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Nowe potencjalne tarcze ataku
farmakologicznego cukrzycy typu 2
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Cukrzyca typu drugiego stanowi jeden z najwa¿niejszych problemów zdrowotnych wspó³czesnego cz³owieka, poch³aniaj¹ca ogromne wydatki na zwalczanie jej powik³añ mikro- i makroangiopatycznych. Hiperglikemia i hiperfiltracja k³êbuszkowa stanowi¹ wa¿ne ogniwa patogenetyczne nefropatii cukrzycowej. Tote¿ intensywne poszukiwanie nowych leków oddzia³ywuj¹cych na te dwa
ogniwa patogenetyczne nie s¹ zaskoczeniem. Przedstawiona praca jest prób¹
zwiêz³ego podsumowania stanu wiedzy na temat potencjalnych nowych strategii leczniczych u chorych na cukrzycê typu drugiego, opartych o poznane w
ostatnich latach nowych ogniw patogenetycznych. Omówiono znaczenie inhibitorów kotransporterów sodowo-glukozowych w zwalczaniu hiperglikemii, inhibitora dipeptydylopeptydazy IV w zwalczaniu nadcinienia têtniczego oraz blokadê receptora (pro)renino-reninowego (P)RR i receptora GPR91 jako potencjalne docelowe tarcze, ataku farmakologicznego u chorych na cukrzycê typu 2.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 239-242)

New potential targets of pharmacological attack
in type 2 diabetes
Diabetes mellitus is one of the most important health problems of the world
consuming immense amounts of money for treatment of diabetic micro- and
macroangiopathic complications. Hyperglicemia and glomerular hyperfiltration
are the crucial pathogenetic factors involved in its evolution. These facts justify
search for new therapeutic strategies. In this paper new potential therapeutic
strategies used in treatment of diabetes mellitus type 2 are briefly discussed.
Among them the following are to be mentioned: - inhibitors of the sodium-glucose-cotransport in the proximal tubule (in the treatment hyperglicemia) - inhibitors of the dipeptidylpeptidase IV (in the treatment of arterial hypertension
and hyperglicemia) - blockade of the (prorenin) renin receptor - (P)RR and of the
GPR91 (G-protein-coupled receptor) as potential therapeutic targets in the treatment of diabetic complications.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 239-242)

Cukrzyca typu drugiego - to jeden z najwa¿niejszych zabójców chorych w wieku
starszym w krajach wysoko rozwiniêtych o
wysokim dochodzie narodowym. Przyczyn¹ wysokiej miertelnoci i chorobowoci w
tej kategorii chorych to przede wszystkim
powik³ania sercowo-naczyniowe spowodowane makro- lub/i mikroangiopati¹ cukrzycow¹ (nadcinienie têtnicze, zawa³ miênia
sercowego, choroba wieñcowa serca,
mia¿d¿yca naczyñ obwodowych, nefropatia
i retinopatia cukrzycowa, udary mózgu). Kluczowym ogniwem patogenetycznym powik³añ cukrzycy to:
- hiperfiltracja k³êbuszków nerkowych,
- nasilona glikacja bia³ek i lipoprotein
(AGE - advanced glycated end products),
- wzrost aktywnoci kinazy bia³ek C
(PKC) i szlaku poliolowego
- aktywacja nerkowych uk³adów wazoaktywnych (uk³ad prorenina-renina-angiotensyna-aldosteron, endoteliny) indukuj¹cych sekrecjê profibrotyzuj¹cych cytokin
(g³ównie TGF-beta) oraz
- wzrost generacji reaktywnych rodników
tlenowych, nasilaj¹cych nap³yw komórek

prozapalnych do tkanek, generacjê cytokinin, czynników wzrostowych i metaloproteinaz.
Uwzglêdniaj¹c wieloæ kluczowych
ogniw patogenetycznych powik³añ cukrzycy typu 2, nie s¹ zaskoczeniem intensywne
poszukiwania nowych leków atakuj¹cych
kluczowe anomalie biochemiczne lub hemodynamiczne wystêpuj¹ce w tej chorobie.
