmsiekaisuma citokīnu u.c. Diabēta gadījumā 

PARP1 aktivēšana izraisa oksidatīvo-nitrozatīvo stresu, kas ir saistīts ar diabētisko nefropātiju 

(Drel et al., 2009). PARP1 ir bagātīgi ekspresēts nieru garozas kanāliņos, kur tas aktivizējas 

STZ izraisīta diabēta laikā. Tas savukārt izraisa endotelīna receptoru un paša endotelīna 1 

pārekspresiju, bet izmaiņas šī proteīna ekspresijā ietekmē asins plūsmu un ir raksturīgas 

hroniskām diabēta komplikācijām (Minchenko et al., 2003; Xu et al., 2008). Arī mūsu 

pētījumā novērotais c-PARP1 pieaugums diabēta modelī liecina par pastiprinātu apoptozi 

audos. 

PARP1 inhibitori spēj koriģēt endotelīna sistēmas darbību un kopumā uzlabot 

diabētisko stāvokli organismā (Minchenko et al., 2003). Tie novērš superoksīda veidošanos 

un iNOS pārekspresiju cilvēka Švāna šūnu kultūrā, kas pakļauta paaugstinātai glikozes 

iedarbībai (Obrosova et al., 2005). Papildus tam, PARP1 inhibitori neļauj notikt PARP1  

auto-PARilēšanai un tādējādi stimulē transkripcijas kompleksa stabilizāciju Reg gēnam.  

β-šūnās producētais Reg proteīns darbojas kā autokrīns/parakrīns augšanas faktors, veicinot  

β-šūnu reģenerāciju (Akiyama et al., 2001).  

Mūsu pētījumā novērtējām 1,4-DHP atvasinājumu ierosinātās izmaiņas Parp1 un H2ax 

gēnu un to proteīnu ekspresijā gan diabētiskā žurkās, gan veselos dzīvniekos.  

4.2.1. Karbatonīdu ietekme uz Parp1 un H2ax gēnu un to proteīnu ekspresiju 

Darbā apskatītie karbatonīdi – metkarbatons, etkarbatons un J-9-125 – statistiski ticami 

paaugstināja Parp1 gēna, bet ne H2ax gēna ekspresiju žurku nierēs kontroles un diabētiskajās 

grupās. Asinīs kontroles grupās izmaiņas nebija vērojamas, bet žurkām ar STZ izraisītu 

diabētu abu gēnu paaugstināto ekspresiju samazināja etkarbatons. Metkarbatons un J-9-125 

žurku asinīs uzrādīja tendenci samazināt H2ax gēna ekspresiju, tomēr nesasniedzot statistiskās 

ticamības līmeni. Ja skatās šo karbatonīdu ietekmi uz DNS vienpavediena pārrāvumu līmeni 

asins baltajās šūnās, metkarbatons to samazina, savukārt etkarbatons stimulē DNS pārrāvumu 

veidošanos. Interesanti, ka J-9-125 efekts uz DNS pārrāvumu daudzumu asinīs diabēta 

gadījumā bija divējāds, no koncentrācijas atkarīgs – devā 0,05 mg/kg tam bija pārrāvumus 

mazinošs efekts, bet devā 0,5 mg/kg J-9-125 stimulēja DNS vienpavediena pārrāvumu 

veidošanos (Rostoka, 2015). Arī H2ax gēna gadījumā ekspresiju izteiktāk samazināja J-9-125 

mazākajā devā. Savukārt Parp1 gēna ekspresiju žurku asinīs J-9-125 mūsu pētījumā 
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neietekmēja. Metkarbatona pozitīvā ietekme uz asins šūnām varētu būt skaidrojama ar tā 

labāku spēju savākt brīvos radikāļus, salīdzinot ar pārējiem karbatonīdiem (Ošiņa et al., 

2017). 

Etkarbatons diabētisku žurku nieru un sirds audos pastiprināja γH2AX ekspresiju, 

liecinot par DNS bojājumu veidošanos. No otras puses, etkarbatons samazināja diabēta 

palielināto c-PARP1 proteīna ekspresiju trijos no četriem analizētajiem orgāniem – nierēs, 

sirdī un nervos. Var spriest, ka tas mazina apoptozi, vienlaicīgi palielinot Parp1 gēna 

ekspresiju, kā novērots nierēs. Tomēr diabētisku žurku acīs un kontroles grupu nierēs 

etkarbatons ievērojami pastiprināja apoptotiskā c-PARP1 proteīna ekspresiju.  

Metkarbatons uzrādīja pozitīvu efektu mazākajā devā sirdī, samazinot diabēta 

paaugstināto c-PARP1 ekspresiju, bet citos orgānos, kā arī uz γH2AX ekspresiju tā ietekme 

bija bez statistiski ticamām izmaiņām. 

4.2.2. Glutapirona ietekme uz Parp1 un H2ax gēnu ekspresiju 

Glutapironam nepiemīt antioksidatīvā aktivitāte (Milkovic et al., 2018) un tas jau 

iepriekš ir uzrādījis audu specifisku darbību, kas ļautu iedarboties uz konkrētiem orgāniem 

slimību gadījumā. Peļu sirdīs glutapirons pazemināja azidotimidīna (mitohondrijus bojājošs 

medikaments HIV ārstēšanai) inducētu kaspāzes 3 ekspresijas pieaugumu, bet neietekmēja tās 

aktivēšanu, kas ir saistīta ar apoptozi. Savukārt smadzeņu audos glutapirons kombinācijā ar 

azidotimidīnu neizmainīja kaspāzes 3 proteīna ekspresiju, bet stimulēja tās aktivēšanu (Pupure 

et al., 2008). 

Mūsu pētījumā glutapirons palielināja Parp1 un H2ax gēnu ekspresiju diabētisku žurku 

nierēs, bet samazināja to asinīs. Parp1 ekspresiju tas paaugstināja arī kontroles grupu nierēs. 

Citi autori ziņo, ka diabētisku žurku asinīs glutapirons devā 0,05 mg/kg stimulē DNS 

bojājumu veidošanos, bet, palielinot devu līdz 0,5 mg/kg, tas neietekmē diabēta paaugstināto 

DNS pārrāvumu līmeni (Rostoka, 2015). 

4.2.3. AV-153 sāļu ietekme uz Parp1 un H2ax gēnu un to proteīnu ekspresiju 

AV-153 ir uzrādījis spēju veicināt DNS reparāciju ūdeņraža peroksīda, alkilējošu aģentu 

vai jonizējošas radiācijas izraisītu DNS bojājumu gadījumā šūnu kultūrā. AV-153 palielina 

poli(ADP-ribozes) līmeni un, visticamāk, stimulē DNS reparāciju, veicinot  

PARilēšanu (Ryabokon et al., 2005; 2008). 

Diabētisku žurku nierēs, sirdī un nervos AV-153-Na spēja samazināt paaugstināto 

PARP1 proteīna ekspresiju līdz kontroles līmenim, savukārt uz γH2AX proteīna ekspresijas 
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līmeni šim savienojumam ietekme bija tikai sirds audos, kur tas samazināja diabēta 

paaugstināto ekspresiju, un kontroles grupu acs audos, kur ekspresijas līmenis pieauga. No 

otras puses, AV-153-Na statistiski ticami palielināja gan Parp1, gan H2ax gēna ekspresiju 

žurku nierēs un asinīs STZ inducēta diabēta modelī. Ir ziņots, ka asins šūnās DNS 

vienpavediena pārrāvumu līmeni AV-153-Na palielināja kontroles dzīvniekiem un 

diabētiskām žurkām (Rostoka, 2015). AV-153-Ca stimulēja abu gēnu ekspresiju nierēs gan 

STZ, gan aloksāna modelī. Diabētisku žurku aknās abos modeļos AV-153-Na ievērojami 

palielināja Parp1 gēna ekspresiju, bet neizmainīja H2ax ekspresiju. Savukārt AV-153-Ca 

dzīvnieku aknās tikai aloksāna modelī palielināja Parp1 un pazemināto H2ax ekspresiju. 

Iespējams, AV-153-Ca ietekme ir labvēlīga; savienojums varētu veicināt DNS reparāciju 

aknās. 

Domājams, diabēta izraisīšana un AV-153 sāļu pielietošana stimulēja vairāku veidu 

iedarbību uz PARP1 – paaugstinātais glikozes līmenis inducēja PARP1 aktivitāti, AV-153 

saistījās pie DNS un, iespējams, vienlaicīgi inhibēja PARP1 enzīmu. AV-153 struktūra ļauj 

tam saistīties pie PARP1 aktīvajiem centriem līdzīgi, kā to dara PARP1 inhibitori (Buraka et 

al., 2014). Šo notikumu un mijiedarbību rezultātā palielinājās Parp1 gēna ekspresija, kas 

varētu būt kā atbildes reakcija samazinātajai proteīna ekspresijai. Arī citos gadījumos ir 

novērots, ka proteīnu ekspresijas inhibēšana ir tiešā veidā saistīta ar gēnu pārekspresiju. Tam 

par iemeslu ir minēti transkripcijas un translācijas atšķirīgie regulatorie mehānismi 

(Radulovic and Tronson, 2008).  

