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Hoci väčšina zdravého tkaniva preferuje oxidatívny metabolizmus, zdravé tkanivo semenníkov 

je závislé na produkcii ATP v glykolytickom metabolizme, čím je zabezpečená pohyblivosť, 

hyperaktivácia a kapacitácia spermií [1]. Takýto metabolizmus je typický skôr pre nádorové 

tkanivo. Už v 20. rokoch minulého storočia Warburg zistil, že nádorové bunky prijímali vo 

zvýšenej miere glukózu v porovnaní so zdravými bunkami a bez ohľadu na prítomnosť kyslíka 

ju preferenčne konvertovali na laktát [2]. Táto adaptácia nádorovým bunkám šetrí kyslík a 

poskytuje metabolické substráty potrebné pre proliferáciu buniek [3]. Zaujímavé je, že 

metabolické stratégie nádorových buniek semenníkov neboli dosiaľ popísané. V súčasnosti sa 

vďaka cisplatine podarí vyliečiť až 90% pacientov s nádorovým ochorením semenníkov. 

Bohužiaľ, pacienti rezistentní na cispatinu majú spravidla zlú prognózu [4]. V našej práci sa 

snažíme objasniť potenciálnu súvislosť medzi metabolizmom testikulárnych buniek a ich 

rezistenciou na cisplatinu. Zistili sme, že senzitívne a rezistentné bunky NTERA-2 [5] majú 

rozdielne metabolické stratégie – senzitívne bunky sa javia glykolytickejšie (podobne ako zdravé 

tkanivo semenníkov) a rezistentné zas oxidatívnejšie. Senzitívne bunky mali v porovnaní 

s rezistentnými zvýšený príjem glukózy, pričom rezistentné NTERA-2 prijímali vo zvýšenej 

miere naopak glutamín. Zároveň sme zistili, že bunky rezistentné na cisplatinu mali vyššie 

hladiny komplexov dýchacieho reťazca a aj hladiny metabolitov Krebsovho cyklu. Pomocou 

Western blotu sme najväčšie rozdiely detegovali v expresii izoforiem laktát dehydrogenázy 

(LDH). Senzitívne bunky exprimovali všetky tri izoformy (LDHA, LDHB, LDHC), kdežto 

u rezistentných absentovala expresia LDHA. Zaujímavé je, že rozdiely v expresii sa neprejavili 

na produkcii laktátu, preto predpokladáme, že u rezistentných buniek sa na produkcii laktátu 

podieľajú ostatné izoformy LDH. Význam absencie LDHA pre rezistenciu buniek sme overili 

vyradením génu pre LDHA v senzitívnych bunkách pomocou metódy CRISPR a následným 

sledovaním ich viability po opracovaní cisplatinou. Na základe všetkých zistených 

metabolických odlišností sme cieleným ovplyvňovaním metabolizmu zvýšili citlivosť 

rezistentných buniek na cisplatinu použitím vhodných metabolických inhibítorov ako oxamát 

(inhibítor LDH), diazoxid (inhibítor komplexu II dýchacieho cyklu), fenformín (inhibítor 

dýchacieho komplexu I), DON (inhibítor glutaminázy). Naše výsledky zároveň poukázali na 

odlišnú metabolickú adaptáciu nádorových buniek semenníkov oproti nádorom z iných tkanív. 
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