Niniejsza praca jest prób¹ podsumowania niektórych nowych potencjalnych kierunków leczniczych u chorych z cukrzyc¹ typu
2. Wród nich omówione zostan¹:
1 - inhibitory transportu zwrotnego
glukozy w cewkach nerkowych,
2 - znaczenie inhibitorów
dipeptydylopeptydazy-IV (DPP-IV)
w leczeniu nadcinienia têtniczego
u chorych z cukrzyc¹ typu 2,
3 - atak farmakologiczny na receptor
proreninowo-reninowy i receptor
GPR91 (G-protein-coupled
receptor), aktywowany
przez bursztynian.
W niniejszej pracy uwzglêdniono tylko
wybrane pozycje pimiennictwa, w tym
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szczególnie wartociowe prace przegl¹dowe, umo¿liwiaj¹ce dotarcie czytelnika do
oryginalnych prac w zakresie omawianej
tematyki.
Inhibitory transportu zwrotnego
glukozy w cewkach nerkowych
Hiperglikemia stanowi istotne ogniwo w
powstawaniu powik³añ sercowo-naczyniowych cukrzycy typu drugiego. Powik³ania te
s¹ m.in. nastêpstwem aktywacji wielu szlaków metabolicznych (patrz wy¿ej), aktywacji uk³adów wazopresyjnych (RAS, endoteliny, tromboksany) i zmian hemodynamicznych m.in. w nerkach wyra¿aj¹cych siê szkodami hiperfiltracyjnymi w k³êbuszkach nerkowych. Uwzglêdniaj¹c ww. ogniwa patogenetyczne powik³añ cukrzycy nie s¹ zaskoczeniem opracowania nowych strategii terapeutycznych obejmuj¹cych m.in. inhibitory PKC-beta (zmniejszaj¹cych stres oksydacyjny, generacjê TGF-beta i syntezê macierzy pozakomórkowej), inhibitorów AGE
(pyridoksamina, zmniejszaj¹ca progresjê
nefropatii cukrzycowej) oraz leków suplementuj¹cych niedobór glikoprotein w b³onie
podstawnej k³êbuszków nerkowych i mezangium (sulodexide) [4]. Ponadto w trakcie
opracowania s¹ nowe leki - inhibitory szlaku sygnalizacyjnego Wnt, obejmuj¹cego
m.in. ingerencjê w syntezê receptora
(pro)reninowego [55]. Przedmiotem niniejszej pracy bêd¹ tylko leki:
- hamuj¹ce wch³anianie zwrotne glukozy w cewkach nerkowych,
- nasilaj¹ce nerkowe efekty inkretyn,
- blokery receptora (pro)reninowego
oraz blokery receptora GPR91 aktywowanego przez wa¿ne ogniwo cyklu kwasów trikarboksylowych - tj. bursztynian.