4.3. Xdh gēna ekspresijas izmaiņas inducēta cukura diabēta modelī  

1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē 

ROS ir nozīmīga loma vaskulārā iekaisuma attīstībā un endotēlija disfunkcijā cukura 

diabēta pacientiem. Pastiprinātā superoksīda radikāļu ģenerēšana ir saistīta ar palielinātu XOR 

enzīma aktivitāti, kas purīnu degradācijas noslēdzošajos soļos piedalās hipoksantīna 

oksidācijā par ksantīnu un ksantīna oksidācijā par urīnskābi (Matsumoto et al., 2003; Battelli 

et al., 2014).  

Mūsu pētījumā žurku nierēs Xdh gēna ekspresija bija statistiski ticami paaugstināta 

aloksāna diabēta modelī. Savukārt STZ diabēta modelī varēja novērot šī gēna ekspresijas 

pieaugšanas tendenci. Citi autori ziņo par statistiski ticami palielinātu Xdh gēna un XO 

proteīna ekspresiju nierēs un paaugstinātu urīnskābes līmeni serumā žurkām ar STZ izraisītu 

diabētu. Urīnskābes līmenis cieši korelē ar albuminūriju diabētiskās žurkās, liecinot, ka 

traucētais purīnu metabolisms ir saistīts ar diabētiskās nefropātijas attīstību. Turklāt šo žurku 
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nierēs ir palielināts oksidatīvais stress un iekaisuma reakcijas, ko stimulē aktivētais NF-B 

ceļš (Liu et al., 2015). XO un XDH aktivitāšu inhibēšana ar febuksostatu, kas ir XO 

specifisks inhibitors, mazina iekaisumu, oksidatīvo stresu un diabētisku nieru bojājumus (Lee 

et al., 2014). 

Kontroles grupu nierēs Xdh gēna ekspresiju stimulēja etkarbatons, J-9-125 un 

glutapirons. Diabētisku žurku nierēs Xdh gēna ekspresijas pastiprinošu efektu uzrādīja 

metkarbatons, J-9-125, glutapirons un abi AV-153 sāļi. No vienas puses, palielināta XDH 

mRNS ekspresija nierēs ir vērojama dažādu patoloģiju gadījumā, kas saistāmas arī ar 

paaugstinātu XO aktivitāti, piemēram, diabēta laikā (Liu et al., 2015) un nefropatogēnā 

infekciozā bronhīta vīrusa infekcijas gadījumā (Lin et al., 2015). Tomēr ir jāņem vērā, ka, 

piemēram, proteīnu sintēzes inhibitori stimulē XDH gēna ekspresiju, bet samazina proteīna 

ekspresiju, kā tas ir cikloheksamīda ietekmē (Seymour et al., 2006). Līdz ar to nevar izslēgt 

iespējamību, ka 1,4-DHP atvasinājumi, no vienas puses, palielina Xdh gēna ekspresiju nierēs, 

bet, no otras puses, samazina XOR proteīna ekspresiju un XO aktivitāti, kam būtu labvēlīgs 

efekts diabētiskās nefropātijas gadījumā. 

Žurku aknās aloksāna un STZ diabēta gadījumā nenovērojām statistiski ticamas 

atšķirības Xdh gēna ekspresijā no kontroles grupas. Pelēm pēc 10 nedēļu diabēta, kas izraisīts 

ar STZ, ir novērota nemainīga XO proteīna ekspresija aknās un sirdī, kā arī nemainīga Xdh 

gēna ekspresija sirdī, bet pastiprināta XO aktivitāte šajos orgānos. Allopurinols, kas ir XO 

inhibitors, samazina XO aktivitāti, bet neietekmē XO proteīna ekspresiju aknās un sirdī vai 

Xdh mRNS līmeni sirdī (Rajesh et al., 2009). Līdzīgi kā pelēs, arī žurku aknās gan pēc STZ, 

gan pēc aloksāna diabēta izraisīšanas ir novērota pastiprināta XO aktivitāte, kas stimulē NF-

κB ceļa darbību. Aknās palielinās interleikīna 1β, interleikīna 6 un iNOS proteīnu līmeņi, 

norādot uz iekaisuma stāvokļa attīstību. Savukārt XO inhibīcija pasargā no oksidatīvā stresa 

un ar to saistītajiem fizioloģiskajiem un patoloģiskajiem procesiem (Romagnoli et al., 2010). 

Mūsu darbā abi aknās analizētie 1,4-DHP atvasinājumi, AV-153-Na un AV-153-Ca, 

neietekmēja Xdh gēna ekspresiju diabētiskiem dzīvniekiem, bet šis fakts pats par sevi vēl 

neļauj spriest par iespējamo ietekmi uz XO aktivitāti. 

Žurku asinīs ar STZ inducētu diabētu novērojām paaugstinātu Xdh gēna ekspresiju. To 

varētu skaidrot ar literatūrā aprakstīto palielināto XO un XDH līmeni diabētisku peļu asinīs. 

Šo peļu asins plazmā ir pastiprināta arī XO aktivitāte (Matsumoto et al., 2003). Arī diabēta 

pacientiem plazmā var novērot paaugstinātu XOR aktivitāti, turklāt kopumā populācijā tā 

norāda uz augstu metabolo un kardiovaskulāro slimību risku (Furuhashi et al., 2018). XO 

aktivitātes pieaugums plazmā zināmā mērā ir saistīts ar XO atbrīvošanu no aknām (Desco et 

al., 2002). Līdzīgu XO atbrīvošanu var novērot arī, piemēram, hepatiskās išēmijas gadījumā 
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(Yokoyama et al., 1990). Purīnu katabolisma galaprodukta urīnskābes līmenis serumā ir 

paaugstināts diabētiskām pelēm (Matsumoto et al., 2003). Tam varētu būt saistība ar 

palielināto XO, XDH un Xdh līmeni. Cukura diabēta pacientiem seruma urīnskābes līmenis 

korelē ar diabētiskās nefropātijas attīstību tālākā slimības gaitā (Hovind et al., 2009).  

Kontroles grupu asinīs 1,4-DHP atvasinājumi neietekmēja Xdh gēna ekspresiju. 

Savukārt diabētisko žurku asinīs vairāki 1,4-DHP atvasinājumi, etkarbatons, J-9-125 un 

glutapirons, statistiski ticami samazināja Xdh gēna ekspresiju, kaut arī J-9-125 un glutapirons 

to bija palielinājuši nierēs. Xdh gēna ekspresijas samazinājums varētu liecināt par XO un 

XDH proteīnu līmeņa samazināšanos asinīs, kas tālāk normalizētu oksidatīvā stresa līmeni un 

tam varētu būt terapeitisks efekts cukura diabēta gadījumā. 

Citi autori ziņo, ka antioksidantu izmantošana diabētisku žurku ārstēšanā samazina 

pastiprināto XO aktivitāti nierēs, aknās un sirdī (Ghaffari et al., 2012). Tas ļauj domāt, ka arī 

1,4-DHP atvasinājumi, kuriem piemīt antioksidatīvas īpašības, varētu samazināt šī enzīma 

aktivitāti diabēta gadījumā un nodrošināt potenciāli labvēlīgu ietekmi uz organismu. 

4.4. Proteasomu gēnu ekspresijas izmaiņas 1. tipa cukura diabēta un  

1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē 

Šajā darbā 1. tipa cukura diabēta modeļos noteicām četru proteasomu gēnu ekspresiju. 

Izvēlēti bija 20S proteasomas divu α subvienību gēni Psma3 un Psma6, un viens 

β subvienības gēns Psmb5, kam piemīt himotripsīnam līdzīgā aktivitāte, kā arī viena no 19S 

regulatorā kompleksa subvienībām – AAA-ATPāzes subvienība Psmc6 ar šaperonam līdzīgo 

aktivitāti. Šo gēnu polimorfismiem ir atrastas asociācijas ar dažādām autoimūnajām slimībām 

(Kalnina et al., 2014; Kupca et al., 2013; Paramonova et al., 2014; Sjakste et al., 2007, 2014, 

2016; Wang et al., 2013). 

Izraisot žurkām 1TCD ar STZ un aloksānu, novērojām palielinātu Psma3, Psma6 un 

Psmc6 gēnu ekspresiju nierēs. Psma3 gēna ekspresija bija palielināta arī asinīs, savukārt 

aknās tā bija samazināta. Psma6 un Psmc6 gēnu ekspresija ne aknās, ne asinīs statistiski 

ticami nemainījās pēc cukura diabēta izraisīšanas. Citi autori ir novērojuši, ka žurku muskuļos 

STZ inducēta cukura diabēta modelī notiek intensīvāka vairāku proteasomu subvienību gēnu 

ekspresija, piemēram, Psma1, Psma5, Psmc4 un Psmd11 (Lecker et al., 2004), kā arī Psma2, 

Psmb1 un Psma4 (Price et al., 1996). Paaugstinātais proteasomu subvienību mRNS daudzums 

atspoguļo transkripcijas aktivitāti, kas nepieciešama proteasomu de novo bioģenēzei 

(Merforth et al., 2003). Attiecībā uz PSMA6 proteīna ekspresiju, ir novērots tās kritums gan 

nieru garozā diabēta žurku modeļos, gan diabētiskās nefropātijas pacientu nieru audos. Šūnu 
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kultūras diabētiskās nefropātijas modelī arī ir vērojams šī proteīna ekspresijas samazinājums, 

savukārt PSMA6 gēna ekspresija ir bez statistiski ticamām izmaiņām, tomēr ar tendenci 

palielināties (Feng et al., 2018; Li et al., 2010). Mūsu rezultāti ir līdzīgi. Citi autori norāda, ka 

PSMA6 proteīna ekspresija diabētiskās nefropātijas gadījumā tiek kontrolēta jau pēc 

transkripcijas, turklāt par to atbildīgs ir miRNS-4490, kas inhibē PSMA6 proteīna ekspresiju 

(Feng et al., 2018). 

