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Ievads. Sirds šūnās galvenais enerģijas avots ir garķēžu taukskābes. Šīm taukskābēm saisto-
ties ar karnitīnu, rodas acil-karnitīni, kas nodrošina garķēžu taukskābju transportu mitohondrijos 
tālākai β-oksidācijai. Paaugstināta acil-karnitīnu koncentrācija ir saistīta ar smagāku simptomātiku un 
aug stāku mirstības risku sirds mazspējas pacientiem, kā arī ar insulīna rezistences attīstības risku. 
Līdzīgi kā citi metabolisma starpprodukti, acil-karnitīni var uzkrāties, traucējot šūnu enerģijas meta-
bolismu un samazinot šūnu izdzīvošanu stresa apstākļos.

Darba mērķis. Pētīt garķēžu acil-karnitīnu ietekmi uz enerģijas metabolisma procesiem sirds 
mitohondrijos un raksturot acil-karnitīnu izraisītos bojājumus eksperimentālajā sirds išēmijas-reperfū-
zijas modelī ex vivo.

Materiāls un metodes. Eksperimentā izmantoja Wistar žurku tēviņus. Acil-karnitīnu koncentrā-
ciju noteica dzīvnieku asins plazmā un sirds audos ar UPLC-MS-MS metodi. Izolētos sirds mitohondrijos 
veica taukskābju, piruvāta un laktāta metabolisma konkurences pētījumus. Mitohondriju fizioloģiskās 
funkcijas novērtēšanai veica skābekļa patēriņa mērījumus. Langendorfa izolētās sirds modelī noteica 
glikozes oksidāciju sirds audos un taukskābju metabolītu uzkrāšanos išēmijas-reperfūzijas (infarkta) 
laikā.

Rezultāti. Palmitoil-karnitīns fizioloģiski novērojamās koncentrācijas (no 5 līdz 20 µm) spēja 
statistiski ticami samazināt piruvāta un laktāta oksidācijas ātrumu izolētos sirds mitohondrijos, kā arī 
glikozes oksidāciju izolētās sirds eksperimentā. Atkarībā no devas palmitoil-karnitīns kavēja oksida-
tīvo fosforilēšanu sirds mitohondrijos. Garķēžu acil-karnitīnu frakcija sirds audos bija 60%, bet mito-
hondrijos – 80% no visiem acil-karnitīniem. Izolētās sirds išēmijas-reperfūzijas eksperimenti parādīja, 
ka garķēžu taukskābju un acil-karnitīnu koncentrācija sirds audos un mitohondrijos pēc išēmijas ir 
2‒3 reizes augstāka nekā normoksiskos audos. Paaugstināta acil-karnitīnu koncentrācija sirds audos un 
mitohondrijos izolētās sirds modelī izraisīja lielāku išēmijas-reperfūzijas bojājumu.

Secinājumi. Garķēžu acil-karnitīni kavē glikozes metabolismu, izraisa mitohondriju funkciju 
traucējumus un palielina išēmijas-repefūzijas izraisīto sirds audu bojājumu. Garķēžu acil-karnitīnu 
daudzuma regulēšanu var izmantot sirds-asinsvadu slimību ārstēšanā un profilaksē.
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