Rola nerek w gospodarce
wêglowodanowej
Nerki mog¹ oddzia³ywaæ na gospodarkê wêglowodanow¹ cz³owieka uczestnicz¹c
w procesie glukoneogenezy, resorbcji zwrotnej przez cewki nerkowe glukozy przes¹czonej w k³êbuszkach nerkowych lub/i utylizacji glukozy przez same nerki. Z punktu widzenia leczniczego wa¿ny jest proces resorpcji zwrotnej przes¹czonej przez k³êbuszki glukozy przez cewkê proksymaln¹. Przy
dobowym GFR równym 180 l i redniej glikemii 100 mg% w ci¹gu doby przes¹czaniu
ulega oko³o 180 g glukozy, co odpowiada
wartoci kalorycznej 738 kcal (180 x 4,1 kcal
= 738 kcal). W warunkach fizjologicznych
prawie ca³a iloæ przes¹czonej w k³êbuszkach nerkowych glukozy ulega resorpcji
zwrotnej w proksymalnych cewkach nefronu. W procesie tym uczestnicz¹:
- kotransporter sodowo-glukozowy 2
(SGLT2) zlokalizowany w nerce na apikalnym biegunie komórek cewkowych g³ównie
segmentu S1 cewek proksymalnych nefronu oraz
- kotransporter sodowo-glukozowo-sodowy 1 (SGLT1) zlokalizowany g³ównie w
segmencie S3 nefronów. SGLT2 charakteryzuje siê ma³ym powinowactwem do glukozy lecz du¿¹ pojemnoci¹, podczas gdy
SGLT1 du¿ym powinowactwem do glukozy
lecz ma³¹ pojemnoci¹ [18,51,52]. Aktywnoæ ww. kotransporterów jest napêdzana
Na,K-ATPaz¹ zlokalizowan¹ na podstawnobocznym biegunie komórek cewkowych ka-
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talizuj¹c¹ transport sodu z przestrzeni ródkomórkowej do pozakomórkowej. SGLT2
wspó³pracuje z transporterem GLUT2 (u³atwiony transporter glukozy), za SGLT1 z
GLUT1. Zarówno GLUT2 jak i GLUT1 zlokalizowane s¹ na biegunie przeciwleg³ym do
bieguna apikalnego. SGLT2 i SGLT1 kodowane s¹ odpowiednio przez geny SLCA1 i
SLCA2 [45]. Dotychczas zidentyfikowano
prawie 50 mutacji genu SLCA2 [5,6,30,31,
46,56]. SGLT2 wystêpuje g³ównie w nerkach, natomiast SGLT1 w licznych tkankach
pozanerkowych [44]. U chorych na cukrzycê stwierdza siê zwiêkszon¹ ekspresjê genów koduj¹cych SGLT2 i GLUT2 [41]. W
badaniach dowiadczalnych wykazano
udzia³ czynnika transkrypcyjnego w¹troby 1a
i 3b (HNF-1a, HNF-3b) w procesie nadekspresji genu GLUT2 [9,10,30], za kinazy
indukowalnej glukokortykoidami w ekspresji SGLT1 i GLUT 2 [cyt. wg 30].
W wietle wyników badañ dowiadczalnych i klinicznych nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
hiperfiltracja k³êbuszkowa stanowi istotne
ogniwo w patogenezie toksycznoci glukozowej u chorych na cukrzycê typu 2. Poniewa¿ hiperfiltracja ta zale¿na jest w istotnym
stopniu od stopnia hiperglikemii, ta ostatnia
stanowi istotn¹ tarczê ataku farmakologicznego. Dotychczas hiperglikemiê u chorych
na cukrzycê typu 2 zwalczano metformin¹,
pochodnymi sulfonylomocznika, tiazolidionedionami, inhibitorami alfa-glukozydazy lub
dipeptydylopeptidazy, analogami peptydu
glukagonopodobnego (GLP-1) lub innymi
sekretogogami insulinowymi. W ostatnich 24 latach podjêto próby obni¿enia glikemii
inhibitorami resorpcji zwrotnej glukozy w
cewkach nerkowych przez SGLT i GLUT.
Pierwszym takim inhibitorem by³a floryzyna
[32], która z powodu powa¿nych objawów
niepo¿¹danych nie znalaz³a zastosowania
w leczeniu cukrzycy typu 2 u cz³owieka. Inhibitory resorpcji zwrotnej glukozy w cewkach
nerkowych ró¿ni¹ siê selektywnoci¹, skutecznoci¹, wskanikami farmakokinetycznymi, objawami ubocznego dzia³ania i profilem bezpieczeñstwa [18, 25]. Wykryto jednak liczne pochodne floryzyny, które z powodzeniem zastosowano u cz³owieka.
Wród wielu zwi¹zków najbardziej zaawansowane s¹ badania kliniczne nad dapagliflozyn¹ [3,13,22,23,26,33,38,51,54], s³abiej
nad innymi zwi¹zkami [20].