Psmb5 subvienības gēna ekspresija nebija statistiski ticami atšķirīga STZ un kontroles 

grupu nierēs, aknās vai asinīs. Pētot proteasomu peptidāžu aktivitātes ilgtermiņā, citi autori 

konstatēja, ka sirds audos sākotnēji palielinās visas trīs aktivitātes, bet, diabētam progresējot, 

tās ievērojami samazinās (Li et al., 2017). Arī citos darbos ir vērojams, ka īstermiņa 

pētījumos (mazāk kā divas nedēļas) proteasomu aktivitāte ir palielināta, bet ilgtermiņa 

pētījumos (vairāk kā mēnesis) tā ir samazināta. STZ diabēta modeļa peļu sirds muskuļos 

desmit dienas pēc diabēta ierosināšanas ir palielināta ubikvitīna mRNS ekspresija un 

himotripsīnam līdzīgā aktivitāte (Hu et al., 2008). Savukārt hiperglikēmijas stāvoklī peļu 

aortā pēc vairāku mēnešu diabēta proteasomām ir samazināta himotripsīna aktivitāte, bet 

nemainīgas kaspāzei un tripsīnam līdzīgās aktivitātes. Nierēs ir samazinātas visas trīs 

aktivitātes, bet sirds audos izmaiņas nav konstatētas (Queisser et al., 2010). 

Mēs analizējām 1,4-DHP atvasinājumu ietekmi uz proteasomu gēnu ekspresiju žurkās. 

Kopumā 1,4-DHP atvasinājumiem bija stimulējošs efekts uz proteasomu gēnu ekspresiju 

žurku nierēs. Kontroles grupu nierēs visi savienojumi palielināja apskatīto gēnu ekspresiju, 

izņemot AV-153-Ca. Psma3 gadījumā, neskaitot AV-153-Ca, arī glutapirons bija bez 

ietekmes. Pretstatā nierēm, kontroles grupu žurku asinīs pētītie savienojumi statistiski ticamas 

izmaiņas neieviesa, un tikai glutapirons palielināja Psma6 un Psmb5 gēnu ekspresiju. 

Kontroles grupu žurku aknās, kur tika pētīti divi savienojumi, AV-153-Na un AV-153-Ca, 

gēnu ekspresijas stimulējošu efektu varēja novērot Psma6 gadījumā, kur to palielināja abi 

savienojumi, un Psmc6 gadījumā, kur to palielināja tikai AV-153-Na.  

Žurku nierēs ar STZ izraisītu diabētu 1,4-DHP atvasinājumu ietekme nebija tik izteikta 

kā kontroles grupās. Vienīgi Psmb5 gēna gadījumā visi apskatītie savienojumi palielināja 

ekspresiju. Metkarbatons, glutapirons un AV-153-Na palielināja visu četru gēnu ekspresiju.  

J-9-125 palielināja Psma6, Psmb5 un Psmc6 gēnu ekspresiju. Etkarbatons šādu efektu 

uzrādīja Psma3 un Psmb5 gēniem, bet AV-153-Ca pastiprināja Psma3, Psma6 un Psmb5 

ekspresiju. Aloksāna grupās AV-153-Ca palielināja visu četru gēnu ekspresiju, bet  

AV-153-Na – Psma3 un Psma6 gēnu ekspresiju. 

Viena no pētījumos aprakstītajām diabētiskās nefropātijas ārstēšanas stratēģijām ir 

proteasomu inhibitoru lietošana, kuri supresē proteasomālo aktivitāti. Tā, piemēram, MG132 
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spēj novērst diabētiskās nefropātijas veidošanos pelēs, kurām ārstēšana uzsākta divas nedēļas 

pēc diabēta izraisīšanas. MG132 inhibē transkripcijas faktora Nrf2 un IκB proteasomālo 

degradāciju. Nrf2 stimulē antioksidantu gēnu ekspresiju, savukārt IκB saistās pie NF-κB, 

tādējādi novēršot NF-κB veicinātu iekaisuma gēnu transkripciju. Rezultātā MG132 piedalās 

oksidatīvā stresa un iekaisuma mazināšanā, nodrošinot nierēm aizsardzību pret diabēta 

izraisītiem bojājumiem (Kong et al., 2017). Pētot proteasomu inhibitoru ietekmi uz 

proteasomu gēnu ekspresiju zīdītāju šūnās, atklājās, ka proteasomu inhibēšana veicina 

proteasomu subvienību gēnu transkripcijas aktivēšanu, kas pastiprina proteasomālo mRNS 

ekspresiju un tai sekojošu proteasomu de novo bioģenēzi. Tas liecina, ka proteasomu 

homeostāzi zīdītājiem kontrolē pozitīvās autoregulācijas mehānisms. Proteasomu aktivitātes 

inhibēšana galvenokārt palielina 20S un 19S proteasomu subvienību mRNS ekspresiju, 

gandrīz neietekmējot imunosubvienības vai PA28 regulatoru (Meiners et al., 2003). Līdzīgi, 

mūsu novērotā proteasomu ekspresijas stimulēšana nierēs 1,4-DHP atvasinājumu klātbūtnē arī 

varētu norādīt uz savienojumu labvēlīgu ietekmi. 

Diabētisko žurku aknās Psma3, Psma6 un Psmc6 gēnu ekspresiju stimulējošs efekts bija 

AV-153-Na, bet Psmb5 gēna ekspresija nemainījās analizēto AV-153 sāļu ietekmē. Aloksāna 

grupās Psma6 ekspresiju stimulēja arī AV-153-Ca. Literatūrā ir ziņots, ka pēc trīs mēnešu ilga 

STZ izraisīta diabēta žurku aknās ir samazināta proteolītiskā aktivitāte, kas traucē oksidatīvi 

bojāto proteīnu aizvākšanu (Portero-Otín et al., 1999). Aloksāna izraisīta diabēta gadījumā 

aknās ir samazināta himotripsīnam līdzīgā aktivitāte un palielināta tripsīnam līdzīgā aktivitāte, 

bet nemainīga kaspāzei līdzīgā aktivitāte (Alexandrova et al., 2006). Aptaukošanās un 2TCD 

laikā samazinās proteasomu aktivitāte, bet palielinās UPS gēnu ekspresija. Var novērot 

poliubikvitinētu proteīnu uzkrāšanos, endoplazmatiskā tīkla stresu, bojātas organellas, 

rezistenci pret insulīnu (Otoda et al., 2013). Līdzīgi kā nierēs, arī aknās proteasomu gēnu 

ekspresijas stimulēšanai diabētiskās žurkās varētu būt pozitīvs efekts. 

Diabētisko dzīvnieku asinīs izmaiņas izraisīja AV-153-Na, kas pastiprināja visu pētīto 

proteasomu gēnu ekspresiju, un etkarbatons, kas palielināja Psma6 gēna ekspresiju, bet 

pazemināja pārējo trīs proteasomu gēnu ekspresiju. Citi savienojumi nebija efektīvi. Par 

proteasomu darbību asinīs 1. tipa cukura diabēta laikā literatūrā trūkst datu. Saistībā ar citām 

slimībām ir novērota dažāda ietekme uz proteasomu aktivitāti atkarībā no slimības. 

Alcheimera slimības pacientiem mononukleārajās asins šūnās ir palielināta ubikvitīna 

aktivējošā enzīma E1 koncentrācija un samazināta ubikvitīna konjugējošā enzīma E2 

koncentrācija, tomēr pašu proteasomu aktivitāte ir nemainīga. Pārkinsona slimības pacientiem 

ir samazināta gan E2 koncentrācija, gan proteasomu aktivitāte. Vieglu kognitīvu traucējumu 

gadījumā E1 un E2 ekspresija, kā arī proteasomu aktivitāte nemainās (Ullrich et al., 2010). 
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Tā kā ilgtermiņa diabēta pētījumos tika konstatēts, ka sākotnējai proteasomu aktivēšanai 

seko to darbības traucējumi (Li et al., 2017), tad kopumā var spriest, ka palielinātajai 

proteasomu gēnu ekspresijai 1,4-DHP atvasinājumu klātbūtnē diabēta modelī varētu būt 

labvēlīga ietekme uz slimības gaitu. Domājams, 1,4-DHP atvasinājumi ir iesaistīti proteasomu 

de novo bioģenēzē. Tie varētu palīdzēt nomākt, piemēram, PSMA6 proteīna ekspresijas 

inhibīciju, ko diabētiskās nefropātijas gadījumā veic miRNA-4490 (Feng et al., 2018), un 

atjaunot proteasomu funkcijas. Turklāt viens no proteolītisko subvienību gēniem – Psmb5 – 

nierēs tika stimulēts visu apskatīto 1,4-DHP atvasinājumu klātbūtnē. Tas varētu veicināt 

poliubukvitinēto proteīnu degradēšanu un diabētiskā stāvokļa uzlabošanu.  

