
ABSTRAKT 

Transgenní potkani McGill-R-Thy1-APP jsou jedním z nejlepších animálních genetických modelů 

Alzheimerovy choroby (AD). Dochází u nich k intracelulární akumulaci rozpustné formy amyloidu 

β (Aβ) a kognitivnímu deficitu již ve věku 3 měsíců, ještě před depozicí extracelulárních plaků. 

Narušena je také kapacita mitochondriální bioenergetiky, konkrétně byla zjištěna dysfunkce 

enzymatické aktivity komplexu I dýchacího řetězce u potkanů ve věku 6 měsíců. Jádrem kódovaný 

protein mitochondriální matrix 17β-hydroxysteroidová dehydrogenáza typu 10 (17βHSD10) má 

řadu enzymatických i neenzymatických funkcí a je znám jako vazebný partner intracelulárního Aβ. 

U pacientů s AD byla zjištěna overexprese 17βHSD10 v mozku a zvýšené hladiny v mozkomíšním 

moku. 17βHSD10 je z cytoplasmy importován PINK1-Parkin-TOM/TIM mechanismem 

do mitochondriální matrix, kde interaguje např. s cyklofilinem D (CypD) a zabraňuje tak jeho 

translokaci na vnitřní mitochondriální membránu. Tím reguluje otevírání mitochondriálního 

transientního permeabilního póru vyvolané CypD. Zdá se, že by Aβ akumulovaný 

v mitochondriích mohl tuto regulaci ovlivnit. Cílem této práce bylo otestovat změny v hladinách 

17βHSD10 v mitochondriích izolovaných z mozku 11měsíčních homozygotních potkanů 

McGillR-Thy1-APP a zjistit, zda interakce 17βHSD10 s peptidy Aβ ovlivní regulaci CypD. 

Pro tato měření byla použita metoda ELISA. Nezjistili jsme žádné změny v hladinách 17βHSD10, 

CypD, konformačně změněného Aβ(1-42) a v komplexech 17βHSD10 s celkovým Aβ. Naše 

experimenty však potvrdily signifikantní zvýšení hladin celkového Aβ a pokles komplexů 

17βHSD10-CypD v porovnání s kontrolami. Dále jsme stanovovali hladiny komplexů 

17βHSD10-Parkin v mozkomíšním moku pacientů s AD, zde jsme nenalezli žádné změny 

vůči kontrolám. Naše výsledky naznačují, že up-regulace 17βHSD10 pozorovaná u AD nemusí 

vést ke zvýšenému transportu do mitochondriální matrix. Navíc schopnost 17βHSD10 regulovat 

CypD v mitochondriální matrix je pravděpodobně vlivem akumulovaného Aβ oslabena. Srovnání 

výsledků získaných u lidí s AD nebo animálního modelu AD s lidmi s roztroušenou sklerózou 

naznačuje, že poměry v mitochondriální matrix jsou u obou neurodegenerativních nemocí zcela 

odlišné, navzdory podobné overexpresi 17βHSD10.  
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