Inhibitory SGLT2 wykazuj¹ wspólne cechy, wród których wymieniæ nale¿y nastêpuj¹ce:
- leki te wywo³uj¹ znaczn¹ glikozuriê,
przez co obni¿aj¹ glikemiê oznaczon¹ zarówno na czczo, jak i po spo¿yciu posi³ku,
- obni¿aj¹ nieznacznie stê¿enie hemoglobiny glikozylowanej,
- nie wywo³uj¹ istotnej hipoglikemii,
- obni¿aj¹ masê cia³a (w nastêpstwie
utraty z moczem du¿ych iloci glukozy),
- nie wywo³uj¹ znamiennych zaburzeñ
jonogramu osocza,
- zwiêkszaj¹ wra¿liwoæ na insulinê
(zmniejsza insulinoodpornoæ),
- nie wykazuj¹ znamiennego wp³ywu na
przes¹czanie k³êbuszkowe [30,31] oraz
- wykazuj¹ niewielkie dzia³anie hipotensyjne [25].
Objawy uboczne po ich stosowaniu wystêpuj¹ z podobn¹ czêstoci¹ jak po stosowaniu placebo [30, 31].

Zanotowano nieco zwiêkszon¹ czêstoæ
wystêpowania zaka¿eñ dróg moczowop³ciowych po stosowaniu dapaglifozyny [26]. Do
wyjanienia pozostaje wp³yw inhibitorów
SGLT2 na prezerwacjê komórek beta wysp
Langerhansa i rozwój mikro- i/lub makroangiopatii u chorych na cukrzycê typu 2. Badania przeprowadzone w tym zakresie nie
udowodni³y wystêpowania wp³ywu na mikroangiopatiê u pacjentów z wrodzonym defektem genu SGLT2 [45]. Uwzglêdniaj¹c lipofilnoæ tych zwi¹zków (przenikaj¹ przez barierê mózg-p³yn mózgowo-rdzeniowy) wymagane s¹ dalsze badania wp³ywu tych leków na orodkowy uk³ad nerwowy [52]. Ponadto do wyjanienia pozostaje skutecznoæ
tych leków w leczeniu oty³oci i zespo³u
metabolicznego.
W portalu FDA (Food and Drug administration) ukaza³a siê informacja, ¿e nie zatwierdzono inhibitorów SGLT2 w terapii cukrzycy typu 2 ze wzglêdu na stwierdzon¹
zwiêkszon¹ czêstoæ wystêpowania nowotworów (g³ównie piersi i pêcherza moczowego) u chorych leczonych tymi lekami.
Tote¿ potrzebne s¹ dalsze badania kliniczne nad u¿ytecznoci¹ tej grupy leków przeciwcukrzycowych.
Znaczenie inhibitorów
dipeptydylopeptydazy-IV w leczeniu
nadcinienia têtniczego u chorych
z cukrzyc¹ typu 2
Inkretyny takie jak peptyd glukagonopodobny 1 - GLP-1 [49] i jego analogi [np. exenatide - 7, 29, 35] oraz peptyd insulinotropowy glukozozale¿ny (GIP) [49] stymuluj¹
sekrecjê insuliny przez komórki beta wysp
Langerhansa trzustki przez co wp³ywaj¹
obni¿aj¹co na glikemiê. Podobny efekt na
glikemiê maj¹ inhibitory dipeptydylopeptydazy IV (DPP-IV), które, hamuj¹c rozk³ad inkretyn, wyd³u¿aj¹ czas ekspozycji komórek
beta Langerhansa na te inkretyny. Jak wiadomo sekrecja inkretyn zale¿na jest od nasilenia poposi³kowej hiperglikemii. Nic wiêc
dziwnego, ¿e inkretyny i ich analogi (oporne na dzia³anie DPP IV) oraz inhibitory DPPIV znalaz³y zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Dodaæ nale¿y, ¿e DPP-IV
jest peptydaz¹ serynow¹ odszczepiaj¹c¹
dwa ostatnie N-koñcowe aminokwasy przez
co inkretyny trac¹ swoj¹ aktywnoæ biologiczn¹. Ponadto wykazano, ¿e mimetyki inkretynowe i analogi GLP-1 (stymuluj¹ce receptory GLP-1) wykazuj¹ wyrane dzia³anie hipotensyjne, spowodowane g³ównie
zwiêkszon¹ natriurez¹ uwarunkowan¹ hamowaniem resorpcji zwrotnej sodu w proksymalnym kanaliku nefronów [4, 7, 12, 29,
35,49].