Ir zināms, ka oksidatīvā stresa laikā notiek saistīšanās starp kodola 20S proteasomām, 

PARP1 un poli-ADPribozi, kas rezultējas ar proteasomu aktivēšanu un efektīvāku oksidatīvi 

bojāto histonu likvidēšanu. Turklāt PARP1 aktivitātes inhibitori spēj mazināt pastiprināto 

proteolītisko aktivitāti kodolā (Ullrich et al., 1999). Analizējot Parp1 un proteasomu gēnu 

ekspresiju, novērojām, ka tā ne vienmēr uzrāda kopīgas tendences, īpaši, ņemot vērā katras 

proteasomas subvienības gēna ekspresijas atšķirības atsevišķos apstākļos. Stimulējošu ietekmi 

uz visu šo gēnu ekspresiju nierēs novērojām metkarbatona, glutapirona un abu AV-153 sāļu 

gadījumā. Jāņem vērā, ka PARP1 stimulē proteasomu aktivitāti tieši šūnas kodolā (Ullrich et 

al., 1999), bet diabēta gadījumā proteasomu darbība ir izmainīta arī citoplazmā. 

4.5. 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekme uz Tat proteīna izraisītiem 

DNS bojājumiem 

Papildus 1,4-DHP atvasinājumu darbībai cukura diabēta modelī, mēs analizējām 

vairāku savienojumu ietekmi uz DNS divpavedienu bojājumiem B-limfocītos, kas ir 

vienlaicīgi transficēti ar Tat proteīnu. HIV-1 Tat proteīns var iekļūt dažādos šūnu tipos, kur 

tas aktivizē gan vīrusa, gan šūnas gēnus. Tas varētu būt iesaistīts B-šūnu limfomu attīstībā. 

Tat izraisa mitohondriālo ROS ģenerēšanu, kas rezultējas ar NF-κB aktivēšanu, oksidatīvo 

stresu un DNS bojājumiem. Šādos apstākļos organismam labvēlīgu ietekmi varētu panākt ar 

antioksidantiem, kas būtu mērķēti uz mitohondrijiem (El-Amine et al., 2018). Dihidropiridīni 

ir mitohondriotropiski savienojumi. Daži no tiem pasargā mitohondrijus oksidatīvā stresa 

laikā, piedalās šūnu ultrastruktūru intracelulārajā bojājumu novēršanā un fizioloģiskajā 

reģenerācijā (Velena et al., 2016). 

Jau iepriekš ir novērota AV-153 spēja veicināt DNS pavedienu pārrāvumu reparāciju 

(Ryabokon et al., 2005). Šajā pētījumā visi apskatītie AV-153 sāļi novērsa DNS divpavedienu 

pārrāvumu veidošanos B-limfocītos Tat proteīna ietekmē, kaut arī tiem ir zema 
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hidroksilradikāļu savākšanas aktivitāte (Leonova et al., nepublicēti dati). AV-153-Mg 

pozitīvais efekts parādījās pie zemākas koncentrācijas, salīdzinot ar pārējiem AV-153 

savienojumiem. Tam iemesls varētu būt tas, ka no šiem savienojumiem AV-153-Mg vislabāk 

spēj saistīties pie DNS molekulas (Leonova et al., nepublicēti dati). Arī salīdzinot DNS 

saistošā AV-153-Na un DNS nesaistošā AV-154-Na spēju pasargāt HeLa šūnas no 

peroksinitrīta izraisītiem bojājumiem, tieši DNS saistošais savienojums izrādījās efektīvs 

(Leonova et al., 2018). 

AV-153-Na pārbaudījām plašākā koncentrāciju diapazonā un konstatējām, ka tā 

efektivitāte mazinās gan pārāk augstās, gan pārāk zemās koncentrācijās. Tas saskan ar 

iepriekš aprakstītiem datiem par AV-153, kas spēj samazināt eksogēnu faktoru (ūdeņraža 

peroksīda, jonizējošās radiācijas, etilmetāna sulfonāta) izraisītus DNS bojājumus gan 

mononukleārajos limfocītos, gan citos šūnu tipos noteiktā koncentrāciju diapazonā. Palielinot 

vai samazinot koncentrāciju, šis efekts zūd (Ryabokon et al., 2005). Iespējams, AV-153-Na 

pārāk augstās koncentrācijās zaudē savas DNS-aizsargājošās īpašības un kļūst toksisks, jo 

DNS saistošie savienojumi var būt mutagēni (Gurova, 2009). 

No pārējiem apskatītajiem savienojumiem metkarbatons un glutapirons DNS 

aizsargājošu efektu uzrādīja augstākās koncentrācijās, salīdzinot ar AV-153 savienojumiem. 

Citi autori ir parādījuši, ka glutapirons līdz pat 100 µM koncentrācijai neietekmē mitohondriju 

bioenerģētiku – elpošanas aktivitāti, mitohondriālo transmembrānu potenciālu, ADP 

fosforilēšanas efektivitāti. Tas norāda, ka glutapirons nav toksisks mitohondrijiem, kas ir 

svarīgi, jo mijiedarbība ar mitohondriju membrānām varētu traucēt oksidācijas un 

fosforilācijas procesus, izraisot bioenerģētikas deficītu un novedot pie vairāku šūnu un 

organisma izdzīvošanai svarīgu funkciju zaudēšanas. No otras puses, glutapirons neietekmē 

ADP/Fe2+ izraisītu lipīdu peroksidāciju žurku aknu mitohondrijos (Fernandes et al., 2003). 

Turpretī eritrocītu un sirds mitohondriju membrānās glutapirons inhibē brīvo radikāļu izraisītu 

lipīdu peroksidāciju. Glutapirons stabilizē membrānu struktūras un saglabā membrānās 

integrēto proteīnu funkcijas; tam ir kardioaizsargājošs efekts (Utno et al., 1989). 

J-9-125 bija nepieciešama zemāka koncentrācija nekā metkarbatonam B-šūnu 

aizsargājoša efekta sasniegšanai, kaut arī Fentona reakcijā labāku radikāļu savākšanas 

aktivitāti uzrādīja metkarbatons (Ošiņa et al., 2017). Arī šeit, tā pat kā AV-153 sāļu gadījumā, 

efekts ātrāk bija vērojams savienojumam, kas labāk saista DNS, respektīvi, J-9-125 (Ošiņa et 

al., 2017). 

Šajā darbā analizēto 1,4-DHP atvasinājumu spēju pasargāt B-limfocītus no Tat proteīna 

izraisītiem DNS divpavedienu bojājumiem varētu skaidrot ar to mitohondriotropiskajām 

īpašībām, par ko ziņo citi autori (Velena et al., 2016). Aizsargājošais efekts varētu būt panākts 



88 

 

ne tikai tieši iedarbojoties uz brīvajiem radikāļiem, bet arī aktivizējot DNS reparācijas 

sistēmu, jo inkubācijas laiks bija pietiekami ilgs, lai varētu izpausties šo savienojumu DNS 

reparāciju stimulējošās aktivitātes. 

4.6. Noslēguma piezīmes 

Apkopojot iegūtos rezultātus, varam secināt, ka izvirzītā hipotēze apstiprinās. 

Eksperimentā ar modeļdzīvniekiem novērojām, ka 1,4-DHP atvasinājumiem ir modulējošs 

efekts uz DNS reparācijā un proteolīzē iesaistīto enzīmu gēnu un proteīnu ekspresiju cukura 

diabēta gadījumā, turklāt ietekme ir orgānu specifiska. Žurku nierēs analizētie 1,4-DHP 

atvasinājumi (metkarbatons, etkarbatons, J-9-125, glutapirons, AV-153-Na un AV-153-Ca) 

lielākoties pastiprināja Parp1, H2ax, Xdh, Psma3, Psma6, Psmb5 un Psmc6 gēnu ekspresiju. 

Gandrīz visu gēnu gadījumā šāds efekts bija vērojams metkarbatonam, glutapironam un  

AV-153 sāļiem. Aknās un asinīs līdzīga ietekme bija AV-153-Na. Savukārt etkarbatons asinīs 

samazināja gandrīz visu pētīto gēnu ekspresiju. Tas spēja normalizēt arī diabēta paaugstināto 

šķeltā PARP1 proteīna ekspresiju nierēs, sirdī un nervos. AV-153-Na samazināja diabēta 

inducēto PARP1 proteīna ekspresijas pieaugumu šajos orgānos, kā arī palielināto γH2AX 

proteīna ekspresiju diabētisku žurku sirds audos. 

In vitro eksperimentā novērojām, ka 1,4-DHP atvasinājumiem ir DNS molekulu 

pasargājoša ietekme pret Tat proteīna izraisītiem bojājumiem. Visi analizētie 1,4-DHP 

atvasinājumi (AV-153-Na, AV-153-Ca, AV-153-Mg, AV-153-K, metkarbatons, J-9-125, 

glutapirons un PP-544-Na) normalizēja Tat proteīna palielināto γH2AX fokusus eksponējošo 

B-limfocītu procentuālo daudzumu paraugos. 

Kopumā var spriest, ka analizētajai savienojumu grupai ir terapeitisks potenciāls. Šie 

savienojumi ir perspektīvi tālākai izpētei slimībās, kas ir saistītas ar oksidatīvā stresa 

izraisītiem bojājumiem. 
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5. SECINĀJUMI 

1. Vairums analizēto 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu modulē Parp1 gēna ekspresiju žurku 

nierēs, asinīs un aknās, PARP1 proteīna ekspresiju nierēs, sirdī un nervos, bet c-PARP1 

proteīna ekspresiju nierēs, sirdī, acīs un nervos cukura diabēta modelī. 

Lielākā daļa analizēto 1,4-DHP atvasinājumu pastiprina Parp1 gēna ekspresiju nierēs 

kontroles un modeļa dzīvniekiem. AV-153-Na un AV-153-Ca šī gēna ekspresiju 

palielina gan STZ modelī, gan aloksāna modelī. Žurku asinīs modeļa dzīvniekiem 

etkarbatons un glutapirons samazina diabēta paaugstināto Parp1 gēna ekspresiju, bet 

AV-153-Na to palielina. Žurku aknās AV-153-Na pastiprina Parp1 gēna ekspresiju 

gan kontroles, gan modeļdzīvniekiem. AV-153-Na samazina diabēta paaugstināto 

PARP1 proteīna ekspresiju nierēs, sirdī, nervos. Metkarbatons samazina diabēta 

paaugstināto c-PARP1 proteīna ekspresiju sirdī, bet etkarbatons – arī nierēs un 

nervos. Stimulējošu efektu etkarbatons uzrāda acs audos. 

2. Vairums analizēto 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu modulē H2ax gēna ekspresiju žurku 

nierēs, asinīs un aknās, bet γH2AX proteīna ekspresiju nierēs un sirdī cukura diabēta 

modelī. 

H2ax gēna ekspresija nemainās žurku nierēs pēc 1. tipa cukura diabēta izraisīšanas; 

to pastiprina glutapirons un AV-153-Ca. Asinīs paaugstināto H2ax gēna ekspresiju 

samazina etkarbatons un glutapirons, bet palielina AV-153-Na. Aknās diabēta 

izraisīšana samazina šī gēna ekspresiju, bet aloksāna diabēta modelī AV-153-Ca to 

normalizē. γH2AX līmenis diabēta modelī paaugstinās sirdī, bet AV-153-Na to 

mazina. Etkarbatons veicina šī proteīna ekspresiju nierēs un sirdī. 

3. Vairums analizēto 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu modulē Xdh gēna ekspresiju žurku 

nierēs un asinīs cukura diabēta modelī. 

Xdh gēna ekspresiju diabētisku žurku nierēs palielina metkarbatons, J-9-125, 

glutapirons, AV-153-Na un AV-153-Ca. Asinīs diabēta palielināto Xdh gēna 

ekspresiju samazina etkarbatons, J-9-125 un glutapirons. Aknās izmaiņas nav 

novērotas. 

4. Vairums analizēto 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu modulē Psma3, Psma6, Psmb5 un 

Psmc6 gēnu ekspresiju žurku nierēs, asinīs un aknās cukura diabēta modelī. 

Nierēs 1. tipa cukura diabēta modelī palielinās Psma3, Psma6 un Psmc6 gēnu 

ekspresija. Vairums analizēto 1,4-DHP atvasinājumu stimulē šo proteasomu gēnu 
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ekspresiju gan kontroles, gan diabētisko dzīvnieku nierēs. Asinīs STZ modelī  

AV-153-Na palielina visu četru apskatīto proteasomu gēnu ekspresiju. Etkarbatons to 

palielina tikai Psma6 gēnam, bet pārējiem gēniem – samazina. Arī diabētisko žurku 

aknās AV-153-Na palielina proteasomu gēnu ekspresiju, ar izņēmumu Psmb5 gēna 

gadījumā. 

5. Tat proteīns palielina H2AX fokusus eksponējošo B-limfocītu procentuālo daudzumu, bet 

visi testētie 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi (AV-153-Na, AV-153-Ca, AV-153-Mg,  

AV-153-K, metkarbatons, J-9-125, glutapirons un PP-544-Na) to spēj normalizēt. 
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6. AIZSTĀVĒŠANAI IZVIRZĪTĀS TĒZES 

1. 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi ietekmē ar DNS reparāciju saistītu enzīmu gēnu un 

proteīnu ekspresijas līmeni cukura diabēta modelī. 

2. 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi ietekmē proteolīzes enzīmu gēnu ekspresijas līmeni 

cukura diabēta modelī. 

3. 1,4-dihidropiridīna atvasinājumi normalizē H2AX fokusus eksponējošo B-limfocītu 

procentuālo daudzumu pēc vienlaicīgas transfekcijas ar Tat proteīnu. 
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1. pielikums. Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja dzīvnieku izmantošanai 

izmēģinājumos. 

 

 



 

 

2. pielikums. Parp1 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai 

aloksāna inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,68 (0,16)   0,63 (0,12) – ns 0,97 (0,15)  1,10x10-3 

M 0,05 1,27 (0,37)  1,00x10-4 1,42 (0,20)  <1,00x10-4    

M 0,5 1,19 (0,10)  6,00x10-4 1,55 (0,36)  <1,00x10-4    

E 0,05 1,67 (0,48)  <1,00x10-4 0,99 (0,18)  5,60x10-3    

E 0,5 1,59 (0,14)  <1,00x10-4 0,85 (0,22) – ns    

J 0,05 1,45 (0,31)  7,00x10-4 1,53 (0,40)  <1,00x10-4    

J 0,5 1,72 (0,79)  <1,00x10-4 2,37 (0,24)  <1,00x10-4    

G 0,05 1,78 (0,61)  <1,00x10-4 2,12 (0,50)  <1,00x10-4    

G 0,5 1,78 (0,23)  <1,00x10-4 2,54 (0,68)  <1,00x10-4    

Na 0,05 0,78 (0,16) – ns 1,04 (0,11) – ns 1,14 (0,09) – ns 

Na 0,5 1,05 (0,28)  3,81x10-2 1,58 (0,63)  <1,00x10-4 0,79 (0,06) – ns 

Ca 0,05 0,60 (0,15) – ns 1,08 (0,13)  <1,00x10-4 1,15 (0,16) – ns 

Ca 0,5 0,68 (0,13) – ns 1,13 (0,05)  <1,00x10-4 1,24 (0,10)  5,60x10-3 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2.  

Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski 

ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

3. pielikums. Parp1 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai aloksāna inducēta 

1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,27 (0,04)   0,27 (0,04) – ns 0,24 (0,05) – ns 

Na 0,05 0,29 (0,04) – ns 0,30 (0,02) – ns 0,28 (0,06) – ns 

Na 0,5 0,38 (0,03)  1,00x10-3 0,34 (0,02)  9,40x10-3 0,32 (0,07)  1,22x10-2 

Ca 0,05 0,24 (0,01) – ns 0,24 (0,04) – ns 0,31 (0,03)  5,60x10-3 

Ca 0,5 0,29 (0,05) – ns 0,31 (0,02) – ns 0,26 (0,03) – ns 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 

0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas 

izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski 

ticami izmainīta. 

  



 

 

4. pielikums. Parp1 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,055 (0,021)   0,089 (0,040)  2,13x10-2 

M 0,05 0,032 (0,017) – ns 0,093 (0,043) – ns 

M 0,5 0,023 (0,003) – ns 0,086 (0,039) – ns 

E 0,05 0,023 (0,006) – ns 0,036 (0,019)  1,70x10-3 

E 0,5 0,036 (0,005) – ns 0,033 (0,010)  1,00x10-3 

J 0,05 0,062 (0,033) – ns 0,069 (0,030) – ns 

J 0,5 0,055 (0,017) – ns 0,110 (0,045) – ns 

G 0,05 0,045 (0,016) – ns 0,037 (0,006)  1,90x10-3 

G 0,5 0,028 (0,002) – ns 0,058 (0,020)  4,10x10-2 

Na 0,5 0,056 (0,018) – ns 0,138 (0,049)  1,90x10-2 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas 

ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

5. pielikums. PARP1 proteīna ekspresija žurku nierēs, sirdī, acīs un nervos AV-153-Na ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna inducēta 

1. tipa cukura diabēta modelī. 

Orgāns Viela 
Kontrole, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Nieres 
N 9,60 (2,88)   75,00 (17,12)  1,80x10-3 

Na 0,5 19,20 (9,65) – ns 14,80 (11,28)  1,40x10-3 

Sirds 
N 12,60 (3,29)   42,00 (12,27)  8,00x10-4 

Na 0,5 25,60 (7,02)  3,70x10-2 12,20 (6,02)  <1,00x10-4 

Acis 
N 5,60 (3,78)   6,80 (3,35) – ns 

Na 0,5 2,80 (1,30) – ns 7,40 (2,97) – ns 

Nervi 
N 5,25 (2,63)   21,00 (10,61)  2,80x10-2 

Na 0,5 6,25 (3,86) – ns 6,00 (4,08)  9,60x10-3 

 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; SD – standartkļūda; ns – 

p≥5,00x10-2. Ar AV-153-Na apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret 

kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami 

pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

6. pielikums. Šķeltā PARP1 proteīna ekspresija žurku nierēs, sirdī, acīs un nervos metkarbatona un etkarbatona ietekmē kontroles grupās un 

streptozotocīna inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Orgāns Viela 
Kontrole, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Nieres 