Podobne dzia³anie na glikemiê i cinienie têtnicze krwi wykazuj¹ inhibitory DPPIV, takie jak sitagliptyna [2,19,34]. W badaniach dowiadczalnych wykazano, ¿e inhibitory DPP-IV najprawdopodobniej dzia³aj¹
hamuj¹co na wymieniacz sodowo-protonowy w kanaliku proksymalnym przez co
zwiêkszaj¹ natriurezê [11,49].
Poniewa¿ DPP-IV rozk³ada nie tylko inkretyny ale równie¿ inne zwi¹zki wazoaktywne [49] nie mo¿na wykluczyæ udzia³u innych
szlaków w mechanizmie hipotensyjnego
dzia³ania inhibitorów tego enzymu. Ponadto, uwzglêdniaj¹c mechanizm dzia³ania inhibitorów DPP-IV, prawdopodobne wydaje
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siê ich zastosowanie nie tylko u chorych na
cukrzycê typu 2 ale równie¿ u chorych z oty³oci¹ i zespo³em metabolicznym.
Atak farmakologiczny na receptor
proreninowy-reninowy - (P)RR oraz
receptor GPR91
(G-protein coupled receptor 91)
Chocia¿ prorenina zidentyfikowana zosta³a ju¿ kilkadziesi¹t lat temu, to dopiero
wykrycie receptora proreninowo-reninowego (P)RR w 2002 r. [36] sta³o siê ko³em zamachowym intensywnych badañ nad jego
struktur¹ i funkcj¹ [16,17,55]. Wykazano, ¿e
prorenina, ³¹cz¹c siê z receptorem (P)RR
jest rozrusznikiem nie tylko klasycznego
szlaku reninowo-angiotensynowego prowadz¹cego do generacji angiotensyny II i ekspresji jej wielokierunkowych efektów biologicznych (poredniczonych stymulacj¹ g³ównie receptora AT-I), ale równie¿ do uruchomienia dalszych ródkomórkowych szlaków
sygnalizacyjnych. Wród tych ostatnich wymieniæ nale¿y:
- aktywacjê nieproteolityczn¹ proreniny,
która za porednictwem kinazy bia³ek aktywowanej mitogenami (MAPK) i kinazy ERK
1/2, stymuluje ekspresjê genów profibrotyzuj¹cych i prozapalnych szlakiem nieangiotensynowym [1,15,36,37,55]. Efekty stymulacji tej cie¿ki sygnalizacyjnej nie ulegaj¹
zablokowaniu przez aliskiren [48],
- translokacjê do j¹dra komórkowego
przez aktywowany (P)RR czynnika transkrypcyjnego PLZF (promyelocytic zinc finger), gdzie hamuje transkrypcjê genu (P)RR
mechanizmem sprzê¿enia zwrotnego [47]
oraz
- aktywacjê szlaku sygnalizacyjnego
Wnt (wingless), w którym (P)RR jest wa¿nym ogniwem [27, 55].
Okaza³o siê, ¿e C-koñcowy 69-100-aminokwasowy fragment (P)RR wykazuje pe³n¹ identycznoæ z pêcherzykow¹ ATP-az¹
protonow¹ odgrywaj¹c¹ wa¿n¹ rolê w ekspresji genów TCF (T-cell factor) uczestnicz¹cych w wielu procesach fizjologicznych
(angiogeneza) i chorobowych (stany zapalne) [24].
Powy¿sze fakty sugeruj¹ wa¿ny udzia³
(P)RR w patogenezie powik³añ cukrzycy (retinopatia i nefropatia cukrzycowa) co uzasadnia celowoæ prowadzenia badañ nad
blokad¹ (P)RR uruchamiaj¹cego nieznane
dotychczas angiotensynoniezale¿ne szlaki
patogenetyczne [8,37]. Niestety, badania w
tym zakresie znajduj¹ siê dopiero w fazie
przedklinicznej.