N 11,80 (2,86)   45,40 (13,56)  6,00x10-4 

M 0,05 16,40 (4,28) – ns 55,60 (24,39) – ns 

M 0,5 18,60 (8,79) – ns 37,60 (14,35) – ns 

E 0,05 25,40 (8,38)  3,96x10-2 10,20 (3,27)  <1,00x10-4 

E 0,5 28,20 (10,13)  1,27x10-2 20,40 (9,13)  3,00x10-4 

Sirds 

N 10,20 (3,49)   37,60 (17,77)  9,60x10-3 

M 0,05 11,80 (5,26) – ns 18,00 (5,05)  1,81x10-2 

M 0,5 9,20 (2,68) – ns 25,60 (18,47) – ns 

E 0,05 21,00 (10,10) – ns 10,80 (3,90)  3,00x10-4 

E 0,5 8,20 (2,59) – ns 19,40 (8,56)  9,80x10-3 

Acis 

N 11,40 (5,81)   32,80 (10,01)  3,30x10-3 

M 0,05 9,00 (2,83) – ns 29,40 (9,45) – ns 

M 0,5 12,20 (0,45) – ns 28,60 (13,46) – ns 

E 0,05 13,80 (4,02) – ns 75,00 (14,21)  <1,00x10-4 

E 0,5 15,80 (8,50) – ns 66,80 (13,10)  <1,00x10-4 

Nervi 

N 10,00 (3,16)   32,20 (10,92)  2,40x10-3 

M 0,05 18,60 (6,02) – ns 33,00 (21,15) – ns 

M 0,5 15,40 (4,72) – ns 18,40 (8,91) – ns 

E 0,05 24,80 (13,31)  1,51x10-2 7,400 (3,29)  1,00x10-4 

E 0,5 17,20 (4,38) – ns 10,60 (7,54)  6,00x10-4 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 

0,5 mg/kg; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret N grupu. 

Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – 

statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta.  



 

 

7. pielikums. H2ax gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai 

aloksāna inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,20 (0,06)   0,21 (0,07) – ns 0,24 (0,07) – ns 

M 0,05 0,19 (0,04) – ns 0,21 (0,03) – ns    

M 0,5 0,21 (0,05) – ns 0,25 (0,02) – ns    

E 0,05 0,24 (0,07) – ns 0,24 (0,07) – ns    

E 0,5 0,20 (0,04) – ns 0,18 (0,06) – ns    

J 0,05 0,24 (0,04) – ns 0,18 (0,04) – ns    

J 0,5 0,28 (0,17) – ns 0,28 (0,04) – ns    

G 0,05 0,25 (0,08) – ns 0,31 (0,07)  3,38x10-2    

G 0,5 0,25 (0,07) – ns 0,41 (0,10)  <1,00x10-4    

Na 0,05 0,20 (0,06) – ns 0,20 (0,03) – ns 0,28 (0,04) – ns 

Na 0,5 0,19 (0,02) – ns 0,28 (0,10)  3,54x10-2 0,26 (0,04) – ns 

Ca 0,05 0,14 (0,03) – ns 0,31 (0,08)  1,54x10-2 0,36 (0,07)  7,20x10-3 

Ca 0,5 0,20 (0,08) – ns 0,28 (0,03) – ns 0,43 (0,11)  <1,00x10-4 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar  

1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski 

ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

8. pielikums. H2ax gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai aloksāna inducēta 

1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,053 (0,010)   0,038 (0,015)  3,77x10-2 0,036 (0,010)  2,90x10-3 

Na 0,05 0,039 (0,008) – ns 0,039 (0,003) – ns 0,050 (0,010) – ns 

Na 0,5 0,042 (0,002) – ns 0,041 (0,008) – ns 0,052 (0,017) – ns 

Ca 0,05 0,049 (0,006) – ns 0,047 (0,005) – ns 0,053 (0,011)  2,39x10-2 

Ca 0,5 0,059 (0,020) – ns 0,043 (0,005) – ns 0,054 (0,012)  1,73x10-2 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 

0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas 

izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski 

ticami izmainīta. 

  



 

 

9. pielikums. H2ax gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,035 (0,019)   0,056 (0,028)  3,27x10-2 

M 0,05 0,027 (0,011) – ns 0,041 (0,013) – ns 

M 0,5 0,019 (0,001) – ns 0,039 (0,017) – ns 

E 0,05 0,021 (0,002) – ns 0,034 (0,014)  4,05x10-2 

E 0,5 0,024 (0,001) – ns 0,029 (0,007)  3,28x10-2 

J 0,05 0,033 (0,015) – ns 0,034 (0,014) – ns 

J 0,5 0,037 (0,014) – ns 0,049 (0,019) – ns 

G 0,05 0,046 (0,018) – ns 0,030 (0,009)  4,31x10-2 

G 0,5 0,029 (0,004) – ns 0,035 (0,011) – ns 

Na 0,5 0,031 (0,012) – ns 0,110 (0,081)  1,27x10-2 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas 

ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

10. pielikums. Proteīna H2AX ekspresija žurku nierēs metkarbatona, etkarbatona un AV-153-Na ietekmē kontroles grupās un 

streptozotocīna inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 7,00 (2,00)   11,00 (3,46) – ns 

M 0,05 8,20 (5,22) – ns 8,67 (6,28) – ns 

M 0,5 5,40 (2,97) – ns 7,80 (4,09) – ns 

E 0,05 6,80 (1,92) – ns 33,00 (10,32)  1,30x10-3 

E 0,5 6,40 (4,04) – ns 40,00 (18,17)  <1,00x10-4 

Na 0,5 10,20 (8,38) – ns 5,40 (11,78) – ns 

 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 

0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā 

pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar 

bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 



 

 

11. pielikums. Proteīna H2AX ekspresija žurku sirdī metkarbatona, etkarbatona un AV-153-Na ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 11,40 (5,81)   32,80 (10,01)  3,30x10-3 

M 0,05 9,00 (2,83) – ns 29,40 (9,45) – ns 

M 0,5 12,20 (0,45) – ns 28,60 (13,46) – ns 

E 0,05 13,80 (4,02) – ns 75,00 (14,21)  <1,00x10-4 

E 0,5 15,80 (8,50) – ns 66,80 (13,10)  <1,00x10-4 

Na 0,5 9,80 (4,15) – ns 8,60 (4,67)  <1,00x10-4 

 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 

0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā 

pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar 

bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 



 

 

12. pielikums. Proteīna H2AX ekspresija žurku acīs metkarbatona, etkarbatona un AV-153-Na ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 5,00 (1,00)   3,00 (2,55) – ns 

M 0,05 6,40 (3,91) – ns 5,20 (2,17) – ns 

M 0,5 6,60 (3,36) – ns 3,80 (1,48) – ns 

E 0,05 6,20 (5,81) – ns 5,20 (4,60) – ns 

E 0,5 6,80 (8,79) – ns 5,40 (4,28) – ns 

Na 0,5 10,40 (2,19)  1,18x10-2 4,80 (4,09) – ns 

 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 

0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā 

pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar 

bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 



 

 

13. pielikums. Proteīna H2AX ekspresija žurku nervos metkarbatona, etkarbatona un AV-153-Na ietekmē kontroles grupās un 

streptozotocīna inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

šūnas/mm2 (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 8,20 (3,90)   6,60 (4,51) – ns 

M 0,05 4,60 (2,19) – ns 3,40 (2,30) – ns 

M 0,5 3,60 (1,67)  3,84x10-2 4,00 (1,87) – ns 

E 0,05 7,60 (3,85) – ns 4,20 (2,49) – ns 

E 0,5 6,40 (9,45) – ns 6,80 (8,07) – ns 

Na 0,5 10,20 (7,85) – ns 5,40 (4,93) – ns 

 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; Na – AV-153-Na; 0,05 – deva 

0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā 

pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar 

bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

14. pielikums. Xdh gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai 

aloksāna inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 1,39 (0,36)   1,78 (1,00) – ns 1,85 (0,22)  3,00x10-3 

M 0,05 2,04 (0,22) – ns 2,60 (0,53) – ns    

M 0,5 2,38 (0,42) – ns 3,35 (1,21)  8,00x10-4    

E 0,05 2,43 (0,52)  4,39x10-2 1,89 (0,30) – ns    

E 0,5 2,57 (0,50)  9,20x10-3 1,71 (0,44) – ns    

J 0,05 2,55 (0,52)  1,13x10-2 1,58 (0,33) – ns    

J 0,5 2,45 (0,17)  4,28x10-2 2,72 (0,60)  2,37x10-2    

G 0,05 2,29 (1,04) – ns 2,76 (0,39)  2,67x10-2    

G 0,5 2,66 (0,29)  9,60x10-3 3,26 (0,59)  8,00x10-4    

Na 0,05 1,61 (0,52) – ns 2,31 (0,26) – ns 2,89 (0,26)  <1,00x10-4 

Na 0,5 1,84 (0,21) – ns 2,94 (1,28)  3,20x10-3 2,52 (0,51)  2,37x10-2 

Ca 0,05 1,06 (0,49) – ns 2,78 (0,50)  1,32x10-2 2,43 (0,39)  1,20x10-2 

Ca 0,5 1,22 (0,32) – ns 2,30 (0,26) – ns 2,88 (0,41)  <1,00x10-4 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar  

1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski 

ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

15. pielikums. Xdh gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai aloksāna inducēta 

1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 1,13 (0,23)   0,93 (0,18) – ns 0,90 (0,21) – ns 

Na 0,05 0,75 (0,28)  7,40x10-3 0,89 (0,12) – ns 1,04 (0,28) – ns 

Na 0,5 1,10 (0,27) – ns 1,06 (0,12) – ns 0,98 (0,10) – ns 

Ca 0,05 0,89 (0,16) – ns 0,69 (0,05) – ns 0,95 (0,05) – ns 

Ca 0,5 0,93 (0,27) – ns 0,89 (0,22) – ns 1,02 (0,07) – ns 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 

0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas 

izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski 

ticami izmainīta. 

  



 

 

16. pielikums. Xdh gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,31 (0,12)   0,58 (0,30)  1,06x10-2 

M 0,05 0,29 (0,11) – ns 0,35 (0,12) – ns 

M 0,5 0,17 (0,04) – ns 0,41 (0,19) – ns 

E 0,05 0,25 (0,08) – ns 0,28 (0,21)  1,62x10-2 

E 0,5 0,24 (0,06) – ns 0,19 (0,03)  1,70x10-3 

J 0,05 0,28 (0,16) – ns 0,28 (0,17)  1,96x10-2 

J 0,5 0,32 (0,14) – ns 0,42 (0,09) – ns 

G 0,05 0,52 (0,14) – ns 0,36 (0,08) – ns 

G 0,5 0,37 (0,06) – ns 0,31 (0,04)  4,71x10-2 

Na 0,5 0,20 (0,05) – ns 0,71 (0,31) – ns 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas 

ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

17. pielikums. Psma3 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai 

aloksāna inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,54 (0,10)   0,71 (0,22)  3,67x10-2 0,75 (0,17)  3,90x10-3 

M 0,05 0,81 (0,12)  4,84x10-2 0,77 (0,12) – ns    

M 0,5 0,91 (0,13)  6,20x10-3 1,17 (0,36)  2,00x10-4    

E 0,05 0,83 (0,17)  2,04x10-2 0,95 (0,16)  1,70x10-2    

E 0,5 0,76 (0,08)  4,81x10-2 0,95 (0,08)  2,60x10-2    

J 0,05 0,93 (0,14)  8,00x10-4 0,56 (0,17) – ns    

J 0,5 0,86 (0,12)  5,10x10-3 0,77 (0,16) – ns    

G 0,05 0,63 (0,18) – ns 0,64 (0,17) – ns    

G 0,5 0,69 (0,20) – ns 0,94 (0,13)  3,78x10-2    

Na 0,05 0,69 (0,08) – ns 0,72 (0,05) – ns 0,92 (0,15)  4,53x10-2 

Na 0,5 0,79 (0,12)  2,86x10-2 0,93 (0,36)  3,59x10-2 0,83 (0,02) – ns 

Ca 0,05 0,49 (0,14) – ns 0,94 (0,10)  1,62x10-2 0,98 (0,14)  9,00x10-3 

Ca 0,5 0,55 (0,10) – ns 0,95 (0,13)  2,10x10-2 1,07 (0,11)  7,00x10-4 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar  

1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski 

ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

18. pielikums. Psma3 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai aloksāna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,088 (0,013)   0,060 (0,014)  8,00x10-4 0,068 (0,014)  9,80x10-3 

Na 0,05 0,084 (0,023) – ns 0,067 (0,009) – ns 0,092 (0,023)  1,67x10-2 

Na 0,5 0,107 (0,005) – ns 0,088 (0,017)  4,40x10-3 0,060 (0,011) – ns 

Ca 0,05 0,084 (0,005) – ns 0,060 (0,006) – ns 0,064 (0,008) – ns 

Ca 0,5 0,078 (0,014) – ns 0,063 (0,004) – ns 0,065 (0,010) – ns 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 

0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas 

izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski 

ticami izmainīta. 

  



 

 

19. pielikums. Psma3 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,024 (0,010)   0,036 (0,016)  4,12x10-2 

M 0,05 0,021 (0,014) – ns 0,030 (0,013) – ns 

M 0,5 0,013 (0,002) – ns 0,027 (0,010) – ns 

E 0,05 0,015 (0,004) – ns 0,020 (0,013)  3,49x10-2 

E 0,5 0,021 (0,001) – ns 0,014 (0,003)  2,10x10-3 

J 0,05 0,027 (0,015) – ns 0,024 (0,015) – ns 

J 0,5 0,029 (0,010) – ns 0,038 (0,016) – ns 

G 0,05 0,038 (0,011) – ns 0,022 (0,005) – ns 

G 0,5 0,025 (0,007) – ns 0,034 (0,016) – ns 

Na 0,5 0,019 (0,006) – ns 0,067 (0,021)  <1,00x10-4 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas 

ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

20. pielikums. Psma6 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai 

aloksāna inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 1,06 (0,08)   1,27 (0,14)  7,80x10-3 1,63 (0,54)  2,69x10-2 

M 0,05 1,66 (0,16)  1,31x10-2 2,20 (0,37)  <1,00x10-4    

M 0,5 1,90 (0,39)  7,00x10-4 2,62 (0,57)  <1,00x10-4    

E 0,05 2,19 (0,33)  <1,00x10-4 1,61 (0,20) – ns    

E 0,5 2,02 (0,32)  <1,00x10-4 1,47 (0,35) – ns    

J 0,05 1,92 (0,43)  3,00x10-4 1,52 (0,39) – ns    

J 0,5 1,95 (0,28)  2,00x10-4 2,43 (0,43)  <1,00x10-4    

G 0,05 1,89 (0,67)  2,60x10-3 1,67 (0,34) – ns    

G 0,5 2,08 (0,50)  3,00x10-4 2,33 (0,38)  <1,00x10-4    

Na 0,05 2,18 (0,52)  8,00x10-4 2,63 (0,43)  <1,00x10-4 2,55 (0,40)  3,50x10-3 

Na 0,5 1,81 (0,57)  6,30x10-3 2,49 (0,56)  <1,00x10-4 1,53 (0,14) – ns 

Ca 0,05 1,10 (0,13) – ns 2,45 (0,20)  <1,00x10-4 2,23 (0,40)  1,75x10-2 

Ca 0,5 1,03 (0,21) – ns 2,35 (0,37)  <1,00x10-4 2,54 (0,41)  1,00x10-3 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar  

1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski 

ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

21. pielikums. Psma6 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai aloksāna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,76 (0,14)   0,92 (0,19) – ns 0,77 (0,25) – ns 

Na 0,05 1,13 (0,27)  5,10x10-3 0,94 (0,11) – ns 1,42 (0,19)  <1,00x10-4 

Na 0,5 1,42 (0,06)  <1,00x10-4 1,31 (0,23)  2,30x10-3 1,22 (0,21)  3,10x10-3 

Ca 0,05 0,65 (0,08) – ns 0,81 (0,10) – ns 1,01 (0,06)  3,16x10-2 

Ca 0,5 1,02 (0,20)  1,43x10-2 0,97 (0,16) – ns 1,04 (0,14)  1,57x10-2 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 

0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas 

izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski 

ticami izmainīta. 

  



 

 

22. pielikums. Psma6 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,16 (0,03)   0,18 (0,03) – ns 

M 0,05 0,21 (0,11) – ns 0,27 (0,01) – ns 

M 0,5 0,18 (0,04) – ns 0,24 (0,09) – ns 

E 0,05 0,26 (0,14) – ns 0,31 (0,10)  3,21x10-2 

E 0,5 0,27 (0,02) – ns 0,20 (0,03) – ns 

J 0,05 0,21 (0,07) – ns 0,24 (0,09) – ns 

J 0,5 0,24 (0,03) – ns 0,25 (0,11) – ns 

G 0,05 0,44 (0,02)  <1,00x10-4 0,25 (0,05) – ns 

G 0,5 0,47 (0,09)  <1,00x10-4 0,25 (0,07) – ns 

Na 0,5 0,23 (0,05) – ns 0,40 (0,10)  <1,00x10-4 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas 

ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

23. pielikums. Psmb5 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai 

aloksāna inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 1,01 (0,25)   0,99 (0,28) – ns 1,02 (0,39) – ns 

M 0,05 1,50 (0,24)  8,80x10-3 1,50 (0,26)  2,60x10-3    

M 0,5 1,67 (0,19)  4,00x10-4 1,92 (0,40)  <1,00x10-4    

E 0,05 1,83 (0,46)  2,00x10-4 1,20 (0,37) – ns    

E 0,5 1,59 (0,19)  2,70x10-3 1,46 (0,25)  8,00x10-3    

J 0,05 1,66 (0,45)  1,90x10-3 1,14 (0,48) – ns    

J 0,5 1,40 (0,11) – ns 1,57 (0,25)  2,20x10-3    

G 0,05 1,40 (0,31) – ns 1,58 (0,56)  5,40x10-3    

G 0,5 1,76 (0,55)  1,20x10-3 2,33 (0,21)  <1,00x10-4    

Na 0,05 1,71 (0,29)  2,00x10-4 1,49 (0,37)  3,00x10-3 1,23 (0,33) – ns 

Na 0,5 1,50 (0,31)  8,00x10-4 1,81 (0,19)  <1,00x10-4 1,10 (0,15) – ns 

Ca 0,05 0,66 (0,15) – ns 1,39 (0,19)  7,70x10-3 1,52 (0,25)  6,50x10-3 

Ca 0,5 0,90 (0,24) – ns 1,66 (0,22)  <1,00x10-4 1,57 (0,16)  5,40x10-3 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar  

1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski 

ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

24. pielikums. Psmb5 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai aloksāna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,35 (0,05)   0,31 (0,05) – ns 0,28 (0,08) – ns 

Na 0,05 0,28 (0,06) – ns 0,32 (0,02) – ns 0,28 (0,12) – ns 

Na 0,5 0,38 (0,01) – ns 0,39 (0,03) – ns 0,26 (0,05) – ns 

Ca 0,05 0,36 (0,02) – ns 0,27 (0,04) – ns 0,27 (0,02) – ns 

Ca 0,5 0,30 (0,09) – ns 0,35 (0,03) – ns 0,26 (0,04) – ns 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 

0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas 

izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski 

ticami izmainīta. 