Byæ mo¿e, ¿e badania nad (P)RR wyjani¹ znany od przesz³o 20 lat fakt wystêpowania znacznie podwy¿szonych stê¿eñ proreniny u chorych na cukrzycê typu 2 [28].
Kaskada reninowo-angiotensynowa
wzbogacona zosta³a nie tylko o wy¿ej omawian¹ rolê receptora (P)RR w kilku szlakach
sygnalizacyjnych mog¹cych byæ potencjalnymi tarczami ataku farmakologicznego u
chorych na cukrzycê, ale równie¿ o now¹
wiedzê w zakresie regulacji sekrecji reniny
jako czynnika uczestnicz¹cego w patogenezie wa¿nych powik³añ narz¹dowych cukrzycy.
W ostatnich latach wykazano znacz¹c¹
rolê nowego receptora GPR91 (G-protein
coupled receptor) w procesie aktywacji nerkowego uk³adu RAS [14,39,50,53]. Stwier-

dzono, ¿e bursztynian, bêd¹cy ogniwem
cyklu Krebsa, jest ligandem dla receptora
GPR91 oraz, ¿e u myszy pozbawionych
genu koduj¹cego GPR91 (GPR91 knock out
mice) znika wystêpuj¹cy w cukrzycy wzrost
we krwi reniny i proreniny [39, 50]. Ponadto
w badaniach dowiadczalnych wykazano
znaczny wzrost uwalniania reniny po aktywacji GPR91 hiperglikemi¹ lub bursztynianem [39,50]. W procesie tym najpewniej
poredniczy prostaglandyna E2 i NO pochodz¹ce z plamki gêstej i ródb³onka naczyniowego [53]. Oba te czynniki mog¹
uczestniczyæ w procesie hiperfiltracji w k³êbuszkach nerkowych spowodowanych wazodylatacj¹ naczyñ doprowadzaj¹cych [14,
50,53]. Tak wiêc hiperglikemia stanowiæ
mo¿e rozrusznik lokalnego uwalniania reniny i hiperfiltracji k³êbuszków nerkowych tj.
dwóch wa¿nych ogniw patogenezy nefropatii
cukrzycowej, prowadz¹cej nieuchronnie do
glomerulosklerozy i w³óknienia ródmi¹¿szowo-cewkowego. Nadaktywnoæ receptora GPR91 spowodowanego hiperglikemi¹
wydaje siê stanowiæ wa¿ne ogniwo patogenetyczne powik³añ nerkowych cukrzycy poredniczonych aktywacj¹ wielu szlaków sygnalizacyjnych (MAK, ERK1/2, Cox) oraz
kaskady RAS [cyt. wg 39]. W koñcu wspomnieæ nale¿y, ¿e zgodnie z wynikami ostatnich lat w cukrzycy w cewkach dystalnych
nefronu stwierdza siê nie tylko wysok¹ ekspresjê GPR91, ale równie¿ proreniny [40,
42,43]. S¹dzi siê, ¿e wysokie stê¿enie proreniny we krwi u chorych na cukrzycê pochodzi g³ównie z dystalnych kanalików nefronu [21]. Przyczyn¹ tego faktu ma byæ stymulacja produkcji proreniny przez angiotensynê II powsta³¹ w s¹siaduj¹cej z cewk¹
dalsz¹ plamce gêstej [21,40].
Cytowane wy¿ej badania sugeruj¹ znacz¹c¹ rolê szlaku sygnalizacyjnego indukowanego aktywacj¹ receptora GPR91 przez
bursztynian w powstawaniu nefropatii cukrzycowej. Nale¿y oczekiwaæ, ¿e blokada
wymienionego szlaku wzbogaci obecne
mo¿liwoci lecznicze w zakresie zahamowania rozwoju i progresji nefropatii cukrzycowej.
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