  



 

 

25. pielikums. Psmb5 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,041 (0,019)   0,048 (0,030) – ns 

M 0,05 0,027 (0,021) – ns 0,037 (0,013) – ns 

M 0,5 0,025 (0,007) – ns 0,028 (0,016) – ns 

E 0,05 0,019 (0,006) – ns 0,038 (0,024) – ns 

E 0,5 0,028 (0,007) – ns 0,020 (0,007)  4,10x10-2 

J 0,05 0,042 (0,032) – ns 0,042 (0,034) – ns 

J 0,5 0,051 (0,016) – ns 0,067 (0,040) – ns 

G 0,05 0,085 (0,008)  4,00x10-3 0,037 (0,012) – ns 

G 0,5 0,069 (0,008) – ns 0,051 (0,019) – ns 

Na 0,5 0,037 (0,015) – ns 0,109 (0,068)  <1,00x10-4 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas 

ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

26. pielikums. Psmc6 gēna ekspresija žurku nierēs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai 

aloksāna inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 2,87 (0,49)   4,14 (1,72)  4,45x10-2 3,91 (0,66)  2,10x10-3 

M 0,05 4,40 (0,67)  4,46x10-2 5,67 (0,44)  2,28x10-2    

M 0,5 4,38 (0,59)  4,81x10-2 5,59 (0,50)  3,10x10-2    

E 0,05 5,32 (1,09)  6,00x10-3 4,42 (0,50) – ns    

E 0,5 4,96 (0,59)  9,20x10-3 4,06 (0,92) – ns    

J 0,05 6,26 (0,44)  <1,00x10-4 3,39 (0,57) – ns    

J 0,5 5,59 (0,49)  8,00x10-4 6,27 (1,26)  2,60x10-3    

G 0,05 4,54 (1,13)  4,92x10-2 4,81 (1,14) – ns    

G 0,5 4,89 (0,82)  1,62x10-2 6,82 (0,89)  3,80x10-3    

Na 0,05 4,02 (0,63) – ns 4,48 (0,89) – ns 4,43 (0,50) – ns 

Na 0,5 4,16 (0,60)  4,02x10-2 5,49 (1,10)  1,70x10-2 3,15 (0,46) – ns 

Ca 0,05 2,44 (0,43) – ns 5,05 (0,35) – ns 4,87 (0,67)  7,00x10-3 

Ca 0,5 2,58 (0,37) – ns 5,24 (0,38) – ns 5,28 (0,29)  5,00x10-4 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar  

1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski 

ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

  



 

 

27. pielikums. Psmc6 gēna ekspresija žurku aknās AV-153-Na un AV-153-Ca ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna vai aloksāna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modeļos. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Aloksāns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 1,48 (0,42)   1,50 (0,28) – ns 1,51 (0,31) – ns 

Na 0,05 1,74 (0,38) – ns 1,62 (0,19) – ns 1,94 (0,41)  4,93x10-2 

Na 0,5 2,30 (0,03)  1,00x10-3 2,18 (0,19)  1,50x10-3 1,70 (0,41) – ns 

Ca 0,05 1,28 (0,10) – ns 1,35 (0,27) – ns 1,61 (0,23) – ns 

Ca 0,5 1,40 (0,28) – ns 1,53 (0,09) – ns 1,50 (0,15) – ns 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; Na – AV-153-Na; Ca – AV-153-Ca; 0,05 – deva 0,05 mg/kg; 0,5 – deva 

0,5 mg/kg; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna un aloksāna N grupu p vērtības ir atainotas attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas 

izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski 

ticami izmainīta. 



 

 

28. pielikums. Psmc6 gēna ekspresija žurku asinīs dažādu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu ietekmē kontroles grupās un streptozotocīna 

inducēta 1. tipa cukura diabēta modelī. 

Viela 
Kontrole, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

Streptozotocīns, 

RV (SD) 

Ekspresijas 

izmaiņas 
p 

N 0,078 (0,028)   0,090 (0,032) – ns 

M 0,05 0,066 (0,027) – ns 0,096 (0,051) – ns 

M 0,5 0,045 (0,006) – ns 0,080 (0,029) – ns 

E 0,05 0,060 (0,011) – ns 0,065 (0,029) – ns 

E 0,5 0,081 (0,013) – ns 0,055 (0,011)  3,22x10-2 

J 0,05 0,086 (0,031) – ns 0,068 (0,039) – ns 

J 0,5 0,085 (0,034) – ns 0,113 6(0,032) – ns 

G 0,05 0,097 (0,017) – ns 0,080 (0,013) – ns 

G 0,5 0,074 (0,019) – ns 0,106 (0,045) – ns 

Na 0,5 0,046 (0,017) – ns 0,163 (0,037)  1,00x10-4 

N – bez apstrādes ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem; M – metkarbatons; E – etkarbatons; J – J-9-125; G – glutapirons; Na –  

AV-153-Na; RV – relatīvās vienības; SD – standartkļūda; ns – p≥5,00x10-2. Ar 1,4-DHP atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir atainotas 

attiecībā pret N grupu. Streptozotocīna N grupas p vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles N grupu. Ja p<5,00x10-2, ekspresijas izmaiņas ir attēlotas 

ar bultiņu:  – statistiski ticami paaugstināta ekspresija;  – statistiski ticami pazemināta ekspresija. “–” – ekspresija nav statistiski ticami izmainīta. 

 



 

 

29. pielikums. Proteīna γH2AX fokusus eksponējošo B-limfocītu procentuālais daudzums 

pēc 6 h vienlaicīgas transfekcijas ar 250 ng/ml Tat un apstrādes ar dažādiem  

1,4-dihidropiridīna atvasinājumiem. 

 Šūnas, % (SD) Ekspresijas izmaiņas p 

Kontrole 32,94 (0,11)   

Tat 57,83 (7,51)  6,80x10-3 

 

Tat + AV-153-Na, 5 nM 54,90 (8,80) – ns 

Tat + AV-153-Na, 25 nM 45,83 (13,11) – ns 

Tat + AV-153-Na, 50 nM 37,61 (1,89)  4,60x10-3 

Tat + AV-153-Na, 100 nM 38,02 (0,20)  4,07x10-2 

Tat + AV-153-Na, 500 nM 52,78 (3,93) – ns 

 

Tat + AV-153-Ca, 5 nM 54,98 (4,72) – ns 

Tat + AV-153-Ca, 25 nM 50,90 (6,33) – ns 

Tat + AV-153-Ca, 50 nM 42,27 (0,84)  2,66x10-2 

Tat + AV-153-Ca, 100 nM 41,82 (0,70)  2,25x10-2 

 

Tat + AV-153-Mg, 5 nM 57,64 (7,20) – ns 

Tat + AV-153-Mg, 25 nM 42,79 (6,63)  1,03x10-2 

Tat + AV-153-Mg, 50 nM 38,08 (2,07)  2,60x10-3 

Tat + AV-153-Mg, 100 nM 40,56 (1,23)  1,79x10-2 

 

Tat + AV-153-K, 5 nM 53,49 (6,80) – ns 

Tat + AV-153-K, 50 nM 38,59 (4,36)  6,00x10-3 

Tat + AV-153-K, 100 nM 34,95 (2,14)  3,00x10-4 

 

Tat + metkarbatons, 10 nM 56,69 (3,43) – ns 

Tat + metkarbatons, 100 nM 52,26 (5,76) – ns 

Tat + metkarbatons, 500 nM 39,47 (1,77)  1,40x10-3 

 

Tat + J-9-125, 10 nM 49,00 (2,00) – ns 

Tat + J-9-125, 100 nM 37,53 (9,24)  3,00x10-4 

Tat + J-9-125, 500 nM 42,40 (3,86)  1,39x10-2 

 

Tat + glutapirons, 10 nM 55,08 (9,77) – ns 

Tat + glutapirons, 100 nM 49,18 (8,45) – ns 

Tat + glutapirons, 500 nM 39,61 (1,53)  1,65x10-2 

 

Tat + PP-544-Na, 10 nM 48,96 (14,59) – ns 

Tat + PP-544-Na, 100 nM 27,79 (7,64)  <1,00x10-4 

Ar 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP) atvasinājumiem apstrādāto grupu p vērtības ir 

atainotas attiecībā pret Tat grupu bez apstrādes ar 1,4-DHP atvasinājumiem. Tat grupas p 

vērtība ir atainota attiecībā pret kontroles grupu. Ns – p≥5,00x10-2. Ja p<5,00x10-2, γH2AX 

fokusus eksponējošo šūnu daudzuma izmaiņas ir attēlotas ar bultiņu:  – paaugstināts 

daudzums;  – pazemināts daudzums. “–” – daudzums nav statistiski ticami izmainīts. 


